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EL SR. PRESIDENT: 

Comenc;a aquesta sessió plenaria. 

Comem;arem per la primera pregunta, que és la 
3445, del diputat loan Marí i Serra, del Grup Parlamen-
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ST '. -elativa a acondiciar la vorera esquerra de 
_. SOCIAL! .~'. L . 

tUl. - _ ~1-812 que va des de Sant Amo.nl a Santa Ag-
1 carreteLa Pi' , , .. 
a <, _ I el diputat Sr. Joan Man 1 . .erra. 
nes- Te la paJ au a 

EL SR. MARI 1 SERRA: 

. ' . President envores i senyors diputats. Sr. GracLe. 1. . . ~ , 

1I . 1" IJart esq Llerra de la carretera PM-812, a 1 altura on e el. (l 

.. . t Q 'lanó de Portmany, es traba en un estat lamen-
de I 1 n5tL llI' . , . ' _ 
• I . bretot mo lt ¡len llos 13 que, pe! causa de les pluges, 

tclb e 1 o O . 40 ' 
' h' h feL un escaló que .oscil ·la entre 3 l' centlmetres, 

~l ~1I:¡ ja ha provoca! algu~s .accidents ~e. motoc.icl~tes i 
alguas encallat11ents d'auL01l1obJis, e~ per alXO que J¡ felm la 
scgüent pregullta: Quan pensa (lc",.,rllclar la vorera. esquerra 
de la carretera PM-p1 : . q l"~ va eles ele::,,,, A.ntolll a Santa 
Agnes, a l'altura elé . institut Quartó ele POftL I 'V? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracie Sr. MarÍ. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, pens que darrerament hi hem 
fet una obra de millora, neteja de cunetes i aglomerat a la 
voravia dreta que, en certa forma, ha solucionat el problema, 
si no és així, el prenc nota i ho faré el millor possible. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Sí, Sr. Conseller, evidentment, a la part dreta s'hi ha fet 
una voravia ¡ha éstat millorada pero la part esquerra conti 
n~a igual ti vull recordar que per aqueixa zona passen sobre 
0111 dQs-énts alumnes que van en bicicletes i motocicletes i 
que j~ s'hí han produi"t alguns accidents, gracies que fins ara 
no . han estat massa importants aqueixos accic\ent5, pero jo 
estic se~r que voste no voldria que pe!" causa el una cosa que 
es ~~l salucionar, i és la seva conselleria qui en té la respon 
sabllrtat, passassin alguJ1 accidents més greus. Li vull recor
dar que és la pan esquerra la que esta malament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Vol tornar afer ús ele la paraula el 
conseller? Té la paraula. 

, EL ,SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIO [)l=:L TER 

~ RITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Eis serveis t' . 
_ . eCl11CS estan un poc despistats perque no 

apleclen aqueix '., 
ho l' - . a O~ISSIO, quant a millora; no obstant aixo, 

epassarem. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3390/93, de l'Hble. Sr. Di
putat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a localització en els pressupcsts gene
rals del 1994 de la partida per subvencionar la cons
trucció d'una nova seu per al Consell Insular d'Eivissa 
i Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 3390, del 
diputat Sr. Vidal i Juan, e1el Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a localització en el pressupost general ele 1994 
ele la partida per subvencionar la construcció d'una nova 
seu per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera. Té la 
paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VID AL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Lonseller, tenc fama de 
reiteratiu pero no voldria pareixer massa pesat. No 
obstant aixo, i com a disculpa, he de dir d'aquesta pre
gunta que ja sap que no tocava fer-se avui, és més, la 
que li vaig fer sobre aquest tema s'hauria d'haver feta 
després d'aquesta; o sigui, que aquesta era la primera, 
fins i tot ele l'anterior període de sessions. 

Bé, sap perfectament el que deman, deia que, segons 
sembla, no consta en eIs pressupastos general s de la 
Comunitat Autonoma per al 94, perque així ho varen 
dir vostes mateixos, una partida concreta destinada a 
subvencionar la canstrucció de la nova seu per al Conse
n Insular d'Eivissa i Farmentera, per a l'any 1994, s'en
tén. Interessaria coneixer de quina banda s'ha previst 
treure aqueixa despesa. Maltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Vida!. Té la paraula el canseller Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Cosme Vidal, voste sap que estic encantadíssim de 
poder-lo ajudar i de poder-li aclarir el contingut d'aqu
esta demanda que fa voste aquÍ. 

Insistesc que la quantitat és un conveni signat a finals 
de I'exercici de 1993, que té una anualitat imputable a 
l'exercici de l'any 94, que efectivament, com voste diu; 
no estava prevista inicialment en els pressuposts, ele 
170.990.000 pessetes, que s'haura de complir alllarg ele 
l'exercici de I'any 94 d'aquells ingressos que es puguin 
produir -o el 'aquelles variacions- el 'aquell estalvi en 
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l'execució del propi pressupost i que aconselli una millor 
resignació de les partides al llarg de l'exercici. És a dir, hi ha 
un compromís a assolir; efectivament, no estava inicialment 
contemplat en el pressupost, pero s'haud. d'assolir d'aque
lIes partides, d 'aquelles dotacions pressupostaries que menys 
perjudici provoquin i puguin produir en el propi desenvolu
pament de l'execució pressupostaria. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDE" T: 

Gracies. Sr. Matas. Vol tornar afer ús ele la paraula, Sr. 
Vidal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller, bé, estic 
d'acord amb la seva explicació, de la qual he entes que 
s'haura de fer a l'escot, C0:11 se sol dir. Pero, és clar, prime
rament. io ti demanaria si cm podria facilitar la elata d'aquest 
conveni, perque la cronologia és important, alla es varen 
aprovar els pressupostos elel consel! insular, aquí es varen 
"provar els ele la Comunitat Autonoma, i finalment, si em 
pot indicar ele quina secció -si no és a l'escot-, de quin pro
grama, subprograma, subconcepte, etc., s'aplicara el paga
ment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? Té la naraula. 

EL SR. CONSELLER D 'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Sí, gracies Sr. President. Sr. Vidal, la data, en aquest 
moment -em sap molt de greu- cree que és de desembre o 
cap a finals de desembre; em compromet personalment a dir
li la data exacta; de totes maneres, és una cosa absolutament 
pública, ja que és un acord, el que passa és que és una parti
da de presidencia la que s'ha d'imputar a la despesa, és una 
partida de la secció de presidencia, i també li puc elonar 
sense cap problema la partida concreta. No només a l'escot, 
a la millor de qualque resultat posiu u de l'evolució deIs in
gressos que es puguin proeluir alllarg de l'exercici, no impor
ta fer-la a l'escot, sinó que es poden detreure d'aquest major 
rendiment les possibilitats d' executar aquesta despesa, és una 
cosa que, en la propia execució de l'exercici , podrem consta
tar sense cap problema. Em compromet, no obstant aixo, a 
lliurar-li la data concreta del conveni i l'aplicació pressupos
taria, imputant centre de cost, centre gestor i classificació 
economica. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 828/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a projecte de llei d'emissió de deute público 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 828, del dipu
tat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a projecte de lIei d 'emissió ele 
deute público Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President. Sr. Conseller, ens hem assabentat pels 
mitjans de cOl11unicació social que el Govern té la idea, 
i l'ha demanada a l'Estat, l'emissió de bons de deute 
público Voldríem sabre quines previsions té el Govern 
per complir la Llei de finances, que obliga a dur aguest 
projecte el'em i ~;,ió de deute, amb totes les seves car~¡~ te

rístigues -ti Parlament, o si només són informacions ele 
diari i no esta i en situació encara ele clur el projecte de 
llei o Ja comunicació al Parlament per tal de complir la 
tramitació normal a que obliga la \lei ele finances. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. Té la paraula el conselIer Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, crec que una ve
gada més tenim una divergencia interpretativa ele l'apli
cació de la Llei ele finances. NosaItres, el que hem fet 
amb aquesta operació d 'autorització de bons, és una 
operació de reconversió d 'eneleutament per intentar 
adaptar el que és un deute viu a un menor cost que 
perjudiqui menys el que són les des peses financeres que 
hem de suportar tots els ciutadans d'aquestes ilIes del 
préstec viu; insistesc que nosaltres creim que el projecte 
de llei de pressuposts de cada exercici és el projecte que 
inclou la respectiva emissió de deute públic aprovat per 
llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Alfonso? Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, no crec que hi hagi 
cap interpretació elivergent en el tema de deute públic, 
crec que no n'hi ha cap ni una, crec que hi ha una inter
pretació o una actuació totalment i absoluta equivocada 
del Govem, m'explicaré. Si agafam les elues emissions 
inicials ele 1 'any 83, ja en fa molts d 'anys, ha plogut molt 
d'ent;a, de c1eute públic, el Govem, llevat d 'aprovar cinc 
ml1, quatre mil , dos mil, tres mil milions de pcssetes, és 
igual, per un article de la Llei de pressuposts, no s 'ha 
vist mai obligat a complir l'article 6 de la Llei ele finan
ces ele la Comunitat Autonoma perque aquest articJe 6 

q 
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== 

1 [es emissioDS de dellte públic que el Go-
d· I e actamen L e e . , . ' . d .' 

I~ .' t' ues situaCIO condlClons etc. emanala ... , . caraclellS Iq ,. ' 
vel n. < , . le l Parlamenl, bu exactnrnent que es com-
és competenCia . ' d ' 1 , " d 1 P ·lament. El govern mal. cap cre It no e eute 
PetenCI<l e al . I P I 
.' . sinó cap ctedil, no ha hagul de venir a al' amenl 
publ lC, .' ele le lIei a dir: Senyor diputat, nosaltres 
'1mb un PIOJ , l' d 3000 '1' 1 • f a emissió ele deute pub Le e. mi lons c. e vo lem er un, . . 

1 10% en forma ele bon . a lIestes caractenstlques, 
pesse e~ a . . ' I d' I . l" [ereS terminl el amolltltZa . etc .. tot e que lU a 
lI p U In . . . . . . h h f 
Llei de finances, mal nO ha b< gut de venll aqul no O a et 

majo 

Ara, per un tiecte de reconversió, que no té res a veure 
amb el que Ji deman, res, jo estic abs~lutament c1.'acord que 
si ( ... )ens ha ele costar, menys el.ur sera re:on~er.t!r el deute 
cap problema; només una 'pe.t!ta co:a, l emls~1O . de eleute 
Júblic -que no ho eliu- "eI111SSl0 del tlpUS que sIgUI de deute 
~ÚbliC és una competencia que ha ele passar pel Parlament 
i vostes se n'oblielen, vostes pensen que en c1emanar I'auto
rització a l'Estat, que és obligate .a. i en emetre bons, ja 
n 'han sortit; no, Sr. Conseller, vosees han ele elur aixo al 
Parlament i, si no, l'emissió sera il'legal, i qui compri aquells 
bons -i ho die aquí- comprara uns bons ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso, a preguntes no pot continuar en ús de la 
paraula. el temps esta esgotat. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

.. . seran il-legals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Matas, li queden 30 segons. 

EL SR: CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me MataS'i Palou): 

i. DOSaJtres creim que tellim J'autorització d'aquest 
parJament per fer aquestes operacion c1'emissions i així ho 
entenen -c~'ec- e ls mitjans que apliquen la legalitat vigent i 
que oontrolen la legalitat vigent en aquesta comunitat auto
~oma. Pe.r tanto de tates maneres, Sr. Alfonso no tenim cap 
IOconven lent, evidentment 1 emissió és pública i voste i el 
Parlament tencl l' . . . _ ran e conelxement que vulgum e1'aquesta 
emlSSIO sen e cap problema. Gnkie . 

EL SR. PRESIDENT: 

Grc'tcies, Sr. ConselIer. 

Il:¿~i :~e~~ , :~ R~E núm. 726/94, de 1 Hble. Sr. Djputat 
T alil t CI I PUJol del Grup Parlamentad SOCIALIS-

. I'elativa a Crea .," d" . . . 
q ClO un snnhol dlstJntJu I)ec al hOlels lle no ent ' 

I en en la Llei de mod er nització. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta, la 726, esta adre~ada al conseller 
de Turisme elel Govern; en conseqüencia, com que esta 
adre~ada al conseller ele Turisme e1el Govern, el qual no 
hi és i el diputat que la formula tampoc, passara a una 
propera sessió; no esta adre<;ada al Govern en general, 
si ho fos, no hi hauria cap inconvenient que la respon
gués qualsevol conseller, esta particularitzaela al conse, 
ller ele Turisme i, en conseqüencia. es veura en una 
properá sessió. 

1.5) Pregunta RGE núm. 829/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentad 
SOCIALIST A, relativa a situació actual de l'accionariat 
d'Agama. 

EL SR. PRESIDENT: 

La cinquena pregunta és la 829, elel dipVlt Sr. Al
fonso i Villanueva, del Grup Parlamentarí ~~ 'CIALIS
T A, relativa a situació actual ele I 'accionaríat el ' Agama. 
Té la paraula el diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Bé, ens hem trobat també per 
notícies de premsa -els diputats darrerament ens hem 
d'assabentar del 90% ele les coses gracies als mitjans de 
comunicació cosa que els agrall11, pero trobam que 
seria més logic que ens n'assabentassim per les comuni
cacions normals de Parlament-, ens assabentam que 
passa una cosa molt curiosa amb Agama, el tema d'A
gama és molt curiós, Agama neix -si m'ho permet el Sr. 
Presiclent- com una empresa privada -seré rapid perque 
són dos minuts i mig només-, el Govern, indirectament, 
a través d 'una empresa, compra la gran majoria de les 
accions, segons els diaris, puc equivocar-me, d'Agama. 
Quan té aquesta gran majoria d'accions d'Agama, cosa 
que pot fer perfectament el Govern, les ven, aquesta 
gran majoria d'accions, a una empresa de Catalunya que 
es diu Braut, després, com que aquesta empresa va fatal, 
no compleix les se ves obligacions, els pagaments que 
hauria ele fer, etc., el Govern torna a comprar aquestes 
accions. 

Bé, jo demanaria: Si aixo és així, cosa que no sabem, 
perque l'únic que sabem són les informacions periodís
tiques, de les quals no dubt, jo dubt del que informa el 
Govern als periodics, quines autoritzacions ha tengut el 
Govern per a aixo? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr. 
lVlorey. 
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Entenc que la formulació de la 
pregunta és: quin és l'accionariat d'Agama en aquests mo
ments? Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Qui ha el 'interpretar aquesta qüestió és el president, he 
donat per bona la pregunta feta pel Sr. Alfonso; en conse
qüencia, entrem a contestar. 

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

L'accionariat actual el'Agama és el següent: Semilla S.A., 
85'39%; Paslac, 7'06%; Rafael Socias Moll, 3'61 %; Granjas 
Son Sea, 2'62%; Granjas Braut, 0'65%; Pedro Bofill Contre
ras. 0'11 %; Ana María Nogueras Thomás, 0'11 %; Juana 
Maria Sureda Sureda, 0'11 %; Pedro Morey Massanet, 
O' 11 %; Sebastián Serra García, O' )7%; Sebastián Mas Caf
faro, 0'05%; Catalina Gomila Sureela, 0'04%; María del 
Pilar Gomila Sureela, 0'02%; Rafael Nicolau Frau, 0'01 %; 
Alejandro Forcades Juan, 0'01 %; Joaquín Campuzano Casa
sayas, 0'01 %; Juan Simarro Marqués, 0'01 %; Lorenzo Rigo, 
0'01 %; Mateo Bosch Mesquida, 0'01 % . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Molts gracies, Sr. Morey, Sr. ConseIler d'Agricultura, Ji 
agraesc molt la resposta, pero ja dins la línia d'aquesta res
posta, apart que, com he dit, o la premsa no se n'havia assa
bentat o havien informat malament d'aixo, perque resultava 
que Semilla tenia el 76, no el 80 i busques com ha dit. A mi 
m'interessaria saber com s'ha arribat a aquesta situació, si 
m'ho pot dir, quins han estat els distints bots que ha fet el 
Govern per poder arribar a adquirir, vendre i tornar a com· 
prar el 86% d'Agama; m'interessaria molt perque, li ho re
cord, Sr. Morey, el Govern, per adquirir una posició majo
ritaria d 'una empresa pública, requereix acord del Consell de 
Govern -m'haurien de dir quin-, pero per perdre-Ia, i molt 
em tem que durant un cert moment l'ha perduda, durant una 
epoca l'ha perduda, requereix autorització del Parlament i 
haurÍem de saber si vostes han complit o no han complit. 
Ara ja sabem que en té el 86%. A la proxima, que no la hi 
puc fer ara, li diré: Quan va vendre l'empresa que ha anat 
malament, Braut S.A., quina era la situació accionarial del 
Govern o de Semilla? Si no han complit, la situació del Go
vero podría ser molt delicada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. 

1.6) Pregunta RGE núm. 693/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Valen tí Valenciano i López, del Grup Parlam,:,ntari 
SOCIALISTA, relativa a cost de la investigacio que 
efectua el Govern de la Caib sobre la solvencia de l'em· 
presa American Eagle. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 693, del Sr. 
ValentÍ Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a cost de la investigació que 
efectua el Govern de la Caib sobre la solvencia ele l'em
presa American Eagle. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. La setman passacla vam formular 
tres preguntes sobre American Eagle. A una eI'elles es 
demanava quin era el cost de I'operació, no el cost de la 
investigació; ates que el conseller ja va respondre el cost 
de la investigació la setmana passad,\, la retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Queda retirada, ido, aquesta pregunta. 

1.7) Pregunta RGE núm. 856/94, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a denominació de l'extingit 
Institut Balear d' Administració Pública. 

EL SR. PRESIDENT: 

La següent pregunta és la número 856, del diputat 
Sr. Alfonso i Villanueva, que no ha estat admesa a tra
mit per la Mesa. 

1.8) Pregunta RGE núm. 673/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA· 
LISTA, relativa a catala al CoHegi d'Advocats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 673, del 
diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a catala al CoHegi d'Advocats. 
Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conse
Her, el Sr. Bartomeu Sitjar, dega del CoHegi el' Advocats 
ele Balears desautoritza un professor de l'Escola de 
Practica Jurídica perque impartía les classes en catala; 
l'excusa, la de sempre, s'aixeca un alumne, no lo entien
do, ido, tothom ha de canviar d'idioma, aquí no hi hil 
imposicions lingüístiques naturalment. Resulta que da
vant aquesta situació, I'area del Govern de les Illes Bale
ars, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, que 
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. l' '0' i 1'i00puls ele la normalització lingüís-
, arree I ap IcaCI 

te n c, .' . I'espera, ha ele sortir la Junta de Govern 
~i ca no h.1 es. ni Stede les IlIes Balears, afortunada o no, i dia 
l I~ I1lvel sJla l' . ( e . ernetre un comunicat bastant po emlc en 
rimel" ele lliat <; S· .. 

I . , I I'actll<lció del Sr. Bartomeu ItJa!, 
relaetO al , ) 

, h' h fet Sr Conseller, voste que n 'és el respon-Que 1 a , . . ' 
. l Junta de Govern ele la Ulllversltat de les Illes sable:, no a ( ", 

to t cas la U lllversltat es assessora en aquesta Balears. en ( , 
materia, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons, Té la paraula el conseller Sr. Rotger. 

Haura de canviar el microfon, pareix que no funciona. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA EDUCACIÓ 1 ES
PORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons, quin tipu~ -¡'actuacions ha fet la Conseli,:,xia ele Cultu
ra, Educació i Esports en aquest tema? Actuz 10ns de con
cordia, Sr. Pons, per tal d'evitar tuturs conflicIes, aixo és el 
que ha fet la Conselleria de Cl! iwra, Educació i Esports. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Té la paraula el diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, 
aquest diputat també va tenir una actuació de concordia: El 
Sr. Bartomeu Sitjar acostuma, amb altres juristes, a dinar en 
el restaurant del Parlament; dins aquest restaurant, es va 
acostar aquest diputat a la taula i li va dir senzillament: "Bar
tomeu, en materia de normalització lingüística, com deim 
a Mallorca.., "TomeLL, deixa de fer el comic'". Aixo va ser una 
propoSla de cqncordia que deixas de fer el ridícul el dega 
del CoHegi d 'Advocats de les Illes Balears. 

. La concordia que voste va intentar practicar no l 'hem 
vls,ta. enlloc, ens temem que senzillament no existeix. Moltes 
gracles. 

EL SR. PRESIDENT: 

G' . 
racles, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula el 

conseller Sr. Rotger? 

POEL SR. CONSELLER DE CULTURA EDUCACIÓ 1 ES
RTS (B . ' altomeu Rotger i Amengual): 

Gracies Sr P 'd p, _ : ' . resl ent. Senyores i senvors diputats. Sr. 
on~ la Vlrtuart ,- , 

jo h~ f ' I at que te aquesta actuació de concordia que 

G -' . et es precisament aquesta que voste no I 'ha vista. n i1c:es. ' 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RGE núm. 857/94, de l'Hble. Sr. Dipu
tat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALIST A, relativa a contestació referent al conveni 
signat entre el Govern de la Caib i l'empresa Red Co
mercial de Calzados S.A. 

EL SR. PRESIDENT; 

Passam a la novena pregunta, que és la 857, del 
diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. relativa a contestació referent al 
conveni signat entre el Govern de la Comunitat i ¡'em
presa Red Comercial de Calzados S.A. Té la paraula el 
Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Si' . President. El mes d'octubre passat, a la 
Comissió d'Economia, el conseller ele Comer<; i Indús
tria va posar en :oneixement de la cambra que hi havia 
un conveni entre empreses Yanko j el Govern i \':l elir 
que aquest document es lliuraria al Parlament; ates que 
el mes de desembre no l'hi era lliurat, vam fer una peti
ció formal de documentació, i ates que aquesta docu
mentació no venia aquí. aquest diputat va redactar 
aquesta pregunta; tanta sort que avui a darrera hora l'ha, 
duta aquí, esperam que facin tanta via amb les altres 
peticions de documentació. 

Sr. President, com que la resposta es avui i ja la 
sabem, retiram la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que, una vegada formulada, no hi ha lloc 
a retirar-la. En conseqüencia, manten e la possibilitat 
oberta al representant del Govern que vulgui intervenir. 
No hi ha intervenció? 

1.10) Pregunta RGE núm. 719/94, de I'Hble. Sr. Di
putat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a nova seu de la Direcció Provinci
al d'Educació i Ciencia a Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 719, del dipu
tat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a nova seu ele la Direcció Provincial d 'Edu
cació i Ciencia a Balears. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors eliputats. Sr. Conse
lIer. en un moment ele crisi, c¡uan els doblers van escas-
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sos i un conseller de Cultura, Educació i Esports es preocupa 
més del que ha de venir que del que té a les mans, un deis 
darrers invents ha estat demanar que es construesqui una 
nova seu de la Direcció Provincial d'Educació i Ciencia, 
logicament perque el Sr. Conseller, que aspira a continuar en 
el ca.rrec, pugui estrenar el seu xalet dins ciutat. Té un petit 
inconvenient, que en una epoca de crisi, aplicam preus de 
Can Salas, 400 milions per comprar el solar i 600 per cons
truir-hi, ens anam a 1000 milions de pessetes. Per que clema
na, Sr. Conseller, al' Administració :: ntral que faci aquesta 
gran despesa totalment inútil i superflua? Moltes gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rotger. 

=.: l.... SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 ES
PORTS (Bartomeu Rotger i Amengual) : 

Gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . '. 
Pons, el que o he fet és recordar un fet concreto el qual a j " 

millor voste ignora -no digui que no, que encara no he co
men<;at a parlar-o Per tant, jo crec que és una obra de caritat 
informar a qui no sapo Fa quatre anys o mé~ .. J'anterior dele
gat del Govern ens va demanar, al Govern balear, un solar 
per tal que el Ministeri d 'Educació i Ciencia hi pogués edifi
car una direcció ¡:-mvincial del Ministeri d'Educació i Cienci
a, i ens va demanar el ~olar perqu~ entenia que, amb les 
transferencies, molt aviat seria L ", ;1 e. Nosaltres, evi
dentment, li varem donar el solar i encara ara no s'hi ha 
construIt res, sinó que s'ha llogat un edifici pel qual es paga 
no sé si com Can Sales, pero se'n paga bastant i, a més, es 
llogat -en som l'única comunitat autonoma practicament-. 
Home, el que he fet és recordar al ministeri aBo que fa qua
tre anys, quan es gastaven més doblers, no varen fer i que 
ens han retornat el solar sen se fer-hi res, aixo és el que fet, 
recordar-Ios-ho i no fer-ne valoracions. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Informi a qui 
no sap, pero no informi aquest diputat. Voste es deu referir 
a un edifici, si no vaig malament, del carrer de l'Almudaina, 
a un solar; pero li he de dir una cosa essencial: Van a llo
guer, si van a un lloguer de 400.000 pessetes d 'un edifici d'u
na serie de plantes, el preu del lloguer actual és un preu 
bastant raonable. Hi ha hagut cap manifestació de pares, 
mares, infants, ties o padrines per demanar que es gastin 
1.000 milions de pessetes per fer un nou edifici? No, han 
elemanat millores escolars, i voste es preocupa més elel seu 
proxim c1espatx que ele les necessitats deis escolars de les riles 
Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús ele la paraula 
el consell er? té la paraula. 

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

Moltes gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors 
diputats . Sr. Pons, jo em preocup de tota la infraestruc
tura. L'hem clemanaela moltes vegaeles, la elirecció pro
vincial cl'eelucació s'havia ele fer fa cinc anys, no s'ha feL 
El que Ji vull dir és que el Ministeri el 'Educació i cien
cia s'ha estalviat, hi 
ha deixat el 'invertir, a la Comunitat Autonoma ele les 
Illes Balears, per raons diverses que un dia diré, 30.000 
miJions ele pessetes; ben bé es pot gastar qualque cosa a 
través d'aquest solar per fer-hi un centre de gestió com 
Déu mana, jo crec que és el mÍnim que pot fer. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.11) Pregunta RGE núm. 728/94, de l'Hble. Sr. Di
putat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a ús del mallorquí, menorquí i 
eivissenc al Senat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a l'onzena pregunta, que és la 728, també del 
diputat Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a ús del mallorquÍ, menorquí i eivis
senc al Senat. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. Presídent, senyores i senyors díputats. Sr. Con
seller, estam d'acord que s'ha de refor~ar el Senat com 
a cambra territorial i, com a cambra territorial, les llen
gües diguem-ne territorials, de les comunitats auto
nomes, hi han de tenír presencia almenys un día en 
l'any, ja sabem que hi hauría d'haver una presencia més 
extensa, pero quan aixo es produeix, quan aixo s'ha de 
materialitzar, ens trobam que els senadors deIs diferents 
territoris de les Illes Balears en lloc d'aplaudir aquesta 
iniciativa, que la nostra llengua sigui present en el Senat, 
es despengen -altra expressió no trob més afortunada
que han de tenir el dret a usar :'0 el catala, sinó el ma
llorquí, el menorquÍ i 1 'eivissem ... Jo crec que aixo, com 
a broma de mal gust, es pot admetre, com a broma deIs 
qui representen el territori ele les Illes Balears és fran
cament impresentable; pero voste, que és responsable 
el 'aquesta area de normalització lingüística, guines actu
acions ha fet , si les hi han deixat fer , en relació amb 
aquesta pro posta tan desafortunada o manifestacions tan 
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1 deis senadors del Partít Popular per Balears? 
clesafortunac es 

EL SR. PRESIDENT: 

" S· Pons Té la paraula el conseller Sr. Rotger. Gracles, l. . . 

