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1.1) Pregunta RGE núm. 898/94, de L'Hble Sra. Diputada 
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relati
va a serveis adscrits a Vice-presidencia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes comen<;am aquesta sessió pel punt primer, 
que correspon a preguntes, i la primera és la 898, de la di
putada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a serveis adscrits a Vice-presidencia. Té la 
paraula la Sra. Salom i Coll. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. El Servei d 'informació i atenció al 
ciutada, i de la mateixa manera l'Oficina d 'ajuda a les víctí
mes del delicte depenen de la Vice-presidencia del Govern, 
i al nostre grup Ií agradaria saber a veure si esta previst fer 
una millor difusió d 'aquests serveis. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Té la paraula el conseller Sr. 
Matas. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Efectivament, els serveis adscrits a la Vice-presidencia 
són el que a anomenat voste, de Siac id' A VD, i es creu 
des de la Vice-presidencia, i d'aquest Govern en general, 
que l'efectivitat desitjada per l'efectivitat d 'aquests ser
veis ha de tenir una campan ya de difusió creada a l'efec
te. Per tal d'aconseguir aguest abast , la Vice-presidencia 
d 'aquest govern té previst fer una campanya de difusió 
anual en el mare de les disponibílitats pressupostacles 
dins aquesta secció. Gracies. 

s 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Matas. Prec silenci als diputats, per favor. Vol 

r fer ús de la paraula la Sra. Salom? No. torna 

1.2 Pregunta RGE núm. 899/94 de L'Hble Sra . Diputada 
J na Aina Vidal i Burguel'a, del Grup Parlamentari pp. 
()~ relativa a traspas de competencies de l'Administració 

central a la CAIB. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta. Veig que la diputada que la 
formula no hi éso en conseqüencia decau. 

1.3) Pregunta RGE núm. 900/94, de L'Hble Sra. Diputada 
Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari pp. 
UM, relativa a situació de les dones. 

EL SR. PRESIDENT: 

La tercera pregunta la formula la Sra. Carme Castro i 
Gandasegui, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a situa
ció de les dones. Té la paraula la Sra. Castro. 

LA SRA, CASTRO 1 GANDASEGUI: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
nostre grup voldria saber si el Govern a través de la Comis
sió Interdepartamental de la dona té previst realitzar alguna 
enquesta per coneixer la situació de les dones a les Illes 
Balears. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Castro. Té la paraula el conseller Sr. Matas. 

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

Sr. Presiclent, senyores i senyors diputats. Efectivament, 
Sra. Castro, aquí i avui Ji podem confirmar que la Comissió 
Interdepar tamentaJ de la Dona ha encarrega l una enquesta 
a la Universitat d aquestes illes per saber quina és la situació 
actual en que es troben a cadascun deis ambits de la nostra 
societat, i que possiblement serveixi de base i de fonament 
p~r poder elaborar els futurs projectes que englobin la tasca 
daquesta comissió. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

e Gracies, Sr. Matas. Vol tornar fer ús de la paraula la Sra. 
astro? No. 

1.4) Pregunta RGE núm. 905/94 , de L'Hble Sr. Diputat 
~lentí Valenciano i López del Grup Parlamentari SOCI
. ISTA relati va a personal del Govern de la CAlB que va 

SElgnar el protocol d 'intencions amb I empresa American 
' agle. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, del Sr. Valentí Valenci
ano i López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a personal del Govern de la CAIB que va signar 
el protocol d'intencions amb l'empresa American Eagle. 
Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. V ALENCIA~O 1 LÓPEZ: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr. Conse
ller, hem vist a qualque mitja de comunicació que voste 
va ser el responsable del Govern que va signar el proto
col d'intencions amb l'empresa American Eagle. Al 
mate ix temps de les seves intervencions sembla ser que 
no ha estat voste, per la manera que parla, que ha estat 
una altra persona, tal vegad8 el Sr. Borras, el gerent de 
Foment Industrial. Per tant es tractaria que aclarís 
aquests termes en aguest plenari. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Triay. 

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

Gracies. Sr. President. Sr. Valenciano. El conveni el 
vaig signar jo en nom de l' Administració i també com 
a president de F omento El gue passa és que en els diver
sos mitjans de comunica ció , i dit per jo mateix, he dit 
que les gestions pertinents amb aquesta empresa s'han 
duit a través del gerent el Sr. Borras. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec 
que queda ciar ja en aquests moments. El conseller és el 
que va firmar aquest protocol d'intencions amb aquesta 
empresa, per tant el conseller és el responsable d'aques
ta qüestió, d'aquesta presa de pel que ha estat American 
Eagle. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Vol tornar fer ús de la pa
raula el Sr. Conseller? 

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

Gracies. Sr. President. Ac;o de presa de pel ho diu 
voste, nosaltres entenem que vare m fer un protocol 
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d 'intencions, i en aquests moments encara hi ha negociacions 
a través del Sr. Borras, i que quan haguem acabat ( .. . ) hau
rem fet, pero en aquests moments és un judici de valor que 
fa voste, que jo el respect pero que no compartesc. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm . 906/94, de L'Hble Sr. Diputat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a em preses que varen participar al pro
grama IIllet per als escolars" durant el 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 906, també elel 
diputat Sr. Valen tí Valenciano i López, relativa a empreses 
que varen participar al programa "Het per als escolars" du
rant el 1993. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Es tracta de coneixer en el programa de 
llet escolar de l'any 1993 quines són les empreses que hi 
varen participar i de quina manera ho varen fer. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el conseller Sr. 
Morey per respondre. 

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

Gracies, Sr. President, li deman excuses perque la meva 
contestació sera lIarga, que ve com a conseqüencia ... 

EL SR. PRESIOENT: 

En qualsevol cas, es limiti als dos minuts i mig que té 
assignats, Sr. Morey, per favor. 

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

Empresa: Agama central lechera, carrer de Manacor 249, 
de Palma, producte: llet i batuts. Coinga, de Menorca: llet, 
formatges i batuts. La Granja Son Celia, de Campos: llet, 
formatges i batuts. Llet Cervera, ele Marratxí: llet i batuts. 
Palma Crem, de s 'Arenal: llet i batuts. Formatges Gimeno, 
de Marratxí: llet i formatge. Damia Pons, de Palma: iogurt 
i formatge. 

(Rialles) 

No, no: Gremio Silleros y Albarderos no té res a veure 
amb I'Honorable . Danone SA, del polígon de Palma: iogurts. 
Central lIetera Asturiana, del polígon de Marratxí: lIet, 

formatge i batuts. Llet Pascual S.A., del polígon de 
Marratxí: lIet i batuts. Doliga S.A., d'Eivissa: lIet i for
matge. Can Montes, de Llucmajor: formatge . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Valenciano? Té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Com que la pregunta ha estat Con
testada parcialment, tomarem formular una altra pre
gunta per saber les quanties de cada empresa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Vol tornar fer ús de la 
paraula el Sr. Diputat. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? 

1.6) Pregunta RGE núm. 782/94, de L'Hble Sr. Dipu
tat DamHl Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a rehabilitació estació del ferrocarril 
de Manacor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 782, del dipu
tat Sr. Damia Pons i Pons, Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a rehabilitació de l'estació del ferrocarril a Ma
nacor. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest 
diputat no té res a veure amb la llet escolar, és un altre 
homonim. Anant al tema que ens ocupa, els hem de 
comunicar que el tren o ha arribat o esta a punt d'arri
bar, i ha comen~at ja -creim- la cerimonia de la confu
sió. La pregunta és: en el cas de l'estació del ferrocarril 
de Manacor, que pensa que s'ha de fer en aquesta esta
ció del ferrocarril, ara en desús, el Sr. Conseller, un 
centre cultural o una estació d'autobusos? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol fer ús de la paraula el conse
ller Sr. Reus? 

EL SR, CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President, Sr. Diputat, farem el que vulgui l'ajun
t<lment , sempre i C]uan I'ús que es doni sigui reversible, 
per intentar en un termini d'anys ponderar la possibilitat 
d 'ampliar o no ampliar. Grades. 

--
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 

Pans? 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voste Sr. Con-
eller. és el conseller eI'Obres Públiques i Ordenació del 

Territori, i té a carrec seu e l tema del u'ansport, i per tant 
afi l'mar que faran e l que digl1i un ajuntamem no és ceno 
~ostes el que volen fer amb el tren és revita litzar simple
ment la unia Pa lma-Inca, i de tata la resta elesfer- e'n. i a 
cadél 1I0e traba ran una excusa: un particular un ajuntament 
el que sigui' i aixo no és realment el projecte que s'hauria de 
fer amb les zones de ferrocarr il : arees, vies, estacions etcthe
ra, que no tornaran a ser utilitzacles coma a ú ferroviario 
S'hauria de fer un pla general, i no deixar que cada ajul1la
ment fes senzillament el seu cap envant. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? No. 

1.7) Pregunta RGE núm. 783/94, de L'Hble Sr. Diputat 
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a rehabilitació de l'estació del tren a sa Pobla. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 783 del Sr. Pon s i 
Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a reha
bilitació de l'estació del tren a sa Pobla. Té la paraula el Sr. 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, continuant amb 
la cerimónia de confusió del tren, que ha arribat i és en les 
mans de la Comunitat Autónoma, a cada lloc surten afir
macions diferents. A Manacor, estació d'autobusos o centre 
cultural, dit per dues persones diferents; peró a sa Pobla el 
cas encara és més divertít, el mateix batle, el Sr. Jaume Font, 
que l'altre dia feia pinitos lingüístics, un dia diu que vol fer 
Un centre cultural a l'estació de sa Pobla, i l'endema, sense 
baixar de l'autobús, o del tren, diu amb tata tranqui¡'¡itat que 
vol que el tren tomi a sa Pobla. Més o manco és el mateix. 
V ' aste, Sr. Conseller, com a responsable del transport -ara 
també ferroviari- de les Illes Balears, quin projecte té en el 
cas de sa Pobla? 

EL SR. PRESIDENT: 

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

D 

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

Don per contestada la pregunta amb la versió anteri
or, i també puc dir que en cinc anys no hi haura altra 
inversió en trens que el que faci referencia a Palma
Inca, i possiblement -no ha sé encara-, qualque cosa 
respecte del campus. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. A la pre
gunta anterior voste ha dit que farien allo que l'ajunta
ment digués. El problema de sa Pobla, el problema del 
Sr. Jaume Font, és que dil1 dues coses contradictories. 
Diu per una part que vol un centre cultural, i lIavors diu 
que vol recuperar el tren. 1 per tant, voste no pot com
plir amb el que acaba d'afirmar abans; no pot fer dues 
coses contradictories; i voste mateix acaba de dir que no 
fara el que dira l'ajuntament. No sabem exactament que 
fara, perque acaba de dir que el tren no arribara a sa 
Pobla. Per favor, es comuniqui amb el seu batle i amb 
el seu senador, i li informi que no cre! més confusió 
entre els ciutadans. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? No. 

1.8) Pregunta RGE núm. 784/94, de L'Hble Sr. Dipu
tat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a creació de caminals verds. 

EL SR. PRESIDENT 

Passam a la vuitena pregunta, també del diputat Sr. 
Pon s i Pons, del Grup Parlamentari Socialista... -prec 
silenci als dipl1tats, per favor- ... relativa a creació de ca
minals verds. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup 
Parlamentari Socialista fa ja algl1n temps, i reiterada
ment, en aquest parlament va plantejar que les vies de 
ferrocarril i estacions que estiguessin en desús s'utilitzas
sin per fer aixo que se n'ha dit caminals verds, i que es 
mantenguessin com una area d'esplai público Aixo va ser 
mal rebut en aquesta cambra; el Sr. President va dava
llar de la butaca, va sortir fet un pinyol vermell, i en fi; 
el tren es va convertir en una cosa polemica ¡varen 
votar en contra. Pero al cap d'algun temps hem vist que 
dins la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
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Territori, el maig del 1992 pel Servei de Carreteres es va 
redactar un Proyecto de caminal verd Palma-Santanyí, tramo 
del Arenal a Llucmajor, que és un document els planols deIs 
quals tenen 89 fulles, i grosses. 