EL SR. CONSELLER D~ CULTURA, EDUCA CIÓ I ES
PORTS (Bartomeu Rotger 1 Amengual): 

Grades. Sr. Presidenl. Senyor~s i se~yor dipu~~ts. Sr. 

P 
·'0 penSélva que la pregunla delél: QUIna valoraclo en fa, 

on5.J . . .. d' 
I jo la hi contestaré en aquests .termes. o es 0115$10 aquest 
consel ler valorar ni e l Senat 111 els eu senador. 

EL SR. PRESIDENT: 

G r a.ci es , Sr. ConselJer. Vol n rnar afer ús de la pa, )'Jla 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President . ce nyores í senyors diputats. No dins aquesta 
cambra, pero sí per qui presideix l'executiu s'han fet mani
festacions de calibre molt més gros amb motiu d'un solar per 
devers Eivissa, quasi quasi en demana la independencia. 
Voste, que és el responsable de la normalització lingüística 
a les Illes Balears, no valora una actuació antinormalitzadora 
que fan els senadors?, no la hi deixen fer o ignora que aquest 
parlament per dues vegades, una a iniciativa del PSM i EEM 
en 16 de maig de 1990 i una altra de 25 de novembre del 92 
a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, va valorar n olt 
favorablement que amb la reforma del Senat, que hi peT ,J1e
tra I'ús de tates les llengües oficials de l'Estat, hi fos present 
la nostra llengua?, voste ignora aixo? Francament, no mere ix 
tenir dins les seves mans la responsabilitat de la normalitza
ció lingüística. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gricje Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA EDUCACIÓ I ES
PORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):' 

p Graci~, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
,005, 110 l~ contestaré jo, sinó que Jj Ilegiré una cita de mo -

I~n Antol1l Maria Alcover que diu: "Aixo que en diuen cata
n . ros ellones. mallorqllí l1lenorCJlIí eivissenc valencia 
tortosí paliares a l ,J • , ' " f . ( . acantl, no son me que modahtats eh e-
I ents el' un Inate' .• . . . v )): 1 unlc IdIoma, que el podeu anomenar COO1 

. ,1IIg~el1 mentre no facell la toixarrude a de negar-Ji 1 exi -
l~ nCJa, que, despré de tal, la tendn't tant si la hi negau com 
' 1 no". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. ConselJer. 

1.12) Pregunta RGE núm. 729/94, de l'Hble. Sr. Di
putat DamHl Pon s i PO!-"'. del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, relativa a pümols de Can Sales. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la dotzena pregunta, que és la 729, també 
del diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamen
tari snCIALIST A, relativa a planols de Can Sales. Té 
la oar:¡ula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Un tema 
o.blidat, un tema mort , un tema anacronic, pero una 
sentencia judicial que ja va anunciar aquest diputat dins 
aquest parlament, a la fi ens han condemnat, ara ja te
nim Can Sales. Pero és que mentre duien el plet, també 
jugaven a la part contrZu ia; un que no vol comprar una 
cosa no envia ... , dia 21 de gener del 94 no dóna ei pla
nol d ' UI1 possible projecte d 'edifici a Can Sales, i aixo és 
que vostes varen donar al Sr. Francisco Javier Bobillo de 
la Peña. director general del Llibre i Biblíoteques del 
Ministe .. de Cultura, i no m'ho negui perque JI. l"he 
vist, aquest informe, per cert, un informe bastant cutre, 
amb una memorieta d'una pagina i quatre pll'tnols, que 
jo, que no som dibuixant, quasi quasi em veig amb corat
ge de fer; és perque el que volien era una justificació 
del Ministeri de Cultura per poder comprar Can Sales, 
ara ja no l'han de menester, ara, com vostes volien, i 
( 1 ~sprés d 'haver fet tot el possible per perdre el plet, han 
aconseguit que el tribunal els obligui a comprar-lo. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Sr. Rotger, té la paraula, se ce
nyesqui a la pregunta. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Em cenyiré a la pregunta, la contesta és: Sr. Pons, día 
21 de gener de 1994 no es va lliurar cap planol al Sr. 
Bobillo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula, Sr. Pons? 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Can Sales, 
a aquest diputat, ja li deu haver fet perdre el cap, per
que el Sr. Bobillo em va mostrar ¡'informe que vostes li 
havien lliurat per justificar la compra de Can Sales. Pero 
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en fi, per favor, no importa que aplaudiu, el combat esta 
guanyat en el sega n assalt. Moltes grades. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar afer ús de la pal aula el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLERDE CULTURA,EDUCACIÓIES
PORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons, no, no, no; és la vuitena vegada que em fa una pregun
ta sobre Can Sales; no esta guanyat, encara hi haura moltes 
més coses. Jo no sé com funciona la seva vista, supos que bé 
perque no és possible que n'hagi vist Ul' planols perque no 
existeixen, apart que aixo c1emostra qUe voste va molt per 
alla a veure si PC)t evitar les inversions aquí, i en aixo sí que 
em pos seriós. 

Si hem enviat els l' 'cuments a voste mateix; min, ens va 
fer una sol· licitud de documents, amb registre de 1465/93, i 
els hi varem enviar. Que varem lIiurar nosaltres dia 20 de 
gener, no dia 21, dia 20 de gener? Li varem enviar, a títol 
informatiu, un simple estudi d'edificabilitat i res més; no 
hem fet cap projecte, no tenim planols; i tot aixo perque ens 
d va demanar, perque intentam donar una bona resposta a 
aque'>ta situació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.1) InterpeHació RGE núm. 4132/93, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a experimentació i aplica
ció del model educatiu de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat aquest apartat corresponent a preguntes, passam 
al sega n punt de l'ordre del dia, que correspon a inter
pe¡'¡acions, i comen<;arem per la 4132, del Grup Parlamenta
ri SOCIAUST A, relativa a experimentació i aplicació del 
model educatiu de les Illes Balears. Té la paraula, en nom 
del grup interpeHant, el diputat Sr. Tejero. 

Sr. Tejero, pareix que la megafonia no funciona. Se su
spen la sessió per un temps de cinc minuts. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Moltes gracies, Sr. Presiden/o Señoras y señores diputa
dos.Decía que querría aprovechas las primeras palabras de 
mi intervención, aunque sea con un día de retraso, para 
felicitar especialmente a todas las diputadas de este parla
mento por la celebración del Día internacional de la mujer 
trabajadora en el día de ayer; espero que con el tiempo la 
realidad haga honor a los méritos y que su representación 
sea más paritaria. 

Precisamente una diputada, entonces consellera y 
ausente en este momento, en febrero ele 1991, en la 
presentación del libro Líneas hásicas para un modelo 
educativo propio de las Islas Baleares decía: "He de 
reconocer que tal vez sea excesiva la apelación a un 
modelo". Al hilo de estas palabras, hemos intentado 
hacer un análisis del propio modelo en si del documento 
y entendemos el análisis pertinente para la revisión del 
presente documento desde un punto de vista político y 
entendemos que en algunos momentos desde un punto 
de vista técnico; lo intentaremos desarrollar en ocho 
puntos. 

En primer lugar. hemos de decir que a nuestro juicio 
tiene ur e

, íalta de pertinencia y legitimidad competen
cial p, ,,11er apartado. El primer comentario general que 
debemos hacer sobre dicho documento entendemos que 
ha de ser la falta de consistencia y carácter repetitivo, en 
el fondo se manda un único mensaje: Haremos algo 
propio, y se arropa a lo largo de las 17 ." páginas con no 
demasiada fortuna. Ello lleva a que 1<'5 .•. ;'~as y en varios 
casos incluso los textos sean los mislíl0S en los distintos 
apartados. 

Segundo, la.,> pe~uliaridades que se citan como rasgos 
que justifican dicho modelo propio a nuestro entender 
adolecen, exceptuando la presencia de un contexto pluri
lingüe, de dos problemas fundamentales: Uno, no son 
tales, es decir, no son peculiaridades propias, sino am
pliamente compartidas por otras comunidades del país 
y dos, son de rango que realmente no justificaría consi
derarlas como elementos vertebradores de un modelo 
td ucativo; ejemplos: Del primer tipo serían las referen
cias que se hacen al texto en la página 53, cuando se 
habla de equilibrio ecológico, el reto de Europa, una 
escuela abierta para la vida, economía y educación, una 
formación profesional adecuada y de calidad, según estas 
premisas, en Navarra o en Soria no tendrían porqué 
preocuparse de un equilibrio ecológico, del reto euro
peo, de una escuela abierta a la vida o de la economía 
y de sus obligaciones con la educación. 

Todos estos elementos, posteriormente a la aparición 
de dicho documento, se han tenido en cuenta en el 
diseño curricular básico y en los posteriores decretos de 
mínimos editados por el Ministerio de Educación, la 
mayor parte de ellos como temas transversales, sobre 
todo durante el año 1992. 

Más grave, a nuestro entender, es la concepción que 
se plantea de educación y que se deriva de los objetivos 
que el modelo señala como prioritari"os. Primer objetivo: 
La Unión Europea, como meta y como realidad inme
diata, y segundo: La información de nuevas tecnologías. 
A nuestro entender, estos dos objetivos marcan el COI1-

junto del documento y de las reiteradas reflexiones que 
en torno a ello se hacen se deriva desafortunadamente 
una concepción educativa que habría que calificar cuan
do menos de utilitarista. 
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. E' pa que al principio se presenta como una 
Unirse a UI . . I b 

'6 . ternacional y educaclOn para a '~:IZ , aca a 
'0111 1 rensl n In A . , I . 

t.: .' I decir fuodamentalrnente: tenelo a turlS-

Pareclenco e a , l. 63 l ' . p. . 1 apa I'ecertan en la pagm3 . ta es como. lO-
mo EJel1lp o .' . h f . , 'na patrimonio tunstlco que ay que re orzar 
ve clon extel . . . I f ,. I • r ' consolidar y mejorar a o ena econom I a e e 
p;¡ra amp lal , , . " liLa 1 l 8 I 
nuestra i la ' E n la l1lis~1a pagll~~ con tin ua. E l Sh s ah s a ea-

E 'opa Hacia la Integraclon europea. - ec o euro-re y L11 • ( • • • 

locla la rea lidad cu ltural yeconomlca ha de fIgurar peo, o n < < . , • 

b'et'IVo educativo pru1clpal , la escuela llene que cola-
01110 o J . 

a 'a que las i lae; con' l"r,,1' n el centro cu ltura l d 
borar P< I ' . 11 ' I 
la Europa del ocio y las vacaciones ',1' í It:: re pecta a 
egunclo objetivo. las nuevas tecnologlas el enl l' ue que nos 
la a entender lue plantea el documento reSlll l; II 1 poco 

si mplista ya que, en ocasiones, simplemente parece reLi L1..:!;',e 
a la mera presencia ele aparatos en los centros. Tercer apan~ 
clo. respecto a la exposición del llamado modelo curricular 
propiamente dicho se cometen algunos, errore~ a nuestro 
entender; en primer lugar, se destaca casI exclUSivamente el 
polo del aprendizaje cuando, como muy bien sabe el Sr. 
Conseller, supongo, mejor que yo posiblemente, el polo cel 
aprendizaje va estrictamente ligado a la enseñanza. cuando 
el currículum es un instrumento para el profesor, que debe
rá ponerlo en funcionamiento para facilitar los aprendizajes; 
esta concepción se pone por ejemplo de manifiesto cuando, 
definiendo el currículum, se dice que responde a aué mate
rias hemos de estudiar, el currículum es algo más que todo 
esto y usted lo sabe, Por otra parte, se pone de manifiesto en 
el texto una preocupante confusión entre lo que son los 
contenidos, lo que son capacidades, lo que son conceptos, lo 
que son procedimientos y lo que son actitudes y valores; 
valga, como ejemplo, una frase de la página 75 que dice: 
"Esta formación básica nos obliga a reforzar más el instru
mento que el conocimiento, las capacidades y los recursos 
que las nociones y los contenidos", realmente es un poco 
extraño. 

Al exponer los elementos que vertebran el currículum se 
le ?torga a los valores el papel preponderante, llegando a 
de~i~ quede ello dependerá que se produzcan o no aprendi
zaJes Significativos, afirmación que, a nuestro juicio, resulta 
a todas luces excesiva. El modelo de currículum que los 
a.u[ores del texto dicen aceptar plantea la diferencia entre los 
tlpQS de contenido como una diferencia de naturaleza fun
darnentaJmel1te pedagógica y no tanto como atributo esencial 
de los Contenido en j mismos, 

Se, habla a continuación de los valores, que el currículum 
debe Incluir t b" . am len destreza y habilidades, pero e re trin-
gl e ese tIpO a un contenido, a las comunicativas y profesiona-
e (Iue 'b'ü 

J po Liten un acceso a l mundo del tra baJ'o estimu-
and la'" . ' 

n iniCiativa y la creatividad -página 57- cuando a 
uestro entender'd ' . noc' - . e eVI ente que en la genesls de lodo co-

1l111en to se ne . h ' . •. , cesltan ab tlldade y que, por Olra parte, 
estas llegan a e' '. 
COI '. ( t no solo 111 trul1lento de constr ucción del 

10C l 1l11ento sino parte ele l mismo conocimiento y 1)01' 
tanto con t . I . enle o del mismo . 

-

Lo más grave es, sin embargo, que no se citan los conte
nidos conceptuales que están necesariamente presentes 
en to~ , J aprendizaje, 

Por último, en lo que al apartado de currículum se 
refieren, conviene señalar la falta, a nuestro juicio, de 
coherencia con que se presentan las claves de identidad 
del currículum. donde nos encontramos con elementos 
de una natur:lleza tan distinta como la lengua propia y 
la renta per capita; si esto son claves de identidad de un 
currículum nos parece preocupante. cuando, además, se 
colocan al mismo nivel, como si fueran las únicas; ade
más, por otra parte, las capacidades artísticas y las 
capacidades de portí vas. 

Cuarto punto. Capítulo aparte nos merece el aparta
do relativo a las áreas del conocimiento, recogidas en las 
páginas 68 a 71, donde se decide establecer unas áreas 
ele conocimiento distintas a las que se fijan en la Logse, 
de un rango menor desde el punto de vista competen
cial, que no del educativo, resulta la aparición entre 
estas áreas de una área formativa, que abarca acción 
social, ética, religión, ética, sensibilidad musical, convi
vencia y diálogo, acción deportiva, etc., que, además de 
configurarse como un totum revolutum, induce a pensar 
que las restantes no son formativas. Este mismo aparta
do afirma, asimismo, que la metodología será activa e 
interdisciplinaria -página 69-; la metodología, por defi
nición. Sr. Rotger, usted sabe que no es interdisciplina
ria. Prescribir una opción interdisciplinar es en si mismo 
contradictorio con un currículum abierto, pero además 
resu lta bastante incorrecto cuando se está proponiendo 
para todas las etapas, entre otras el bachillerato, la Edu
cación Secundaria Obligatoria; sería más adecuado, y de 
hecho así se contempla en distintos decretos que han 
salido posteriormente hablar de distintas opciones, opta
tividad, globalización, interdisciplinariedad y dar crite
rios para elegir en cada momento la más ajustada. 

Cinco. el capítulo dedica' do a educación infantil, 
entrando en el aspecto de los cuatro apartados funda
mentales ele los tramos educativos, además del dato 
anecdótico de hablar y actuar poco, al menos a nivel 
presupuestario, se cometen algunos errores, como es 
hablar de dominio del cuerpo y el espacio o dominio del 
lenguaje, cuando estos aprendizajes, lo sabemos, en estas 
edades están lejos de haberse consolidado. Por otra 
parte, todo lo relativo al conocimiento elel medio físico 
y social, con la entidad que este ámbito tiene, aparece 
incluido en el descubrimiento y dominio del cuerpo y 
del espacio. 

Con respecto a la educación primaria, hablando de 
romper la exclusividad académica ele los programas y los 
medios educativos, se dice algo tan sorprendente como: 
"En todo caso se determinará con precisión el núcleo 
básico e instrumental de aquellos contenidos matemáti
cos, científicos y lingüísticos a lo argo de los diferentes 
[ ... ]": se toma, por lo tanto. como propia, la competencia 
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de definir el núcleo básico, cuando no es competencia la 
definición del núcleo básico. Se consideran básicos exclusiva
mente los conocimientos científicos , matemáticos y lingüís
ticos después, cuando anteriormente o en otros momentos 
del documento se hablaba fundamentalmente de los valores 
y las capacidades artísticas y musicales. Se considera que es 
un tratamiento inflexible y uniforme lo que conseguirá que 
todos los alumnos alcancen los conoc i .~i entos mínimos, 
cuando un principio básico de tratamiento de la diversidad 
es precisamente la adaptación en individualización de la ayu
da educativa. 

Séptimo apartado. Respecto a la Educación Secundaria 
Obligatoria, se cita la necesidad de reducir el número de 
áreas y aglutinar sus contenidos en áreas más amplias y en 
ofertas más adaptadas a la realidad de la l ,~ munidad -página 
79-; esta modificación de las áreas no sería respetuosa con 
el contenido de la Logse. 

Por otra parte, al hablar en la página 78 de las materias 
optativas, se restringen éstas a segunda lengua extranjera y 
cultura clásica, cuando éstas son de oferta obligada, pero no 
las únicas materias opta< vas que debe haber en un centro, y 
hay muchas más, como ustedes saben. 

Octavo. Por último, en el caso del bachillerato los prob ,~ 

mas del documento son fundamentales, y fundamentalmente 
de ámbito competencial, ya que se habla de crear una nueva 
especialidad, la lingüística turística, que, como saben, no 
est3 contemplada en las cuatro modalidades de bachillerato. 

Si me permite, Sr. Presidente, en dos minutos acabaría. 

Simplemente querría plantear una serie de preguntas. 
Estamos en un debate de interpelación, del cual se supone 
que es de política educativas y de ideas educativas. Le plan
teo un conjunto de preguntas, Sr. Conseller. Primero, ¿no se 
ha gastado demasiado dinero para tal experimento?; segundo, 
¿hay estudios detallados sociolingüísticos sobre la relación 
entre inmigración y grado de instrucción, inmigración y 
competencia lingüística?; tercero, ¿existe una armonización 
del llamado modelo educativo propio de las Islas Baleares 
con la Logse?; cuarto, ¿tiene autores o es apócrifo?, ya que 
se citan relevantes autores pero no aparece ni bibliografía ni 
autores por ninguna parte. 

El bachillerato propio, como les he dicho, no es compe
tencia de la Comunidad, ¿no existe una excesiva ambigüedad 
sobre los centros experimentales?, ¿se ha consultado con 
padres y federaciones de asociaciones de padres y alumnos?, 
¿se ha consensuado? El modelo contempla 17 líneas y unas 
pocas medidas, ¿es operativo el modelo trilíngüe? , ¿es posi
ble?, ¿define canales de información con la comunidad y 
entre la comunidad educativa? Respecto a la formación pro
fesional y ocupacional y los módulos profesionales, ¿hasta 
qué punto está en la realidad de estas islas?, ¿han sido acep
tados los criterios competitivos que en 1993 en distintas 
manifestaciones el conseller expuso?, ¿han sido aceptados por 
la sociedad de estas islas, teniendo en cuenta el rendimiento 

como eje de financiación?, ¿se financiará la red priva
da? ¿Cómo está organizado el reciclaje de catala?, ya que 
se llevan demasiados años y, los resultados, creemos que 
no son todo lo satisfactorios que pudieran,¿por qué se 
adquieren compromisos, como se suele decir, con el 
dinero de otros?, ¿está contemplado en el Plan estraté
gico de competitividad?, que es un ejercicio de realidad 
virtual actual de la Comunidad Autónoma, un ejercicio 
de geoi!rafía económica -en la página 53-, cuando habla 
de áre" , de atención, educación y formación no aparece 
por ninguna parte el modele) educativo; diseño, progra
mas específicos, como el de inmersión, de integración 
en el ent0i no, del centro de recurso" 

En definitiva, entendemos, Sr. Conseller, que, como 
reflexión, y sabemo" de su autoría en gran medida, 
teórica sobre le proiJio concepto de educación, con el 
cual no nos vamos a meter , c'> correcto pero poco más . 
es poco generoso con las prioridades de estas islas ya 
que tiende hacia un monocultivo turístico, es poco 
ordenado, es poco realista, es confuso, se puede prestar 
a la demagogia y, por último, ¿por qué no se ha revisa
do? Muchas gracias. 

' L 'RbLe. Sr. Vice-president primer substÍlueix el Molt 
Hble. Sr. President en La direccir) del debatJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Per part del Govern, té la parau
la el Sr. Rot~er, conseller de Cultura, Educació i Es
ports. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Tejero, 
aixo es va fer l'any 91, encara era jo més (oo.) que ara, 
imagini 's si la tecnocracia privava sobre mi. 

Jo li agraesc aquestes observacions que ha fet, les hi 
he escoltad es, a la segona part sobretot, i denoten que 
voste s'ha llegit aquest document, la qual cosa és d 'a
grair ja; segona, .que voste sap d'educació, coneix l'e
ducació i coneix el sistema educatiu, i també és molt 
grat per a mi poder conversar amb persones que conei
xen el sistema educatiu profundament; i en tercer lloc, 
que a mi m'agradaria, com que m'ha fet tan tes pregun
tes i supos que no podré contestar-les totes, tal voIta 
continuar aguest debat qua n vulgui i, sobretot, li agrairia 
que em passas aquestes notes, no sé si és, per part me
va, massa demanar, pero que em passas aquestes notes 
perque crec que és una analisi molt bona per al nostre 
documento 

Pero jo voldria aprofitar l'avinentesa per explicar un 
poquet més, des de la visió política, el que és el model 
educatiu. 
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. ' lloc és difíc il resumir- lo en dell mjnllts. pero 
En pnmel . . , f 

.' . 'ocuraré contestar les preguntes que m ha et, 
, en clln9, 1 pi . " I 
JO • model eelllcauu tampoc, crec que alXO es e es-

ue nO es un " . 1 lId . q . N' saltres mateixos I hem lntltu at moe e e ucatlu 
mesll l al. o , l Id" .. t ' ament que no e un moce e ucatl u es un que 1-
i cree franc< 'b" . , 

.' documento obert, que esta su ~ecte a reV1SlO, a nal'l es un 
o ~ , '. la eva -la quaJ cosa agraesc- per part de feclera-
'\llalls1 com t • ' ' , 
• , 1 pare per pan de smdlcats per parl el aSSOClaClons 
( Ions (e. , " ' 1 ' 

. . . fi ns i tO lo per part el entltats mLernactO na ,com e 
I¡vel e 1, 'S l' ' 

F ' 'ef la Une co, etc.: per tant, es obert, e e expen-
la lel l ' f ,. 

t ' l són més de vint centres que elan cnt 1 Ja en te-men ah , , , , 
, 'eslIllacs, pero jo, pe!' calmar-lo, per tranc lllttzar-Io lJ nm, l . , , , . d' 

diria que. 1'3ny en, I'experimentaclo proptament I~a va cos-
car 9,743,393 P seres, que el 93 va costar 8.412.28.:> pessetes 
i que enguany el :~, esta, p!evi t que. hi gast;m 7,61~ , 500 
pe se les; i pe!' que JU t aIXO, quan hl ha mes quantltats? 
Veja m si jo som capa~ ,d ,exp licar l e~ func ions ele I mod~1 
educati u o cl 'aquesta especIe de planteJament e1el que haU J'l3 
de el' la nostra e lucació en aguesl terr itorio 

Algú ha dit -i potser tengui raó- que el és impon a lll 
d'ague l model educatiu és que existe ix per que existeix? 
p r que va néixer aquest model eelucatiu? La onselleria 
podia fe!' alguna el aquestes c1ues coses: Una , no fer res i 
esperar les competencies; , fer un pla coberent d acci ' 
no ols com un imple instrument de planificació global ¡ 
ectórial, no sol com un instrument de planificac ió. sinó 

també capae; el'incidir, de penetrar dins el :,ístema eClucatiu, 
dins el teixit socio-peelagogic, i que, endemés, donas suport 
i substancia a tota una serie d 'actuacions puntuals, concretes, 
que estaven ama"les , no tenien sentit i que, dins el context 
del model educaLÍLl, hi troben tota la se va orientació i for<;a. 

Per tant, tres qüestions voldria dir: Planificar, incidir i 
penetrar din~ el teixit socio-educatiu i donar suport a aquells 
programes p~ntuals, d'accions puntuals, sobre educació d'a
dults, escola de música, pistes poliesportives, beques d'inves
tigació; és a 'diT, tot aquest entramat d 'accions puntuals que 
es ~e~~n , ~ la :conselleria pero que .110 tenien una orientació 
fm~h .. l aques! morlel educatiu eJs presta el context perque 
ten~ una substancia propia i un sentit. 1 immediatament 
t~te~ aquestes actuacions puntuals, que n 'hem fetes moltÍs
Slmes i que coste n doblers, pero que són inversions dins la 
OOStTá.gent. dins elnostre poble tenien tres funcioos CODcre-
t d' , 
es I~S el moelel eclllcatill: Una, fer aquel les accions pllntuals 

que Son ele la nostra competencia o gairebé són de) Ilostre 
Context (reciclatge de catala a professoJ's. fonnac ió musical, 
co~servatori, etc,); dos, fel' actuacions que suposassln inversió 
~e l pan nost ra pero que arrossega sin inversió per part de 
I Estat a' , , , 
. . .' ¡xO ens COl1ve pergue, per cada duro que nosa ltres 
IIlVertlm arro l' " , C" • ssega m es lnversion elel Ministeri c1 'Educacio 
~ l en~ia, Com són les pi te poJiesportives. 00 altres hi hem 
ln vert¡t 350 m'II 'lo l'S l " . )' h' . 400 ' ., ' 11 " , e nUnlsten n 1J a uwertl t ¡ alXl mI oram I , a no tra e tructu ra' i en te rcer lloc també en 
111 teressa 1 

(eSenrot ll ar actllacians puntuals, en el context d'a-
qu t madel I . ee llCatlu, que o rientin cap al futu r, ele manera 
que le COI1l t ' , 
un a infr ~e encles v; nguin més ben c10tacles vengll in am 

ae tr llctura me ben consolidada, 

=--

Per tant, planificació global i sectorial; global, que 
vol dir? Que el document simplement diu que la Logse, 
la reforma educativa feta per a tot el territori espanyol , 
quan sigui aplicada aquí, a Balears, que tengui en 
compte les seves singularitats propies -i amb aixo con
test una pregunta de les que m'havia fet-, que tengui en 
compte les nostres característiques propies, que s'hi 
adapti , com són la lIengua, la cultura, I'economia, molt 
centrada en el turisme , ho vulgui o no, amb tota l'orien
tació que se li ha clonat cap al parc tecnologic, amb tot 
el que és no tan soIs la historia, sinó també l'antropolo
gia, el que és el context del territori, del territori pura
ment insular, que té unes característiques molt determi
nades; tots aquests factors s'havien ele tenir en compte. 
Aixo és una proposta perque la Logse, que té un caric
ter general, s 'adaptas aquí a les singularitats propies. 

Incidir sobre el teixit, naturalment; el que s'ha fet és 
elaborar un doc wl1 ent, bastant tecnocrata, difondre'l, i 
jo li assegur que s'ha fet un esfore; perque les associaci
ons de pares c!'alumnes, sindicats, associacions, coHegis 
tenguin aquest model educatiu, va ser remes a tots per
que el coneguessin. 

En tercer 1I0c, el varem obrir a I'analisi, a l'estudi ; 
tenim convenis amb Ugt-Fete, la qual ens ha fet un 
estudi, per un conveni amb nosaltres, d'aquest docu
ment, com voste I 'ha fet, com en tenim amb altres asso
ciacions, fins i tot internacionals, 

Experimentació. Experimentació entre cometes, 
perque tal volta no sigui una experimentació forta, jo 
reconec que o és una experimenta ció forta, és més o 
manco la mateixa que ha fet el Ministeri d'Educació i 
Ciencia, més o manco, 

Ja tenim memories concretes on se'ns diuen els re
sultats, i és curiós que, en aquests resultats, que sobretot 
van enfocats a la incorporació d'un nou idioma a la 
formació professional, n'hi ha un que és realment un 
descobriment, que és él projecte lingüÍstic, Gracies a 
aquesta experimentació s'ha arribat a una situació d'un 
projecte lingüístic per a l'ensenyament en llengua cata
lana, respectant les modalitats de les IIles Balears, que 
pot ser únic; gracies precisament a aquesta experimenta
ció. Ja ho diré amb eleteniment el dia que sigui oportú, 
pero sí ja vull explicar que aquest projecte Iingüístic, 
situat e1ins un disseny curricular basic més ample, dins 
un projecte educatiu , en definitiva, sera més bé un 
projecte a la carta, és a dir, adaptat a Is necessitats de 
cada centre; de manera que sera el mate ix centre, d'a
cord amb una normativa, amb un context legal, qui 
estudii' la situació psico-social o socio-pedagogica de la 
barriada i, d 'acorcl amb els seus recursos, cletermini quin 
sera el projecte lingüÍstic, i aixo sigui aprovat endemés 
pel consell escolar, on estan representats els pares; de 
manera que un centre poclra fer un projecte lingüístic 
més avan<;at o molt menys avan<;at segons la realitat de 
caela centre. tot aixo té naturalment tota una serie ele 

... ----------------------------------
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qüestions, de consideracions, que diré en un moment deter
minat pero ja li puc avan~ar que aixo es fara conjuntament 
amb el Minist::r i d'Educació i Ciencia el proper mes d'abril; 
conseqüencia directa d'una experimentació. 

Tenim una serie de convenis amb és de vint entitats -ja 
ho he clit abans-, amb Ugt, Federació de pares, Concapa, 
Cece, British Institute, el Get Institute, ajuntaments, la Fre
frep, la Unesco i ara ens han demanat una intervenció per 
fer un congrés aquí la Oei (Organització c!'Estats Iberoame
ricans), en aquest cas seria sobre el curricular de les universi
tats. 

Vull dir que tot aixo ens ha permes, és molt més ample 
naturalment el que jo voldria dir sobre el model educatiu, 
pero no tenim temps mai, per deu minuts , tenir un a situació 
avantatjosa davant el Ministeri d 'Educació i Ciencia, tan 
avantatjosa que, en aquest moment, és possible fer unes 
negociacions de les transferencies amb molta més eficacia i 
agilitat que si no tenguéssim aquest document; tan avantatjo
sa és la nostra situació que el ministeri ha acceptat gran part 
d 'aquest model educatiu i ens ha ofert signar un conveni -i 
aixo és una primícia- amb ell en el mes d'abril, d 'aquí a dos 
mesos, perc]'.1{~ moltes coses d'aquest document es puguin 
aplicar ja dll1s la reforma educativa de les Illes Balears. És a 
dir, hem passat de tenir una situació hostil per part de la 
Direcció Provincial del Ministeri d'Educació i Ciencia, que 
fins j tot empenyia els centres i els suggeria que no signassin 
aquest conveni d 'experimentació, hem passat d 'una actitud 
hostil que el ministeri reconegui que hi ha un document, que 
existeix, que és bo i que endemés vol signar un conveni 
concret operatiu; de manera que, a partir d'abril , el model 
educatiu passa a ser operatiu i passa a ser també incumben
cia del Ministeri d'Educació i Ciencia, amb un projecte lin
güístic molt positiu, a la carta, adaptat als pares i a cada 
situació, aixo no s'ha fet enlloc, a cap comunitat autonoma; 
per aixo, en el seu moment, m 'oposava a determinar que 
fessin una assignatura obligatoria en catala, per aixo m'opo
saya a mínims i maxims, perque teníem ja en marxa un 
projecte lingüístic molt més ample, capa~ de dur endavant 
el nostre ensenyament en la nostra llengua, pero d'acord 
amb els pares, sense imposicions, d'acord amb el que cada 
centre vulgui i naturalment dins un context d'ajudes, de 
recursos, de material didactic, de formació del professorat. 

Crec que ja és hora d'acabar; moltes gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Tejero, he de dir que avui s'ha encetat aquí un debat inte
ressantíssim a partir de la interpeHació que ha presentat 
voste en nom del seu grupo Hem pogut assistir en aquesta 

primera part del debat que ja s'apunta que poca cosa té 
a veure el títol del document amb la realitat del docu
ment, crec que a~o ha estat fruit del debat que aquí 
s'ha suscitat. En definitiva, com que del que es tracta és 
de fixar la posició, en aquesta valoració crítica que ha 
fet del document en qüestió hi ha hagut una serie de 
matisacions '_-1 ue s'han fet, podríem dir que s'han posat 
una serie de sícs" , entre parentesi. a una serie de punts 
que recull aquest document, sobre el qual no m'estendré 
en aquests moments perque, com succeeix amb la majo
ri8 el 'interpel·lacions, sol sempre tenir un cert avantatge, 
qt: lt a preparar les intervencions, com és logic, l'inter
pej·jant respecte de la resta de grups que han fixar la 
posició . Per tant. en el moment en que es presenti la 
moció subsegüent, que supos que vendra després d'a
questa interpel·lació, sera el moment de poder entrar a 
fons en aquest debat amb un major coneixement de 
causa i amb una major preparació. 

No obstant a~o, s'han apuntat una serie de qüesti
ons, crec que és interessant, com deia que s'hagin posat 
aquests "sics" entre parentesis; he vist una cara de per
plexiu quan ha parlat d'aquesta formulació que es fa de 
1 'Europa de 1 'oci i de les vacances, he vist que hi havia 
una certa perplexitat quant a aquesta expressió o frase 
que es recull en el document, inicialment en el paragraf 
que ho desenrotlla, i també una serie de qüestions, 
sobretot la part relacionada amb el model curricular. 

Per tant, esperarem aquesta moció. Pero hi ha hagut 
alguna cosa, que en el debat s'ha suscitat, que també 
encén ellJum i que crea una certa preocupació, és a dir, 
un tema que s'haud. de debatre en profunditat i que 
s'haura de tenir molt en compte, coses que aquí s'han 
dit en el debat, sobretot el que es refereix que es tracta
ria d 'un projecte lingüístic a la carta; és un tema on, 
des del meu punt de vista, es plantegen dubtes, quins 
són els centres que podran accedir a aquest projecte 
lingüístic, perque es podria donar eY cas que algun cen
tre, donat l'estudi psico-sociologic que es fes de l'entorn 
d'aquest centre o deIs alumnes que assisteixen a aquest 
centre, s'arribés a considerar que aquest projecte lin
güístic havia de ser una cosa pnkticament sota mínims, 
i a~o crec que seria delicat i perillós, si s'arribés a pro
duir. 

No obstant a~o, esperarem la contrareplica que es 
produira i esperarem, com dic, a veure quina és la for
mu ¡"ció que es presenta en aquesta moció, la qual, evi
der,:ment, pot anar en clues direccions: o bé tasques que 
es poden desenvolupar a partir del document, agafant 
aquest document com a base, o bé presentar alternatives 
al propi document; poden produir-se aquestes dues 
situacions. Per tant, com que no ho sabem, estarem a 
l'espera d 'aquesta moció. Moltes gd.cies. 

(El MolI Hble. Sr. President repren la direcóó del 
debat)o 

-= 
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EL SR. PRESIDENT: 

.' Sr Peralta. Més fixació de posicions? Pel Grup 
Gracles, . , 1 

. EEM Sr. gomila, te la parau a. 
PSM I ' 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

G
. 'es r. President. Sen) o res i senyor diplItats. Da-
I:1CI • • . 

est b:1t sobre el model edllcatlll ele les Jlles Balears. 
v~ n t aq LI . ' . ,' . 
. Lle hél11 ele p<lror duna preml sao que cap COl11lm ltal 
JO crec C] J . , . 

. oma de ¡ Estat espanyo te prOll competencles pe!" 
a lllOn . ' I I I'E 
I b 'al' l trl moclel ec1 ucatlu prop l: H a tres estats ( e mapa e a 01 . . . 

"dental sí atle es pe 'me u \ - federats o comunltats 
oecl 1 . • 

toO nomes 1uguin elaborar el seu 1l10\., ~. ,,. ucauu . pero no 
al! ' ., 1.. 
l' Eslal espanyol. lacto matelx cree que jJ ~ 'l!L U I eglll 
ex( Jlcitament el Sr. Conseller quan h~ dit q , el l110del 
educa liu propi de les IIles Balears no es ben be odel 
ecluca till. osaJt¡'es també pensam que aquest model é~ un 
cúmul de bones intencions que 'lUAn es plasmen en J'actuaci' 
concreta, en les feines que s'han de fer. en les activitats que 
s'han de fer queda redutt a subvencioJ1s i estudis; així, en 
un:, resposta del Sr. Conseller a una pregunta que va fer 
aquest diputat veim que I'estucli sobre els models d'educació 
descentralitzats es basa en un simposi internacional i suport 
generic a moviments i associacions, veim que es gasten 
2.300.000 pessetes en el simposi internacional, que seria allo 
cl'estudis i models descentralitzats. i després en suport gene
ri. a moviments i associacions. 15.000.000 i 200.000 pessetes 
per a tots els centres amb material didictic en lIengua catala
na. 

Després, quan parlam de diagnostic previ de les necessi
tats i mancances del moc1el educatiu propi de les Illes Bale
ars, queda reflectit en 36 estuc1is entre el 90 i el 93. L'elabo
ració d'un disseny curricular basic propi de les Illes Balears, 
se'ns comunica que els estudis que experts estan realitzant, 
i ~om abans ha dit el Sr. Tejero, en cap moment se cita quins 
son aquests experts, molts d'ells tracten d'aquest disseny 
curti~ular base de les Illes Balears. 

Del J!lrojecte üngüístic -o de I'elaboració j desenvoJupa
ment d'un projecte Iingüístk- de les llles BaJears també 
e'os . al~uncla en aquesta resposta que es traba en ulla fase 

el estucll; ·avu:i el conseller ha di! :una serie de coses interes
~.ants sobre aquest tema de projecte Iingüístic a la carta. Jo 
I he de dir, i en alo'es clebats aquí 11,0 hem vist, que perque 
~n centre cl'Egb puguí fer I'ensenyament parcial o total en 
e!:g:lI~ catalana no sé si necessita un projecte hngüístic, 

pelo SI presentru' UIl projecte que ha ele el' aprovat pel con-
sell escala" l l . 

. I I e e austre ele I rofessors. Per tant aco que ens 
acaba el ' l" ~ ( exp leal' pens que no é res nou i que no té res a 
veure <l.ll1b a . . quest moclel eclucaliu pro¡Ji de le lile Balear 
I lecord ' 

que aquest decret el va fer el Sr. Gilet I a'ny 86. 

na al u'a ,. ." 
educa ' e questlo qLl.e se ns plamejava sobre aquest model 
lanl 'ltl~ ~'a el tema ete la introc\ucció de la t.ercera Ilengua 
eSLa mo¡g II.com a ecundaria , i (' únic ¡t e e ns diu és [lIe 

ra" p . ~ Lgat a I programa de viatges ' ngJ€:s a Anglater-
, elO no ac"b 1 ' . 

<, a e e concretar ben be que ha de ser 

aquest tercer idioma o !lengua a l'ensenyament a les Illes 
Balears. 

Per tant, com he dit abam. pens que el model educa
tiu propi de les Illes Balear:,; quan parlam de plasmació 
practica, són estudis i subvencions. Fins i tot el Sr. Con
se!!er, amb aquesta resposta. explicava un poc la seva -
Dl sé si qualificar-Ia així- impotencia a hora d 'aplicar 
aquest model edllcatiu quan em deia que. mentre no 
tinguem les transferencies en educació, moltes de les 
actuacions que de" jaríem haver comen~at des de fa 
temps tenen el perili el 'eselevenir assajos teorics allunyats 
de la realitat que hom soIs pot copsar amb certesa quan 
hi ha la possibilitat el 'avaluar i el'inspeccionar ele prop el 
seu funcionament. 

Per tant, hi ha una part prou important d 'aL! elest 
model eelucatiu propi de les IIles Balears que en aqllests 
moments no es pot aplicar; de totes maneres, veurel1l la 
proposta que fara en el seu moment, a través de \::1 
moció subsegüent, el Grup Socialista, pero jo sí qu 
voldria aprofitar per demanar quants el'aquests vint 
centres ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gomila, voste esta fixant la posició, no esta inter
pe¡'¡ant el conseller. 

EL SR. GOivílLA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. 

De totes maneres, jo pens que algunes coses sí que 
es poden fer, quan es parla el'incidir en el teixit educatiu 
de les Illes Balears, és l'educació en i de la nostra llen
gua, en a~o sí que la conselleria té una capacitat el'inci
dir, ja sigui aprovant una normativa que faci més agil 
que els centres puguin accedir afer l'ensenyament en la 
nostra lIengua i també a regular I 'accés del professorat 
en temes d'habilitacions sobre que el professorat de les 
Illes conegui perfectament la nostra llengua i puglli 
acceelir a qllalsevol pla~a per a la qual estigui habilitat. 

De tates maneres, com he dit, esperarem la moció 
subsegüent que suposam presentara el Grup Socialista. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. No hi ha més intervencions. 
Passam al torn de replica. Té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies, Sr. Presideru. Bicn, intentaré resumir y 
completar alguno de los temas que se ha!' 'ratado. Co
menzaré por lo último que se ha dicho. 
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Centros que lo experimentan. A veces dicen veinticinco, 
a veces dicen veinte, a veces dicen unos cuantos. Yo creo que 
el debate de transferencias es un debate y el debate que esta
mos teniendo es el debate de modelo educ ,ivo, a pesar de 
que no interese a muchos diputados, pero b,cl no es la cues
tión. 

Proyecto lingüístico. El proyecto lingüístico, Sr. Conse
\ler, no es el maná ni nada parecido, el proyecto lingüístico 
está dentro del convenio marco de colaboración conselleria
Ministerio ek Educación, y se está trabajando en ello desde 
hace un tiempo; es una información que tenemos de la que 
ya en su momento se habló a raíz del convenio de mayo de 
1990; uno de los elementos, el proyecto lingüístico, que 
fundamenta lmente -y usted lo sabe- no lo está desarrollando 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

Cno de los problemas caudales que se plantea y que se lo 
han planteado en distintas reuniones, tengo todas los re 'ó 1:llne
nes de conferencias y distintas situaciones que se han p. adu
cido de cara a la discusión del modelo educativo. El modelo 
de bachillerato, sabe, Sr. Conseller, que no es viable y que, 
además, los bachilleratos, como usted muy bien sabe, son 
formación básica, aunque sea por secundaria, pero es forma
ción secundaria y tienen que ir encauzados a unas carreras 
determinadas. El supuesto bachillerato turístico no estaría 
engarzado a ninguna carrera universitaria, por lo tanto, no 
es viable, y usted lo sabe. 

El problema de los tres idiomas ya lo he comentado antes; 
es decir, lo que se hace actualmente lo sabemos, un convenio 
de aproximadamente quinientas mil pesetas con un ayun
tamiento con un centro para que contraten profesores a 
hores d'ara. El otro día, hablando con un centro que real
mente tiene este convenio, se planteaba el problema de que 
no tienen dinero porque no lo han firmado y no tienen ase
gurado que puedan seguir realizando estas -digamos- expe
riencias, tratándolo bien; pero evidentemente, no tienen 
dinero porque tienen que contratar profesores externos. 

Respecto a las negociaciones. Bien, Sr. Conseller, esto son 
recortes de revistas de educación, en donde dice que diez 
comunidades asumirán competencias educativas, todas por 
igual, hay un acuerdo firmado entre una conferencia sectorial 
de los consellers de todas las comunidades del artículo 143 
y con el Sr. Ministro, y hay, a pesar de que muy bien inicia, 
pero el protocolo del convenio del Ministerio de Educación 
y Ciencia que ha ofertado la Comunidad Autónoma para ser 
firmado por el ministro de Educación y el Hble. Sr. Presi
dente de la Comunidad, ausente en estos momentos, lo cono
cemos también, es una novedad porque las reuniones han 
sido hace quince días nada más. 

Querría señalar cuatro o cinco cosas nada más con res
pecto a lo que ha dicho. Cuando comenta que estamos de 
acuerdo en continuar el debate, lo continuaremos tanto aquí 
como fuera posiblemente, es interesante. Le agradezco que 
considere los conocimientos de educación más que otras 
personas, no sé si serán más o menos, son diferentes, seguro . 

Lo que sí que está claro es que los datos que ha 
ofrecido no se corresponden a los presupuestos del 92, 
93, 94 Y 91. 

Las acciones puntuales. Bien, yo creo que una cosa es 
lo que plantea el modelo educativo, una cosa es que se 
hagan acciones determinantes o determinadas respecto 
a infraestructuras, y como usted ha dicho, han sido a 
tres bandas, ) ,e ha discutido en otros momentos en este 
parlamento. Pero me vale por el momento, por decirlo 
de alguna forma, que -y yo creo que ya era hora- de 
alguna forma se reconociera, porque, a veces, por eleva
ción uno se va subienc!o y cuando llega a la estratosfera, 
¡crac!, se rompe ei globe, se cae, que ha reconocido 
que no es propiamente un modelo, no es pro¡Jiamente 
un mocHo. son unas líneas básicas, una serie de pro
PUt·. !, ('ero qUe realmente, y tendría que luchar por 
ello. ;l( e,e contemplan en el Plan estratégico de compe
titividad que el Govern balear pregunta. Yo no sé si lo 
deben tener como florero este modelo. 

Le diré cuatro o cinco cosas, hablaremos de alguna 
más acl : :.Jl1te, pero ¿qué hay ele los famosos créditos 
blandos que prometió el Govern de la Comunidad Autó
noma para centros privados?, ¿por qué la Dirección 
General de Fomento, Ocupación i Acción Formativa 
tiene un plan de orientación laboral y profesional, cuan
do es uno de los ejes del denominado proyecto de mode
lo, es decir, cuando no está en su conselleriéi.' . tendría 
que estar en su conselleria, así lo entiendo yo, y firma 
convenios con sindicatos cuando debería ser su conselle
ria ... , tengo aquí uno, reivindíquelo. 

En otro orden de cosas ... , bien, lo pasaré por alto. 
En otro orden de cosas, tengo ejemplos de convenios de 
algunos ayuntamientos donde, realmente, se fundamen
tan y se basan en que el conseller o el director general 
me dijo por teléfono que si el ayuntamiento ponía, el 
pondría para contratar unos profesores y tal, ésta es la 
argumentación. Porque al mismo sindicato que usted ha 
dicho antes, reiteradas cartas que le han dirigido dicien
do: "ReLació de centres que experimenten eL Mepib, cri
leris que se segueixen o s'han seguit per seleccionar-los, 
subvencions, ajudes i dotacions ", etc. -perdone la meva 
normalització-, pero no se han contestado; ¿Por qué en 
el Diario de Ibiza de la semana pasada, suplemento de 
jueves, 3 de marzo de 1994, el reciclaje de la discordia? 
Hay muchos por qué, Sr. Conseller. 

Seguiremos debatiendo, y le acepto el reto de seguir
lo debatiendo. Esperemos que de todo esto y de algunas 
cuestiones que seguiremos debatiendo lo que surja y 
salga sea un debate enriquecedor y una mejora en la 
educación para nuestras islas. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Tejero. Contrareplica, Sr. Rotger, té la 
paraula. 

Q 
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ONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
EL SR. C . A al)' 

(B tomeu Rotger l mengu . 
ESPORTS ar 

'd t se nyors i senyors diputat . Sr. Tejero bé, de 
r. PresJ en " . , 

'1 '1 baura amb el moelel 1 sen<;e e l mode l, I eclu-
'0 lemes. n 1 , . • I 

1 1 .. ' plexa. I 'a plicacio de I educaclo sem I'e c ut! tota 
'neJO es com , d .... ' , 
t, ' ,' 1 qüestions, de probJemes d a aptac lo. 1 a lxo es 
~lOa . e lbl,e (, a dir. clue n 'hi haura amb el 1TI0clel 'i sense e l 
loevllU e. e . . I .. ., el I 1 1 
¡nodel. Que jo die que afa ~'ebalx 1':1 a,qll e.~tJ.o e, ~10ce: 
na: ha be di l sempre, fin l . tot e l tll?,' ~ Limes basujues, I 

"etene ho die a la IOtroclucClo 1 ho ostenc ara, e el que (JI • 
1 senzill i bastant compUcat al mateix temps. i tot e l 

bastan " 'f b' , 'gll i f Ul[ir el 'aquesl si tema d aquesta tes!. es er- I mes que SI ~ • . 
Iles del que cal. osa lt res acceptam la reforma educatJ\'~ 

~o reforma educativa que ~s va iniciar e~ 8~. om en el .9;. 
encara no s'ha completat 1 no ho estara f lOS al 2002: 1 es 
bastant comprensible tot a ixó, No voldría jo que a les noslres 
l. /líes biJsiqlles s'exigís ja un resultats conerets abans de les 

m petencies i abans fins i lot de I'experimentació elel Minis
tel'i CI'Ed ucació i Ciencia, que necessita vint any i bu que 
per aplicar, amb tot el seu poder 'i l11b tota la se va capacitat 
la reforma. 

Per tant, la tesi concreta de les Línies basiques, d'aquest 
documento que, per cert, és obert a tota revisió encara ara de 
qualsevol entitat i de qualsevol persona, pe rque el que volem 
precisament és que la gent s'hi pronuncil i fer realment un 
sistema eelucatiu més efica~, més agil i més nostre: ido bé, 
la tesi fonamental, com deia, és que nosaltres volem que 
aquesta reforma educativa, que esta concebuda per a tot el 
territori espanyol, per a tot l'Estat espanyol. per a Espanya, 
en definitiva, a la Comunitat de les Illes Balears es faci eI'a
cord amb unes condicions diferents, perque la nostra comu
nitat és diferent, i el que tractam d'exposar en aquest qüesti
onari, en aquest document, és quin es són les coses que, al 
~ostre entendre, s'hi haurien d'aplicar per respectar el que 
es la llostra historia, el que és la nostra cultura i el que és el 
nostre territori; !i'n posaré un exemple concret, d'aixo, enca
lía a l,aComunitat Autónoma de les Illes Balears, en els cen
tr • ñi ha nns programes, hJ ba uns CUI1"ículums, que no 
lenen en coml)te d'una manera sistematica ¡profunda i 
endemés 'amb les quotes que hi fan faLta, la nostra histori; i 
la nOStra cultura, quan les a]tres comunitats autonomes tenen 
fa capaclitat de poder elaborar cun"ícu lums propis i nosa ltres 
no la ten iru , per aixo deim en el document: aquí esta n les 
nostres orientacions, aquí estan les nostres exigencies que 
en els programes escolars de tots e l nivells educatiu es 
tengui e 

. , . n compte amb les qll ole corresponents, la 110stra 
~LStor¡a. la nostra cultura i la no ·tra rojecció cap a Europa, 
~ ~lIa l volem subratllar d una form a molt concreta' i com 

alxo r '· . ' 
, ,', I n POdna dir, d'altres qüesrions. Per tant el que és 

alxo e obretol d ., una a aptaclQ a la nostra realitat. 

A . 
C

· h 1~1 no em preocupa que el Miuisteri d Educació i Cien-
la ag l fet c . , 

, onVenlS amb lotes les altre . mun itats alltono-
mes.qlle hagif ,t r . , 
nom' . e erles paregucles a al !! _ comullltats atlto-

es. a 1111 Sr T . 
:tU L' ,. eJero el11 preocupa la nostra comunitat 

onOma Li pL r 
b:lblel1le . l' .. Ie e Ir que aqueSl cOllveni que signarem pro-

nt abl ll 3mb e l Ministeri el Ed ucació j Ciencia no 

n 

té res a veure. com voste sap -perque endemés en duia 
una copia, jo l'he vista quan ¡'ha mostrada, en duu una 
copia, per tant, el coneix- amb el conveni de cooperació 
general, que era un instrument que varem signar fa tres 
anys i que ha estat buielat de contingut perque el minis
teri mai no ha volgut negociar amb nosaltres aquest 
tema -ara comen<;am a anar-, sinó que és un conveni 
nou que preveu que cada comunitat auto noma ompli 
aquest conveni amb uns continguts elistints; per tant, és 
possible respectar aquesta singularitat. 1 quan al Ministe
ri el 'Educació i Ciencia, a una sessió de treball forta que 
hi vare m tenir, el ministre ens va dir: 1 vosaltres sabeu 
quin és el contingut? No se'n preocupi, ara mateix, aquí 
té el nostre model educatiu, i va quedar sorpres perque, 
a la pregunta seva. vare m responelre-hi amb un elocu
ment que, subjecte a totes les variacions que vos te vul
gui. que subjecte a les experimentacions que voste vul
gui, és un document que existeix i que, per tant, és un 
punt de referencia 'v ¿diel, i gracies a aquest document i 
a altres qüestions és possible en abril signar un conveni 
on 1110lts d'aspectes i moltes de qüestions que esta n en 
el document es puguin dur a terme, es puguin aplicar 
d 'una forma operativa, i que aquelles qüestions que, a 
causa ele la Logse. encara no es poden aplicar a Balears, 
com és, per exemple, l'oferta eI'un batxiller lingüístic 
turÍstíc o com és I'oferta que nosaItres J'eim d 'incorpo
rar una nova llengua, una llengua estrangera, i fins i tot 
una tercera llengua estrangera a uns nivells educatius 
que no contempla la Logse, aquest .:s coses tencran una 
orientació distinta en espera que es moelifiqui la Logse, 
perque hi ha qüestions que la Logse no contempla, a les 
quals no fa referencia i que no és possible que a la 
nostra comunitat es pugui desenrotllar sense aixo. 

Per tant -i acab, Sr. President-, el que li vull dir és 
que en aquest moment, Sr. Tejero, en definitiva, el que 
tenim és un projecte propi, que a partir d'abril sera 
acceptat pet Ministeri d'Educació i Ciencia, en part; que 
ha estat experimentat i que se l'experimenta per més de 
vint centres, aquí en tenim una relació, eI'aquests cen
tres, els conceptes que estan experimentant i, puntu
alment, en quina situació estan; que ha estat estudiat per 
sindicats, associacions nacional s i internacionals; que ha 
donat suport a nombroses activitats puntuals, amb un 
pressupost concret; ¡que, per damunt de tot, Sr. Tejero, 
és nostre, Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. 