Pero una vegada fet aquest estudi i pagada la milionada 
corresponent a l'amic de tom -aixo al 1992-, som al 1994, i 
d'aquest caminal verd, ni hi és ni se l'espera. Ens pot dir el 
1994 si pensa dur-ho endavant? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSE LLER D'OBRES PÚBLIQUES I ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Si el que varem quedar d 'acord el dilluns a Menorca amb 
el Ministeri d'Obres Públiques prospera, podríem mirar de 
comen<;ar el 1994 qualque tipus d'obra. No obstant aixo , crec 
que sera molt dificultós comen<;ar el 1994 qualsevol activitat. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Pons? 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquí tenen 
aquest estudi, o part d 'aquest estudi; i francament, Sr. Con
seller, no entenem -era el seu antecessor, el Sr. Jeroni Saiz
com es gasten aquestes milionades, com es transmet a l'opi
nió pública que es fara una cosa; i després a l'hora de la 
veritat no es tenen recursos i s'ha d'esperar que arribin no 
els reis d'Orient, pero sí des de Madrid que els envi'in qual
que cosa per comen~ar a caminar per aquest caminet verd. 
Per favor, deixin d'enganar l'opinió pública, perque a aquest 
engany hi destinen massa doblers que són necessaris per 
altres coses. Si han de fer caminals verds, els facin, pero no 
crein més confusió. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

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

Sr. Diputat, no digui dois. Aquest estudi l'han fet els 
serveis tecnics; així que ho eleixem córrer, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RGE núm. 858/94, de L'Hble Sr. Dipu. 
tat Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIA. 
LISTA, relativa a reunions del Consell Balear de 
Cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 858, també 
del Sr. Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a reunions del Consell Balear de Cultura. Té la 
paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Descansi, 
Sr. Conseller, ara passam a cultura. En sessió ele 19 de 
desembre del 1985, ja han passat quasi deu anys. es va 
acordar la creació -es va fer per decret- del Consell 
Balear de Cultura, que havia de ser un organ consultiu, 
que dependria del conseller, que tendria tota una serie 
de funcions, tendria el seu president, dos vice-presidents, 
una serie de vocals , que havia de funcionar en pie i 
comissió, i havia de fer no sabem quants de mirades. 

Des del 1985 fins ara, que ha passat amb aquest 
meravellós Consell Balear de Cultura, creat durant l'e
poca del Sr. Gilet? Quantes vegades s'ha reunit, Sr. 
ConselJer? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Rot
ger. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons ... 

(Gravació inoible) 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats, 
Sr. Pons, que he hagut de consultar, deia, els arxius de 
la conselleria, perque em parla de l'any 1985; i la veritat 
és que no consta que s'hagi reunit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La proxima 

vegada, Sr. Conseller, hauría de sortir el Sr. Eugenio, 
perque aquests xistes són d 'antología. Aquí es va crear -
no sé per que va consultar els arxius, m'ho hagués 

demanar a mí-, aquí hi ha el decret de constitució, i 
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voste. diu aquest decret , "Consell Balear de 
resul t~ q,lIe la COnlunitat Autonoma de les Illes Balears de

ullLl la ce 1 1" 1 • . . a nent de l tit ular del departament, e qua n es e 
Pen clll eel 1, .• 

., t ll Es a dir. en MoJJere va treure un personatge que 
Pres1C en . . " 'd d ' o prosa sen se saber-ho; 1 voste es preSl ent un 
IJt\ r lava e . b' 1 h b' S 

'1 Balear ele Cultura, 1 no ho sa la. no o sa la. r. on e < , . 
'd ""l 110 f ré més I)reguntes. Moltes graCles. pres l e.. • ( 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 

COI1seller? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 
ESPORTS (Bartomeu Reus j Beltran): 

Gracies , Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons, el que no sabia exactament és les vegades que s'havia 
reunit, com que és de l'any 1985, i jo som més recent, vaig 
anar a consultar rigorosament els arxius. De totes maneres, 
jo crec que té una explicació tecnica més aviat, no política 
sinó tecnica i funcional : que resulta que s'han creat més de 
dotze comissions sectorials, que totes elles funcionen. Tal 
vegada tot aixo ha substituIt allo que era amb caracter glo
bal; com és per exemple la Comissió assessora d'exposicions 
de sa Llonja, com és la Comissió assessora de biblioteques, 
etcetera, fins a dotze. Naturalment com que aquestes comis
sions parcials, sectorials funcionen . tal volta hagin substituIt 
de fet una mica el funcionament global d'aquest consel!. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RGE núm. 859/94, de L'Hble Sr. Diputat 
Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a enllumenat rotondes carretera Palma-Alcúdia 
(Inca). 

·:§L SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 859, del diputat 
~r. Ponsi Pons, del G rup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tl~a a enllumenat rotondes carretera Palma-Alcúdia a Inca. 
Te la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

. Sr. President, senyores i senyors diputats. Estiguin tran
qU¡]s, aquestes preguntes van serio. 

EL SR. PRESIDENT: 

CQ 
Sr. Pons, si qualcú ha de posar ordre aquí, som J·o. En nSe .. , . . 

als d' quencla h prec que no faci aquestes observacions, i prec 
Sr plPlltats que maotenguin silenci, per favor. Té la para ula, 

. oos. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

D 'acord, Sr. President. La ciutat d'Inca es va llevar 
el transit interior de la carretera Palma-Alcúdia a mit
jans deIs anys 50, com sap el Sr. Conseller, perque tam
bé és d 'Inca. Aquesta nova via ha estat un punt de 
cooflictivitat i ha causat més morts a Inca que no la 
guerra d'Africa. Quan no hi havia semators hi va haver 
morts , quan hi havia semators va seguir havent-hi morts 
i altres víctimes greus; i finalment es varen fer -i és una 
realització important- dues rotondes, mal senyalitzades 
quan es feien; també hi va haver algun mort mentre es 
feien aquestes rotondes, per falta d 'adequada senyalitza
ció. Les rotondes estan fetes, es va fer també un pas 
elevat; pero falta un element essencial, i aixo ja fa molts 
de meso s que esta acabat, falta la il·luminació. No és 
aconsellable travessar aquest pas a certes hores de la nit, 
perque no sabem que ens pot passar. 

Per tant, Sr. Conseller, voste que a part de ser con
seller és d'Inca, qua n pensa tenir enllestit l'enllumenat 
d'aqueixes dues rotondes situad es a la carretera Palma
Alcúdia" 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Té molta raó , ara fa falta d 'urgencia 
iHuminar aixo, i pensam que el 30 de maig és una data 
optima. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pons? 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conse
lIer, a la fi tendra llum. Pero li voldríem fer una sugge
rencía, i és que no donin per acabada una obra que no 
estigui plenament finalitzada en tots els seus aspectes: 
rotondes fetes , pas elevat fet , senyalització feta i 
iHuminació feta. A Europa, que conec una mica, ho fan 
així. Nosaltres ja no som un país al marge d'Europa, o 
no ho hauríem de ser. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la parauIa el 
Sr. Conseller? No. 

~-~~~==~~========================~======~~~~====~~~======== ... ----------------------------------------
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11.1) InterpeHació RGE núm. 80/94, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a problematica 
del túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a la interpel-lació 
número 80/94, del Grup Parlamentari SOCIAUST A, relativa 
a problematica del túnel de Sóller. Té la paraula el diputat 
Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Deia el Sr. 
Benet Goitia, que a més d'un gran escriptor, un gran novel·
lista -Juan Benet- va ser un gran enginyer, que un túnel és 
una mina. Ell ho deia des del punt de vista deis contractistes 
d'obres, deis constructors, i ho deia perque normalment les 
desviacions respecte del projecte inicial, els imprevists, solen 
ser molt sucosos economicament per als contractistes. Pero 
un túnel pot ser també una mina p~r moltes més qüestions 
que avui examinarem. 

Dia 22 de desembre del 1988 el ButlletÍ de la Comunitat 
Autonoma va publicar el decret d'adjudicació de la concessió 
per 28 anys del túnel de Sóller. Per tant, dia 23 de desembre 
del 1990, 24 mesos després de la publicació del decret de 
concessió, la Companyia Concessionaria del Túnel de Sóller 
S.A. havia de tenir l'obra acabada; idos mesos més tard, o 
sia dia 23 de febrer del 1991, havia d'estar el túnel obert al 
transito EIs 24 mesos per acabar l'obra s'han convertit en 60 
mesos, i l'obra no esta acabada, ni a prop fer-hi. El termini 
s'hja multiplicat ja per ara per 2,5 vegades. 

1 per que s'ha arribat a aquesta situació? Com s'ha arribat 
a aquesta situació? Perque el president Cañellas va imposar 
la gestió privada, concessió i peatge, per a l'explotació i 
construcció d'una obra de carretera com a mínim tan neces
saria com qualsevol altra; jo diria més, més necessaria que 
moltes d'altres, com és la variant amb túnel del coll de Só
lIer, de la serra d' Alfabia. A pesar de criteris tecnics en 
contra del peatge, del propi Servei de Carreteres; a pesar de 
les veus plurals que des d'aquesta sala varen exposar que 
l'estudi economic financer de l'avantprojecte no demostrava, 
sinó tot el contrari, la viabilitat eco no mica de la concessió; 
no valorava les amortitzacions i els interessos del capital, 
for~ava els comptes maximitzant els ingressos i minimitzant 
les despeses; en una paraula, era una decisió d'alt risc que 
podia conduir a una reversió de l'obra a la comunitat a un 
cost moIt superior al real. 

Pero les paraules varen ser ofegades per altres paraules, 
i es va imposar la paraula del Govern: "en dos anys estara 
constrult el túnel sense cap cost per a la comunitat ". N'han 
passat cinc, d'anys; i quants en falten? He de reconeixer que 
el 1987 ens falta imaginació, intui"ció prospectiva. Veiem 
venir que el regim de peatge no seria rendible, i que a<;o 
amagava altres estrategies; pero la realitat ha estat molt més 
crua, i probablement molt més fredament planificada. La 

incapacitat empresarial no s'ha presentat després, durant 
l'explotació del túnel; s'ha presentat abans, durant la 
propia construcció. 1 s'ha arribat a aquesta situació amb 
totes les benediccions, benevolencies, suports i compren
sions del Govern que presideix l'absent Sr. Cañellas. Va 
imposar el regim d'explotació privada, es va adjudicar 
for~adament al Sr. Quart Ripoll, avui Companyia Con
cessionaria del Túnel de Sóller, S.A.; que era el Sr. 
Quart Ripoll el tercer de quatre concursants en la valo
ració feta per la comissió avaluadora de les ofertes. 

Pero qui havia de guanyar va guanyar, i per ac;o no 
ha trobat problemes en aconseguir dues primeres pror
rogues per a l'execució de les obres, de 24 i 12 mesos, 
que suposen ja un increment del 250% en el temps 
compromes, que de moment ha passat per tant ele 24 
mesos a 60 mesos. Entre el concessionari i el Govern 
han creat un estat d'opinió sobre l'enorme inversió que 
requereix aquesta obra en relació als compromisos inici
als. 1 en tot a<;o, el Govern i el seu gran timoner, el 
president Cañellas, estan forjant una nova operació 
Mondragó, tendent a sobrevalorar les inversions fetes, 
l'obra realitzada, que després seran pagades amb els 
recursos públics. Mondragó, Can Sales, potabilitzadora 
d'Eivissa, són exemples d'operacions especulatives paga
des amb capital públic en benefici d 'uns privats, uns 
privats ben relacionats, ben informats, ben assessorats 
pel Govern. 

Pero tornem a la fosca del túnel. Per quins motius es 
donen les prorrogues? Per avalar sobrevaloracions, i per 
emmascarar l'absencia de recursos financers. Per exem
pIe, la segona prorroga, quines raons varen adduir? 
Varen adduir que hi havia una baixa consistencia de 
materials del front i problemes geotecnics; que no podi
en continuar l'avan<; de la boca nord perque no hi havia 
un abocador a la vall de Sóller; que havia baixat el ren
diment mensual a la boca sud degut a les dificultats de 
ventilació; que havien empitjorat la qualitat del front 
perque havien aparegut dolo mies tableadas y brechas 
tableadas. Res imprevisible. Cap problema nou. Que 
havien fet un estudi tecnic insuficient, i que no havien 
previst la logística adequada en materia d'abocadors; 
quan el tema deIs abocadors esta perfectament docu
mentat a l'oferta presentada, quan esta perfectament 
documentat a l'estudi el'impacte ambiental que acom
panya el projecte. Tot incomplert. 