11.2) InterpeHació RCE núm. 115/94, del Crup Par
lamentari MIXT, relativa a política del Govern en 
relació als centres d'acollida de menors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpel'lació, que és la 115/94, 
presentada pel Grup Parlamentari MIXT. relativa a 
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política del Govern en relació amb els centres d'acollida de 
menors després de rassumpció de competencies en aquesta 
materia. Té la paraula, en nom del grup interpel'lant el Sr. 
Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 17 
de novembre de I'any passat -1993- es va signar en el si de la 
Comissió mixta de transferencies de l' Adminístracíó de I 'Es
tat a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears el traspas 
de competencies en materia de menors. Vare m quedar molt 
satisfets, tant els representants del Govern com els represen
tants deis grups parlamentaris que hi varem tenir oportunitat 
c! ·Jssistir, de la manera com es va dur aquest traspas de com
pelencies i no varem dubtar que a aixo seguiria una política 
satisfactoria, naturalment, per part del Govern, després de 
l'assumpció d'aquestes competencies; com dic, aixo va ocór
rer dia 17 de novembre í no havíem sabut res -oficialment, 
s'enten- de cap acció per part del Govern de la nostra comu
nitat en materia de menors, quan ens va sorprendre diumen
ge dia 16 de gener una notícia -jo visc a Eivissa- que va 
apareixer en el Diario de Ibiza on es deia que el Govern tan
cava l'únie centre de menors de la ciutat d'Eivissa, ho deia 
textualment així, i que els al·lots o els infants ele la guarderia 
Bisbe Huix passarien a ocupar centres privats. EIs puc llegir 
tot que deien perque, francament, hi va haver un moviment 
de protesta, pE' f dir-ho d'alguna manera, i una sensació que 
aixo podia sup\/Sar una passa enrera, en comptes d'endavant, 
quant a l'assumpció de competencies en menOl" per part de 
la Comunitat Autonoma, almenys pel que feia a la ciutat 
d'Eivissa. 

Naturalment, dia 17, que era dilluns, aquest diputat va 
presentar una interpel·lació, apart d'una pregunta que ja ha 
estat contestada, sobre política del Govern en relació amb 
els centres d'acollida de menors després de l'assumpció de 
competencies en aquesta materia; aixo, que duia data de dia 
17, va ser lliurat el mateix dia i registrat en el Parlamento Al 
cap d'uns dies, amb la mateixa data, pero lliurat dia 21, o 
sigui; el divendres següent, va soHieitat l'Hble. Sra. Conselle
ra de Governació una compareixen¡;a davant la Comissió 
d'Assumptes Socials per explicar l'actuació que té prevista el 
Govem en materia de menors, després d'haver assumit 
aquestes competencies. Segurament si aquest diputat que els 
parla hagués sabut que hi havia sol, licitada aquesta compa
reixen¡;a, que va ser posterior -ho die sense cap ironia, sinó 
senzillament perque consti que és aixÍ-, no haurÍem tal 
vegada presentat la interpeHació i haurÍem esperat a sentir 
les explicacions de la Sra. Consellera. 

Avui matí també ha coincidit que s'ha dut a efecte 
aquesta compareixen¡;a, on hem tengut oportunitat d'escoltar 
la Sra. Consellera sobre l'actuació que pensa dur el Govern, 
i aixo, d'alguna manera, pareix que podria descafeInar 
aquesta interpeHació que presentam l'horabaixa, pero jo 
sempre he dit -i qui em coneix, ho sap- que a mi, les inter
vencions matutines, no em elissuadeixen, sinó que em reacti
ven, m'estimulen, per lIavors, si fa falta, amb actuacions 

vespertines, continuar-ne parlant. A mi m'ha enriquit 
molt el coneixement del que ha explicat la Sra. Conselle
ra i m'ha obert una esperan¡;a, la qual m'agradaria que 
es confirmas avui aquí davant del Pie, perque si jo 
present interpel·lacions, no és amb anim de posar en 
evidencia ningú, ni tan sois la política del Govern, sinó 
el' alguna manera contribuir amb coses com aquesta que 
es elugui una política satisfactoria, i sobretot que arribi 
al poble, que esta molt sensibilitzat per aquests temes, 
una satisfacció per aquesta nova situació i no una elecep
ció, i torn a repetir que almenys a Eivissa hi va haver 
una decepció. 

Per aixo, he ele ser franc, presentar aquesta inter
pel·lació va ser a c',usa d'aquesta actuació que va tenir 
el Govern" ele la qual hem ele dir que, abans de saber-ne 
res nosaltres, ni tan sois el Consell Insular d 'Eivissa i 
Formentera, perque, segons aquesta informació ele 
premsa, posen en boca elel president i entre cometes que 
no havia estat consultat abans, aixo és política interior 
del Govern, i no seria important sinó fos que tal vegaela, 
a cada 1I0c, caelascú sap el més convenient i per aixo el 
més convenient sempre -ho pensa aquest eliputat- és, 
com més abans millor, transferir competencies als con
sells insulars. 

Anem ?eI caracter de la interpel·lació. Avui matí s'ha 
elit una frase, per part de la Sra. Consellera, que ha est~l ( 
objecte ele debat el'alguna manera, ha parlat que OL 

ana ven era a optimitzar també economicament recursos. 
Bé, jo li vull fer un poc el'historia perque, com que tenc 
més anys, voste, Sra. Consellera, era una menor sense 
problemes segurament quan es va crear aquest centre 
el'Eivissa, que va ser inaugurat l'any 78, i tom afer 
menció elel centre d'Eivissa com un exemple, i die cen
tre genericament, sé que és una guarderia, com em va 
dir l'altre dia, pero una guarderia no deixa de ser un 
centre on s'acullen menors, encara que sigui n infants. 

Llavors hi havia la Junta Provincial de Protecció de 
Menors, el president de la qual era el president de l'Au
diencia Territorial, i qui ara és el Sr. President del Tri
bunal Superior de JustÍcia de Balears era aleshores el 
jutge de primera instancia d'Eivissa. Aquells diners que 
es recaptaven sobre un sobrepreu a les entrades del 
cinema, espectacles, etc,. eren els que nodrien la Junta 
de Protecció de Menors de Balears i es va aconseguir 
que el que es recaptas a Eivissa anas destinat a la cons
trucció el'aquest centre mitjan¡;ant una cessió elel solar 
per part de l'ajuntament. Es va inaugurar l'any 78, va 
ser construIt amb eliners de la Junta Provincial de Pro
tecció de Menors, i després quan hi va: haver la preau
tonomia i l'autonomia es va constituir una junta, de la 
qual formava part el consell insular, J 'actual president 
que aleshores era el conseller de Sanitat i Assumptes 
Socials era quí en formava parto 

Des de sempre aquesta guarelería es va veure molt bé 
a Eivissa i que complia una funció important, perque 

--



z 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 101/9 de mar~ del 1994 4147 

. "n hi havia probJemes de justícia amb pares de ., s ! tOl quco . . 
1111. els J\!tges es trobaven que no sablen on flcar els 

eno l s etc.. , m "fl sé I explicació que vostes han donat -en la seva 
al·1ots. 1< , l' d' , , . tervenció tell'Clre temps e esten re m mes-, pero 
elfona In E' . . 

e .. que lancar aq uesl centre a IVlssa, com pare IX que 
cresnll m , . . , d . 
• - f 10 ha ca igut be. 1 no ha calgut be -acab e segUlda, 

s ha el.! . , I 
. p ' 'clen t- perque hi ha hagut una sensaclO, que a carrer 

Sr 1 es! ., d " I 
'1 ' . que" es noti que l assumpclO e competencles pe & croe • . Y., balear uposava. com he dlt abans, una passa enrera 

el! " .' h d mpte eI ' una passa enclavant: JO se que alxo no a e ser 
e~.~oestic s ,T U f que la Sra. Consellera ens ho explicara i les 
31XI. f' , I 
e perances LI.le ha albl~'at el m~i; • o ' ''~ lr~~ran 1, com so 

. (' s ttl\1J en aquest elqnltal, SI queda Sa" " ele la contesta 
sel ., . 1 " ' ." . le 1.1 interpel ·laClo I amb e s propOSlts que h. '"ij ~.-', ; avu! 
m tí la ra. Con e llera. no fara cap moció subseg "' nt. No 
obstant aixo, esperam la se va intervenció, Moltes grél":lto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula la consellera Sra. Cirer. 

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

Gracies, Sr, President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Vidal, ens hem vist una lJarga esto na avui matí, estic molt 
contenta de poder tornar a parlar amb voste avui horabaixa, 
arnés sabent que el motiva molt tenir intervencions o comis
sions el matí i més activitat l 'horabaixa; pero em confirma, 
aquesta intervenció que voste ha tengut, una cosa que em 
preocupava, que quan em van passar, per part de presidenci
a, el text on se'ns informa als consellers de les compareixen
ces que hem de tenir o les preguntes, vaig veure-hi que se'm 
parlava el 'una interpe¡.[ació, per part del Grup MIXT o per 
part ele voste, que feia referencia a la política del Govern en 
relació amb els centres d'acollida de menors i jo vaig quedar 
una mica sorpresa perque no entenia per que m 'interpeHava 
només quant a centres, perque pens que el que interessa, el 
que s'ha de qüestionar o el que s'ha d'interpel'lar a un go
vern és en política genera!. 

Aquests centres no són més que uns instruments, uns 
elements materials que,juntament amb uns recursos humans, 
en~ p~rmeten dur a terme uns programes i aconseguir uns 
Ob]ectIUS. 

Pero voste 1"n 'ha confirmat, i ho he sabut ara exactament, 
per ?O ve nia, j< a elonar-me'n una pista a la pregunta ora l 
ele 1 altre clia i és que la interpel' lació la motiva possible
~ent el tancament d aquest centre c\ 'Eivissa. E m pareix bé, 
te. tot el c1ret a fe r-ho; ara, cree que hauria de saber una 
1111qt.,e ta més que el contingut ele la inte rpel-\ació anava cap 
a Q:"nes línies el aCluació teníem o quina actuació en global 

J~en l.ef~ no només ( ... ) tancament a E ivis a, e l qua l Jj va ig 
llstl Ica . l' (r ! ' pllC to rnar a repetir exactament. 

b Ho diu amb ironia, pero m 'ha arribat la indirecta, que era 
astant di t . ele rec a, que JO havia deman at compareixen<;a dia 21 

gener quan voste havía posat la interpel 'lació día 17, no 

ho sabia, li puc assegurar que no ho sabia, no ha estat 
per quedar bé, era per complir una promesa que vaig 
fer la primera vegada que vaig anar a una comissió 
eI'aquest parlament, quan, de tot el programa de la con
selleria, en vaig fer referencia excepte a menors, del 
qual vaig dir que l'ajornava fins a tenir-ne les competen
cies, moment en (".le em comprometia a compareixer. 
Ha estat avui la compareixen<;a i molt bé. 

Ara, diu que l'hi va sorprenelre, que hi va haver cons
ternació o que hi va haver una preocupació a l'iJla d'Ei
vissa quan es va veure que just c1esprés ele l'assumpció 
de competencies el que es feia era tancar l'únic centre 
que hi havia d'acollic1a de menors. Jo li vaig dir i li tom 
a repetir que no era I'unic centre d'acollida, era una 
guardería; hi ha un altre centre, que és una unitat de 
diagnosi socio-educativa, que funciona a santa Eularia; 
molt bé. 

Ara, diu que vol una política satisfactoria, pero, 
satisfaCTo ria per a qui? Crec que la política de menors 
ha de ser satisfactoria, i ho hem deixat molt ciar en 
enumerar el principi basic que ens motiva la política de 
menors, que és complir I 'interes superior del menor; 
per tant, la política que hem de dur és complir i que 
sigui satisfactoria per al menor. 1 amb el tancament d'a
questa guarderia li puc ben assegurar que varem complir 
l'interes deIs catorze al'lots que hi havia en aquesta 
guarderia perque els al'lots ni s'hauran temut que haví
em tancat la guarderia, només pel fet que els havÍem 
traslladat a una altra guarderia, la qual els resulta igual
ment gratuita perque el govern té una serie d'ajueles 
destinades per a aquests aHots que esta n en unes guar
deries i que tenen unes deficiencies socio-economica i, 
per tant, aquests són els que hem d'atendre; no eren en 
cap mesura a¡.[ots problematics o aHots que haguessin 
ele tenir una serie de programes específics a dur-se a 
terme, ren només aHots que havien d'anar a guarderia 
perque tenen una problematica economica a ca seva. 
Per tant, crec que la política satisfactoria la varem 
continuar duent a terme en la mesura que varem donar 
cobertura a les necessitats de guarderia d'aquests nins. 
Que no es va consultar el Consell Insular d'Eivissa? Té 
tota la raó, possiblement un defecte de forma, havíem 
d'haver parlat amb el Consell Insular d'Eivissa o l'hi 
haurÍem d 'ha ver consultat, pero haguéssim fet una 
consulta que no hauria coaccionat gens la decisió que 
havÍem presa, perque era una decisió no per capritx, no 
perque creiem que havÍem de tancar per tancar, sinó 
un tancament ben raonat; avui mateix m'ha arribat un 
informe tecnic sobre com estava el c.entre. Jo li vaig 
explicar per que es tancava aquest centre, principalment 
per una causa: Hi havia un orde religiós que se'n feía 
carrec, d 'aquest centre; desapareix I 'orde religiós i ens 
c¡üestionam que hi feim i quin refor<; de personal hi 
posam . Visitam aquest centre i en resulta , d 'aquesta 
visita, un informe tecnic que diu que s'hi han ele soluci
onar tota una serie de deficiencies perque hi pugui 
haver nins, perque els nins hi puguín estar. Hi ha una 
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serie de cleficiencies, les quals no li diré, pero li puc passar 
l'informe tecnic, si el vol veure, de tota una serie de coses: 
problemes el'humitat, problemes de cruis, pintura que cau, 
raeliadors co¡'¡ocats a mala altura per als nins, problemes de 
persianes en mal estat; tot aixo s'ha d'arreglar perque hi 
tenguem els nins en condicions. Aquests raonaments tecnics 
també ens varen dur al tancament del centre. 

Pareix que no m 'he sabut explicar o que no m 'han entes 
bé quan parlavem ele quins objectius teníem quant a me
nors, i ja em referesc a objectius generals. no només en el cas 
concret d 'aquest centre de menors, qua!' oarlavem avui matí 
ele quins objectius teníem clars, i voste torna a plantejar el 
problema de l'optimització ele recursos; jo ja li he explicat 
que era que ho he de tenir present sense elescurar el que hem 
dit de I'interes del menor i tenint en compte que hem de 
complir una serie de programes, un,' serie de qüestions que 
també ja he explicat es regeixen o estan regulades per un 
marc legal de les lleis que ja hem explicat avui matí: dues 
lleis estatals, la 21/87 i la 4/92, i una llei autonomica, que és 
la Llei d'accio social; aquestes són les que ens han de regir; 
per tanto farem uns programes, aplicarem una serie de mesu
res que complesquin aquestes lleis, pero també tenint en 
compte els objectius que volíem, que podíem aconseguir 
amb aquests programes. 

Torn a repetir que aquesta guarderia complia una funció 
important, no la neg. ha fet referencia a una serie de dades 
historiques de cessió d'una serie de persones importants a 
nivell social a l'illa (~' Eivissa; encara que haguéssim sabut 
aquestes dades historiques, encara que haguéssim sabut tots 
aquests antecedents, li dic que hi havia unes raons tecniques 
que no em justificaven que a110 pogués funcionar com funci
onava i, per tant, la meya responsabilitat era solucionar-les. 

I parlant de responsabilitat, i no entraré més en tema de 
política concreta perque veig que voste s'ha cenyit molt al 
tema només d'aquest centre, pero sí que pareix que s'ha 
qüestionat no només el tancament d'aquest centre, sinó el 
tancament de qualque altre centre que hem tengut, és d'opi
nió pública, i crec que el facil hauria estat, una vegada assu
mides les competencies, que a qualsevol cost, ens costas molt 
o poc, mantenir la mateixa dinamica, deixar-ho tot així com 
estava, pero cree, Sr. Vidal, que hagués estat no exercir la 
nostra responsabilitat -la meya responsabilitat- així com 
tocaya. Cree que ens havíem de seure a reestructurar-ho, 
tenint-ne els objectius clars, tenint en compte una cosa, que 
no és la que ens determina pero sí que ens obliga, que és la 
part pressupostaria, perque n'hem de retre compte no no
més a aquest parlament, no només a un govern, sinó a tota 
una societat, pero no hagués estat un exercici -cregui 'm- de 
la responsabilitat el fet de deixar les coses així com estaven 
només per comoditat, sense molestar-nos, sense agafar els 
maldecaps, que de fet els tenim, de tirar endavant tota una 
serie de reformes que creim que beneficien a qui han de 
beneficiar -i aixo sí que ho tenim clar-, que és a un 
col'lectiu important, els menors. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Fixació de pOS1ClOns, pel 
Grup PSM i EEM, Sr Gomila, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
després del debat matutí que hem tengut avui sobre el 
tema de menors, la interpel'lació que presenta el Grup 
Mixt va molt concretament a un centre d'Eivissa, C011-

cretament a una gl' ¡- Ll~l ia que tenia el Servei de menors 
a Eivissa. Nosaltres pensam que sempre és una llastima 
que es perclin serveis, sobretot quan aquests són neces
saris L,er a la ciutadania, en aquest cas la d'Eivissa i 
Formentera, i també afegir que la reestructuració del 
Servei de menors que s'ha fet després que s'hagin trans
ferit les competencies a la Comunitat Autonoma ha 
suposat un tancament de dos centres aquí, a Mallorca, 
ha suposat una substitució d'un centre de primera acolli
da, qu , 2gafava menors amb situacions problematiques 
fins a , ¡ ~v uit anys per un altre que només agafa fins a 
dotze anys, per la qual cosa els menors amb situacions 
problematiques que vagin de dotze a devuit anys hauran 
ele ser craslladats fora de I'illa, tant a Menorca com a 
Eivissa. 

Com he dit abans, pensam que la perdua d'un servei 
és preocupant, pero que de totes maneres estarem a la 
moció subsegüent que presenti el Grup Mixt, que. com 
ha anunciat, si n'arriba a presentar, la veurem propera
ment. Molts gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup SOCIALISTA, Sr. 
Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. Bien, sólo para manifestar que 
la toma de postura con respecto a dicha interpelación 
sobre la política de menores en general es al parecer 
mucho más precisa de lo que nosotros nos pensábamos 
y evidentemente, después de las dos horas de debate de 
esta mañana, poco más podemos añadir. Lo que sí nos 
gustaría completar momentáneamente es que el Grupo 
Socialista reiteradamente y con una frecuencia clara, que 
este parlamento sabe, al menos desde 1991, va siguiendo 
los temas mediante la solicitud de comparecencias, in
tento de modificación en los presupuestos y demás cueS
tiones. 

Evidentemente, el Grupo Socialista piensa que la 
cuestión de los menores es un tema suficientemente 
importante como para tra tarlo con una entidad clara. Se 
han manifestado en distintos momentos preocupaciones, 
ya desde hace tiempo, pero en concreto, la Asociación 
de Juristas de Baleares en setiembre del alÍo pasado 

1 

--



tr 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 101 / 9 de mar¡; del 1994 4149 

= 

reocupaciÓll sobre recursos materiales, recurso 
mostraba P dificio ruinosos insensibi lidad ocial; es decir, 
¡'Umano e . 1 t' I ás elementoS SOCla e que se es an preocupanc o 

ue hay m . " d 
1 

,a de menores. Postenol-mente ya tuve ocaslon .e 
Por e ten . f" . en el deba te presupuestario que e con' 19uro una 
comenta l 

f 
'ma de defe nsa e1e l menor que e preocupaba por una 

Plata 0 1 . d ' L • 
" de motivos y situacIOnes que pro uClan. o que SI que 

sel le . . S P 'd . laro en tono jocoso -S I me permite, r. reSI ente-, es e la e . . 
"I'ece que ha pasado como al que compra un circo y le que p" . 

en los ena noS: una vez que se han a tlmlelo las competen-
C~C , 
. s h"n comenzado a aparecer prob emas y nOS gustarla Cia. ., 

que na aparecie en. luchas gra 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies, Sr. Tejero. Pel Grup PP-UM, Sra. Vidal, te I 

pamuJa. 

LA SR,-'l., VIDAL 1 BURGUERA: 

Gracies, Sr. President. La interpeJ'Jació presentada pel 
Grup Mixt feia referencia a un tema, la unitat de primera 
acollida, i després de 1 'exposició ha anat més dirigida al 
tancament ('un centre, un guarderia, a Eivissa 

Per part nostra, he de manifestar que avui matí el debat 
ha estat, ~ llb I'exposició de la Sra. ConseIlera, molt profitós; 
per prim , a vegada, d'aquest tema del menor, en aquest par
lament podíem parlar-ne ja des d"una assumpció de compe
tencies, i el que crec que ha estat molt esperan¡;ador ha estat 
la manifestació, per part de la consellera, de la duta a aguest 
parlament de la Llei del menor, també de l'execució, per 
part del Govern, de la Llei d'acció social, sobretot pel que fa 
a l'article 14, i també el Pla integral del menor, i també 
després s'ha parlat, en darrer terme, del que serien unes 
possibles transferencies. Jo crec que aixo ens permetra que 
de cara a un futur puguem ja parlar i planificar i marcar una 
política del menor respecte de la nostra comunitat auto
noma, i aquestes actuacions més puntuals anirien ja contem
plades dins la planificació i política del menor que dura el 
nostre govern. 

Entenc que aquestes actuacions puntuals, com he dit 
abans, entraran a formar part de l'actuació que al llarg del 
te~~s ens dira quina ha de ser per part del Govern. Moltes 
gracles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sra. Vidal. Torn ele replica, Sr. Vidal i Juan té 
la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gnici s. Sr. President. En aguest torn de replica, el pri 
Oler que vu ll c1eh:ar lal :. que a au a e1el po temps -pero 
ho, he d it aban - no he tengut temps -va lgu i la rei teració
mes que a expo ar com a exemple, com havia estat acollida 
per la ciuta.dania I actuació de la Conseller ia de Govemació 
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després d'assumir les competencies en menors; torn a 
dir que eom a exemple, un cas coneret que jo coneixia. 
Aixo no vol dir que no valori, per no ser repetitiu, tot el 
que ha dit la Sra. Consellera el mati, que jo ha he clit, 
pero que no ha tornaria a repetir aquí; com li he dit, 
aquest projecte de lIei en elaboració elel menor a la 
nostra comunitat autonoma, fins i tot la política que ha 
apuntat que volia dur la conselleria. Per tant, no es 
tracta cI'Uíl xovinisme, pero es tracta senzilIament de 
posar com a exemple un cas conegut. 

Pero jo vull dir així mateix a la Sra. Consellera que 
jo valor la seva rapidesa en actuar, pero pensi, i li ha clíc 
amb tota cordialitat, per al futur la conveniencia que 
abans d 'aquestes actuacions que han estat criticades. si 
hagués vengut al Parlament a ex posar el que ens h., 
exposat avuí no haurien tengut 1I0c a la millor o, com a 
reconegut voste molt bé, en el cas concret -torn a repe
tir que no és més que '.'n exemple- de l'únic centre de 
la ciutat d 'Eivissa, ho reiter perque és així. Llavors hi 
ha un centre d 'acollicla de menors, un centre de diagno
si, com voste ha explicat moJt bé, que té una capacitat 
maxima de vuit rersones, que és a Santa Eularia, pero 
amb I'únic centre de la ciutat d'Eivissa va passar aixo. 

1 quina és la preocupació clavant aquest exemple? , 
pero una preocupació estesa a tota aquesta política; 
voste, cI 'alguna manera, el matÍ m 'ha lIevat la preocu
pació, pero ara ha volgut insistir en temes de semantica, 
que si vaig dir centre d'acollida i és una guarderia, etc, 
és igual. 

Jo em referesc que, en aquesta informació que v:-, 
apareixer a la premsa d'Eivissa i que no ha estat des
mentida es deia cIarament -i torn a dir que com a exem
ple- que aquestos infants havien estat passats a guarderi
es; si aquesta és una solució provisional, a guarderies 
privades, és bona; ara, pareix que voste ha dit que, una 
vegada s'hagin fet totes les reformes i solucionats els 
inconvenients per utilitzar aquest centre, el tornarien a 
obrir, pareix que ha dit aixo, també com a exemple per 
a altres centres. perque aquestos menors deIs quals es 
diu que si estan alla estarien en un gueto i que serien 
objecte de marginació, la marginació la sofriran perque, 
ha vulgui o no, són menors que ten en problemes, són 
fins i tot problemes d'etnia; un al 'lotet, un gitano -ho 
dic sense cap connotació racista- que és dut a una guar
deria -ha dic per posar-ne un exemple- privada, on es 
paga, sempre sera gitanet. Si hi ha un centre dedicat 
específícament a aquesta gent, que Déu faci que no en 
tenguéssim, que tenen problemes familiars, etc. sempre 
sera millar. La preocupació era quant a aquesta famosa 
optimització de la qual ens ha parlat voste i el director 
general avui matí, és que aquest director general, el Sr. 
Joan Poi , va dir o va insinuar lila posibilidad de que al
bergue en el futuro 11, la guarderia infantil Bisbe Huix, lila 
delegación de menores en Eivissa, pues no queremos 
desvincular el local de este fin i1; aixo voldria dir que el 
que era una guardería, un centre o el que vulgui dir-li 
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d'acollida d'infants es transformaria en una dependencia 
burocratica ele la delegació ele menors, i aíxo és el que em 
preocupa, ha preocupat a la ciutadanía; el que jo valdría 
sentír de voste és llevar-nos aquesta preocupacíó perque, 
comenc;ant pel centre d'Eivíssa, i permeti 'm que ti faci 
aquesta puntualització, l'ajuntament el va cedir per a guarde
ría, no per a oficines de delegacíó de menors, primer incon
venient de tipus jurídíc. Pero torn a repetir que no crec que 
amb el centre c1e díagnostic a Santa Eularia es cobreixín les 
necessitats de I 'illa d 'Eívissa, segur q Li::' aixo ho arribara a 
constatar voste i em clonara la raó en aquest aspecte. Moltes 
gracies. 

EL S ~ ::> •. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Torn de contrareplica, la Sra. Conse
llera Cirer té la paraula. 

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

Gracíes. Sr. President. Sen yo res i senyors c1i l ' u tats. Sr. 
Vidal , tom a repetir que ha estat mal rebuda per b noblació 
el tancament de la guarderia í em sap molt ele greu que la 
gent no estiguí d'acord amb Uj"~ mesura que nosaltres pre
nem des de la responsabilitat í des del punt de vista que per 
a qui obravem satisfactoriament i bé era per al col'lectiu 
afectat, que eren els menors. Possiblement dins l'actuació 
com a responsaole de la conselleria en faré d 'altres amb les 
quals un col'lectiu de població no estara satisfet, pero el 
col'lectiu que a mi, a la conselleria, al departament de me
nors o a la direcció General interessava que estigués bé, eren 
els nins que estaven a la guarderia i li puc garantir que 
aquests estan bé, satisfactoriament bé i, per tant, dorm tran
quil'la cada vespre perque els nins, que era qui em preocupa
va, estan bé. 

Si els responsables que l'havien creat, sí les persones que 
l'havíen posat en marxa estan una mica ferides o els ha mo
lestat perque ha perdut el sentit que tenia, també ho com
prenc, pero qui obliga les meves actuacions en aquesta mate
ria és el menor i estic satisfeta perque els nins estan bé. 

Voste diu que parl de problemes semantics, peró no són 
problemes semantics parlar de centres d'acollida o de guar
deries; per desgracia, dins tot el tema del menor o dins el 
tema de la competencia, hi hem de trabar diferents proble
mes semantics, no és el mateix un centre de dia que una 
guarderia, no és el mateix un centre d'acollida que una uni
tat de diagnosi sócio-educatiu; cregui'm, m'ha costat moIt 
entrar-hi, el primer dia no ha veia gens ciar ni sabia de que 
em parlaven, peró hi he entrat. No em digui que són qüesti
ons semantiques quan realment són denominacions tecni
ques, si ha vol dir així, pero que ens ajuden a definir quin 
tipus de centre és un í quín és l'altre, no és un centre d'aco
Hida una guarderia, perdoni'm, pero no ho és, és una guar
dería. Un centre d'acoJlicla es un lloc on esta el nin, on 
dorm, on viu, se'n va a una altra escola perque a la millor 
esta escolaritzat a una altra escola, pero és un centre d'aco
Hida; ara, una guarderia, en aquest cas es tractava d 'uns nins 

que tenen ca seva, un pare, una mare, no estan deslligats 
del seu entorn familiar i que acudíen a la guardería, í 
poden anal' a una aItra guardería semp1'e que nosaltres -
administració- els donem suport economic, que era fer
nos canec de la guarderia. 

Em preocli ¡.' él molt una cosa que sentit, a la millar no 
m'hauría de preocupar, pero sí que em preocupa que, 
amb 1 'exemple aquest del gitano que voste ha trabat tan 
irrellevant, se'm digui que estaría rr ,) lt milIor tot aguest 
grupet de gítanets jun t • que a la mular a una guarderia 
privada no est8 ¡·ic:n tan iJé; ído miri, no vaig per aquí 
jo; crec qu ~ han de jugar amb els al tres nins i _ ue no 
se'ls h ,t ele senyalar amb el dít ni hem fer un grup mar
"i niu amb aquesta gent o amb gent amb problemes eco
nomics. Així, els juntam ells amb ells i que s'arreglin, 
no; crec que la política integradora de tots agu e "ts 
col-lectius o de col-lectius que tenen dificultats economi
ques va més enlla, que és complicat?, sí que és compli
ca!. pero crec que ha hem de fer. 

Voste em demanar si es tornara a abrir o si es preo
cupava d'allo que manifestava el director general. Miri, 
hi ha una cosa molt clara, aixo l'ha de tranquil-lítzar: 
Quan es fa una cessió d'un edífici o d'un bé immoble 
per a una finalitat concreta, cregui 'm que si deíxa de 
complír aquesta fínalítat ha de retornar a I'organisme 
que l'ha cedit; per tant, sí hí posam el departament de 
menors i ( , ix aixo de la guardería, hauria de tornar a 
l'ajuntament, l'ajuntament l'hauría de recuperar, per 
tant, hauria de posar la guardería en funcionament. 1 
una altra cosa, a partir de la data en que es fes la cessió 
hi ha el terminí legal -sí no vaíg malament, perque les 
Beis o els termes legals no són el meu fort- de trenta 
anys, al cap de trenta anys, continul havent-hi guarderia 
o no, ha de tornar a l'organísme que l'havia cedít, sí o 
vaig malament. 

Segurament no té res a veure amb el tema, en fuig 
una mica i és una generalitat, pero, cregui'm que la 
situació óptima, tant per a Eivissa com per a la resta, és 
que, els centres de menors que tenim, tant entitats 
coHaboradores com els propis, arribas un dia en que es
tiguessin buits o amb una mínima ocupació; aquí sí 
que haurÍem aconseguit molts d'objectíus, com el de la 
prevenció, com el d'ajudar aquesta gent, no llevar-los 
del seu entorn familiar, i aíxo sí que seria profitós, cap 
aquí lluitam, pero de cap manera fer grupets de gent 
determinada que, per raons etniques o de díficultat 
economica, no poden tenir accés a unes guarderies o a 
centres de pagament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. ConseHera. 

III.l) Proposició no de llei RGE núm. 2273/93, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a projecte de 
llei sobre mesures d'estalvi d'aigua. 

---
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EL SR. PRESIDENT: 

b t el secron punt paS5?m al tercer punt ele l'ordre elel 
Aca a b '. • 

. ue correspon a proposk 'liS no de lIe!. Comen¡;arem en 
Ila, q . lloc pe!" la 2273, presentada pel Grup Parlamentari 

I?rl m
el 

. 1 11' b d' J P$I ! i EE 1, relativa a proJecte (e el so re mesures esta-
. l ' 'glla Té la paraula, en nom del grup proposant, la 

VI (al (. 

diputada Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADEL. i FERRER: 

GI Il.: ies. Sr. Presidel1l. Parlavem la setmana passada dins 
aque ta camb.ra .~raigLl~. ah~r matí talllbé parlavem (\'aig~a 
IíI1S una comlSSIO, avUl matl hem tornat a parlar del matelx, 

i per molt que e ' parlem d·é\igua.? millor clit, de la manca 
cI'aígua que afecta la nostra eOI11Un ltat, no en parlarem ba -
(al1l i no arribam a solucions que re o lguin , d'una vegada 
per totes, aquest greu problen- . 

L'aigua, element natural, incolor, inodor i insípid, alman
co en teoria, imprescindible per a la Vi ~ i ¡ animal i vegetal, 
s'acosta perillosament cap a I 'esg :::1mem 'quest esgotament 
no ve ele sobte, no es treu el darr.:: ,- poal el 'aigua de la cister
na i llavors ia no n'hi ha més, sinó que es detecta que els 
recursos es ,,:' n esgotant 'luan hi ha una degradació progres
siva de la qualitat de 1 'lgua que s'extreu deis pous; a poc a 
poc ja no és tan incolora ni tan inoelora i, sobretot, no és tan 
insípida. Teoricament, els recursos d 'aigua vénen ele la dife
rencia entre la reca.rrega o alimentació deis aqüífers més la 
recollida possible deis corrents superfícials menys la consu
mida per provelments i reguius. La recarrega subterrania és 
la suma de la infiltració directa de les pluges, deis torrents, 
deis excedents de regar, fugues i aigües residuals. Quan el 
consum sobrepassa els recursos pot succeir l'esgotament de 
la reserva o provocar una intrusió marina; aquest és el fet 
que s'ha provocat en po es any s a diferents zones, com Palma 
i Calvia. La solució més immediata adoptada per proveir-se 
d'aigua bona és acudir a altres unitats hidrogeologiques, pero 
8ixó també té un lÍmit perque els recursos d'aigua o poden 
ser mines a esgotar per beneficiar-se'n temporalment uns i 
quedar perjudicats sense remei tots per sempre. El deficit 
produ"it per la sobreexplotació ha fet que l'aigua que es con
sumeix sobretot a Palma i a Calvia practicament ja no sigui 
~otable i sigui cada vegada més salada, peró el fet més greu 
es que el potencial de recuperació deis recursos es redueix de 
manera irreversible. 

Si resumim els possibles recursos per proveir la zona de 
Palma, que té una necessitat anual de 40 hectometres cúbies, 
podem sumar 2 hectómetres cúbics provinents de na Burgue
sa, 7 de s 'Estremera, 4 del Raiguer, 3 ele Llubí-Muro, 8 deis 
embassaments, í malgrat no estiguem el 'acord amb el transva-
ament d 'aigües de 5a Costera per L impacte ambiental i 
~conomico-soci a l que representa, ni tampoc amb les potabi 
Itzaclores o dessa linitzadore . pel cost energetic que repre-

~e lHen , els comptarem eom a pos ibles recursos, pe ro tenir
o en compte com a darrer extrem, quan ja no hi ba altre 
re mei. De a Costera eria possible una mi tjana de 4 hecto
rnetres ' b' . cu les I ele la potabi litzadora es podria tre ure una 

=-

proclucció neta de 4'5 hectómetre per any; tot aixó, su
mat,' és una mitjana de 32'5 hectómetres per any. 

Fins ara només hem tractat els recursos convencio
nals, llevat de la potabilitzaclora, i per pal ' liar el deficit, 
sobretot en any de sequera, l'única so lució són els recur
sos no eonveneionals, que han d 'abra¡;ar ele". :: = totes les 
mesures d'estalvi, un maxim d'aprcfi tament, un ús raci
onal, una reclucció de perelues i la reutilització, un re
curs aquest molt important i que, clissortaclament, no es 
vol tenir massa en compte. Per aixó creim necessari i 
urgent que el Govern presenti un projecte de \Iei ele 
reducció ele consum el'aigua amb un objectíu ciar, que 
és renelibilitzar el l11axim els recursos existents. Propo
sam a manera orientativa una serie ele punts que hauria 
ele contemplar aquest projecte de \Iei, evielentment no 
sois s'han de limitar als que exposam avui, sinó Que 
consieleram que les mesures proposades serien pi ou 
efectives i aconseguiríem un estalvi real 

Com he dit abans, aquests punts que proposam só , 
a manera el 'orientació i no els defensaré ni els explicaré 
1110lt intensi'.'ament perque ja se n ' ha parlat altres vega
des dins aquest parlament í cree que són eI'una lógica tal 
que no falta quasi quasi que sigui n defensats. 

El primer punt, obligatorietat dt' ;,¡rifes progressives 
que penalitzin els consums superflu., Evidentment tot
hom estima la butxaca i quan li graven el consum super
ficial que pugui tenir, llavors és quan tanea les aixetes de 
ca seva i és quan mira la butxaca, cap on li van els elo
blers. 

L'obligatorietat de comptadors individuals en els 
edifieis d 'habitatges de nova construcció i foment en els 
edificis ja constrults. Si un no sap el que paga, evi
dentment no estalviara, perque, tant si gasta molt com 
si gasta poc, s'ha de dividir entre tots els habitants d'una 
finca, realment poc hi poc fer si tanmateix té la idea que 
si eonsumeix poe a la millor haura de pagar el que eon
sumeix el velnat. Per tant, també és d 'una lógica acla
paradora. 

Punt tercer, recollida i dipósit d'aigües pluvials en els 
edificis i habitatges unifamiliars de nova cO il strucció. A 
la nostra comunitat tenim una gran tradiclo en aquest 
sentit, els nostres avantpassats no tudaven una gota 
el 'aigüa, fins i tot la construcció típica ele les nostres 
illes contempla la recolliela en les teulades í canals, els 
quals duen l'aigua cap als dipósits o cisternes que hi ha 
en el subsól deis habitatges, aquesta practica encara 
subsisteix a quasi tots els habitatges ele la part forana. 

Quart, la implantació una segona xarxa a les urba
nitzacions i zones turístiques d 'aigües depurades i trac
tades per a usos de jardinería. Pot ser que aquest punt 
importas una serie de des peses peró realment, quan es 
fan urbanitzacions noves , se l'hauria de tenir molt en 
compte. Realment tenim aquí un document presentat fa 
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poc en aquest parlament, que és el Pla d'ordenació de l'ofer
ta turística, que impulsa unes zones ajardinades bastant més 
grans que les que hi ha actualment, aixo obliga que hi hagi 
un consum d'aigua superior si es volen tenir ben cuidades. 
Per tant, creim que és de logica que es faci una segona xarxa 
per poder utilitzar les aigües depurades i no consumir les que 
són bones per a conSl~m. 

El cinque punt seria la solució de les fugues d 'aigües a les 
xarxes de provelment. Crec que ja ho hem dit en altres oca
sions, només Palma perd el 25% per la seva xarxa. Seria 
d 'una gran utilitat que se solucionassin aquestes fuges, per
que així s podria aprofitar molt més tota I'aigua que ens 
vendria de qualsevol aqüífer que es pogués posar en marxa. 

El sise, prohibició de zones ajardinades amb cultius no 
mediterranis. Sabem que tenim una flora típica, la nostra 
terra es basicament de seca; per tant, importar cultius que 
representin més grans consums d'aigua és també una mane
ra de no estalviar. 

El sete seria la substitució progressiva del reguiu amb 
aigua potable deIs camps de golf per aigua depurada i tracta
da. La setmana passada vare m tractar en aquest parlament 
una proposició no de 11ei presentada pel Grup Mixt que 
demanava al Govern que tengués més cura en la concessió 
d'interes social, sobretot als camps de golf, perque poguessin 
garantir el submip ';trament d'aigua i, sobretot, que els camps 
de golf de nova construcció poguessin regar amb aigua depu
rada. Nosaltres creim necessari actualment que els camps de 
golf que esta n actualment en funcionament i que no varen 
poder-se aco11ir a la Llei de camps de golf perque no estava 
aprovada, que també s'hi vagi adaptant progressivament, a 
aquesta nova mesura, que seria regar amb aigua depurada 
aquests camps de golf. 

1 el vuite seria el de menor importancia, pero realment 
és un consum importantíssim el que es fa a les cases parti
culars, i sobretot en els edificis que tenen una acollida gran 
de gent -zones esportives, etc.-, on es podrien adaptar noves 
tecnologies per evitar l'excessiu consum d'aigua a banyeres 
i cisternes. 

Aquests són punts orientatius, pero I'important és que el 
ParIament presenti aquest projecte de 11ei perque les mesures 
per a estalvi d'aigua són un complement indispensable a 
totes les altres futures captacions i al tres mesures que es 
puguin prendre per paHiar el deficit d 'aigua que tenim actu
alment. Moltes gracies. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substÍlueix el Mol t 
Hble. Sr. President en la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. P,-\SCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta 
proposició no de I1ei demana un projecte llei -valgui la 
redundancia- sobre mesures d'estalvi d'aigua. Com a 
idea és positiva i ja anuncii, per comen<;ar, que abona 
part deIs apartats que propasa vagin dins aquest projecte 
de llei, donarem el vot afirmatiu, ens abstendrem a uns 
altres per les raons que diré. 

Ara bé, aquest projecte de lIei, sent pOSltlU , en la 
meva opinió no és suficient. Si es fa així, s 'haura d 'in
crementar amb al tres mesures ele caracter legislatiu. En 
la meya opinió, el que necessiten les IlIes Balears és una 
lIei el 'aigües específica per a les IlIes Balears i que hau
ria ele substituir la de l'Estat, cosa que pare ix que el 
Pacte Autonomic no ens permet p _ rque la reelacció que 
es va aprovar i que, segons el Pacte Autonomic, no parla 
de legislació, sinó que diu: "Orde lació i concessió de re
cursos", pero no diu legislació i aprofitaments hidrau
lics, amb I'afegitó que no varen saber canviar des d'aquí 
que diu: "quan les aigües discorrin íntegrament a I'am
bit territorial de la comunitat autonoma". Per tant, el 
que vertaderament necessiten les IlIes Balears és una Ilei 
d'aigües propia, on no només s'ha de tenir en compte 
I'estalvi, el qual ha de ser tengut en compte amb els 
punts que voste diu, els qual després analitzaré, sinó 
que també en el capítol d'estalvi s'hauria d'incloure el 
foment de substitució de sistemes de reguiu convencio
nals per sistemes per aspersió, i encara més, sistemes 
per degoteig; on s'hauria d'introduir no ja dins aquesta 
lIei, pero també s'hauria d'actuar en una cosa, amb la 
qual vostes estaran d'acord: la presentació d'unes direc
trius d'ordenació territorial que aturin el creixement 
urbanístíc a determinades zones; per posar-ne un exem
pIe, si a Calvia no hi ha aigua, per que s'ha de comen
~ar la urbanitzacíó de ses Planes?, per que?, per fer més 
tercermundista el centre de l'illa? 1 també, evidentment, 
hi ha d'haver uns programes de reutilítzació amb carac
ter general, o sigui que hi ha d'haver una reutilítzació de 
l'aigua depurada per regar els camps de golf, per un 
costat, i també per substituir aigua bona que s'empra 
per reguiu i poder així emprar aquesta aigua bona erri
prada per reguiu per a la poblacíó. 

Després hi ha dos apartats més en el tema de l'aigua, 
que és el tema de la producció, aixo vol dir potabilít
zacíó, que evidentment és l'última cosa que s'ha de fer, 
pel seu cost economic i energetic i, per tant, pe1·q ue és 
un sistema molt poc ecologic; després hi ha el 1<.. l11a de 
la importació, que pot no tenir problemes ecologics 
pero sí que té problemes de preu. En aquest darrer cas, 
estam a l'esppra deis preus que ens donin d'aquest con
curs que s'ha anunciat per dur aigua en vaixell des de la 
península. 

Per tant, aquesta proposició no de lIei és correcta en 
el seu contingut, o sigui que en un sentit ampli , pero 
insuficient , important pero insuficient. 

================~~~================~==~==============~~~~====================~~=====~~~ 
< 
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. en el seu contingut, vostes presenten aquí vuit 
Entrant F 

pu nts. 

te ele la competencia ele legislar, jo he dít que el 
gespec ( I . I ., S" • tonómíc no parla <: e egl aClo. I s aprovas. cosa 

paet ~ que no s'aprovara, e l Projecte d Estawt d'Auto-
uc pare1x 

1 . le r anv 1991 que es va '1 1' va r en aquesl parlament 
n.o

rrua 
el' 1 en I'anicle 10 que " ompetencia exclu iva la 

1 que ( 1 L • , • • , • f' 
. l '0' ordenacío 1 concesslO de recursos I apro ¡taments 

lelJls ael • , . d' 
.c .' lics' la le!!j lacio. Encara, a la mlllor qualque la, 

h 1,11 a u·.. l" I . l' . 
t. tOI i IJ:tS en aquestes e ecclOns I e s naclona LStes tenun sov re •. ., ., 

n1 ' s for~a en el proxlJ~ ~ar l amenl, p,o~l1em foq~ar, que ele 
de Madricl "e'n permetl fer una !lel el algues exclusiva per a 

les IIles Balears. 

Respecte als punts 1,2,5. i 7, els clonarem SLlpO ~·t, a]j~ c1~ 
les tari fes prog¡'es ives. efectlvament, ha ele ser oblIgaton; hl 
ha el haver comptador individuals a les noves construccions; 
s'ha de comenc;ar amb un programa c1 'eliminació ele fuÍtes 
d'aigua. encara que hi votarem que sí, que quedi ciar que no 
és un problema de lIei, és un problema de posar-hi doblers; 
també Ji vull recordar (' 1 .. ,': ' el elebat ele l'estat ele la Comu
nitat, aquest diputat i.¡ .té IXi , ia hi va presentar una pro posta 
de resollh: ló que va ser rebutjada amb els vots excJusius del 
Partit Popular que demanava un pla només de reelucció ele 
fuites el'aigua, aixo vol dir que el Govern hí ha de posar 
doblers, apart de I'Ajuntament ele Palma, apart de l'Ajunta
ment de Felanitx, apart ele tots els ajuntaments de les Illes 
Balears. Vull dir que el tema aquest és un tema molt més 
d'inversió i de fer un programa d'actuació que no de llei, 
peró bé estiguí que es posi en una !lei que a la m:: lor por 
habilitar que hi hagi aquests programes. 

La substitució progressiva del reguiu amb aigua potable 
deis camps de golf per aigua depurada tractada, efectivament, 
també hi votare m a favor, pero t~\lnbé l'hí hem de fer un 
incís; com voste ha dit, hi ha dues classes ele camps ele golf, 
els que són anteriors a la Llei de camps de golf i els que hi 
SÓn posteriors. EIs anteriors, com per exemple Son Vida, 
~nen unes concessions i poden depurar, evidentment aquí 
~~nica solució que hi ha per substituir aquesta aigua és que 
h duguin, des de la depuradora ele Palma, aigua depurada i 
que, aquesta :l igua deIs pous es faci servir per donar a la 
població de Palma' és un tema del qual supós que s'haunl de 
fe .. amb doblers públics, í com aquest camp de golf, n'hi ha 
a1guns altres, 1 n 'bi ha uns segons que estan fets d'acord amb 
la Llei ele caps de golf i que no la compleixen; avui matí el 
seu grup ha presentat una pregunta que deia que, a Felanitx, 
el camp Val! el Or, del qual endemés hem de recordar que va 
ser eliminat de la Llei cI'espais naturals per poder-hi fer un 
f~rel!.de fora damunt que li fan aquest favor, encara in
~ Ingelx la !lei segons vos tes diuen. A tot aixo votarem que 
L 

esprés hi ha lIllS altres punt on ens abstendrem perque 
en embl 
pIe l' b ' a ~:le poden ser una mica utópics, com per exem-
" o Ilgaclo ele la reco llida i dilJOsít d 'aioües pluvials com 
" CO a el ", 1:> 
C:ions' es ltJ~ble ho. es, ara una obligació a tOles les edifica-

POl e l una mica problemalica. 

=-

Després, implantació el'una segona xarxa a les urba
nitzacions i zones turístiques, aixo és un problema de 
doblers, utópic, elesitjable pero utopic. La prohibició de 
zones ajardinades amb cultius no mediterranis que de
manin un gran consum d'aigua, com per exemple la 
gespa, a mi em pareix que nrohibir tota la gespa de 
Mallorca és una mica exagerat, i la de les Illes Balears, 
supos que no hem el'arribar a aquest extrem; ara que hi 
hagi un control, que es posin, en determinats casos, 
dificultats perque hi hagi gespa si no hi ha aigua depu
rada, ~ ; volta sí, pero del c!lmp del Mallorca no lleva
ran la gespa, per exemple. si ,'lO té aigua depurada. Creé 
que en aixo fa falta aprofundir una mica més. 

Després encara 11 'hi a u na altra, que és disminució 
ele capacitat ele banyeres i cisternes. Bé, quant a les 
cisternes esta molt bé, fms i tot Em~ va té un fulletó on 
diu que es posin ampolles dins les cisternes perque es 
gasti menys aigua, aquesta és una solució molt senzilla 
i fikil, no importa fer-hi cap obra; ara, si hem cle dismi
nuir el tamany cle les banyeres, a mí em pareix que és 
una mica exagerat aixo. Francament, no importa arribar 
a aquests extrems ele llevar qualitat ele vicia a les perso
nes per arribar a un consum racional de l'aigua. En 
qualsevol cas, com que aquí estam parlant d'una filoso
fía, no hi votarem en contra, perque, com que he di: 
que sí que estam el'acorel amb les cisternes, amb les 
banyeres no, no hi votarem en contra per aixo. 

Demana tres mesas. Jo pens que en l'Estatut és vi
gent, pens que és més ciar que no el que venelnl, per
que el vigent diu que tenim regim cI'aigues, i aquestes 
paraules, aquesta fra~e desapareix, en el nou estatut que 
ens aprovaran a Madrid desapareix i només parla de 
concessió i aprofitaments. Vull dir que sí que tenim 
capacitat legislativa per poder fer aquesta lIei que vostes 
demanen i també tenim la competencia exclusiva en 
habitatge; per tant, pens que tenim una empara suficient 
de l'Estatut d'Autonomia, un paraigua suficient, com 
per poder-ho legislar. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Antich, té la paraula. 

EL SR. ANTICH IOLIVER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Diu el 
preambul de la Llei d'aigües que I'aigua és un recurs 
natural escas, indispensable per a la vida, per a la majo
ria d'activitats economiques, és irreempla~able, no am
pliable per la voluntat eJe l'home i regular amb la forma 
de presentar-se en el temps i en l 'espai, facilment vul
nerable i susceptibles d'usos successius. 
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Per altra banda, tant a la Llei d'aigües, en el seu article 
13, com en el Decret 106/90, de 13 de desembre, de creació 
de la Junta d'Aigües de Balears, en el seu article segon, ex
pressen quins són els princípis basics per exercir les funcio
nes deis poders públics en materia d'aigües, entre d'altres: 
unitat ele gestió, tractament integral, economía ele l'aigua. 

La proposició no de llei del Grup PSM i EEM tracta 
precisament c!'estalvi c!'aigua. Abans d'entrar en els punts 
concrets que s'hi proposen, volelríem deixar cIar que la pro
blematica ele \'aigua s'ha d'afrontar de forma integral i plani
ficada amb els plans hielrologics que pr':",'euen les lleis; no és 
menys ver que mentre esperam 1 'aprovació elels instruments 
abans esmentats, es puguin posar en marxa mes u :s i. sobre
tot, es faci complir la Ilei existent. 

Per tant, s'han d'aplicar les lleis ele forma estricta en els 
projectes de nous creixements turístics economics en tot allo 
que preveu en relació amb l'aigua. Per altra banda, s'hauria 
de ser més estricte en l'aplicació de les lleis, per exemple en 
la discrecionalitat, encara que motivada, que preveu la Llei 
el 'aigües per atorgar concessions o noves autoritzacions que 
fixin i apliquin els usos preferents. També, donada la situació 
en materia de política d'aigües, hauríem de ser més estric
tes i vigilar si aquest bé s'empra per a l 'ús sol·licitat, vigilar 
caducitats i revisions ele concessions, emprar, si és necessari, 
l'expropiació en materia de concessions, no oblidem que 
parlam d'un bé públic subordinat a l'interes general, i aquest 
interes general demana que qualsevol habitant de les nostres 
illes tengui aigua sanitariament bona i a bastament per al 
consum huma, i aixo actualment no és així. 

Com es pot demanar a la gent que estalvii' aigua si els 
poders públics no posen tots els mitjans que tenen a l'abast 
per estalviar-ne, per protegir aquest recurs adequadament i 
assegurar els usos preferents i, per tant, posar esment en 
aqüífers sobreexplotats i mitjans perque els usos menys 
preferents s'afrontin amb aigües de menys qualitat o depu
rades. 

Economitzar aigua és fer-ne un ús racional, és protegir 
adequadament el recurs, i aixo passa per desenvolupar el 
Decret de creació de la Junta d'Aigües, per aplicar la Llei de 
camps de golf. Com es justifica avui que camps de golf es 
reguin amb aigua de qualitat?, com s'explica als ciutadans 
~ue reben aigua salada per la xarxa o als po bIes que a l'estiu 
lomés tenen servei uns dies a la setmana? 

Estam d 'acord, per tant, amb la substitució progressiva 
i'aquesta aigua de qualitat per aigua depurada tractada. 

Estam d'acord amb la proposta de les tarifes progressives 
)er penalitzar consums superflus. 

Estam d 'acord amb els comptadors individuals, encara 
lue sabem que hi pot haver problemes tecnics ele pressió, 
tc. , i també amb els diposits c!'aigües pluvials i fins i tot 
mb analitzar l'aplicació d'aquesta mesura a certs equipa-

ments públics per actualitzar-los per a reguiu i usos no 
preferents. 

Segurament parlar d'implantació d'una segona xarxa 
a urbanitzacions i zones wrístiques per a uso de jardi
neria pot ser una iniciativa rnoll costosa, pero J'esperil 
de la propo ta és encertat, no és [ogic regar grans zones 
ajardinacles amb aigua de qualitat amb aigua clorad!\ i 
tractada, s'hi ha de cercar alternatives. 

Segurament també és molt COqÓS solucionar fwwes, 
tant si són de concluccions en alta com en baixa, peró no 
és presentable que no es prenguin mesures sobre el 
particular. Les nostres reserves d 'aigua no es pode ; 
permetre segons quins luxes. 

Discutir sobre cultius mediterranis podria ser !largo 
De totes formes, el que sí seria possible és que a l'hora 
d'aprovar nous projectes c!'urbanització es tenguessin en 
compte per a les zones ajardinades plantes amb poc 
consum d'aigua, xarxes d'aigua depurada, etc. 