La petició de prorroga es basava en problemes finan
cers?, li vaig demanar tÍmielament al conseller d'Obres 
Públiques, que era el Sr. Saiz. 1 les paraules em varen 
ofegar immediatament: "En cuanto a que haya dificulta
des económicas detrás de estos retrasos, no nos consta. 
No me consta que haya dificultades económicas que 
justifiquen estos retrasos. No hay ninguna razón para 
pensar que detrás de lOdo ello pueda haber razones 
económicas". 1 tot a<,;o es dei a en el mes d 'abril del 
1993, quan ja estava en tramit la petició el'un credit de 
3.500 milions a Argentaria, les obres estaven paralitza-

sd 
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, . h . cap problema economic, les raons eren 
I No hI aVla ." 

e es... t' iques com diria en Fehp n, no havlen enVl-
simplement ecn , 

, I a lluitar contra els elements. 
at el tune 

. del Govern Sr. Conseller, els afavorits amb la Senyols . 
. , del túnel no responen a cap deis seus comproml-

concess10 . d l' b 1 . de finanf'amem ni de posada en servel e ora. soS nJ .:.: 
' . I o LO leren ho Legitimen, accepten totes les excuses, els 

vostes 1 . 'b f' 
i> 1 de totes les saJ1cions, que podnen arn ar ms a exon"re1 • . • , 

350.000 pessetes/dia d ·i L1comp llment.~ell]¡urament d~ I obra, 

I n )'esu'ategia ele la sobrevaloraclO. Amb la seva aJuda els ava e' , . . 
. tadans i els representallts legItlms deis clUtadans, que som 

ClLI . '11' , ens seotim enganats. Som davant una maqUlave . lC~, aq tl l, , ' 
peració de saqueig le ls pressuposts de la Comumtat Auto-

°om3 no tan 5015 consentida, sinó a més inspirada des del 
n ." d l' b Govern. Si els promotors garantlen la construcClO e o ra 
amb el seu patrimoni personal, per que esta l'obra aturada? 
Per que ens varen enganar? Diu un document oficial: "y ello 
sin contar que el patrimonio particular de los promotores es 
de por si suficiente para hacer frente al coste de la obra, 
razón por la cual su financiación está totalmente garantiza
da". la ho veim. 

1 el cost de les obres, com ha evolucionat? D'acord amb 
el principi que un túnel és una mina, els costos reals o apa
rents es disparen. A l'avantprojecte que va fer carreteres, 
afegint l'lVA, aquest túnel estava valorat en 3.650 milions de 
pessetes. A I'oferta que va presentar el Sr. Quart Ripoll, 
4.069 milions de pessetes. On som ara, Sr, Conseller? Quina 
quantitat es du justificada, d'obra feta? Que hi falta? Que 
diuen que val ara ja el túnel? Com controla el Govem l'evo
lució de la inversió? Si el Govem rebutja, o discrepa de les 
meves afirmacions, li deman: quina interven ció té prevista el 
Govem per redre~ar les coses? El Govern, ho he llegit, té 
solucions secretes, set mesures secretes per resoldre aquest 
problema. 1 ara, a que jugam? a les endevinalles? la era 
prou fose el túnel, i ara anirem de secretets. 

Sep)'ores i senyors diputats. La situació és mo1t do lenta. 
Les prorrogues generosíssimes no han ervit per culminar 
les obres, no es veu una solució immediata. Jo els dernan: 
.f'eos'a el Govern aplicar des clel 10 d abrí l les sancions previs
tes per incompliment del termini ele f inaJitzaci ó de les obres? 
Pensa el Govern resoJclre el contracte per greus incompli
ments passat aquest termini? Pensa el Govern posar capital 
a la societat concess.ionaria? í amb quina valoració de I 'apor
t .. 
a~t~ del concessionarí en aquest cas? Pensa el Govern ad-

qUlr.ll' directament o per empresa pública acciolls de la con
cesslona ría? 

. El con eller e1'Obres Pllbliques -,í ja acab, Sr. Presiclent-
.1 . Reus, molt assenyadament ha manifestat a principis de 

gener a una cadena de te levisió que els prob lemes del túnel 
proceclei xen el' ¡ f' . , 
t . ' un ce JClent plantejament tecnic j d ' una es-
lllctu ra de ' 1 . , ' eaplta Ilnprudent. Son paraules uaus, pero que 

COntenen un . 
I . , mi satge contundent. 1 el 'aquesta deficiencia de 

P anteJament ' . , 
el . [eCnlC I el aquesta imprudencia financera qui és 

¡ esponsable.? N h' 
clon'" l ,o 1 ha dubte, el responsable és el que va 

,,1 él. COnce . • , , 
. SSlO . es el Goverll es el seu president, Pe .. 

• 

que a un empresari tecnicament deficient, financera
ment imprudent se li ha mantengut fins ara una com
prensió il'limitada, un suport incondicional, l'aval polí
tic, la benevolencia garantida? Quines són les raons 
ocultes, secretes, d'aquest conjunt de desproposits? Mol
tes gracies . 

(EL Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per part del Govern té la paraula 
el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President, senyores, senyors diputats, faré una 
intervenció record, de quatre o cinc minuts, per dir 
primer de tot una cosa: confii, Sr. Triay, que quan voste 
torni a parlar temperi un poc el que ha dit; perque si 
voste ha manifestat que jo som un delinqüent, millor 
que posi una querella, perque jo li posaré a voste. Aixo 
per endavant. 

Segon, he de dir que falten 150 metres per acabar el 
túnel, i 4.500 milions de pessetes. Intentam des del Go
vern que un plantejament financer equivocat, fallit, es 
pugui salvar. Volem intentar que el Govern no hagi 
d'aportat fons a la solució d'un tema molt important, 
que és comunicar una vall, la vall de Sóller, que pateix 
problemes seriosos en aquests sentit. Tot el que faig jo 
cada dia és intentar posar pau, tranquil-litzar gent que 
esta pendent de dir el sí o el no a aportar aquests do
blers en recursos externs. Cada vegada que hi ha decla
racions, que hi ha debats, que hi ha aquests processos 
oberts, ens complica moIt a tots el bon fi d'aquest tema. 
10 estaria moIt content de poder compareixer aquí, en 
un termini de dos mesas i dir que el túnel arranca i que 
tot acabara bé. Si és així vendré, i si el tema ha fracas
sat demanaré disculpes i aportaré aItres solucions. Avui 
en dia lluit perque entrin recursos externs en el túnel de 
Sóller, que la gent que hi ha avui en dia en el túnel 
acabi aquesta obra i entri en servicio Res més, gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de 
posicions. Grups que volen fixar la seva posició? Pel 
Grup Parlamentari MIXT el Sr. Pascual té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors cliputats. 10 quan he 
vist que el conseller no prenia notes, cosa que habitual-
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ment no sol fer, m'he pensat que el conseller té una memo
ria molt privilegiada, i que aniria contestant de cap tot el que 
se Ji pregunta; i el que jo li preguntaré també, perque jo 
també tenc preguntes afer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, Ji vull fer l'observació que voste no té pre
guntes a fer, té una posició a haver de fixar. Gnkies. 

E L SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Molt bé, Sr. President. Ido esperava que hi hagués una 
explicació de la situació actual, perque aixo és un parlament, 
Parlament de les Illes Balears, no és el Circulo Mallorquí, 
i que em pensava que el Parlament tenia dret a saber la situ
ació com esta al túnel de Sóller. Resulta que no poclem saber 
com esta, perque el conseller diu que no, "fins d 'aquí a dos 
mesas, ara hem ele negociar. Si ara parlam aquí, al Parla
ment, resulta que hi haura uns perjuclicis" per a les Illes 
Balears, en aquest caso I jo dic que en aquest cas, Sr. Triay, 
pens que en aquest cas el que s'ha de fer és sol·licitar que en 
una comissió a porta tancada s'expliqui el que s'hagi c1'expJi
car, i no dir en aquest parlament, que és la cambra on estam 
els diputats que hem sortit elegit per les urnes, no c1ir a 
anuest parlament que fins d'aquÍ a dos mesos no es pot 
S;L)er res. Aixo és impresentable, Sr. Conseller, i perdoni que 
em posi d 'aquesta manera; perque així com moltes vegades 
li he donat suport, avui he c1e dir que repetides vega des vos te 
ve a aquest parlament amb una actitud que no és l'adequada. 

Jo vaig fer una pregunta al Sr. Saiz, quan va passar la 
primera prorroga, que era la següent: Quins efectes té la 
prorroga de dos anys que el concessionari del túnel de Sóller 
ha sol·licitat, i que esta informada favorablement, sobre les 
tarifes de peatge i sobre la duració de la concessió? Contesta 
del Sr. Saiz: "la prorroga concedida no té cap efecte sobre la 
duració de la concessió, ja que aquesta es va atorgar per un 
termini de 28 anys a partir de l'entrada en vigor del decret 
d'adjudicació". Per tant, si aixo és ver, jo he de concIoure 
que si s'ha retardat aquests 60 mesos hi hauni un perjudici, 
per als habitants de la vall de Sóller, especialment, i per als 
que hagin de fer servir el túnel, que no el poden fer servir 
fins que no acabi; pero que economicament, a part de les 
molesties i el sobrecost economic que su posa pujar pel túnel, 
no hi ha unes conseqüencies. 

Des d'aquest punt de vista no és massa greu, l'únic que 
passa és que la preocupació que hi ha al carrer és com s'aca
bara aquest túnel. S'acabara, no s'acabara? Jo ho volia saber 
i pens, sinó faré una pregunta en el sentit següent, de dir 
que si hi ha el contracte d'adjudicació, que preveu en cas que 
una companyia vulgui renunciar? A part, de les sancions. Té 
obJigació el Govern d 'ajudar aquesta companyia, o pot resca
tar la concessió, amb uns perjudicis, evidentment, per a 12 
companyia pero no per als ciutadans? Aixo és una pregunt, 
que és al carrer, i que jo pens que s'ha de contestar; i m'a
gradaria que es digués qualque cosa; si no, faré la pregunta 
corresponent. 1 no m 'estenc perque no puc fer més pregun-

tes aquí, pero evidentment me'n vaig decebut, de mo
ment. de la contesta del conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM el Sr. Sansó té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Triay, ens demanen que estiguem tranquils. La veritat és 
que, almanco per a aquest grup nostre, és difícil esta 
tranquils amb aquestes explicacions que se'ns clonen. Jo 
li vull dir que crec que hem estat enganats. Crec que 
quan unes obres -i aixo entenem que s'ha de fer- no 
s'acaben en els seus terminis , hi ha unes sancions i hi ha 
uns reglaments; creim que no interessa en aquests mo
ments elir aixo, pero crec que en aquest parlament s'han 
de dir. per aixo jo li dic que espera m aquesta moció que 
possiblement presentara voste, i que possiblement ten
drem més temps també per al nostre pronunciament, 
perque creim que hem estar enganats, continuam enga
nats, i ja hi estam massa avesats. 1 jo crec que és hora de 
dir que aquest parlament també té dret a saber que 
passa amb les obres del Govern, i de moment aquestes 
explicacions no han estat donades, c1e moment pareix 
que es ve aquí a riure's d'aquest parlament. 

Jo, Sr. Triay, esper la moció, i no dubti que si va pel 
camí que ha explicat en aquesta tribuna possiblement, 
i segur, tendra el nostre vot, perque crec que també des 
de l'oposició cal dir al Govern o als seus consellers que 
aixo és un parlament, i que s'hauria ele tenir un poc 
més en compte. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari PP-UM té 
la paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Desde el punto de vista de nuestro grupo, la posición 
que mantenemos yo diría que tiene una doble vertiente 
manifiesta. La primera es la de pedir al Gobierno que 
salve los intereses económicos generales de la Comuni
dad Autónoma, que en ese aspecto y hasta el momento 
estamos tranquilos en el sentido de que todavía la Co
munidad Autónoma no ha gastado una sola peseta en la 
obra del túnel de Sóller; que en la obra del túnel de 
Sóller se ha hecho una parte sustancial, importante, en 
la obra, una parte que de alguna forma esta ahí y -como 
c1igo- hasta el momento no ha costado una sola peseta a 
la Comunidad. Es evidente que la gestión que se haga a 
partir ele ahora, cuando parece manifiesto que la finan
ciación de la empresa concesionaria se ve dificultada, 
parece evidente que a partir de ahora es cuando más 
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que pedir al Gobierno que extreme extraordinaria
tenern oS actuaeión paJa conseguir la fina lidad que en princi-
mente su , , 

'etendía q ue es tener el nmel Sin que e lo cueste -
Pío se PI • , . 
. . _ una ola peseta a las arcas le la Comul1Jdacl; y que en 
tnSlstO I 'd' 1 d' . ue tu vjera que costar a g UI1 mero , e mero que pusle-
ca. o q " 1' 

I . 1" Com unidad Autonoma se VI era amp lamente co-
rl a 11 « . 
rre pondido por o bra realmente ejecutada y vaJorable a los 
preciOS que sean del caso . 