El punt número 8 és més especial. Pensam que és 
interessant, des de les institucions, fomentar les ins
taHacions adients per economitzar aigua. En aquest 
punt podríem parlar tanlbé de piscines, d'aixetes en mal 
estat; són temes molt concrets i de difícil control. Ara 
que qui més qui menys ha aconseguit tenir una banyera, 
els les feim canviar. En tot cas, jo els aconsellaria que no 
les omplissin fins a dalt. 

En general, creim que són mesures posltlVes, que 
segurament s'haurien d'ampliar i que endemés haurien 
de formar part d'una acció molt més ampla i integral, 
com ja hem dit; pero, en tot cas, poden significar una 
passa endavant. Per tant, donarem suport a tots els 
punts a excepció del sise ¡del vuite, en els quals ens 
abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr, Presidenl. Senyores i enyors diputats. 
Sense entrar en definicions amb c¡ue ja parejx que tots 
els ciutadan no només d aquestes ¡Ues, sinó de per tot, 
estam d'acord, respecte del cicle hic!raulic, és a dir, de 
l'equilibri entre l'oferta i la demanda; vu!l-anar directa
ment a la seva proposició no de llei, pero per proposar
nos que instem el Govern a redactar una llei. 

Li he ele dir d'entrada que hi estam d'acord, amb la 
concepció que vostes teJ1en del que hi ha d'haver d'equ
libri entre oferta i demanda, que l'atenció d 'aequsta 

demanda, en qualitat d'aigua, ha d'estar en funció del 
cost; és a dir, que, per a consum, l'aigua ha de ser pota-

4 
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. a re auiu només ha de tenir la qlJa litat i, per 
I que pel (o el' , . . ct · 

be. 's ' tú ha el ap licar la epuraclO o cost Imprescm 1-

tanto no~ell1 e calonament de les qua litats d 'a igua eI 'acord 
ble e tc .• l el l" V ' I el ' . . lonamenl ele , deroan a ( algua . ostes 10 luen 
3mb I el e: le rme q ual par len ele zones ajarclinades o de 
'l!Tlb a ti • b I f' l f ' d ' 1 < . de golf pero a m a lOSO la estam acore . 
C~lI11 P , 

.... bé vu ll entrar p ri merameOl en d ues qüestions que 
. \~o aitres són ele .. ) I1S. que són : És a ra el momeot el ' in -

I e~ ~ Govern perque en lre mesos rec!acti una lIei de reduc
t 1 e . C " h I l ' ' 1 ció de co nsum'? Crel~ que no. J"ellTI 1 o 11a e lht aql~1 el 

rtaveu de l Grup Mlxt, que aguest govern e q ue aura e e 
Pr o quan tengui les compe tencies é una \le i el aigüe , és a 
er . I . , h 

dir, ha ele legis la r una. CO$~ s: ctona , 1 en~a~a que _vo~te a 
ani festat. i lotho01 hl esta d aco rel , que alxo no mes es una 

: umeració no exhau ti va ind icati a pero com prengui que 
n O és ufícient no més parl a r (["una lIei '" reducció de co n
sumo Jo cree q ue estara el'acorel amb 110 a.llres que el que 
importa é una (leí d 'ajgüe que reguli el prove'iment per f\ 

elida una de les demandes que reguli la. proporeio nali tat de l 
con um 3mb la quantilat a pa!!~r j o li faré després une 
ob ervaeions a eada una de les maneres com voste ha expre -
5<1t que és el que consieleren que hauria el 'esta r dins aquesta 
lIei ele recluccíó ele consums, perque fíns i to t a la redacció 
podria posar-li observacions, ja al tres grups les hi han fet, 
que fan també ele difícil aprovació aquest text. 

Per tant, encara que nosaltres li diguem que no a aquest 
text, a aquesta proposic iL no de lIei per pro posar al Govern 
que L eí una lIei , vull que queeli ben clar i constant que no é< 
contniria la posició del nostre grup a la seva filosofia, sin _' 
que, al contrari, si qualqu"' día hi ha oportunitat, elemanam 
des d' :1 ra al Govern, ja que és CtclUÍ el conseller d'Obrb 
Públiques, que, amb ocasió de qualque compareixens;a sobre 
materia el'aigües, ens expressi la voluntat del Govern de re
dactar una lIei d'aigües tan prest com hi tengui la compe
tencia, que contempli no només qüestions de reducció de 
consum, sinó tot aquest camp més ampli que és el cicle 
~'aigua integral per a aquesta comunitat; és a dir, equilibri 
~1e~a-demanda, avaluació de cada una de les actuacions, 

"tQÍ!orcionalitat deIs costos i deIs consums (oo.), etc., aixo 
seria d'agrair. 

. Ara vulI de passada, i per deferencia parlamentaria, fer-li 
Unes observacions que nosaltres, a la lectura de la seva enu
meració de qüestions a tenir en compte en reducció de con
sum, hi veim. 

É~ a elir quan voste pa rla el 'obligato rietat de t.1.rifes pro
&d:e.sslves que penali tz.in consums superflus, jo c1 'entrada li 

Ina que de eonsum superflu , no n ' hi ba cI ' haver; per molt 
~~I~ pagui no n' hi ha el Ilaver, ele upe rflu . Si tenim escassesa 

algua, ni pagant n ' baW"ia ele fer ús . Si nosa lt res tenguéssim 
~1~1 O~ran l d 'oferta després a la millo r seria legítim, apli 

( nt~ hJ un COSt molt a lt br indar-lo per renel ibilitzar elesprés 
avar¡ o rest't . , ., 'el 1 . ve' I Llclo ns, etc. pero a lXl com esta re · actal, 11 

Ig atjuest inconvenient. 

Obligatorietat de comptadors indivieluals, ja li han ex
pressat que en moIts cle casos a~o duria problemes 
tecnics . NosaItres creim que la qüestió és, com li he 
assenyalat un parell de vegades ja en la meya intervenci
ó, que sigui equ ilibrat i proporcionat el consum amb el 
pagament; és a e: . com els segells ele correus, que com 
més gastes, més pagues . 

Recollic1a i diposit c1 'aigües pluvials en els edificis i 
habitatges el e noves construcció ; hi ha una qüestíó im
portant en l' aigua , és que per al primer grau el ' utilitzaci
Ó, és a elir. per al consum huma rú:~ ua ha de ser po ta
ble . Per tant, si no poelem garanti l en aquesta llei que 
I'a igua recollida ele plu vials sigui potable i, per tanto hi 
hagi les ínstal'lacions necessaries per garantir la salut 
pública. només hauria ele quedar reclUIda a a ltres usos; 
probablement a~o e1ins una \le i global es pugui tenir en 
compte i afavo rir a hora el 'haver de pagar tarifes cI'aigua 
potable subministraeles de primer grau. 

Implantació ele sega na xarxa en urbanitzacions és el 
m ateix problema. ]0 li vull dir ele passada que la Comis
sió Balear de Medi Ambient ja només permet, quan 
informa plans parcials nOllS, per exemple, modificacions 
o revisions ele plans generals o normes subsidiaries, el 
reguiu amb aigües depurades; és a dir, que ja hi ha un 
instrument governamental d'aquesta comunitat autono
ma que té molt present aquesta circumstancia i també 
molt present el elecret respecte ele la qwl1itat d 'aquestes 
aigües, que, en aquest moment, en fer-hi qualque actua
ció no podia ser tenguda en compte. 

Solució de fugues d'aigua en xarxes de provei"ment; 
estic segur que aquest no és un problema d'ambit jurí
dic, aquest, també ho dit qualque altre portaveu, és un 
problema estrictament d 'am í) it economic com ho és el 
següent punt que assenyala (.\ ;o>s prés, prohibició de zones 
ajardinades, del qual supos que la redacció en aguest li 
ha sortit aixÍ, pero estic conven~ut que voste el que no 
vol és prohibir zones ajardinades amb cuItius, sinó pro
hibir cultius a¡'¡octons en zones ajardinades. Pero també 
té el mateix problema, no es pot fer d 'una manera gene
rica, sinó que s'ha d'especificar molt més, i també un 
altre portaveu ha assenyalat que hi podria haver incon
gruencies en aquesta qüestió, és a dir, la substitució 
progressiva de reguiu d'aigua potable en camps de golf. 
Bé, aquí hi ha una llei que parla deis camps ele golf i 
quina aigua poden utilitzar; a~o sí que és una qüestió 
estrictament legislativa, és un tema de canviar una llei 
o amb aquesta altra més general, la L1ei d'aigües, tenir
lo en compte. 

Disminució de capacitat de banyeres; bé, a la millor 
seria més efectiva la disminució de capacitat de cultius 
herbacis en reguiu, si el que volem són mesures ele con
sumo 

Li vu\l fer veure que són qüestions que el seu grup 
aporta d 'una manera molt positiva i a tenir en compte 

~ .. ----------------------------------
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quan es faci una lIei el a igües peró que segurament, segura
meot no. seos dubte, pel fe t de demanar-nos que 1 instem 
amb un )yojecte de llei en tres mesos, ta l vegada havia el ha
ver reconat el 'entrada i no ho he fet el decret que s ' ha 
p ublicat dia 18 ele febrer del 94 on queda ben palpable que 
la c mpetencia és encara compartida i que en aguest 010-

ment encara no pot legislar , la Comunitat autónoma , en 
mater ia d 'aigües aquest parlament e ncara no hi pOllegislar; 
peró Ji vu ll fer veure que enca ra que li digue m que no a a~ó. 
q ueda garantit per ara en aquesta cOll1unitat autónoma que 
es podran prendre les mesures necessaries per a esta Ivi quan 
facin falta . 

Lí recordaré -si m'ho permet, Sr. President. molt breu
ment- d'aquest decret I'article 2.1 -és en castella-. on es diu 
que el delegat del Ministeri d'Obres Públiques. Transports i 
Medi Ambient de Balears, a proposta de la Comunitat Autó
noma, en Balears "establecerán en su caso las reducciones de 
las ( ... ) de agua para cada uno de los distintos usos, quedando 
referidos los de hechos (. . .) a estas dotaciones reducidas". En 
el punt 4 del mateix article 2, també per garantir-les, són 
mesures d 'estalvi del recurs per ara, vigent; diu: "Quedan 
facultadas 11, es refereix naturalment a aquests organismes, a 
aquesta ,:,omissió conjunta, "para acordar la reducción o 
slIspensioll de cualquier aprovechamientO de aglla, así como 
de cualquier actividad que consideren contaminante. pudiendo 
ejercer f ... j". És a (Ur, hi ha unes mesures vigents a partir de 
clia 18 de febrer perque els órgans com petents en materia 
d 'aigua actuaJment -el ministeli- i a prop la de la Comuni
tat Autónoma fins que rebi o e completi la transferencia. 
que és pot fer en ca os no només d emergencia, sí obretot 
el'emergencia, peró que faci fa lta reduir les dotacions als 
usos o reduir els aprofitaments d'aigua en aquesta comunitat. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. En tom de replica, la Sra. Vadell té 
la paraula. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. En primer lIoc, senyores i senyors 
diputats, agraesc a tots els grups la seva sensibilitat de cara 
a aquest tema tan preocupant, perque pare ix que sí que tots 
ens adonam del greu problema que tenim. Tots han coincidit 
que la proposició no de Ile i que presentam avui és una pro
posició no de Ilei molt positiva; a lguns deJs grups, com és el 
Grup Mixt i el Grup Socialista hi clonaran uport, en canvi 
a l Sr. Ruguet, representant del Grup PP-UM ti sembJa molt 
bé pero ... sí, peró no , no hi donara suport. Tots el grups 
han coincidit i han analitza t molt profundament, fins i tol 
(l11a mica massa a la meya manera de veure-ho . els punts ori
entatius, COI11 he clil en la meya exposició de motius que 110-

sal tres propo avel11 perque pogués redactar-se aquest pro
jecte ele lJei. Crec que eJ més important ete la nostra propo-

ició no ele ll ei no són els punts que nosaltres proposam sinó 
realment que el Govern redacti aquest projecte ele !leí que 
fac i una normativa que obligl.li a canvia r els habi ts de COI1-

sumo E ls punts que hauda de contemplar aquest project 
de lIei evide-ltment es poden anar canviant en el temps 
de la tramito ció e1 'aquesta lJe i. Per tanto no hi veim cap 
di ficultat perque avui es pugui aprovar aquest tema ja 
que com moll bé ha dit el Sr. Pascual actualment sí 
que en tením competencies; quan tenguem la competen
cia totalment transferida, ja no ho sabem. No podem fer 
una llei el 'aigües avui , en canvi sí que podem fer una 
Ilei d'estalvi d'aigua aVl.Ii mateix. 

El Sr. Pascual em deia que no era suficient aquesta 
proposició que nosaltres presentavem, que havia d'anar 
englobada clins altres mesures; el nostre grup, la setmana 
passada, proposava aquí que es fes el Pla hidrológic, el 
qual naturalment tampoc no es va aprovar, que aixó 
havia d 'anar englobat dins les directrius d'ordenació 
territorial, que hi havia d'haver una moratoria urbanís
tica per completar molt més aquestes mesures, amb tot 
aiAa estam totalment d 'a m cl . peró eJ que hi veim nosal
tres és que, elavant una ituació cada vegada més críti
ca, les úniqlles actuacions poütiques que hi ha hagut 
fins ara han estat anar a cercar aigua alla on encara n'hi 
ha sense massa control, ara estan obligats afer estudis 
perque hi ha hagl.lt una pressió popular i s'han anat 
fent i seguir una Hnia d'extreure aigua fíos que s'acabi 
o fins que no n ' hi hagi ja ni una gota. La solució IDagica 
que pareix que ara s'estudia és anal' a cercar aigua en 
vaixeUs a altres indJ'ets no sabem don. S'hi dura aigua 
en vaixells ru sos o americans, no ho sabem massa enca
ra, i no saben d'on, amb un cost que tampoc no sabem 
encara quin sera , suposam que molt més elevat que si la 
traguéssim d'aquí o i estalviassim I'aigua que tudam 
fins ara; i per que hi durem aq uesta aigua? Per omplir 
banyeres de dos-cents litres o per tirar-ne el 25% dins la 
xarxa d'aigua de Palma? Per tant, n'hi hauríem de dur 
el 25% més de la que seria necessaria, perque, com que 
es tudara per les fugues d'aigua de la xarxa de Palma, 
no bastara encara la que hi dl.lguem. 

Per tant, instam i demanam la responsabilitat del Go:' 
vern i del grup que dóna suport al Govern perque s'ho 
repensessin. Realment no és tan problematic ni és tan 
absurd fer ara una normativa, perql.le el problema que 
tenim és molt greu i encara ara potser hi siguem a 
temps, a la millor més endavant ni vaixells ni res ens 
bastara. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Intervencions en contrareplica? 
Sí, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Només 
unes petites puntualitzacions al que s'ha dit. 

En primer Iloc, aIla del caracter orientatiu deis punts 
de la proposició no de !leí, que han de contemplar el 

====================~==============================~~==~~==~~====~~====~==~========~~~ 
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1 Ilel' i ~ reducció de consum d'aigua, no ho diu la 
. te e e e - . 

proJec .. ' nO de lIei. sinó que ho ha mamfestat la Sra. Va-
'OpüS ICIÜ . d' 'h' pi , bé que aixo s'hagl lt , pero agues pogut ser es-

del!. esta 
crit. 

na e 53 . ha clir el Sr. Huguel que el overn hauria de 
Sego . . d ' d d' 1·1 . . I1ei ( aigües, jo 111 e tIC aeor; que ll1S aquesta el 

fer una . (' el d . ' . "es s' inclogui el contll1gut ( aquestes me ures e re lIC-
e! algu 'h' 1 . (' 1 I . . ' I I consum i que n j 1< gl e a tres; en a meya Interven-
elO e e ,. ( ' 1 .' " he parlal de tota una sene e e caplto s, COll1 per exell1-
elO J<l . , . l ' " pie la reutiJitzacIO. estalvl en e regulu , co a que no es aqlll, 

etc. 

1 la elarrera cosa és que eliu la Sra. Vadell que el Grup 
pp-UM no hi esta el'acorcl. part elel Grup PP-UM, perque 
UN! votara amb el Grup Mixt. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. El Grup Parlamentari SOCIALISTA 
no té intervenció. Pel Grup PP-UM, Sr. Huguet, té la para u
la. 

EL SR HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Jo crec que és una referencia 
explícita, no sé si la dan'era anava cap aquí; li vull elir ben 
ciar que "! grup parlamentari és un, al S ' Pascual. 

Sra. Vadell, voste ha tingut una intervenció, aquesta sego
na, !I'l poc massa pessimista, i jo crec que és perque vostes 
acumulen dos aspectes en el tema ele I'aigua que en tracten, 
de l'aigua, pero que no són acumulables L'equilibri entre 
I'oferta i la demanda el tenen solucionat territoris amb mol
tes més dificultats que nosaltres, basta fer una volta per 
Espanya: Lanzarote, i si surt d'Espanya, on n'hi ha que no 
el tenen solucionat i tenen molts de problemes: Israel; se n'a
donara que aBa sí que han trobat equilibri entre la necessi
tal, la demanda j 1 oferta a partir que aquells que tenen la 

.' competencia i els recursos per donar solucions ho han pogut 
- fer. n aquesta. comunitat ara -ja ha vaig dir la setmana passada
;~ comen<;él. a tenir present que es disposaran de les compe
tencíes i deIs recursos, perque hi ha un bon enteniment 
entre les dues administracions que tenen la responsabilitat de 
promoure aquest equilibri entre la demanda i l'oferta. 

... 

" I l'altre aspecte de la qüestió és l'estalvi, el consum redu
It: el pagament proporcional al consum que se'n fa; és a dir, 
~on aspectes d'explotació de l'aigua, un n 'és el proveiment 
I l'aItre l'explotació. Voste ha presentat les mesures, una 
pr.oposició no de llei per a l 'explotació només; jo li dic -i ho 
relter- que aquesta comunitat autonoma el que ha de fer és 
una l1eí d 'aigües respecte e1el provei'ment i respecte de I'ex
p10tació. En conseqüencia li he ele pregar que no es prengui 
C?~ Un rebuig el fet ele dir que no a la propo ició no de lIei, 
Ino. que senzillamen 1 així com esta formulada , no . e Ji 

POcha dir qlle í. Pero no sigui pessimista nosallres confiam 
en aquestes aclministracions. é a dir en e ls executius que 

=--

tenen la responsabilitat de donar so lució al tema. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sí, Sr. Peralta? 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, Sr. President. Per una qüestió d 'ordre, perque 
s'ha al'ludit al Grup Mixt com un fet, una votació; la 
veritat, com que no hi ha massa aigua, no em banyaré 
massa tampoc en aquesta qüestió. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo vull fer I'observació que quan els diputats del 
Grup Parlamentari MIXT cedeixen el tom en una inter
venció a un portaveu s'entén que hi renuncien i, en 
conseqüencia, el portaveu del Grup Parlamentari MIXT, 
en aquest cas, es pot entendre que parla per tots tres. 
Quan hi hagi una discrepancia, el que és normal és que 
demani per intervenir qualsevol deIs diputats que for
men part del Grup Parlamentari MIXT, perque ai', 

esta previst en el Reglament, sempre que el temps man
tengui uns requisits concrets. En aquest cas, entenc que 
no hi ha !loc a la seva protesta en aquest sentit; en con
seqüencia, passarem directament a la votació. 

De les intervencions que hi ha hagut, entenc que hi 
ha petició de votació per separ.n. Entenc que en principi 
s'haurien ele votar les números 6 i 8 apart de la resta. Hi 
ha qualqut petició més? 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Pascual. 

PASCUAL I AMORÓS: 

La 3 i la 4 també separades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Sampol? 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, és una proposta única, demana instar 
el Govem que redacti un projecte de !lei; si un grup no 
esta d' acord que es red uesCJuin les ban yeres, ja ho pro
posara durant la tramitació de la lIei, pero crec que 
I'aspecte fonamental és que arribi aquí el projecte de 
!leí i ja el cliscutirem. 
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Ens oposam que es voti per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Consider que tota la raó; és a dir, en qualsevol cas, cor
respon al grup que fa la proposició entendre si és divisible 
o no la proposta. En conseqüencia, es votara tota en el seu 
conjunto 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la pro
posta. 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? 

28 vots a favor. 29 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la Proposició no de llei 2273. 

111.2) Proposició no de llei RGE núm. 3447/93, üel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a iniciar les obres a sa 
Canal a Eivissa i a es Pujols a Formentera per a l'evacuació 
urgent a centres hospitalaris deIs malalts i ferits de l'illa de 
Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona proposició no de llei, que és la 3447 ... 

Prec silenci als diputats, per favor. 

... que és la 3447, presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALIST A, relativa a iniciar a les obres a sa Canal a Eivissa 
i es Pujols a Formentera per a I'evacuació urgent a centres 
hospitalaris deis malalts i ferits de l'illa de Formentera, Té 
la paraula, en nom del grup proposant, el diputat Sr. Tur i 
Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L'any 
1987 es va crear realment una gran expectativa per al poble 
de Formentera quan es va aprovar, dins el Fans de compen
sació interterritorial, la construcció de dos molls alternatius, 
una sa Canal, a Eivissa, i un altre a es Pujols, a Formentera; 
amb la qual cosa es garantia l'evacuació urgent de malalts i 
ferits des de Fo "mentera en cas de temporal i de no poder-ho 
fer per la via normal. Aqueixes mateixes paraules ja han estat 
sentides dins aquest parlamento Han passat ja quasi set anys 
des que aixo es va aprovar i encara no ha estat dut a terme, 
i és la situació actual, el 1994, més greu que abans. 

Supos que no és cap novetat per als senyors diputats ni 
per al mateix Govern la realitat actual de l'illa de Formente
ra, essencialment turística i d'unes característiques geogr3.fi
ques molt peculiars que la converteixen en un cas únic dins 
la nostra comunitat. 

Ha de ser conscient, aquest parlament, d'aquesta 
realitat actual de Formentera, que els dies d'hivern i de 
mal temps a la mar queda totalment amada. Cree que 
el Govern de la nostra comunitat no pot permetre que 
hi hagi illes de primera, de segona i de tercera divisió. 
Aquest sentiment d'estar amat només es pot sentir quan 
es viu a la propia illa. Estam ja, en resum, en les matei
xes condicions que fa elos-cents cinquanta o més anys 
em"era, només amb la variant que ara els vaixells corren 
més els dies que el temps els ho permet. 

La construcció el 'aquestos dos atracaments alternatius 
que va aprovar el Govern fa quasi set anys i que encara 
no s'han fet, apart de ser una millora molt important 
per a la seguretat deis illencs, crearia una millar expecta
t;, a de seguretat a la gr: ,- afluencia turística que tenim 
i a les segones residencie~. Es, a l'epoca actual, un tema 
que ningú no es pot creure que ja no estigui solucionat. 

Amb aquesta proposició no de llei que va presentar 
el Grup Socialista el 25 de novembre passat i que avui 
tractam aquí no pretenem fer-ne una qüestió de debat, 
sinó, com diu ella mateixa, instar l'executiu de la nostra 
comunitat que porti a lerme aquestes obres. 

Sabem tots, jo cree, que la construcció d'aquestos dos 
atracaments, als quals s'ha anomenat com "doble via", 
no és la ¡p"an solució magica total a tots els mals sanita
ris que pateix Formentera, pero ben segur que sí que és 
una millora molt important, és un punt més a afegir a 
altres pre assolir el problema de l'aillament. 

És per tot aixo que continuarem reclamant tot el que 
creguem oportú i necessari per millorar la infraestructu
ra sanitaria de Formentera. 1 no voldria acabar sense 
abans apel'lar a aquesta cambra i als grups que la for
men perque donin suport a aquesta proposició no de 
llei. Moltes gracies, Sr. President. 

(L 'HbLe. Sr. Vice-president primer substitueix eL Molt 
Hble. Sr. President en La direcció deL debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT, té la parauIa el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Ens trobam davant una proposició no de llei del Grup 
Parlamentari Socialista, per a la qual esperam que ob
tengui la majoria necessaria en la votació per ser apro
vada. 

Aquí és pot discutir qui en té la culpa del retard que 
ha tengut aquesta realització, pero el que sí és cert és 
que fa falta gue com abans millor s'afagi aquest tema i 
es resolgui. Es un tema que no és nou, jo vull recordar 

d 
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lJ'O president del Co nse1 I In ulaj' d'Eivissa i Formen-
IJe sen l' ." " 

l( ' . o a causa de él meya in iCiat iva, sino a una pro posta 
era In. f . 

l tlIal president -en nom a la veritat-, Ja es va o enr 
ele laCa olució com la millar per o lucionar el tema greu ele 
~c¡ueSlu'ac i ó de ferits i de malalts ele l' illa de Formentera a revac , 
Si vissa , 

Els qu i coneixem les Pi tiüses, jo crec que tots e l parla-

ta l'is coneixen el tema: Quan ele Madrid aquella vegacla meo < • 
. en en iar una barca ele la qual dele n que era prou bOlla 

v~~. a les evacuacion de Formentenl, no sabien deis Freu . 
PI quals , a les primeres c1e can vi , van u'enear la barca perque 
~~ el coneixien; nosa ltres ho abem i es O'acta d'obviar 

'ecisament es Freus per fer aquestos traslla s: s'han ele dur 
pi " 
n lerOle aquestes obre portuanes. 

A més el'anticipar que li donarem suport tambe vull dir 
que, sent diputat el Sr. Isielor Torres, del Grup Parlamentari 
Socialista, crec que ja era en una legislatura sabatica per part 
meya i no ho sé, pc'o crec que ja es va aprovar, per part 
d'aquest parlament, que es f ,:,s aquesta obra: per tant, els 
anteceelents són prou perqué ,uts hi clonem suporto Vull dir 
que els entrebancs que hi hagut no han estat tal vegada no
més per part del G overn, no hem el 'obliclar que la demarca
ció ele costes hi juga un paper molt important i el propi 
consistori ele Formentera també; per tant, si el sentit el 'a
questa proposició no ele llei fos carregar sobre el Govern ele 
la Comunitat Autónoma tota la responsabilitat, no seria just , 

No obstant aixo, si s'ha solucionat tots els aItres proble
mes i es pot fer que mitjan~ant aquesta proposició no ele llei 
el Govern agafi cartes en I'assumpte el 'una manera elefinitiva 
j es dugui a terme aquesta obra, crec que Formentera haura 
guanyat una batalla més important contra el seu doble ama
ment. 