El egunelo aspecto de la cuestión es lógicamente el de 
salvar las legít imas aspi rac iones ,de Sóller, tema que en este 
momento yo creo que es e l mas preocupante. por cuanto 
feet ivamente el retraso en la ejecución de las obras su pone 

~ara lo habitantes de Sóller un handicap de no disp?ner en 
el tiempo en que pensaban poder hacer lo, de una Vla acep
table. buena, ele comu nicació n entre Só ller y el resto de la 
isla de Mallorca, hoy -como todos saben- extraordinariamen
te dificultada por el paso por el coll de Sóller. Por consi
guiente, es en orden a conseguir que esas legítimas aspira
ciones, también ese interés general en este caso de un muni
cipio, de toda una comarca -Sóller y sus municipios colindan
tes- se vea rápidamente satisfecha. 

El problema yo no creo que sea de velocidad en termina
ción de las obras, puesto que al estar esta obra suficiente
mente o bastante adelantada, lógicamente su terminación 
sería rápida. El problema es que el Gobierno debe de ir, 
como decía antes, no solamente a salvar los intereses genera
les de SóLler y su comarca, sino los intereses generales de la 
comunidad; yeso requiere. lógicamente, ir con pies de plo
mo. Nada más, Sr. Presidente, gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La regeneració 
democratica de les institucions autonómiques de les Illes 
Balears és inajornable. L'actitud del Govern davant aquest 
parlament és un exemple palpable que aquest parlament esta 
devaluat. No aporten les informacions; del mes de gener els 
tenc demanades sis informacions concretes sobre el túnel de 
Sóller no les aporten, vénen agur no contesten i a les in
terpel·lacions. Que.ens vénen a dir? "no passi pena", aixó és 
el que ens cliuen alió ele lino pa i pena, no passi pena que 
nosaltres ho resoldrem ". Aquest és un parlament de parvuls 
o~ hem de tracta!' teme secundaris, perque els prin.cipals 
SOn ma sa importants. Ho poclríem fer malbé. En aquest 
parlament podríem fer malbé moltes coses. en materia de 
turisme, en materia d 'obres públiques en materia de finan
~amenl ho podr(em fer malbé. Parvuls, poc a poc temes 
~eCllndarí ', pregunte! senzüles, com fan els del Partit Popu-
al', aquest tipus de preguntes són tes bODes. 

z 

Ja ho ha dit el conseller, hi ha un plantejament equivocat 
en el tema del túnel de Sóller. 1 qui és el responsable d'a-

questes equivocacions? Una de les excuses que ens han 
repetit, no ara, l'anterior conseLler, pero hi ha una línia 
de continultat entre els dos consellers, perque és el 
mateix president del Govern que els ha nomenat i que 
manté la mateixa política. Quan parlen de l'abocador 
famós de la banda de Sóller, que és l'excusa per dilatar 
les obres, després ele donar una serie d'alternatives diu, 
document presentat a l'acljudicació: "Como es lógico se 
trata de un problema puramente económico" i a partir 
d 'aquí diu aixo , en qualsevol cas és un problema pura
ment económic, no és un problema tecnic. 

L'avaluació d'impacte ambiental diu "No cabe la 
menor duda de que los materiales se eliminarán prácti
camente el mismo día, facilitando además así la propia 
construcción del túnel" . L'estudi previ del Servei de 
Carreteres , l'anterior a l'autonomia, de la Comunitat 
Autónoma, de l'Estat, el Ministeri d'Obres Públiques, 
quan no tenia cap directriu política en aquest sentit 
deia: "Con relación a la financiación de la obra, el pri
mer problema que debemos plantearnos es la convenien
cia o no de que se establezca con régimen de peaje. con
siderando las pésimas condiciones de la carretera actual 
no estimamos que el túnel presente una alternativa, por 
cuyo motivo a nuestro juicio no procede el peaje". Fi
nan<;ament: lIegim, diu el promotor del concessionari: 
"Está previsto qu.e los recursos ajenos sean aportados en 
su totalidad por personas naturales o jurídicas de nacio
nalidad española y reside11les en España". Banques -com 
es diu aixó?- banques trust . 

Document d'adjudicació del túnel al peticionari Sr. 
Quart Ripoll: "constituida la comissió prevista a la base 
novena, celebra diverses reunions de treball, incloses 
entrevistes amb els diferents licitadors, i elabora com a 
conclusió un informe en el qual, en base a criteris pon
derats referits a termini de la concessió, peatge, canon, 
termini d'obertura, condicions tecniques de l'obra, im
pacte ambiental, explotació, pressupost de l'obra, estudi 
financer i fiabilitat global de l'oferta, s'establí la qualifi
cació de les ofertes, que sobre cent punts resulta la 
següent: primer Sr. Calbet 72%, segon Túnels de Ma
Llorca 65%, tercer Sr. Quart 50%, quart Entrecanales y 
Tavora 32%. Era el tercer a la qualificació de la comis
sió avaluadora. 

Ens diuen que hi ha la possibilitat d'introduir capital 
públic a l'empresa concessionaria. Cal recordar que 
aquest parlament ho va prohibir taxativament quan va 
aprovar I'avantprojecte del túnel de Sóller, va dir que la 
Comunitat Autónoma tampoc no podra participar, ni 
directament ni indirecta, a la societat explotadora del 
servei. Manté el Govern aquesta voluntat?, o ja ha evo
lucionat des d'aquell moment, i per tant se sent desvin
culat de I'acord que va prendre aquest parlament, preci
sament per poder autoritzar aquesta obra en regim de 
concessió de peatge? 
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Sen yo res i senyors diputats, estiguin segurs que el túnel 
entrara en servei, perque és una necessitat indiscutible, i que 
poc temps després el seu ús sera gratuIt, perque és de jus
tícia. Pero aixo tan senzill, que una obra de carretera neces
saria sigui eI'ús públic, quant més haura costat sobre una 
obra pública directament executada per I'administració? Que 
ens costara als ciutaelans llevar-nos de damunt la llosa d'una 
societat concessionaria que ja ha demostrat la seva insolven
cia, que no ha donat res posta a cap deis compromisos inici
als, resultat d 'un cúmul de decisions erronies i capritxoses 
elel president Cañellas? 1 a quin preu recuperarem la llibertat 
ele donar accessibilitats als habitants de la comarca de Sóller. 
llibertat que hem perdut amb la concessió a un particular i 
amb la benevolencia del Govern cap a tots els incompliments 
cl'aquest concessionari? Moltes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. En contrareplica el conseller Sr. Reus 
té la paraula. 

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

Sr. President, senyors diputats . Sr . Triay, voste no ha 
aclarit el tema si som o no un delinqüent. M'ho ha imputat. 
Aixo ho tenc present, i ara pensaré el que hagi de fer. Si 
voste diu que manipul les coses per arribar a un sobrepreu 
i enriquir partículars, aixo és un delicte molt seriós; n'estic 
preocupat . 

Volen informació? Donarem un poc d'informació, perque 
vostes vegin que jo a la democracia li tenc un gran respecte, 
sempre que sigui productiva i sigui seriosa. 

(Remor) 

Sí, seriosa, perque venc aquí des de fa un grapat de 
mesos i mai no he entrat a un debat aportant solucions per 
la seva part; sempre és intentar trobar aspectes negatius, 
recordar alIo que ha estat, cercar responsabilitats ... Mai no 
s'ha aportat una idea bona. Estic intentant -i em costa, i molt-
abordar el túnel de Sóller, de manera que estigui acabat en 

catorze mesos sense que el Govern balear hagi d'aportar 
inicialment 2.800 milions de pessetes, i 3.000 posteriorment. 
lntent evitar una des pesa de 5.800 milions de pessetes al 
Govern balear , xifra que duplica el pressupost real de despe
sa en carreteres del Govern en un any. Jo faig el que puc i 
més, intentant convencer quatre grups financers, un és Ban
ker Trust, l'altre és Bank 01 Ameriea, l'altre és Deutsehe 
Bank i l 'altre és Argentaria, perque considerant el que és el 
regim jurídic d 'una concessió, considerant el que és sempre 
la garantía final d'equilibri economic, considerant el que són 
cobertu res quant a indemnització i penalitats. vegin la sol
vencia del seu creclit. l em costa molt, molt, perque ningú 
m 'ajuda en aquest tema. vostes menys que ningú. 

Jo ( ... ), no perd molt de temps mirant el que ha estat cap 
enrere, cerc solucions i a vegades em pos nerviós, perque 

m'ha de creure que no tenc massa suport per la seVa 
part ni per part d'altres. Que el túnel de Sóller pugui 
acabar amb rapidesa depen d'un factor essencial, que 
cre! una confian<;a clara a un grup inversor; i per acon
seguir aixo el més important és que tots nosaltres ex
pressem davant grups financers internacionals la confi
an<;a que tenim en la necessitat que aquesta obra s'acabi. 
El Govern balear, per desgracia, no pot abordar aquesta 
obra en solitari, no té aquest doblers. Si els tenguéssim 
ara, o fa uns anys, ho haguéssim fel. Que més voldríem 
nosaltres que donar un servei al poble de Sóller sense 
peatge? Jo parl ja de peatges, de manera t;)cara no mas
sa decidida, a autopistes, a altres bandes. 

Dilluns passat vaig ser a Menorca, parlant amb el mi
nistre Sr. Borrell, i em diu que de carrete res encara 
n 'hem de parlar un poquet, perque ell compren perfec
tament el que passa a Canaries i Balears. Vostes tampoc 
no ha volen admetre. Jo el que sí veig és que el temps 
passa, i la historia dóna la raó a qui la té. Voste, Sr. 
Triay, ja fa uns mesos va fer un gran debat a nivell de 
mitjans d'opinió, amb el Pla de ports deportius. Jo no 
esperava que ( ... ) voste em digués "Tomeu, molt bé, has 
millorat..." 

EL SR. PRESIDENT: 

Se cenyeixi a la qüestió , Sr. Reus, per favor. 

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

Sí, perdó. Ido, centrant la qüestió, el que havia de 
dir , ho he dit. No deman la seva confian<;a, és impossi
ble que la tengui; deman la confian<;a al meu grup, i que 
sapiguen que des de fa molts de mesos feim feina en 
silenci , intentant no crear problemes, perque Sóller j 

Banyalbufar puguin tenir saludó viaria rapida. 1 aixo és 
tot. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. 

111.1) Proposició no de Ilei RGE núm. 4096/93, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a Pla director de ports esportius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de I'ordre del dia, que corres
pon a proposicions no de llei. Veurem en primer lloc la 
4096, presentada pel Grup Parlamentarí SOCIALISTA, 
relativa a Pla director de ports esportíus. Té la paraula 
en nom del grup proposant la diputada Sra. Barceló . 

-



·--- DIARI DE SESSIONS / Núm. 102/10 de mar~ del 1994 4185 

h 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyore~ diputades, enyor d i ~utats. E l Pla 
... " esportiuS ha van at de manera substa ncIal. Aquestes 

de pOI.., '.. 
. les par3 ules pronunctades pel SI . Consellel Reu en la 
on compareixen~a el passat 24 de 'Pebrer una compareixen

sev301'¡¡Citada pel Grup SOC1ALlSTA per tal de coneixer els 
~a vis prodlllts c1ins el Pla de ports esportills, e1esprés e1 ' una can . • 

Josició púb li ca que hem ele recordar que va regIStrar mes 
~~ll .ooo al' legacions, denunciant deficiencies tecniques 
~ega l S. dOC l1mentals, j sol ·licitant també majors grau de 
prote ció a gairebé tal el litoral ele les nostres iUes. 

De les paraules pronllnclades pel propi conseller "el P la 
ha canvial de manera substancia l" per rambé de les deda
racions que el l11ateix con e ller fa él través del~ 1 'ans de 
comunícació, com allo que les coses no es poden Cl.. " llar 
feot com fins ara a costa de consumir territor i; quan . t 'e
nyala també a través deIs mitjans de comunicació que s 'ha 
de prescindir del que exigeix la demanda ¡preocupar-se més 
deIs impactes sobre el territori: i quan diu que tata acció de 
govern estad\. supeditada él. la defensa ele l'entorn. Si tot a~ó 
que assenyaJa el Sr. Cooseller fo cert hauríem de dedllir 
que aquesta proposició no de llei en que el Grup Socialista 
c1emana lIna nova exposició al públic del P la no és necessari
a, perque hem de recordar que quan ru ha canvis substancials 
él. partir d'informacions públiques s ha de fer una segona 
informació pública. 