Per aixó, així com aquest diputat que els parla, que els 
áItres l'omponents del Grup Mixt també hi donin suport, i 
m'agra9aria que tota la cambra hi donas suport, sense perju
dici que es facin altres gestions c1avant unes altres instancies, 
perque són concurrents en aquest tema, i aixÍ es pugui dur 8:erme aquesta obra per a l'illa de Formentera. Moltes gra
eres, 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Mani fes t que elonarem suport a 
~q.uesta pro posició no ele llei del Grup Socia lista i elie q re ho 
lellll des el una actitud o liclaria amb e ls ci utac\an ele la nos-

I
ra comll nitat qu.e viuen a 1 iIJa de Fo rme ntera; una actit ud 

(e al 'eI . 
c\'A I anta t a que, d'a ltra bancla ens obliga e l pro pl Estatu t 
"L Utonomia, jo va ldria lI egir- ne aquÍ I'article 54.3 que d iu: 
p/ . oOlunitat Autónoma té I'obligació ele vetllar pel seu 

a pI equilibri te rri to rial, especialment entre les d iver es iIIes 

que la formen, a fi de fer possible la plena realització 
del principi de solidari tat" , Qui dubta que els ciutadans 
de Formentera tenen elificultats afegides per l'especial 
situació d'aillament que pateixen, ele dob le a'illament, 
com es deia fa un moment?, qu i pot dubtar que una de 
les primeres reivinelicacions ele qualsevo l societat és la 
ele pocu' tenir garantieles, per exemple, I 'accés als cen
tres de salut? Els propis mitjans ele comunicació s'han 
fet resso ele com situacions concretes que per a les al tres 
illes no representen cap problema, a Formentera es 
poden arribar a convertir en una situació fins i tot peri
llosa per a la viela de les persones, 

Ens preocupa que per qüestions ele dificultat de 
comunicació entre aelministracions .... s'ha parlat també 
fa un moment que, en aquesta circumstancia, hi tenien 
a el ir altres aelministracions (Costes , l'aclministració 
municipal) i que, per un prc ''e:rna de dificultat ele co
municació entre administracions, es puguin mantenir 
situacions que es poden evitar. Aquella elita ele "porc a 
mitges mai no és gras" és massa vegades aplicable a 
problemes que tenen mol tes comunitats, una qüestió en 
la que incieleixen el iferen ts ;,dministracions sol ser quasi 
sempre una qüestió que difíci lment se soluciona, 

Nosaltres pensam que és correcte el plantejament que 
fa voste en la seva proposició no de llei, instar el Go
vern a dur a terme aquestes inversions, i que, per tan l, 
s 'executi c~'l! na vegada per totes aquesta obra, que ha de 
reelundar - ;:0 ho dubtam. en una millor qualitat de vida 
per als ciutadans d'aquella illa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, té la paraula 
el Sr. MarÍ i Calbet. 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo 
he d'agrair al Sr. Vidal que hagi dit que un deis primers 
promotors d'aqueixa idea vaig ser jo, crec que així és, 
i diria que, des de la preautonomia, és un problema que 
em va preocupar i que sempre vaig proposar aquesta 
doble via, d'allo que no em record és si en deiem doble 
via. 

Tots els qui vivim i els qui navegam per allí conei
xem la problematica, sabem que quan el temporal és del 
primer i el del segon quadrant hem de passar ele sa Savi
na cap a sa Canal o cap a ses Salines o cap aquell costat, 
la costa sud d 'Eivissa, i que quan el temporal bufa del 
tercer i quart quac\rant no hi ha manera de passar es 
Freus i la comunicació s 'ha ele fer eles de la costa norcl 
el e Formentera fins al port c\'Eivissa, 

S'han dit moltes coses, és veritat que en el 87 es va 
aprovar, és veritat també que hi va ha ver una partida 
pressupostaria de 30 milions ele pessetes, i per que no es 
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va dur endavant? Jo crec que seria una mica massa Uarg i 
complicat explicar-ho; jo em record que la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme va aprovar un avantprojecte per fer-ho 
on avui es proposa que es faci, I'Ajunt :lent de Formentera 
no hi va estar d'acord, i ja ho ha dit ei Sr. del PSM i EEM, 
quan aixo s'ha de dividir entre molts, no i ha res que surtí ; 
Costes tampoc no va estar d'acorel en aquell moment, avui en 
dia crec que aquesta proposició no de lIeí ja no és necessaria, 
perque jo els puc dir que fa dues setmanes l'engínyer en cap 
ele ports va anar a I'Ajuntament de Formentera, s'hi va en
trevistar, es va entrevistar amb tots els sectors economics i 
soci :l l <; ele l'illa i crec que arribaren a unes conc1usions per a 
la reciacció -:efinitiva del projecte i per al comen¡;ament de 
les obres; en realitat I 'únic que hi falta és el permÍs de Cos
tes, perque l'Ajuntament de Formentera ja ha agafat un 
aCOl'e1 en aquest sentit perque aixÍ es faci. 

Aquest mol! es faria a un l!oc que es eliu Rocabella, és un 
Uoc que, sota el meu de vista, és completament apropiat, jo 
esper que es faci rapidament. A sa Canal no hi ha res urgent, 
perque per sa Canal s'evacuen els ferits quan bufa de primer 
i segon quadrant el temporal, sempre s'hi han pogut evacuar 
perque allí hi ha unes instal'lacions que momentaniament 
permeten I'evacuació des de sa Savina a sa Canal. Quan es 
parla de sa Canal, crec que s'hauria de mirar si es parla d'u
na area o si es parla d 'un punt en concret; crec que el que 
s'ha de dir és el punt més convenient de la zona sud de la 
costa d'Eivissa, que pot ser per aquells voltants, no sé si 
exactament allí o al costat; de moment, aquí no corre pressa 
perque s'esta fent l'evacuació i no hi ha cap problema. 

Ara, aquesta no és tampoc la so lució als problemes de 
Formentera, és una via alternativa, pero no oblidem que, de 
tates formes, per a una evacuació rapida ... , és a dir, que en 
es Pujols no hi podra haver mai cap vaixell en espera, és un 
vaixell que ha de sortir del port d'Eivissa, anar als Pujols, a 
Formentera, i tornar cap a Eivissa, la qual cosa suposa una 
demora bastant gran; que aixo millora la situació? No en 
tenc cap dubte. Pero vull dir que hi ha altres iniciatives, com 
és un helicopter, jo sé que la diputada del PP Maria Lluisa 
Cava de Llano esta fent gestions a Madrid per veure si el Sar 
hi pogués destinar un helicopter, si no allí, que almenys que 
fes les evacuacions aquestes, que no són tantes durant I'any, 
durant I'any aixo es fa dues, tres, quatre voltes, que estigui 
comunicada Eivissa amb Formentera, i encara no tot el dia, 
sinó unes hores; pero el problema hi éso 

Llavors, un altre punt que jo cree molt important també 
és que el poble de Formentera tengui I'assistencia sanitaria 
apropiada, amb mitjans tecnics o materials i personals. Crec 
que aquest punt, del qual no parlam gaire, també és un punt 
molt important i crec que també n'hauríem de parlar algun 
dia perque crec que té bastants deficiencies. 

Dit aixo, dir-los que, com ja es va aprovar I 'any 87, nosal
tres donarem suport a aquesta proposició no de llei perque 
les obres estan quasi quasi en marxa, jo esper almenys que 
aixÍ sigui, que Costes no demori massa aquest permís neces
sari per comeJ1(;ar les obres. Moltes gracies, Sr. Presielent. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Calbet. En torn de replica, Sr. 
Tur i Ferrer, té la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Grades, Sr. President. Bé, primerament voldria 
clonar ls gracies al Grup Mixt, al Sr. Cosme Vidal , el 
qual elóna suport a aquesta proposició no ele lJei; ha 
parlat el'entrebancscl per part clel Govern i d'altres, jo 
pens que si hi ha hagut algun entrebanc, l'executiu, en 
aguest cas el Govern de la nostra comunitat. és qui ha 
hauria cl 'haver portat enclavant, han passat ~et anys i 
crec que el Govern té prou for¡;a per dur-ho enclavant 
encara que hi hagi entrebancs, amb l'aprovació de la 
rectifica ció que es va fer a la Len es va elur endavant i 
també hi havia entrebancs, per dir-ho el'alguna manera. 

Sr. Ramon Orfila, elel Grup PSM i EEM, també li 
don les gracies per aquest suport igualment que al Sr. 
Mari i Calbet, portaveu del Grup PP-UM. 

No vull entrar en debat amb el Sr. Marí i Calbet 
perque ara que ha tenim arreglat, no fos cosa que s'es
penyas, pero el que sí voldria cleixar ciar és que li don 
la raó sobre tot el que ha dit deIs temes de Formentera, 
pens que sí que s'han d'anar solucionant; pens que sí 
ara s'hi han posat tots d'acorel, fa set, cinc o sis anys 
també s'hi haguessin pogut posar, crec que el moment 
era el mateix, símplement pens que hí ha hagut una part 
de deíxadesa bastant grossa. 

Que l'assistencia sanitaria a Formentera s'ha de mi
llorar? Indubtablement, i per a aixo estam, jo pens que 
entre tots hem d'intentar que millori aquesta assistencia 
sanitaria. 

No vull entrar ja en les zones í en geografia de les 
costes, aixo ho deix per als tecnics. Moltes gracies, Sr. 
Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Contrareplica, hi ha intervencions? 
Sí, Sr. Marí i Calbet, té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Gracies, Sr. Presielent. Només per dir al Sr. Tul' que 
en aquest tema poclríem discutir, pero que mai no ar
ribarÍem al mateix aco rd, podem tenir algunes diferen
cies dc criteri, jo difereix ele voste que la situació no era 
la mateixa que avui, avui hi ha un acord de 1 'Ajunta
ment de Formentera on diu que a tal lloc facin aixo, 
voste sap perfectament que aixo no existia, que no hi va 

========================================================================================~~~~ 
............ 
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11era d'obtenLr-ho voste sabra qui manava en aquelI 
haver J')1 a ." 

l' junlament de Fonnentera, JO no, pero que voste 
~e.rrll) ~lríe J')1 ta l vegada teni r algunes diferencies mínimes 
~ JO po al fin al. pensaríelll el mateix i tots diríem que sí. 
I que. ., 
i"rOltes graCle5. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. lVlarí. Acabat el debato entenc que es pot 
considerar aprovada per assentiment aquesta proposició no 
de Ilei? Queda, ido , aprovada per assentiment. 

II1.3 : Proposició no de llei RGE núm. 3459/93, del Grup 
Parla)" ~iltari SOCIALISTA, relativa a reprovació de l'actu
ació cid conseIler d'Ohres Pi' . ¡queso 

EL SR. PRESIDE 

Passam a I ~ c1arreLl ; ... roposició, que és la 3459, elel Grup 
Parlamentari SOCIALlST -\, relativa a reprovació de l'actua
ció del conseller d'Obres Públiques. Té la paraula en nom 
del grup proposan t la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 ,í-\RTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, sen) vrs diputats. En 
data ele 24 de novembre la resposta del conseller d'Obres 
Públiques i rdenació elel Territori, el Sr. Reus, a una pre
gunta relativa a quins eren el encarrecs ele direcció eI 'obres 
de depuradores contractades per I'actual cons Iler des ele la 
eva presa de p se sió la res posta fou molt clara: Hem 

contraet:!t. eo l a si<; tencia teenica externa per a la direcció 
de la CUllstruCCIO de la depuradora d'Algaida-MontuYri, el 
Sr. Jeroni Saiz i Gomila per un import de 5.244.000 pessetes. 
Justificació del Sr. Reus, textualment: "Segons un informe 
deIs serveis tecnics, a les Balears hi ha entre catorze o quinze 
enginyers de camins qualificats per fer aquest tipus d'obra". 
L'esmentat informe deIs serveis tecnics assenyalats, que d'en
,trada justificaven aquesta contractació, demanat pel Grup 
Socialista el mateix dia, encara no ha estat facilitat a l'oposi
eió, j el Sr. Conseller insisteix a través deIs mitjans de comu
nicació que a Balears només hi ha, com a maxim, quinze 
enginyers de carDins qualificats i que el Sr. Saiz és una perso
na reconeguda -pel propi conseller Sr. Reus- per la seva 
capacitat tecnica pel que fa a depuració. 

br 

Vist el coneixement que té el conseller d'Obres Públiques 
r~specte de la persona del Sr. Sajz i el un informe deis serveis 
tecnics que justifiquen una qualificació determinada haurem 
de passar a comentar els motiu implicits en aquesta con
t~actació que avalen la reprovació ele I actuació del conseller 
~ Obres Públiques i Ordenació del Territori i presiclent ele 
11basan com a responsable poHtie (runa contractació direc
ta, discrecional í arbitnlria deis ser ei professionals del se'u 
3ntecessor en el carrec ¡que avui el Grup Socialista presenta 
per a la seva aprovació en aquest parlament. 

b.Primer motiu: Se'ns hauria de justificar d'una manera 
o Jectiva que la contractació directa és deguda a la qualifica-

=---

ció professional d'aquesta persona. Ens ho hauria de dir 
el Sr. Conseller, quines són les pro ves que la conselleria 
ha fet per coneixer la capacitat professional del Sr. Saiz 
i de les persones que normalment tenen els favors de la 
conselleria en la direcció de les obres de depuradores?, 
s'ha fet un curset accelerat? El <:, Saiz ni tan sois hauria 
tengut temps de fer cap tipus de ",urset accelerat perque 
la contractació va ser molt més accelerada encara. Valo
ren I'experiencia? Tampoc quadra massa ni justifica res, 
en primer terme perque hem de tenir en compte que 
sempre hi ha una primera vegada i tothom té dr ~~ a una 
primera oportunitat i en segon lloc, hem de dir quc 
encara que el conseller Sr. Reus conegui la capacitat 
professional del Sr. Saiz, li hem ele recordar que I'expe
. , ~Ilcia que té. la que coneixem aquí, és una experien
Cla política, i l'experiencia política, Sr. Re~:) . a voste, 
quan acabi el seu mandat com a consel ] .. , no Ji perme
tnl fer carreteres, no li permetra fer ports, ni tan soIs 
conduir un autobús. Per tant, I'experiencia p"lítica és 
una cosa. aquí som polítics i el Sr. Sé ¡z no es, , , <1 con
tractat com a tecnic dins aquesta casa. Se Ji su posa quali
ficació, sí, el Sr. Conseller ti suposa qualificació, pero 
li suposa una qualificació perque el coneix personal
ment, perque és un amic seu, no hi ha cap altra prova 
objectiva que la demostri; per tant, per que no suposa la 
mateixa qualifir-IC ió als altres enginyers que pot trobar 
si mira les fulle5 grogues d 'una guia telefonica o si avisa 
al col'legi perque li passin el llistat de coHegiats que hi 
ha? 1 n'hi ha bastants més que mai no han estat contrac
tats per aquesta conselleria; per 1'. :~ L. si voste su posa una 
qualificació professional a un senyor perque el coneix, 
per que -i aixo crec que és totalment injust- no suposa 
la mateixa qualificació professional a tots els aItres pro
fessionals del sector?, per que? vertaderament, si no hi 
ha una resposta clara a aquestes preguntes, difícilment 
es pot justificar que no és per altra cosa que per amist~ l. 

Per tant, per molt que ho avalin informes tecnics que 
no coneixem i que no apareixen i per molt que ho avali 
la paraula del conseller, no és cert que en aquestes illes 
només existeixen quinze enginyers qualificats; només 
quinze enginyers que cobren de l'Ibasan, aquesta és una 
altra historia; qualificats, si no hi ha proves objectives de 
qualificació, creim que és aventurat dir-ho. 

Pero el problema és bastant més seriós que el d'es
coIlir per amistat -per amistat perque no hem trobat 
d'entrada altra justificació- una persona. El problema és 
més seriós que triar una persona per fer una feina que 
és necessaria a dit o per amistat, a~o és una part -que 
Déu n'hi do!-, pero també hi ha el problema que hau
ríem de resoldre de com es justifica la nece;:, . <t d'a
questa contractació. Per que és necessaria la C0.aracta
ció externa de les direccions d'obres de depuradores? Si 
només en tres anys han pagat per ac¡uest concepte 317 
milions de pessetes, pagats a persones que fan feina en 
aItres coses, que tenen aItres camps de professió, que no 
és la seva dedicació principal, estam espantats que no 
hagi estat més logic contractar tres o quatre, posem-ne 
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quatre, enginyers amb jornada sencera, amb exclusivitat, í 
encara, a més de guanyar i cl'estalviar doblers, tendrÍem més 
dedicació, tendrÍem més qualificació, as;o que tant preocupa 
als nostres dirigents, perque vertaderament tendríen tot el 
dia per aprendre, per formar-se, per especialitzar-se en 
aquesta feina, i si feim comptes, li podem demostrar perfec
tament el molt que estalviaríem, a més de ser més especia
listes, quatre enginyers molt ben pagats, pose m-los el sou del 
gerent maxim de l'Ibasan, 9 milions a I'any, tendrÍem així 
36 milions per un any, i si ha fessin quatre enginyers a tres 
anys, 108 milions; és a dir, ens hem gastat 317 milions i ens 
n' haguessin estalviat 209 en tres anys i segurament amb 
molta més declicació i amb molt més rigor i especialitat. 

A un senyor que somnia els vespres que intenta estalviar 
a 1 'Ibasan és difícil justificar que as;o no se li hagi ocorregut, 
vertaderament és difícil i, per tant,hem de suposar que hi ha 
altres motius, perque si no, les sumes matematiques estan a 
rabast de la majoria de gent que som aquÍ dintre. 

Els altres motius apareixen qLnn tots els indicis confirmen 
la seva existencia: Que en tres ys hagim pagat tres vegades 
més del que era necessari per a direccions d'obres contracta
:es a fora; que hagim pagat 317 milions a persones sense cap 

tipus de qualificació objectiva demostrable, moltes amb altres 
feines i que, aquestes feines, poc tenen a veure amb les depu
radores, i valorades pel grau de coneixement personal que té 
el conseller d'aquesta persona o que en tenen els seus serveis 
tecnics, ho hem de suposar; i després que les persones bene
ficiades són escollides a dit sense el més mínim respecte deis 
principis de publicitat, iguaitat d'oportunitats, no discrimina
ció i \liure concurrencia. 

Quin és el motiu que hi queda? Quan veim i hem de
mostrat que es paga amb doblers públics més del que és 
necessaJ'j a persones amigues, perque es contracta la qualifi
cació perque ón amigues, és el que se ns ba dit, perque les 
conelxen i, per tant, justifiquen que són valides sen e cap 
altre tipus de justificació objectiva. Si a algú Ji paga m més 
del que val la feina resultant, no ens enganem, és pergue hi 
ha altres motius o perque es paguen altres coses, com favors 
polítics antistats o silencis, o bé que els nostre goveroants 
són un grup d'inconscients mans foradades, incapacitats per 
a l'admini tració deIs dobler públics; sigui com sigui, o bé 
perque bi ha unes segones motivacions no elites, amistats 
favors, silencis o bé perque no sabem administrar el dobler 
públics, sigui com sigui, repetesc que I'actuació és totalment, 
i creim que provadament, reprovable, i en mans del Sr. Con
seller esta la sortida evidentment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barce!ó. Altres grups que vulguin interve
nir? Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARTClO; 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Se'ns 
ha presentat aquí aquesta proposició no de llei que demana 

la reprovació de l'actuació del conseller d'Obres Públi
ques del govern d 'aquesta comunitat. Aquesta proposició 
no de llei fe signada pel portaveu del Grup Socialista i 
ha estat defensada per la Sra. Barceló aquí. 

Al marge d 'altres consideracions que s'han fet en 
aquesta tribuna, consideracions que s'han repetit una i 
altra vegada, que insistien en la qüestió de la discrecio
nalitat i de I 'arbitrarietat, al marge d 'aquestes qüestions 
no s'ha fet cap formulació de tipus legal; fonamental
ment, el que aquÍ s'ha parlat ha estat d'una visió, d'un 
punt ele vista etic d'un grup polític d'aquesta cambra, 
pero un argument solid, jurídic sobre aquesta qüestió 
aquí dalt, en aquesta tribuna, no ha estat plantejat. 

S'ha fet argumentacions CO l per exemple que el Sr. 
Jeroni Saiz i Gomila no té suficient experiencia o s'ha 
deixat entendre que I 'l' ca experiencia que tenía era 
una experiencia únicam",nt i exc\usivament política, jo 
no sé si les informaciol1s que té la portaveu del Grup 
Socialista són correctes o bones, pero que jo sapiga, 
aquesta persona fins i tot havia accedit a la plas;a a de
terminada corporació local de l'illa de Mallorca; per 
tant, difícilment es pot posar en dubte que un pugui 
accedir a una c! 'aquestes places sense tenir una determi
nada gualificació. Per tant, aquesta argumentaci6 110 em 
val i no hi cree, en ella. 

Jo no sé a quina experiencia es refereix ia Sra. Bar
celó, a la millor, fent-ne un símil, es refereix a I'experi
encia de la presidenta de Renfe, la qual, amb un curset 
accelerat, es posa a conduir trens sense haver practica
ment estudiat aquesta qüestió. Evidentment, aquesta 
senyora, quan acabi, tendra feina com a conductora de 
trens, si continua governant el Partit Socialista. 

Per tant, els arguments que aquí s'han presentat no 
els consider valids, crec que són uns arguments total
ment banals, que s'emmarquen dins la lluita política 
que ja a partir d'aquest moment s'ha comem;at a plan
tejar, ja des de fa moit de temps, pero amb majar viru
lencia a partir d'aquest moment, dins aquesta cambra, i 
evidentment jo no donaré suport, i cree que hi ha part 
del Grup Mixt -no sé si és la totalitat- que no donarem 
suport a aquesta proposició no de lleL 

Si no se'ns duen aquÍ arguments més solids, sobretot 
de caracter jurídic, que crec que aquests són els impor
tants, allo altre no té una validesa excessiva,perque en 
aquest dies el que sobren mol tes vegades són discursoS 
i el que falta moltes vegades és as;o que es diu etica i 
que des c1'un punt de vista o d'un altre ... 

(Aldarull a la sala). 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. Continu'i, Sr. 
Peralta. 

~====~==========~===========================================================================~~~ -
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SR PERALTA 1 APARICIO: 
EL . 

1 s el 'un punt ele vista o el 'un altre es veu que aquesta 

l
e eer un color o ha de ser ele l'altre. Moltes gracies. 

11:1 e e s 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, 
' 1 paraula el Sr. Sampo\. te a ' 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. Presielent. La gent no sap el dur que és 
:1quest :icí. a vegades haver el'aguantar tals afirmacions . 

Bé, Sr. Conseller el 'Obres Públiques, és evielent que va 
rebre una bona herencia: Ibasan, política :, :dnlulica, COll

tractacions per adjudicació directa, polític , ele carreteres; 
realment comprenem que no dormi a la nit. pero entenem 
que els trets de la Sra. Barceló avui s'han desviat un poc, els 
trets no han anat cap on tocaya perque, Sra. Barceló, voste 
creu que un conseller jove, que no té experiencia política 
tret de I 'administració de la Conselleria d 'Hisenda, als pocs 
dies ele prendre possessió del seu carrec prendra una decisió 
tan important com l'adjudicar una obra d 'aquesta envergadu
ra al seu antecessor o no creu que aixo és una ordre que ve 
de molt més amunt? No, senyors de Madrid, ve de més el., 
la dreta aquesta ordre, ve de més de la dreta. 

Evidentment, el conseller el 'Obres Públiques, home jove, 
encara no té criteri per oposar-se a una ordre que ve de la 
mateixa pres idencia del Govern de les Illes Balears. 

Vol dir aixo que estarem en contra el'aquesta reprovació? 
No, no hi estarem en contra, no hi estarem en contra perque 
Ili ha molts més elements; a mi no em fa rialles, senyors del 
PP-UM, no me'n fan cap ni pretenc fer acudits amb aquesta 
qüestió, perque existeixen. A pesar que dugui poc temps en 
'. ¡,seu carrec el conseBer d'Obres Públiques i a pesar que en 
~()ltes ocasions hagi adoptat una actitud molt dialogant i de 
' étoneixer els errors quan els ha comesos, efectivament, 
Íl~ altres creim que al marge d 'aquesta qüestió molt puntual 
hl ha molts altres temes que mereixen la reprovació del con
~llle ' d 'Obres púbJiques. No és objecte d'aquest tema, pero 
Strnplement de passada hem parlat aquests dies de la deixade
sa d'obligacions en tot el tema de la política hidraulica, la 
qual ens ha abocat a la situació actual, del continu'isme en 
les adjudicacions directes, que no han acabat, sinó que han 
COntinuat, ho veim quao arriben les soHicituds de documen
~a~ió que demanam, en política de carreteres, ahir mateix, 

l . Conseller sabérem que en cara no ha pagat ni un duro als 
propietari expropiats per I alltopista de Palma a Alcúdia els 
lranls que estan fets, aVlIi en d ia \1 0 ha cob rat ni un duro 
a~b els perjlldicis que aixo e ls compo rta perso nes que ha 
VI. t corn el seu patri mo ni esta afectal, q ue ha perclu t valor. 

On terne que mereixen la reprovació , 

Per si aixo no bastas, per si encara diguéssim que no 
POdem fe h ' " h ' h d bl h ' h .." r- 1 res mes, no 1 a o ers, 1 a una questIO 

que sí que ja és indiscutible. Aquesta setmana, a través 
el 'una sol , licitud de documentació, hem rebut la relació 
ele gratificacions, hores extraordinaries i productivitat de 
tot el personal ele la Comunitat Autonoma de les IIIes 
Balears, 57 milions només, molts el'e!ls estan justificats, 
c:om obres de personal que ha fet serveis forestals, etc., 
pero hi destaca el Servei ele Carreteres, programes 5131 
i 5132. Els caps elel Servei ele Carreteres han percebut 
uns plussos de gratificacions que osciHen entre 
1.000.000 ele pessetes i 2.600.000 pessetes a una persona 
present avui en aquesta sala, alguns d'aquests caps de 
servei i enginyers han guanyat, perque teneD uns sous 
que osciHen entre sis i set milions de pessetes, més que 
el mateix president del Govern, i m'imagin que és una 
clecisió que afecta molt elirectament el conseller d 'Obres 
públiques. 

Per tant, sen yo res i senyors c1iputats, encara ep ';> els 
trets d 'aquesta proposició no de lIei s'hagin desviat dos 
metres, 1 'objectiu, el vertader respunsable, n 'era el presi
dent el", la Comunitat Autonoma; hi ha altres motius al 
marge (l'aquest per reprovar el conseller el'Obres Públi
queso El nostre grup parlamentari votara afirmativament 
aquesta pro lJosició no ele !lei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Grup PP-UM, Sr. González i 
Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
Me voy a ceñir, en principio, a la proposición que nos 
presenta el Grupo Socialista y que ha defendielo aquí la 
Sra. Barceló; no obstante, Sr. Sampol, he sido directa
mente aludido, soy el jefe del departamento de Carrete
ras, y me sorprende que diga usted que cobro más que 
el presidente del Gobierno; de todas maneras, todo mi 
sueldo y los complementos de productividad que se me 
han dado son públicos y notorios, y estoy a disposición 
de usted y de cualquiera para discutirlos en cualquier 
momento. Sinceramente creo que yo no he hecho ni el 
conseller, en ningún caso, por supuesto, ni el presidente 
de la Comunidad mucho menos, ninguna cuestión espe
cial ni para mi ni para los otros ingenieros de carreteras. 
Éste, insisto que no es un tema para discutir hoy, pero 
que con mucho gusto lo discuto con usted cuando quiera 
y donde quiera, con cifras en la mano, porque desde 
luego le puedo asegurar que nunca he cobrado ni una 
sola peseta que no fuera pública y notoria y que en 
principio correspondiera al cargo que en este caso, como 
funcionario de carreteras , desempeño. 

Dejado este tema y ciñéndonos a lo que la Sra. Bar
celó nos explicaba, yo creo que lo primero que tengo 
que decir, dentro ele la terminología hidráulica que está 
al uso, es que se ha montado con esto una especie de 
tormenta en un vaso ele agua. Yo creo que tienen us-

~~~=========================================~======================================== 
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tedes, eso es una cosa generalizada en su grupo y también en 
el Grupo PSM i EEM, una especie ele fijación con el Ibasan, 
una fijación que llega a ser, a mi juicio, preocupante y no sé 
si elecir que satisfactoria por otro lado para el Gobierno. Es 
evidente que la labor del Ibasan ha sido ingente y notable, es 
evidente 1. ribién , y lo he repetido aquí, que se ha hecho 
una polític,¡ de depuración de aguas magnífica. Curiosa
mente, esto que yo diría que es una ele las notas verdadera
mente destacadas de los sucesivos gobiernos del Sr. Cañellas, 
lejos de despertar en ustedes la admiración o por lo menos 
la comprensión, resulta que insisten en machacar en la polí
tica ele depuración de aguas que, insisto, creo que es uno de 
los gTandes éxitos elel Gobierno. Pero en fin, ustedes verán 
lo que les conviene, los resultados electorales luego son los 
que son y yo me temo que no van ustedes bien acertados: en 
eso es en lo único que coincido con el Sr. Sampol respecto 
a lo que usted decía. 

¿Cómo se contrata una dirección de obra? Verá usted, la 
dirección de obra de una depuradora, como de cualquier otra 
obra pública, que por cierto, se suele contratar fuera de las 
oficinas públicas por razón de que ninguna administración 
hoy día, ninguna, ninguna de las administraciones europeas, 
y hablo de europeas, no solamente hablo por supuesto de la 
administración balear ni siquiera de la española, de la admi
nistración que compañeros suyos de partido dirigen y que 
practica habitualmente; la direcciones, como digo, se suelen 
contratar fl'era con muchas frecuencia, la razón es no cargar 
la plantilla c!e funcionarios y, en definitiva, si usted me per
mite, lo sabe perfectamente, pero si me permite recordárselo, 
la razón fundamental yo creo que es porque se pasa al capí
tulo 6, presupuestos, cosas que si no se cargarían sobre los 
::apítulos 1 y 2 Y dispararían el déficit público en magnitu
jes impresionantes. Por consiguiente, es una práctica habi
tual, de la cual no cabe sorprenderse ni achacar ahora al 
Gobierno de la Comunidad que la haya venido empleando en 
~l Ibasan, la ha venido empleando en el Ibasan, yo creo que 
.a seguirá empleando y la tendrá que emplear en muchas 
)tras obras públicas porque, como digo, es una práctica cada 
fez más corriente, es descargar las plantillas de funcionarios 
I encargar en la medida de las necesidades, que pueden ser 
nás o pueden ser menos, fuera las colaboraciones técnicas 
:orrespondientes. 

¿Cómo se puede hacer en el caso de una depuradora? 
(erá, el caso de una depuradora, como el caso de una obra 
)ública concreta, es distinto del caso, por ejemplo, de un 
llaneamiento. Cuando uno quiere encargar un planeamiento, 
ll1 estudio, un informe, y estoy hablando de estudios e in
armes serios, no me refiero a estudios ni informes de los 
uales no le tengo que recordar que están en la cabeza de 
odas, cuando se quiere encargar un estudio o informe serio, 
e puede hacer efectivamente un concurso público, por cua
to los profesionales que concurran a eso tienen una absoluta 
bertad de tarifa, de manera que pueden plantear que hacen 
se estudio, ese informe, ese plan por más o menos dinero; 
or consiguiente, desde el punto de vista de la Administra
ión, y siempre en aras de la mejor utilización del dinero 
úblico y de los cauclales públicos, lo correcto y lo normal es 

sacar eso a concurso y que la cuestión del precio sea 
fundamental en la adjudicación. Cuando se trata de una 
obra concreta como esta, cualquier profesional al que se 
recurre está sometido a una tarifa, una tarifa que viene 
aprobada por decreto y que su colegio aplica inexorable
mente. Por consiguiente, en principio y por una cuestión 
de tarifas o de precios es absolutamente irrelevante que 
la obra la dirija un señor o la dirija otro señor; lógica
mente, eso da una facultad, en esa medida, discrecional 
a la Administración. 

Usted habla aquí, en la proposición no de ley que 
presen ¡ :n, que esto, en definitiva, ha sido un acto discre
cional y arbitrario o que se ha hecho discrecional y 
arbitrariamente, no, Hay que distinguir: discrecional
mente, desde luego, porque ello es lo legítimo y además 
es lo correcto y lo normal; arbitrariamente, no, arbitra
riamente es otra cosa; discrecionalmente, sí. Como digo, 
la Administración tiene esa discrecionalidad para elegir 
los profesionales. ¿Por qué los puede elegir? Lógica
mente, y yo creo que esu es lo que ha hecho el Ibasan, 
por una serie de condiciones objetivas, pero con una 
carga de subjetividad evidente; tienen que distinguir 
desde luego o exigir una determinada titularidad, en el 
caso que os ocupa del Sr. Saiz creo que no hay la menor 
duda, es ingeniero de caminos, canales y puertos, con ti
tulación, por consiguiente, adecuada para hacerlo. 

Parece que lo lógico es que después exija también 
una cierta experiencia. Usted dice que la experiencia que 
tiene el Sr. Saiz en depuración se debe ... , usted ridiculiza 
la experiencia porque la atribuye a su cargo político, al 
desempeño de la conselleria durante una serie de años; 
no, Sra. Barceló; el Sr. Saiz lleva muchos años de profe
sión, no sé cuántos, pero calculo que más de veinticinco 
y, por consiguiente, lleva muchos años. Lleva además 
muchos años teniendo un despacho, y el Sr. Saiz proyec
taba y dirigía depuradoras probablemente cuando usted 
iba al colegio -si me permite usted la expresión- y no lo 
sé, si era cuando usted iba al colegio. Además, el Sr. 
Saiz, y para que le pueda decir una cuestión que creo 
que es indiscutible y objetiva, como usted debía de sabe
r, fue gerente de Emaya, Emaya es la mayor empresa de 
Baleares en materia de abastecimiento y saneamiento de 
aguas; por consiguiente, parece que un señor que ha sido 
gerente, gerente como técnico, no como político, de 
Emaya, hace que su cualificación quede fuera de toda 
duda. De manera que, en cuanto a su cualificación, que 
no entiendo que venga usted a discutirla porque la pa
deció muchas veces, la padeció muchas veces desde esta 
tribuna, Sra. Barceló, los repasos que le dio el Sr. Saiz 
en materias técnicas me parecen que están en la mente 
de todos. 

Conforme, ríase usted, si quiere, pero están en la 
mente de todos, Sra. Barceló. Créame que con esto no 
pretendo ofenderla, ni mucho menos, pero, en materias 
técnicas, le dio a usted unos repasos desde esta misma 
tribuna que, insisto, fueron públicos, notorios y además 
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, contenidos en los diarios de sesiones de este parlamen
estan 'consiguiente, me extraña que sea usted la que ponga 
tO, pOI 

eluda eso, en 

T'ene que haber aclemá otra condición, p rque usted 
, lquince: por eiecto no son quince. p rque yo tuve la 

Ilce "J l , au ión. cuando se me asIgno por e grupo e te t e e 
PI eCc , f ., b ' 1 h b' . I I 1" al lbasa n In ormaClon so r e cua e a tan SIC o os 
Pec II , d·'·· l . , nicoS. yo cuento leCIOLleVe tngenlero e e calUJl10S y trece 
leC ,. I b 'bl' l I . "eniero tecn lcoS e e o ras pu Ica . e e manera que la 
\O"'inta Y clos técnicos que ha utilizado e l Iba an en los últi-
l~ _ , . 

os cuMro anos: de manera que no son qUince, son 'tremta 
O1elos. Los trein ta y do . a mi juicio, por cierto. con suficiente 
Yualificación, pero también tengo que decirle que, ele lo 
~rei !1ta Y dos. pocos tendrían o lienen la calificaciór del Sr. 

Hay otra cuesuon importal1te. usted dice treinta y do , 
diecinueve, quince o lo que qui ra, es que no hay más. Mire 
u red. sí que hay más ingeniero de camilla. en Baleares 
creo que hay elel orden ele noventa. no lo sé en este momen
to. yo no formo parte de la junta del colegio y la verdad e 
que no Lo sé, pero creo que somo entre noventa noventa 
y pico, creo que no Ilegamo al centenar lo que pa a es que 
muchos de nosou'os no ejercemo la profe ión libremente, 
bien porque seamos funcionarios, bien porque -yeso es muy 
corriente- trabajen en empresas concretas, en empresas cons
tructoras, y los ingenieros que trabajan en empresas construc
toras, que son muchos, lógicamem:, no hacen trabajos de este 
tipo. De manera que si usted recluce el campo, en este mo
mento no sé si decirle que en vez de los diecinueve, hay 
veintitrés, no lo sé; que hay alguno que no ha hecho obras 
pal:¡ el Ibasan, con la suficiente cualificación y experiencia; 
tenga en cuenta que yo pertenecía a la junta del colegio hace 
relativamente pocos años y, entonces, creo recordar que no 
llegábamos a cincuenta, hace bien poco tiempo ele esto, hace 
unos pocos años. Por consiguiente, lo que ha pasado es que 
~n los últimos años, con la escuela de Valencia fundamental
mente y COIl la escuela de Barcelona, en Baleares se han 
hecho muchos más ingenieros ele camino, hasta hace poco 
e~an francamente muy pocos. Por consiguiente, con expe
nencia, Limitamos el campo bastante' si excJuye usted tocios 
165 ql,le hay en empresas, como Le digo, o funcionarios como 
~ mi caso, que tenemos deelicación exclusiva y no ejercemos 
hbremente la profesión, lógicamente el abanico queda muy 
reducido. 

De manera que me parece francamente razonable que el 
1'. Saiz sea uno ele los que cuente indiscutiblemente, una vez 

~bandonado su cargo político a efect s ele alguna dirección 
e obra en el [basan. 

Finalmente quiero decir le dos ca as: La pr imera de toela , 
qUe efectivamente como decía el Sr. Sampol ya digo que en 
~so coincidió con usted, yerra u tec! el tiro, porque además 
~ reproba ión la dirige u tec! directamente al con eller, no 

~l conseUer ele Obras Pública y Ordenación del Territorio 
:~I n designa el director de obra de.l !basan' el funciona

lento es el siguiente: El gerente dellbasall propone al Con-

sejo de Administración, el cual desde luego preside el 
conseller, pero es el Consejo de Administración de Iba
san quien adjudica las direcciones de obras, no el conse
Her de Obras Públicas; por consiguiente, en todo caso, 
su reprobación tendría que ir dirigida a ese consejo . 
Pero yo quería decirle una segunda cosa -y con esto 
acabo, Sr. Presidente-, es que, en cierto modo, yo tengo 
que felicitar al Consejo de Administración del Ibasan -
ahora quizá se rían ustedes, pero se lo voy a explicar-, 
Yo creo que hay que tener cierto valor político para 
que, sabiendo que una persona como el Sr. Saiz, que es 
un profesional como la copa de un pino. lo quiera usted 
poner aquí como lo quiera poner, que de elepuración 
sabe todo lo que h~y que sal,J r y probablemente más, es 
uno, sin . : .. ~, ele los técnicuc. -y no lo dudo- más cuali
ficado en ii1:lteria de abastecimiento y saneamiento de 

':UélS que hay en esta comunidad autónoma, yo creo 
ue. sin embargo, hay que a':! 'llitir que hay que tener un 

cierto valor político para darle ur, ' :Erección de obra, 
porque era previsible e inmediato q ,~ ustedes o alguien, 
algún otro colectivo y sobre todo algún partido político 
ele la oposición, señalara con el e1edo y empe:: ':';1 a decir: 
Ahí está, ya se le ha chelo a este señor porqL,' es un 
amiguete o porque es cle la cuerda. Eso era absoluta
mente previsibl : pero claro, cuando uno tiene la con
ciencia tranquila y las cosas se hacen con transparencia 
y cuando se han empleado treinta y dos técnicos, yo 
creo q L' c:. sin ninguna duda, han hecho muy bien y 1"' "r 
ello les felicito. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. En tom de replica, 
Sra. Barceló, té la paraula. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, sen yo res diputades, senyors diputats. 
D'entrada, he d'assenyalar que evidentment puc en
tendre que no ero valorin els motius etics o moral de 
certes persones, vull dir la valoració que se'n fa, de 
l'objectivitat respecte de la valoració moral, no hi esta 
d'acord, em sembla molt bé i ha entenc perfectament. 

S'ha de tenir clar, Sr. Sampol, que tots som aquí 
prou grans i responsables i que venim aquí voluntaria
ment i amb plenes facultats mentals, ha sembla, i en tot 
cas, el conseller aquí present té I'oportunitat de sortir 
aquí a eA '. 'sal' la seva visió i sobretot té 1 'oportunitat 
que a partir de dema o quan ha trobi modificar, si amb 
alguna cosa no esta d' acord, les ofdres que li són do
nades; per tant, esta en les seves mans i en la seva actua
ció la possibilitat ele dir que accepta el mandat o no 
accepta el mandat, pero, en tot cas també, al marge de 
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les orelres donades, creim que el! ha de ser prou gran també 
per poder explicar els seus fets i responsabilitats. 

Així i tot, li hem de dir una cosa, i entram ja en la C011-

testació que ens fa el Sr. González i Ortea, el qual, de fet, 
funcionari del prapi conseller , j ..:¡ue ha pujat aquí afer mítja 
intervenció com a tal. S'ha el'assenyalar una cosa, que esta 
totalment en contraelicció amb les eleclaracions que fa el seu 
propi conseller; quan el conseller d'Obres Públiques assenya
la a través elels mitjans de comunicació que esta disposat a 
acceptar el caracter excepcional el'aquesta contractació feta 
per al Sr. Saiz, ara se'ns diu, per part de representants del 
Partit Popular, que a<;o continuara igual, o un o altre, qui és 
el conseller aquí?, el Sr. González i Ortea o el Sr. Reus? si 
~! Sr. Reus diu que és excepcional la contractació feta al Sr. 
~,,¡¡z, com pot pujar aquí el Sr. González i Ortea i dir que 
tot continuara igual, que les c1ireccions es continuaran con
tractant afora, ens costi el que ens costi ele eloblers públics, 
i li he ele recordar que no és gens irrellevant cobrar 68 míli
ons en tres anys, no ho és gens, sobretot per a la majoría de 
gent que no cobram aquests milions en tres anys. 

Repassi els comptes: trenta-dues persones, no és cert, 
desset persones hi ha en el lIistat, a documentació facilitada 
":::r la conselleria, i és més, d'enginyers, només n'hi ha ca
toTze, perque hi ha un aparellador, i miri que n'hi ha al 
CoHegi, d'Aparellaelors, i a les llistes d'atur, només n'hi ha 
un, triat a dit, i després també hi ha els enginyers tecnics 
el'Obres públiques. També li hem de dir que, d'enginyers ele 
camins, només d'enginyers de camins, si cerca a les pagines 
grogues gent que es posa ;~ e1isposició de fer feina com a tal, 
en trabara vint-i-dos més deis qui normalment cobren per 
part de l'Ibasan, no és gent que fa feina a altres administra
cions, que són les que contracten vostes, perque ho hem de 
dir tot, entre els enginyers que surten a les llistes, que co
bren, hi ha funcionaris d'administracions i que no fan nor
malment depuradores, que tenen un aItre salari i que no 
tenen cap tipus d'especialitat en depuradores. 

Respecte del Sr. Saiz, del Sr. Saiz li he de dir que se Ii 
su posa experiencia tecnica aquí, que fa molts d'anys, quan 
jo anava a escola, sabia fer depuradores? Les tecniques han 
canviat molt, ja fa molts d'anys que no vaig a escola, la tec
nica ha canviat molt, on és el reciclatge del Sr. Saiz en depu
radores?, on és?, no és estrany així que no estiguem encara 
avan¡;ant en la depuració terciaria, el Sr. Saiz, que n 'era el 
responsable, fa trenta anys que no feia feina en a<;o. Per tant, 
jo no qualific ni desqualific aquí l 'experiencia ; ~~ "essional 

e1el Sr. Saiz, elic que la mateixa oportunitat que t; <; elóna a 
aquest senyor, perque el Sr. Conseller el coneix, no és just 
que no sigui donada als altres que esperen per fer feina, a<;o 
és el que no és just; perque nosaltres coneguem a aquest i 
sapiguem la feina que fa, no és just que es c10ni a aquest i als 
vint que esperen per fer feina, només d'ingenyers ele camins, 
com que no els coneix ningú j no ten en bo en els serveis tec
nics, que passa?, que ningú no avala la seva capacitat. Aquí 
o la suposam a tothom o no la suposam a ningú, i sinó és 
així, que és? Fer "amiguisme", sigui per orclre del Sr. Presi-

dent, sigui per acceptació callada del Sr. Reus, i les COSe 
són així ele cIares. s 

Amb I'lbasan, troben que hi tenen una certa fixació 
i evidentment, la fixació la compartim, com a míni~ 
amb el Sr. Conseller qua n veim el nombres del deute 
quan veim la manera com dilapiden el doblers pClblics' 
perque, el a~o, no ' ha rallal, el Sr. González i Ortea: 
Per que és necessa l i gastar lal1lS de doblers a fora? A 
més. repetesc la cOOlradicció amb e l conseller, s'haurien 
de posar d'acorcl vertacleramellt, a veu re qui comanda 
un O l'altre. ' 

Repetesc que les llistes elels enginyers han circulat 
prou, no són trenta-dos , ni fer-hi prop, fora que els 
paguin peT altres conceptes que no figurín en la docu
mentació que ens donen als diputats. 

Evielentment, irrellevant cobrar en tres any 68 mili
ons, 25 milions, 35 milions; ho expliquin aJs ciutadans, 
a veure la importancia que té a<;o e1ins les butxaque 
dins 1 'economia domestica el 'aquest paí , Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Intervencions en contrarepli
ca? Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí gracies, Sr. President. Molt breument, per agrajr 
a la Sra. Barceló que a la seva intervenció, pel que s'ha 
referil a mi, practicament m'ha dooat la raó i, per tant, 
estic content que a<;o hagi estat així, vull dir que amb 
alguna cosa coiocidim. 

Evidentment, amb el que no coincidím és amb la 
darrera part de la seva intervenció, aquest debat que es 
pradueix avuí aquí és un debat mimetic del que es 
produeix a altres íostitucions, a altres parlaments 00 

governa el partit que aquí és a l'oposició, hi diuen 
exactament les mateixes paraules, les mateixes formula
cíons, el mateíx que es diu aIl:'t es diu aquí respecte que 
vostes contracten els seus amíes. Bé, per les ínformaci
ons que en tenim, el'a¡;o, mentre no se 'ns demostrí el 
contrari, en el cas de moltes d'aquestes institucions, p~l 
que veim dia a dia en els mitjans de comunícació, arn
bam a la conclusió que almanco en aquestes instítucions , 
aBa on governa el Psoe acto és així, i cree que és un 
debat poIític que no va on ha el'anar. 

El que jo he demanat és si hi havia o no qüestions d~ 
caracter legal i aquí no s'ha dit en cap moment que , pel

l 
part ele la Conselleria d 'Obres Públiques, per part ~~ 
Sr. Conseller, que és de qui es demana la rcprovaclO, 
s'hagi prodult cap casta c!'¡Hegalitat, simplement s'han 

1" es nO tret formulacions ele caracter purament po lUqU ., 
, ltit- hO 

qüestions legals. Per tant, basant-me en a<50' sel 
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c donar el meu vot a aquesta reprovació. Moltes 
¡11olt. na pu 
gdlCies. 

E L SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL i MAS: 

Gracie . Sr. President. Sim plement vul l punluali tzar a la 
Sra. Ba rceló i a t? la la cambra que e l nostre.gru p no ha de 
clemanar explicaclo ns a cap g~'u p p arlamentan per le gratlfl 
'acio l1 que percep, les expllcaclons les demanarem al res~ 
C~n <lu le polític. que és e l conseller d Obres Públiques i 
~r lenació del Terrilori, amb els in trumen que ens pe" let 
el Reglament d 'aquest par lament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr . Sampa!. Sr. González i Ortea , té la parauLl. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que aquí se están mez
clando hoy dos cuestiones distintas, bueno, tres, porque se 
me ha mezclado a mi insistentemente, por un lado en rela
ción a mi sueldo, en relación a que soy f .:: ionario. no des
cubre usted nada nuevo, que soy funcio; :'10, y viene usted 
a insinuar que yo defiendo al conselle r porque soy funciona
rio, no; mire usted, yo defiendo al conseller porque es el 
conseller del Gobierno, al cual presto mi .' ":)yo como diputa
do, Sra. Barceló y, por consiguiente, defl :lclo al Sr. Conse
Her de Obras Públicas y Ordenación del Territorio desde esta 
tribuna como defendería al conseller, y en más de una oca
sión la he tenido, espero que el resto de legislatura que nos 
queda tenga la oportunidad de defender a cualquiera de los 
otros consellers presentes. Por consiguiente -y no soy funcio
nario a sus órdenes- esto me parece irrelevante, pero por 
álguna extraña razón parece que yo tengo algún protago-

" ',,~ismo en este asunto, entre mi sueldo y el hecho de que soy 
'><fpncionario, pues parece que esa era una cuestión; dejémosla 

a un lado porque creo que tiene muy que ver con lo que nos 
traemos entre manos. 

La segunda cuestión que yo creo que también tiene muy 
poco que ver con la proposición que ustedes nos presentan 
es la cuestión de la contratación de si la Administración 
p.ública tiene que contratar o no los servicios de asistencia 
tecnica que considere oportunos y si tiene que contratar más 
o si tiene que contratar menos, no es una cuestión que traía 
hoy, desde luego no sé qué quiere hacer el conseller, es 
absolutamente dueño, por supuesto. de sus responsabilidades 
y hará lo que considere más responsable, al margen de lo 
que Opine yo, y mucho más en el Ibasan, desde luego; eso se 
lo Puede garantizar y se lo puedo asegurar, si es que hace 
falta asegurar una obviedad semejante. 

De manera que yo no estoy aquí para discutir si es bueno 
o es mal o. Sí aprovecho para decirle que es práctica habitual 

=-
b 

en las administraciones, que viene siendo práctica habi
tual y que nadie se rasga las vestiduras, porque adminis
traci ones de tocios los colores, de derecha y de izquierda, 
siste<lticamente y en tocla Europa, y hace ya mucho 
tiempo , vienen contratando servicios de asistencia técni
ca y, como digo, desde hace muchísimo tiempo. Mire 
usted, yo empecé a trabajar de funcionario de carreteras, 
por cierto, contratado en una asistencia técnica, de ma
nera que mire usted, de eso hace ya desgraciadamente 
un montón ele a110s, y empece a trabajar con una asis
tencia técnica, ento m j epencl íamos del Minist¿,'io de 
Obras Públicas, n , eS lábamos entonces ni en democra
cia y sin embargo ya funcionaba así, después han veni
do funcionando esas asistencias técnicas sistemáticamen
te. en el Ministerio de Obras Públicas, en la Comunidad 
Autónoma y en cualquier otra administración europea, 
como digo, con perfecta normalidad y nadie se escanda
liza de eso. Si usted quiere ya discutir con el conseller si 
en el Ibasan hay que contratar más o hay que contratar 
menos, ése . ' ·.ill asunto que ignoro por completo, insis
to en que la responsabilidad es suya y él verá si tiene 
que contratar más o menos, pero , desde luego, que 
contrate no tiew nada de particular porque es así. 

Habla usted aquí de mucho dinero porque vuelve a 
mez·~i ar otros temas, que si otros técnicos, lo que co
braron, no sé, yo quiero dejar bien claro que, ciñéndo
nos al tema de hoy, el Sr. Saiz, por los datos que el 
lbasan me ha dado y que, por cierto, responden a una 
pregunta suya, el año 93, que es en el único año en que 
lógicamente ha contratado una obr ha cobrado 
1.949.938 pesetas, esos son los datos; además. me parece 
que son los que le han dado a usted en Ul<\ pregunta 
que hizo, a usted o a su grupo, quiero decÍi. Por consi
guiente, hablar aquí de Ldntos millones parece que es 
mezclar una cosa con otra, no; el Sr. Saiz tiene contrata
da una obra, su presupuesto debe ser superior a éste, no 
lo dudo, pero que bien , estará hecho en dos anualidades 
o en tres, lo ignoro, y por consiguiente lo que ha cobra
do, como ve, no llega a 2 millones de pesetas. De mane
f 8 que estamos hablando de esto o su proposición no de 
ley se refiere a eso, de manera que no mezcle usted no 
sé cuántas decenas de millones que cobran unos u otros, 
no lo sé. 

Me dice usted que sólo hay un aparejador y que 
podría haber más; mire usted, no lo sé. Ése es un tema 
muy delicado; en principio, los ingenieros de caminos y 
los ingenieros superiores, en general, mantienen el crite
rio de que determinadas direcciones de obras o determi
nadas obras deben hacerlas ellos en exclusiva y que los 
ingenieros técnicos o los arquitectos técnicos no pueden 
ejercer la dirección de obra de esto. Insisto que es un 
tema enormemente delicado que levanta ampollas en los 
colegios profesionales, como usted sabe muy bien sin 
duda, y por consiguiente no me puede referir a eso, pero 
sí veo que la práctica habitual del Ibasan es contratar 
ingenieros de caminos en la dirección de obra y como 
adjuntos ingenieros técnicos ele obras públicas. Eso lo 
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digo porque la práctica habitual es que eso se haga asÍ. La 
extrema juridicidad o si eso puede ser recurrido y otros co
lectivos profesionales pueden acceder a esas direcciones de 
obra, no es un tema que yo esté hoy en condiciones de discu
tir aquí ni en el que desde luego me quiera meter, pero sí 
quiero dejar clara la razón por la cual los diecinueve técnicos 
ingenieros de caminos y los trece ingenieros técnicos, a los 
que aludía, eran, de esta lista que tengo, de esta profesión, 
quizá pudieran ser de otras, pero digo que ése es un tema 
extraordinariamente delicado. 

Bien, lo que me dice usted finalmente es que no es justo 
que se le ha dado porque se le conoce, ahora parece ya reco
nocer la cualificación técnica del Sr. Saiz y entonces lo plan
tea usted como que del Sr. Saiz se sabe y por qué no se le da 
a otros de los cuales no se sabe. Mire usted, no lo sabe usted, 
Sra. Barceló, ¿pero no ve usted que somos cuatro gatos?, ¿no 
le estoy diciendo que somos noventa ingenieros de caminos?, 
¿cree usted que no sabemos todos muy bien lo que han he
cho unos y otros y para qué están preparados unos y otros? 
Pues en el Ibasan hay una serie de ingenieros al frente del 
cotarro y hay una serie de políticos que conocen perfecta
mente, absoluta y perfectamente, quienes son las personas 
cualificadas y quienes no; eso usted no lo sabe porque no 
tiene porqué saberlo, y nada más, eso es todo. 

ve manera que, una vez más Sra. Barceló, lo siento, pero 
tengo que decirle que su argumentación se basa exclusiva
mente en hablar de cosas de las cuales desconoce usted pro
fundamente. Es una pena que salga usted a discutir aquí una 
cosa y se vaya por las ramas porque no se puede centrar en 
los temas, insisto que porque no los conoce; prepárelo usted 
mejor, Sra. Barceló, prepárelo usted mejor, sobre todo, elija 
mejor los tiros, porque claro, éste era un tema del que reco
nozco que era difícil de preparar, es difícil de preparar 
porque la verdad, lo mire por donde lo mire, no tiene defen
sa posible. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposició no 
de llei. 

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? Gracies, 
poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

24 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada aquesta proposició no de llei. 

En haver acabat l'ordre del dia d 'avui, acaba també 
aquesta sessió. 

-----
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