Pero evidentment les paraules del Sr. Conseller, tant si les 
diu en comissió com si les dill a través deis mitjans de co
mllnicació, tenen molt poc pes dins aquest Govern, i no es 
tradueixen les parau les ni les declaracion , com pass a tan tes 
vegades, en els fets; perque el mateix conseller, a la mateixa 
compareixen~a, guan as enyala que els can vis són grossos, 
també ens diu que la possible exposíció a l públic depen 
c1'algun informe jurídico 

Per tant hem de demanar "com quedam?, és el mateix pla 
o no és el mateix pla?". Intentarem en la nostra intervenció 
poHaborar en la resolució deIs dubtes i les contradiccions del 
propi conseller guan ralla i guan actua. 1 1í hem de recordar 
quan és necessaria aquesta segona exposició al públic: és 
necessaria quan es produeixen com a resultat d'una informa
ció pública can vis substancial s en el pla inicialment aprovat. 
1 canvis substancials quíns són? Aquells que suposen una 
alteració en el model de planejament triat o escollit en la 
seva aprovació inicial. Evidentment hauríem de dir: quin és 
el model de planejament que va triar el Sr. Saiz quan varen 
fer la primera exposició al públic, que va rebre 11.000 
aHegacions? 

El model del Sr. Saiz era molt simple, es fonamentava en 
Un estudi de demanda totalment sobredimensionat, qüestio
nat per l'oposició en el seu moment. í qüestionat ara pel 
pr . 
op~ conseller, que assenyala amb parau1es, també textuals, 

0~e l'estudi de demanda eH no el comparteix, que pensa que 
a ~e reconduir, que diu que l'ha recondu'it, pero que no 

ens l ha mostrat. El Sr. Saiz agafava aquest estudi de deman-

da, que cap deIs que som aquí, ni el Sr. Conseller, com
parteix; i distribuYa aquest gran nombre de demanda a 
través de tot el litoral de les nostres illes, per tot excepte 
evidentment en compliment de la Llei d 'espais naturals . 
1 amb quin criteri distribula aquests nombres d'amarra
ments? Senzillament no en tenia cap de fix, s'urbanit
zaya tot el litoral possible excepte el protegít per la Llei 
d'espais naturals. No tenia en compte cap tipus de 
sol-licituds deIs ajuntaments respecte a majors graus de 
protecció. No tenia en compte cap tipus d'impactes 
ambientals que justifiquessin localitzacions; i tampoc 
comptava amb les possibilitats de condicionar els nostres 
ports als usos nautico-esportius en compliment deIs 
criteris aprovats per aquesta cambra. 

Ara el model ha canviat o no ha canviat? Hi ha con
dicions objectives que hem de dir que sí ha canviat. Han 
canviat qüestions com l'augment de protecció per al 
conjunt del litoral ele les Illes. Ha canviat, no sabem en 
quin sentit perque tampoc el conseller no ho ha explicat, 
l'estudi de demanda que justifica el Pla; i s'ha rebaixat 
el nombre d'amarraments que és possible construir. 
Evidentment no s'han disminu'it, com ho explica el 
conseller, en absolut; no només són set o vuit els ports 
que és possible fer-se a les nostres illes en quatre anys, 
al contrari, podem passar de més de 26 ports esportius 
a construir en quatre anys i duplicar l'oferta d'amarra
ments a les nostres illes, a més amb un agreujant, que 
per justificar la viabiJitat d'aquestes noves instaHacions 
esportives és necessari i convenient -i així es tindra en 
compte- que hi hagi creixements urbanístics que aval'Jin 
les noves instaHacions esportives. 

Per tant, totes les paraules del conseller, totes les 
dec1aracions que fa, a hora de traduir-se en el paper, 
absolutament res de res. Propicia nous creixements 
urbanístics, propicia una oferta de lIocs d'amarrament 
molt per damunt del que vertaderament ell mateix as
senyala. Per tant, la confusió del conseller arriba a ser 
alarmant, pergue ni tan soIs sap aquí dividir. La confu
sió quina és? Unes intencionalitats que va anunciant, i 
una manca de traducció a la practica de tot allo que 
hauria de ser. Pero, així i tot, ates que el conseller es 
creu que el model ha canviat, ates que justifica xifres 
que no són certes a la practica, el mínim que podria fer 
avui aquí és creure-s'ho i assenyala que el nou període 
d'informació al públic es dura a terme perque es creu 
que el pla ha canviat. Si avui el Partit Popular troba que 
no hi ha d'haver cap segona informació pública, verta
derament és perque tot el que ha dit el conseller és fals, 
el model és el mateix, les cleficiencies continuen les 
mateixes a nivell d'incompliments de criteris, incompli
ments de la Llei d'ordenació territorial, i per tant evi
dentment s'hauria de dir que es falseja totalment la 
realitat, es falsegen amb paraules les dades reals damunt 
els planells, i per tant és un magre favor a la informació 
pública, a la pal'ticipació, el fet que es diguin unes coses 
que ni tan sois es creuen. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gr:kies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari MIXT té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La setmana 
passada el conseller va compareixer davant la Comissió d'Or
denació Territorial i ens va clonar una so rpresa respecte del 
Pla de ports esportius. Una sorpresa en el sentÍl, sobretot a 
I illa de Mallorca, que hi havía una reducció molt important 
del nombre el 'amarraments proposats que els deixava en 
4.150 sobre 9.224 que eren els de les prevision del pla que 
es va exposar aJ público A l' illa de Menorca hi ha una dismi
nució des de 1. 760 amarraments prevists en el pla exposat al 
públic, fins a 1.584, o sia que es redueix un 10%; i a les illes 
d 'Eivissa i Formentera es redueix un 30% el nombre d'amar
raments prevists. 

Ja vaig dir jo dins la comissió que hi havia un tracte desi
gual de Mallorca respecte a Menorca, Eivissa i Formentera; 
que a Mallorca la reducció el molt major. ElI ja ens va expli
car que l'únic port nou que es permet fer a Mallorca ara en 
aquests moments és un a Sant Elm; i per exemple, que s'im
possibilita la construcció d un port a la Colonia de Sant 
Jordi· que s'impossiblita la construcció de la Marina de Cal
via, no ho va clit pero també hi és; que s'impossibilita la 
construcció d 'alguns pon que estaven prevists: al Barcares 
un alu·e, SóJler, etcetera. 1 ell mateix va fer servir l'expressió 
que s' havi.en introdu"it Ilmodificacions substancial 11, i ho die 
amb les paraules que va emprar. 

Iclo bé, I'expressió umodificacion substancials" és la que 
empra la L1ei del o¡ tant en I'antic text com en ¡'actual text 
refós el Reial Decret legislatill 111992 actualment vigent; i la 
Llei del 01 és subsidiaria de la Llei d'ordenació territorial , 
perque així ho d iu J'article 149 de la Constitució, i no vaig 
equjvocat. ¡que per tant qualsevol pla urbanístic que no 
tengui una normativa específica quant a la tramitació, res
pecte duna segona exposició pública, s'ba d 'ajustar al que 
diu aquest Reial Decret legislatiu 1/1992. Ido bé si hi ha 
modificacions substancials és obligat fer una segona exposi
ció pública, ¡aposta, per motius jurídics i no tan soIs pel 
nombre d'amarraments sinó també altres més coses: el Sr. 
Conseller també va dir que s'introduiria un regim transitori 
~ue no era al pla exposat al públic, que té per objectiu asse
~ura r que al ajuntaments no els faran cap gol fins que no 
lagin modificat el seu planejament general; és a dir, que el 
tjuntameots puglLÍI1 oposar-se a la tramitació el un port es
)ortiu durant aquest període transitori fins que adaptin el 
.eu planejament al Pla de ports esportius, fent servir aquella 
)011113 que diu que els ajuntaments poden protegir mé del 
lue diu el Pla; i altres raDas. 

També li vaig dir al Sr. Conseller que era necessari que 
'introduissin unes norrCles d 'ordenació territorial, perque el 
ue es va exposar al públic només conté una memoria i uns 
,Ianols; memoria que és un cloeument inclieatiu, pero que no 

és normatill, i per tant s'han de fer aquestes normes i 
aquestes nonnes no exislien en el que es va exposar al 
públic. Aixo ón coses molt importants que fan qtle 
requereixin des del punt ele vista jllrídic -que no polí
tic- en la meya opinió una segona exposició pública. 
Aposta votarero que sí a aquesta proposició no de llei. 
per raons jllríctiques. que no polítiques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEIvl té la paranla la Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. La proposició no de llei que 
avui debatem esta presentada dia 2 de desembre del 
1993. En aquesta data encara clesconeixíem quin pla 
seria el que tenia intencion el aprovar el Govera· i des
prés de la compareixen~a del Sr. Conseller també parei
xia que avui podríem opinar una mica més sobre el Pla 
de ports esportius. Jo voldria puntualitzar que a la com
pareixene;a que ens va fer el Sr. Conseller només varem 
poder veure uns mares amb la zonificació que acordava, 
i el conseller ens va donar unes opinions més que unes 
informacions teeniques. i aixo no ens ha donat motiu 
per nosaltres poder tenir un coneixement més exhaus
tius del que és el Pla de ports esportius que volen apro
var. 

És el mateix pla que va passar a l'exposició pública el 
1992 o no és el mateix pla? Nosaltres, quan vérem la 
zonificació ens varem pensar que no era el mateix pla. 
Per altra banda no hem vist la memoria, no hem pogut 
veure l'altra part de documentació, no hem pogut veure 
la cartografia, i no sabem quins són els plantejaments 
que han originat aquesta nova proposta, quines 
al·legacions s'han recoJlides, quin es s'han pres en consi
deració i quines no, i quins aItres documents acompa
nyen el pla. Nosaltres ja demanarem a la compareixen~a 
que es tornas exposar al públic, i també de manera 
particular, el partit també ha fet arribar un escrit a la 
conselleria demanant el mateix. 

Si em permet, Sr, Conseller -tal vegada no tene raó, 
pero- vaig observar un detall en els pIanols que ens 
varen !liurar, que és que estaven datats del setembre del 
1992. Per tant aixo en fa sospitar que hi havia dos 
plans, i que e va treme al públic el que més convenia. 
1 ara, ciar, e n ha trel UIl altre perque el primer 110 va 
anar bé. Són sospite nostres, no ho podem afirmar, 
pero de lotes maneres li recordam que el ciutadan i le 
entitats i el altres grups polítics tenim dret a veure 
quina nova documentació hi ha aportada, i és per aixo 
que donarem suport a aquesta proposició no de llei 
presentada pel Grup Socialista. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-presiden¡ primer subslitueix el Sr. Presi
den! en la direcció del debal) 

Q 

--
j 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pe! Grup Parlamentari PP-UM té la 

la el Sr González Ortea. parau . 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. señoras y eñores d iputados. La 
Ley ele ordenación del ter.ritorio d~ esta comll ni.c1a~ •. en su 
artíCu lo 24.1 apartado e) dice -se refiere a la tramaaclOn que 
debe llevar un plan director sectorial elaborado por el Go
bierno de la Comunidad-o en su apartado e). digo, afirma que 
"finalizada la consulta a que se refiere el apartado anterior" 
_ e refiere por cierto, a la tnformadón púbüca que e contie
ne en el apartado b)- "se solicitará de la Comisión de coordi
nación de política territorial su aprobación provisional. 
Antes de su otorgación ésta comisión" -ele la cual no forma 
parte no ólo el Gobierno, forman pa rte también los conse
jos insulares debo advertir que la proposición no ele ley que 
presenta el Grupo Socialista se refiere excl usivamente al Gobierno
decía pues que "la Comisión podrá disponer Ja apertura de 
un nuevo período y consulta institucional de igual duración 
que el anterior, si como consecuencia de las alegaciones 
presentadas o de las modificaciones que acordara introducir, 
la redacción final del plan difiera fundamentalmente de la 
inicial". 

Claro, el adverbio "fundamentalmente" es un término en 
cierto modo vago . ¿Hasta dónde es una cosa fundamental o 
la deja de ser?, yo comprendo que esto puede admitir diver
sas lecturas. Por un lado el plan de puertos deportivos modi
ficado que se presentó hace unos días ante este parlamento 
es una modificación de la redacción inicial del Plan de puer
tos deportivos, ¿yen qué consiste? Consiste fundamental
mente en definir unas zonas de costa con unos determinados 
niveles de protección. ¿La modificación del Plan que se ha 
presentado altera esa situación? No la altera en absoluto, la 
estructura es la misma, el Plan sigue manteniendo una es
tructura de costa con unas determinadas condiciones de 
defensa de esa costa, o en definitiva de condiciones que im
pidan la implantación de instalaciones náuticas deportivas, 
o que obliga a cumplir con determinados requisitos para 
hacerlas. 

z 

Es cierto, y no hay ninguna duda, que sin embargo hay 
una modificación importante en cuanto a la cantidad, no en 
cuanto a la calidad, de costa a la que ahora se aumenta la 
protección. Por cierto, y que dicho sea entre paréntesis, 
sorprende que después de que todos los portavoces recono
cen. que hay una modificación tmportante en ese sentido, 
~a~le felicite al Gobierno por ello. Resulta chocante que la 
~ll1ca preocupación ele la oposición sea si sale o no sale a 
Información pública el Plan. 

La 'egund Cuestión que me parece también flllldamel1 -
al, es si el Plan cumple los cr iterios en virtud de los cuales 

es redactado, los cri terio que en su día aprueba el Parla
lTl ento I I el" . e e a Islas Baleares. ¿Se ha alterado alguno de esos 

Iten o ? En ab 1 t L .. . . I I . . . so II O. os CI'I ten as siguen slenc o os m IS-

=--

mas, la estructura sigue siendo la misma. Lo único que 
sucede es que efectivamente se hace una mayor protec
ción. Cuantitativamente cambia la situación del Plan, 
por cuanto hay una mayor protección. ¿Quiere eso decir 
que el Plan no requiera nueva información pública, o 
que de acuerdo con este apartado c), del punto 1 del 
artículo 24 de la Ley de ordenación del territorio la 
redacción del Plan no difiera fundamentalmente de la 
inicial? Sinceramente es una cuestión difícil de debatir . 
Yo creo que es una cuestión que desde luego supera la 
mera semántica, y entra en la semántica jurídica. A eso 
aludía, por cierto, el Sr. Pascual. 

Yo he consultado con el Gobierno el tema, y la situa
ción está como sigue, y por ello vaya hacer una pro
puesta transaccional , a ver si es aceptada. El Gobierno 
ha pedido a su asesoría jurídica un informe jurídico 
concreto sobre la conveniencia o la necesidad o no de 
sacar a información pública este plan. Yo pediría a la 
Sra. Barceló, al Grupo Socialista, que presenta esta 
proposición no de ley, que hoy la dejara sobre la mesa; 
y que una vez tengamos el informe jurídico clarifique
mos una cuestión en la cual, como digo. la discusión que 
mantengamos aquí va a ser una discusión que se va (; 
mantener dentro de los términos de la semántica. Y a 
mi juicio, y a juicio de algún otro portavoz, la discusión 
tiene que pasar al terreno de lo jurídico. 

Yo propondría, pues, que se aplazara la proposición 
no de ley, en el bien entendido que nuestro grupo, si 
efectivamente los informes jurídicos que sean del caso 
consideran que la modificación es efectivamente funda
mental, y en cumplimiento de la Ley de ordenación del 
territorio debe sacarse, yo creo que podemos comprome
ter por nuestra parte no sólo los votos de los represen
tantes del Gobierno en la Comisión de coordinación de 
política territorial, que en definitiva es la que decide el 
tema, sino que estoy autorizado a comprometer los votos 
de los representantes de cada uno de los consejos insula
res que nos encontramos en esa comisión. Y con esa 
propuesta sobre la mesa cedo la palabra, lógicamente, a 
la portavoz del Grupo Socialista. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Respecte de la transacció plantejada pel Partit Popular, 
li hem d 'avane;ar que no l'acceptam, per una cosa molt 
senzilla, perque no només nasal tres creim que és una 
qüestió jurídica en els seus termes exactes, sinó que 
creim que també hi ha una qüestió política. Aquesta 
qüestió política implica la valoració que feim de la 
participació ciutadana i del compliment deIs criteris a 
que s'ha de subjectar el P!a de ports esportius. Són dues 
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qüestions polítiques a més de la valoració jurídica, que 
també podem comentar. Per tant, creim que al marge de 
l'estricta interpretació sobre si són can vis fonamentals o són 
canvis substancials, discussió jurídica de la paraula "fona
mental" o la paraula Ilsubstancial ll , evidentment creim que 
alSo és matar la participació, la informació als ciutadans, i el 
compliment en definitiva deis criteris a que s'ha d'ajustar el 
Pla de ports esportius. 

Li hem d'assenyalar una cosa sobre les dues paraules a 
nivell jurídic: La Llei d 'ordenació territorial assenyala -ja 
l'hem llegida- si es produeix un canvi fonamental. Nosaltres 
creim, des del moment que hi ha una jurisprudencia que ja 
avala i defineix el terme Ilsubstancial", "canvis substancials", 
i crec que quan es va redactar la Llei d'ordenació territorial 
es feia amb el mateix sentit amb que va lligat a la LIe; del sol 
i el Reglament de planejament, creim que és la definició de 
canvi substancial la que fa la jurisprudencia, i que queda 
definida com els canvis que suposin una alteració del model 
de planejament triat i aprovat inicialment, a l'extrem de fer
Io diferent, i no diferent en aspectes puntuals i accessoris. 
Voste traba que són aspectes puntuals i accessoris el fet, per 
exemple, que es rebutgi l'estudi de demanda que fonamenta
va el pla del Sr. Saiz? Si es rebutja l'única base documental 
que tenia l'anterior, es fa un estudi de demanda nou i s'ajus
ta; evidentment el model d'entrada ha de ser diferent, encara 
que no s'hagi explicat, només per coherencia. Si som capa
~os de deduir que s'ha de reduir l'oferta exposada sobre el 
litoral, hem de dir que el canvi a partir d'aquesta conseqüen
cia d'estudis són importants. Per tant les mateixes paraules 
del Sr. Conseller obliguen a una segona exposició al público 

Pero no és tan soIs per a~o, també perque a l'anterior 
pla, a més deIs nivells de protecció -que evidentment han 
augmentat- també hi havia tata una serie de denúncies en les 
aHegacions formulades, respecte d 'incompliments de criteris, 
incompliments de la Llei d'ordenació territorial, i incompli
ments de documentació a aportar amb aquest pla. 

El Sr. representant del Partít Popular diu simplement que 
es mantenen ben igual pel que fa al compliment deIs criteris 
aprovats per aquest parlamento Ho suposam, pero a¡;o vol dir 
senzillament que no es compleixen els criteris que es varen 
aprovar en aquest parlament, perque no els complia l'anteri
or pla; i continuen incomplint els criteris que aquest parla
ment va aprovar, perque en aquell pla i en aquest pla no 
figuren qüestions com que per a la construcció d 'un port de 
nou establiment s'ha de justificar convenientment la impossi
bilitat d'ampliació d'un altre d'existent. Criteris que també 
s'incompleixen són aquells que la Comunitat Autonoma 
haunl d'estudiar amb deteniment les possibilitats de condici
onar cadascun deIs ports actuals a usos mlutico-esportius. 
Pero clar, a~o significa doblers, significa pressupost, que la 
conselleria hauria de dedicar als seus ports, i si els pressu
posts d'aquesta comunitat enguany passen a la historia per 
ser els de menor inversió portuaria, perque és molt més 
senzill passar-ho a la iniciativa privada, i aíxí la Comunitat 
Autonoma d'evita qualsevol típus de responsabilítat. la ha 
faran. 

El que queda clar és una cosa: que les declaracions el 
conseller per una banda, i les actuacions per altra, si es 
nega una sega na exposició al públic, implica, crec Un 

descredit total al conseller, un descredít del seu grup, 
que teoricament lí ha de donar suport, el desacredita 
aquí dins quan diu que el model de planejament es 
manté exactament igual al del Sr. Saiz, amb tots els 
incompliments de criteris i de la Llei d'ordenació terri
torial. 

Vostes diran fins a quin punt donen suport al conse
lIer, o fins quin punt vostes són capas;os de dir que el 
que diu eU no té cap validesa en aquest govern. Gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. En tom de contrareplica el Sr. 
González Onea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Lamento que una postura 
que yo creo bastante razonable por parte de nuestro 
grupo no sea recogida por el Grupo Socialista, pero 
¿qué le vamos a hacer? Me parece que les importa más 
el efecto de cara a la galería que la real cuestión de 
fondo. 

Dice que hay más que una valoración semántico
jurídica, que hay una valoración política. Sí, claro, 
naturalmente que hay una valoración política, y la 
nuestra existe, la nuestra es que queremos que se aprue
be cuanto antes y en las mejores condiciones posibles un 
plan de puertos deportivos; ello por satisfacer una de
manda que está ahí, y que es manifiesta; y otro por dar 
también en ese terreno una seguridad jurídica a cual
quiera que quiera invertir en esta comunidad. Eso no lo 
ocultamos y lo hemos mantenido así siempre. Nos pare
ce que son razones de peso para aprobar lo más rápi
damente posible el Plan. 

Usted dice que se descredita el conseller si digo que 
el Plan mantiene la misma estructura y los mismos crite
rios que mantenía inicialmente. Perdóneme, pero bue
no, eso es una cosa que dice usted, y tiene el valor que 
quienes la escuchan quieran darle. Yo creo que no es 
así. Los criterios se cumplen, creo que con bastante 
rigor; usted ha citado, por ejemplo que se dé preferencia 
a la ampliación de puertos sobre la construcción de 
nuevos. ¡Por amor de dios!, pero si prácticamente en el 
Plan de puertos deportivos casi todas las posibilidades 
que hay son de ampliación de puertos existentes; prácti
camente no hay casi ninguna posibílldad de hacer nin
guno nuevo. En Mallorca, concretamente, recuerdo que 
el consellel lo dijo en la comisión cuando nos lo presen
tó: el de San Telmo y nada más, punto. De manera que 
fíjese usted si se da preferencia a la ampliación. Fue a 

-
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, sted un criterio precisamente que creo que se cumple 
cItar u . _. 

n ¡'igor extraordmallo. con u 

por cOJlsig uiente, ¿descrédito porque el Plan sigue la 
. 1 " estructura porque mantiene los criterios del Parla-mlsn <1 • 
)1to, y porque efectivamente es un plan no en realidad de 

me,strucción ele puertos deportivos sino de defensa de ca ta? 
COI . I ~ 

mi esa me parece una obv'leclacl de ta tamano, que creo 
ue no descredi ta ab lutamente a nadie. Otra cosa es que 

quant itativamente la defensa ele costa e baya hecho muy 
~uperior, entre otras cosas en virtud de una información 
¡:>llblica y ele lI Da gr~n cantidad, efecti ~amen te, de gent: 
instituciones Y orgarusmos que h an pedIdo que eso ea aS1; 
insti nrciones, m unicipios. etcétera. Por consiguiente, dentro 
de esa línea parece que la modificación es muy acorde preci
smnente con el ex pedien te de in formación pública, no o bs
tante lo cual nosot ros no vamos a apoyar la proposición que 
hoy nos presenta aquí; pero quiero insistir que desde Juego 
dejamos abierta la puerta a que, efectivamente, si jurídica
mente el tema debe de ser puesto nuevamente a información 
pública, pues nosotros vemos perfectamente que eso se haga 
así, en cumplimiento de la ley que, por supuesto, está por 
encima de todo. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passarem 
a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la propo
sició no de lIei, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. En conseqüen
cia, queda rebutjada la proposició no de llei. 

111.2) Proposició no de llei RGE núm. 4131/93, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació 
de la biblioteca pública de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona proposició no de lIei, que és la 4131, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
ereació de la biblioteca pública de Formentera. Té la paraula 
en nom del grup proposant el diputat Sr. Tur i Ferrer. 

EL SR. TUR I FERRER: 

Gracies, Sr. President. senyores i senyors diputats. Si ahir 
parlavem de donar una millor infraestructura en materia 
sanitaria a Formentera, avui, per dir-ho d'alguna manera, 
~assarem comptes en allo que es refereix a un aspecte de la 
Infraestructura cultural. 

Amb aquesta proposieió no de lIei que avui ens dis
posam a debatre en aquest parlament demanam, com 
s'explica per ella mateixa, que el Govern de la nostra 
comunitat doti Formentera d'una biblioteca pública, 
conforme a la seva realitat peculiar. La realitat actual 
d'aquest element de primer ordre d'estudi, consulta i 
difusió cultural esta, si se'm permet dir-ho aixÍ, baix 
mínims pel que fa a espai i materials. L'Ajuntament de 
Formentera, que va ser qui la va posar al servei e1el 
poble, avui per avui no té possibilitats económiques per 
dotar-la de millors condicions o d'un lloe més adequat 
per al servei a que va dirigit. Cree que els nombres reals 
són prou eloqüents: espai del local 36 metres quadrats, 
número de registres 10.000, número d 'alumnes i profes
sors que hi ha a Formentera prop de 1.100, més tots els 
altres usuaris que hi puga haver. 

Amb aquestes dades a la ma ja podria donar per 
conclosa la meya exposició, i les senyores i senyors dipu
tats que jutgin per ells mateixos de la urgent necessitat 
o no. Pero no ho faré així, i encara vull remarcar més 
tota una cadena de condicionants que fan d'urgentíssi
ma neeessitat la creació d'aquesta biblioteca. A altres 
indrets de la nostra comunitat no és tan palesa aquesta 
necessitat, perque per una banda si al poble no hi ha 
aquest tipus d'element, sí que n'hi ha a la ciutat. Si no 
va bé anar a una biblioteca pública es pot anar a una 
privada. Aix0 és el cas de les altres illes, pero a Formen
tera no és així. O és que hem de despla<;ar-nos a Ei
vissa també per fer una consulta al diccionari Espasa 
Calpe. 

Jo crec que hem de ser tots conscients que la creació 
d'una eina d'aquestes característiques no tan sois millo
raria la qualitat cultural per a aquests més de 1.000 
estudiants i professors de Formentera, sinó que també 
milloraria per a tota la població, inclosa b turística, ja 
que una part considerable d'ells tenen Formentera com 
a segona residencia, i deIs quals una gran part són del 
món de la ciencia i les lIetres. Crec que ja és ben hora 
que el Govern de la nostra comunitat faci un gest de 
bona voluntat cap a les illes menors, dotant-les de les 
infraestructures culturals -en aquest cas- necessaries per 
al desenvolupament del nostre poble. És així, almenys, 
tal com es despren de la lectura de l'article 10 del nostre 
estatut d'Autonomia quan diu, entre altres coses, que la 
Comunitat Autónoma té competencia exclusiva en 
arxius, museus, conservatoris de música, biblioteques i 
instituCÍons semblants que no siguin de titularitat estatal. 
Aix0 és a l'apartat 19. Per tant, senyores i senyors dipu
tats, aquesta reclamada biblioteca esta compresa dins 
aquest article i apartat. 

En aquest mateix ordre de coses, i apel-Iam a l'article 
54 de l'Estatut, al seu apartat tercer, també la Comuni
tat Autonoma té l'obligació de vetlar pel seu propi 
equilibri territorial, especiahnent entre les illes que la 
formen, a fi de fer possible la plena realitzaeió del prin
cipi ele solidaritat. Es amb aquesta solida base de necessi-
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tat que he exposat anteriorment, i d'acord amb l'Estatut 
el'Autonomia, que es va presentar aquesta proposició no de 
!lei, i que esperam el seu suport. Moltes gracies. 

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

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Tur. Grups que vulguin intervenir? Per part 
del Grup MIXT té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors eliputats. Estam 
davant una proposició no ele llei que no ha de ser aquell 
famós recado que eleiem a la madre superiora. Aquesta pro
posició no de llei quasi hauria de tenir el caracter vinculant 
i obligatori d 'una proposició de llei. Ahir va sortir el tema de 
Formentera quant a I'evacuació o construcció d'uns ports 
alternatius que facilitassin l 'evacuació de ferits i malalts 
greus, i es va dir moIt bé que encara aixo no solucionaría el 
tema, que el que s'havia de solucionar -i ho va dir el porta
veu del Grup PP-UM ahir- era la dotació d'una infraestruc
tura sanitaria suficient per atendre els ferits i els malalts 
greus a Formentera, almenys poder-los atendre en els prí
mers auxilis de manera convenient. 

Es va dir -amb aixo no vaig estar d'acorel- que aquí no 
s'havia tret aguest tema. Jo l'he tret moltes vegades, sobretot 
davant el conseller de Sanitat. Avui és aquí el conseller de 
Cultura i Educació de la Comunitat Autonoma, i estic segur 
que e!l entendra perfectament el que diré donant suport a 
aquesta proposició no de !lei sobre creació d'una biblioteca 
pública a Formentera. El proposant, el Sr. Víctor Tur, una 
persona de Formentera que coneix bé la problematica de la 
seva illa, ha dit que és trist gue fins i tot per consultar el 
diccionari Espasa Calpe s'hagi d'anar a Eivissa. Jo no sé si 
arriba a aquest extrem, pero el cert és que la solució és molt 
facil. En !loc deIs formenterers a l'Espasa Calpe que hi pugui 
haver a qualsevol indret d'Eivissa, s'ha de elur l'Espasa Calpe 
a Formentera. Aixo esta perfectament clar, i és perfectament 
facil, i crec que hem d'assumir aquesta responsabilitat tots. 

En aquesta ocasió jo tal vegada no hagués fet la proposta 
exactament com la fa el Grup Parlamentari Socialista, o el 
seu proposant, en aguest cas el Sr. Víctor Tur, perque e!l 
mateix pareix ser que ha volgut dir transformar una bibliote
ca municipal que hi ha alla, molt petita -perque ha donat 
fins i tot els metres de superfície que té, em pareix que ha 
elit 36 metres quadrats- en una biblioteca pública adscrita, 
per dir-ho d'alguna manera, a la xarxa de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. Jo no sé si seria millor fer una 
cosa nova, o habilitar, enriquir, disposar de més espai -natu
ralment-, pero sobretot ele més dotació bibliografica, a fi i 
efecte que a Formentera disposin d'aquesta mínima infraes
tructura cultural que és una biblioteca pública. 

Per tant, de la manera que esta redactat, no ve que 
no pugui ser pres en compte, i estam segurs de la sensi
bilitat del Govern en aquest tema; i la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears assumeixi -ja que, com ha di! 
molt bé el grup proposant, hi ha una obligació estatuta
ria al respecte-la instal 'lació d 'aquesta biblioteca pública 
a l'illa menor dins de les menors de la nostra comunitat 
auto noma. Per descomptat, aquesta proposició no de lJei 
sobre creació d'una biblioteca, o de la biblioteca pública 
a Formentera tendra el suport d'aquest diputat, i esper 
que de més diputats, que pugui anar endavant. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Pel Grup Parlamentari PSM 1 
EEM té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
nostre grup comparteix totalment les preocupacions que 
ha expressat el Grup Socialista, tant a la proposieió no 
de llei com en la intervenció del seu portaveu, i per tant 
també donarem suport a aquesta proposició que avui es 
presenta. Nosaltres creim que tots els ciutadans de les 
Illes tenen dret a tenir al seu abast unes bíblioteques en 
unes mínimes condicions per tal que puguin ser consul
tades quan així es consideri. De la manera que ha plan
tejat que estava la Biblioteca Municipal, nosaltres creim 
que s'ha d'intervenir. No sé si la fórmula -i compartesc 
amb aixo el que ha dit el Sr. Vidal- és crear una nova 
biblioteca, o fomentar i enfortir la biblioteca que hi ha 
en aquests moments; pero de totes maneres donarem 
suport a la pro posta que vos tes aquÍ han fet. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Aquest matí, mentre preparava aquesta intervenció, un 
diputat d'un altre grup polítie m'ha fet el comentari 
que si no li semblava que era molt més divertit estar a 
I'oposició que donar suport al Govern. Ho die perque 
podem demanar deu cases de cultura, dos camps de 
futbol, tres biblioteques, i aixÍ successivament. A aquest 
diputat de l'oposieió Ji pue dir que ells poden estar molt 
divertits a l'oposició, pero que nosaltres ens estimam 
estar responsablement serens al Govern o donant-li 
suporto 

En I'exposició de motius que fa el membre del Partit 
Socialista per tal d'aprovar aquesta proposició no de llei 
per fer una biblioteca a Formentera, jo hi trob algunes 
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. t'ltuds perque de la eva expo ¡ció sembJa. que For-loexac , . 
tera nO esta ben atesa. DIC per endava.nt que el nostre 

men . . f 1 f' . i J'o personalment. DO esuc satIs el per a ema que es glUp. . . 
fa i que es podria fer él For~entera. U.n ~om.e d,e ~u ~tura mal 

pO I estar satisfet l erq ue el futur I I hontzo es mabastano 
ble. 

I-Ji ha cinema a Formente1'a? Ja que parlen de manca 
d'infraestructllres, etimológicament hauríem de clir d' in Era
estructures i de upraes'tructnres. Hi ha cinema a formeme
ra? Sí. Hi ha sala d actes a Formemera? Si. Hi ha grups de 
clefen a de la lerra a Formenlera? Sí. Hi ha associaciol1s de 
veln a Formentera? Sí. Hi ha escales Sllficients a Formen
lera? Sí. Hi ha institut a Formemera? Sí. Hi ha centre de 
professor a FOrlnentera? Sí. Hi ha monuments a Formente
fa? També. Estan degudament sen alitzcllS? BastanL 

Oit aixo, no dic que tot aixo ho hagi fet el Govern; dic 
que alió que és més interessam, que F ormentera ha té 0.0 en 
la mesura que eLiS agraclaria, peró a vegacles fa la impressió 
que es vo l fer una mica ele \lastima quall a vegades no hi ha 
raó pel' aixó. ,U¡ biblioteca que avui té l Ajuntament de For
mentera vull recordar -i el Sr. Tul' deu tenir bona memória
que es va fer l'any 1979, quan qui li parla era delegat del 
Ministeri de Cultura, i es va fer inicialment creant el centre 
social Es Molí, el qual es va dotar amb 993 llibres. Aquesta 
biblioteca va passar després, l'any 1983, a ser de titularitat 
municipal, i té una superfície no de 33 metres, com aquí es 
diu; sinó, pel que em diu la seva bibliotecaria, la Sra. Marga
lida Serra i Mayans, que ho és des del 1986, té 55 metres 
quadrats i té 21 seients. Aquesta biblioteca, a més, des que 
el qui li parla té alguna responsabilitat de cultura, i abans 
també, ha estat ajudada des del Consell Insular d'Eivissa 
l'any 1993 amb 300.000 pessetes, l'any 1993 amb 300.000 
pessetes més, i disposen l'any 1994 de 300.000 pessetes més. 

Perque no estigui alllada doblement aquesta biblioteca, 
des del Cansell d'Eivissa i Fa1'mentera s'ha fet un seminari 
d'actualització bibliotecaria ele la Universitat de Barcelona i 
de Girona; i a Formentera el novembre del 1993 s'ha fet un 
curset d'actuació bibliotecaria amb bibliotecaries de la Uni
versitat de Barcelona i de Girona; i fa pocs dies aquesta bi
bliotecaria va assistir a la secció infantil i juvenil de la biblio
teca pública amb un curs que, sufragat entre d'altres pel 
Consell, també es va realitzar. la biblioteca de Formentera té 
des de la biblioteca Consell Insular assessorament tecnic, 
normalització d'impresos, normes conjuntes de préstec, 
cataleg col'lectiu de revistes , unificació de criteris estadístics, 
mecanització, visites i reunions, i biblioteca professional. 

Vull dir que pensam que, d'acord, jo som el primer que 
m 'hauria agradat que així com a Mallorca i a Menorca en el 
seu temps es varen crear unes biblioteques, també se n'ha
guessen creat a Eivissa i a Formentera. O'aquesta mancane;a 
almenys nosaltres no ens podem sentir culpables, no sé si el 
Sr. Tur, que va ser batle de la petita illa, també hauria pogut 
fer un esfore; perque aquesta biblioteca s'hagués tirat encla
vant, Pero no tengui cap dubte que a nosaltres ens agradara 
molt donar suport a aquesta idea, j els meus companys bé ho 

saben, que ens agradara molt. Fa uns moments li han fet 
arribar una transacció a la seva pro posta, que no sé si 
voste acceptaria o no. La nost1'a transacció diu el se
güent: 11El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autonoma que contempli dins de les 
seves opcions de des peses a partir del proper exercici 
pressupostari de 1995, a l'area de cultura, la creació i 
posterior dotació ll -no només, Sr. Tur, a Formentera, a 
Eivissa també ens agradaria tenir-ne una- 11a Eivissa i a 
Formentera de dues biblioteques públiques, tot aixo 
d'acord amb les disponibilitats pressupostaries i el calen
dari d ' execució deIs projectes 11 • 

En aquesta mateixa tribuna s'han fet unes reflexions 
molt interessants i molt ben fetes, al meu parer, que són 
encaminades al fet que no queda molt ciar si el que 
voste demanen és un ajut complementari i generós cap 
a aquesta biblioteca municipal, o vostes demanen la 
creació d'una nova biblioteca. Siga una o siga l'altra, el 
Grup PP-UM esta disposat a donar-li suport, sempre 
que el Ministeri d'Educació i Ciencia ens deixi lliure 
l'edifici que, fet pel Consell Insular eI'Eivissa i Formen
tera, empra l'institut d'ensenyament secundari, i que 
segons les meves informacions, l'institut que es vol fer 
no estara. acabat abans de dos anys. 

Quedin ben c1ars, ido, els desitjos del Grup Parla
mentari PP-UM eI'ajudar d'una o d'altra manera aquesta 
biblioteca de Formentera. Si vostes accepten la transac
ció, naturalment votarem que sÍ. Si no, malauradament, 
haurem de dir que no. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Marí i Tur. Li pregaria que fes arribar 
a aquesta presidencia el text ele la transacció; i pel tom 
de replica té la paraula el Sr. Tur. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies Sr. President, senyores i senyors diputats. En 
primer lloc voldria donar les gracies al Grup Parlamen
tari Mixt pel seu suport a la nostra proposició no de llei, 
i al Grup Parlamentari PSM I EEM també pel seu su
port a aquesta proposició no de llei; el mateix que al Sr. 
Marí Tur, que encara que no voldria entrar en molt de 
debat amb ell, perque pareix que ho tenim un poc arre
glat, no estic d 'acord amb moltes de les afirmacions que 
ha fet des d'aquesta tribuna. 

En primer lloc diu que hi ha mol tes inexactituds en 
la meva exposició de motius. Ens ha dir tot el que hi ha 
Formentera, que hi ha cinema, que hi ha sala d'actes, 
que hi ha monuments, que hi ha grups ecologistes, que 
hi ha no sé que ... Bé, em pareix molt bé aixo d 'aquí, 
jo sé per que hi ha totes aquestes coses. També Ji puc 
dir que hi ha una biblioteca de 36 metres quadrats. Vos
te té elades de la biblioteca, pero no les té totes, el 'aixo 
n 'estic segur. Jo sí que les tenc totes aquí; si vol les hi 
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uc passar. També sé una altra cosa, sé que les memories de 
1 biblioteca a Formentera voste no les té, i si les té és des 
ue es va presentar aquesta proposició no de llei aquí; abans 
o les tenia a la seva conselleria del Consell Insular, d'aixo 
1mbé estic segur. 

Em parla del centre social Es Molí, diu que des de I'any 
979 hi havia una biblioteca. Sí, d'acord, hi havia una biblio
~ca. El centre social Es Molí, tal com aquí ho ha pintat, 
are ix que era un gran centre, pareix que hi havia moltes 
)ses; li vull dir una cosa: en el centre social, quan vaig en
'ar al 'Ajuntament, ja que ho ha mencionat, I'any 1983, era 
n centre on hi havia instal'lat un bar, una sala cedida al club 
e tennis, una altra sala per fer unes al tres activitats més -
erque ara no me 'n record, ho dic de memoria- pero el que 
esta clar és que alla no hi havia espai per a cap biblioteca 

els llibres estaven en un munt. Com que allo és una ins
l¡'¡ació amb multidependencies, amb habitacions petites, 
ero petites de 12 o 13 metres quadrats, el que varem fer va 
~r habilitar-la per uns altres usos municipals que anaven bé, 
varem passar la biblioteca a la planta baixa de l'Ajuntament 
~ll, que té 9x4, i encara són 36. 

Sap una altra cosa? Fixi 's si és petita, si volen estadísti
ues, perque són comiques, són tercermundistes completa
lent, per exemple l'any 1989 hi havia 4,5 taules amb 22 
ldires, i varen utilitzar la biblioteca 3.953 persones. Passam 
un altre any, el 1991 hi havia 3,5 taules -i dic 3,5 amb 
~cimals perque hi havia taules plenes de caixes de llibres 
ue no es podien utilitzar- amb 15 cadires, la varen utilitzar 
.833 persones. L'any 1993 hi havia 4 taules amb 16 cadires, 
la varen utilitzar 6.840 persones. Aixo vol dir que com més 
LUles i més cadires, més gent va a la biblioteca. 

Per tant, pot dir-me que hi ha cinema, que hi ha sala 
'actes, que hi ha tot el que vulgui, pero la biblioteca que hi 
a alla és tercermundista, i no ho diu el Sr. Damia Pons, ho 
ic jo. 

Diu que hem fet cursos universitaris. Sí, hem fet cursos 
niversitaris, ja ho sé. Exactament el 1987 un de catalogació 
c1assificació, el 1992 un altre d 'actualització bibliotecaria, 
el 1993 un altre d'actualització bibliotecaria, que el varen 
~r a Formentera. També li vull dir que quan es fan a Eivis
l, és l' Ajuntament de Formentera qui paga les despeses de 
bibliotecaria de Formentera per assistir a aquests cursets; 
~ue quan es va fer a Formentera, perque es complien els 10 
1yS de biblioteca, hi varen anar tots els bibliotecaris d 'Eivis
l, i hi va col'laborar l'Ajuntament de Formentera amb una 
~spesa prou important. 

Si vol dir-me, amb l'ajuda que aporta el Consell, d'una 
lanera indirecta, perque és la Conselleria de Cultura qui 
19a, simplement a través del Consell Insular d 'Eivissa. Si 
)1 clir-me que d'un pressupost -ele l'any 1993, per exemple
~ 2,8 milions ele pessetes, les 300.000 pessetes és una quan
tat que gracies, pero que no és suficient. L'i1;¡.juntament de 
::>rmentera, com a municipi turÍstic i molt carregat de des
~ses, voste sap que no ampliar amb un local ni amb una 

altra cosa. És molt difícil, perque no té unes possibili
tats reals per fer-ho; en canvi sí que té les possibilitats 
reals la Conselleria de Cultura, Educació i Esports del 
Govern balear, perque es mantenen museus aquí, a 
Palma; i en altres conselleries altres des peses que crec 
que a Formentera, en aquest aspecte, serien molt neces
saries. Un exemple? El Museu Krekovic, amb una dota
ció ele 12 milions ele pessetes; no sé quants ele visitants 
té; tampoc no sé quina necessitat hi ha, segurament és 
molt necessari; pero si es vol es pot trobar. 

Em diu que ens han presentat una esmena transacci
onal a la nostra proposició no de llei. A mi en sap mal, 
i hauria ele clemanar a la Presidencia que em cedÍs un 
temps per estudiar-me-Ia, perque no he tengut temps, 
just me I'han presentada a la votació de l'anterior pro
posició no ele lIei. Per tant, no he tengut temps quasi per 
estueliar-me-Ia. 

En un altre orelre ele coses, voste ens ha condicionat 
aquesta biblioteca al fet que quedas buit aquell eelifici 
elel Consell Insular on esta l'institut avui en dia. Jo li 
puc dir una cosa: segons les meves converses amb la 
Delegació Provincial elel Ministeri el'Eelucació i Ciencia 
no hi ha previsió de comem;ar I'institut de Formentera. 
Pero jo faig tot el necessari perque es pugui avan~ar al 
1995. Voste sap tan bé com jo que si el 1995 aixo es 
porta endavant, fins al 1996, el 1997 no estara fet, el 
1998: per tant la biblioteca és quasi quasi per a l'any 
2000. 1 jo pens que aixÍ com estam no podem esperar a 
I'any 2000 o a l'any 1999 perque hi hagi una biblioteca 
a Formentera. Crec que és molt més raonable que la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, si té aquesta 
voluntat de fer una biblioteca a Formentera, si el Grup 
Parlamentari PP-UM té la voluntat ele donar suport 
perque hi hagi una biblioteca pública a Formentera, es 
poden trobar locals amb no molta despesa per poder-lo 
habilitar mentre aquest edifici del Consell Insular alla 
on hi ha ara l'institut no quedi desallotjat completament 
i es pugui utilitzar. 

Per tant, jo li demanaria, Sr. Marí Tur, a la Presi
dencia un recés per poder estudiar a fons -cinc, deu 
minuts, el que marqui el Reglament del Parlament- per 
poder estudiar aquesta esmena transaccional que ens 
presenta el Grup Parlamentari PP-UM. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. En conseqüencia se suspen la sessió 
per un temps de deu minuts. 

... Té la paraula el Sr. Tur i Ferrer, d'acord amb 
I'article 165.3 de Reglament, per un temps de cinc mi-
nuts, per fixar la posició en relació a la proposta d'es-
mena transaccional. 

--
¿f 
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EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gnlcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Davant 
I 'intent que hi ha hagut per con~e.~suar aques.ta esmen~ tran

cional amb la nostra proposlclO no de llel, he de dlr que 
sac 'd di'" 

hi ha hagut un acord, perque es e a nostra pOSICIO, en nO ~ ,.. 
rimer lloc aquesta esmena mes aVIat hauna de ser una altra 

Proposició no ele lleÍ. Pero a part d'aixo d'aquí, veim que 
~!11b aquesta transacció en realitat per la seva lect~ra no hi 
ha cap compromís per part del Govern perque aquesta 
biblioteca es dugui a terme. 

Una segona part és que probablement I'any 1995 aquestes 
competencies estiguin transferides als consells insulars. Per 
tant, si aquí no s'esmenta, si no es fa constar molt clarament 
que totes les despeses, tant d'inversió com de personal, seran 
a carrec de la Comunitat Autonoma, el Consell Insular no 
podria dur a terme aquesta biblioteca amb els seus pressu
postos. Per tant jo crec que fa falta aquí un compromís del 
Govern perque aixo es pugui dur endavant. Nosaltres no 
podem acceptar aquesta esmena, sinó que seguim amb la 
nostra proposició no de llei. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur i Ferrer. En torn de contrareplica el Sr. 
MarÍ i Tul' té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans 
d'arribar a la conclusió m'agradaria fer una breu referencia 
al que havia dit el Sr. Tur fa uns moments en la replica. Jo 
no entraré aquí a discutir si en el centre social Es Molí hi 
havia dues habitacions o n'hi havia tres, si hi havia una pres
tatgeria o n'hi havia quatre, si hi havia la federació de tennis 
o hi havia una classe de repas de llengües forasteres. Crec 
que els problemes aquÍ han de ser una miqueta més greus. 
Tampoc no entraré a discutir amb voste, Sr. Tur, que quan 
a Eivissa des del Consen feim un curset de bibliotecaries, que 
la bibliotecaria de Formentera s'hagi de pagar les des peses 
que aixo li pot produir. Jo crec que en nom del meu presi
dent del Consen Insular d'Eivissa li puc dir que quan venga 
la bibliotecaria de Formentera, si l'ajuntament no vol, no pot 
o no ho creu convenient, només han de fer vostes una tele
fonada, i amb molt de gust sera ates a així com la se va cate
goria mereix. 

nit aixo, també és cOllvenient saber que la informació 
que jo tenc de la biblioteca municipa l és la que m'ha envíat 
~a ~ibliotecaria , i que aquí nosa ltres tenim el SS metres que 
JO ,h havia dit, que h.i ha -perq ue deia que tene una illforma
CIO ~~stant exhau tiva - eI'obra general 855, ele filosofía 279, 
~e cl~nci~ soci~ ls 407, de f ilologia 67 de ciencies p~u'es 276 

e Clencles aplicades 332, de belles a rts 396 de literatura 
.771, d'esplai 979. infantil i jllvenil ,6 > en alemany 209 

vO I ~I11S, en frances 162, en angle 95 en italia S. Aquest é 
un Il1ventari elel desembre del 1993. 

Quant al fet que hi ha alguns temes que volen ser 
consultats i que no hi ha possibilitat, jo li oferesc amb 
molt de gust la col'laboració perque mitjan~ant el fax de 
que es disposa es pugui demanar a la biblioteca d'Eivissa 
i Formentera, del nostre consell, per tal que si hi ha 
algun tema concret de que a Formentera no es troba 
suficient informació se'ls puga facilitar mitjam;ant el fax 
o mitjan~ant el sistema de connexió amb ordinadors que 
d'aquí a poc temps i d'acord amb tots els ajuntaments 
durem a terme a les biblioteques que el consell ajuda, de 
Santa Eulalia, Sant loan, Sant Antoni, Sant losep i 
Formentera. 

Sap perfectament, Sr. Tur, i si volgués dir la veritat 
ho reconeixeria, que Formentera, ho sap voste perfec
tíssimament, i si em perdona I'expressió li diré: moltes 
vegades m'han c1emanat si jo estava casat, i jo he dit que 
estava casat i que tenia una querida; la meya dona és la 
meya dona, i la meya querida és Formentera. Sap voste 
perfectament que les despeses majoritaries en patrimoni 
van cap a Formentera. No de venir a dir aquí que siga 
merit d'un o merit de l'altre; en qualsevol cas les despe
ses que el Consell Insular fa a Formentera són amb el 
vist-i-plau i l'empenta del nostre president; i a mi la 
veritat que parlar d'un tema com és Formentera em 
produeix una especial preocupació, perque jo compar
tesc no més, pero em permetra voste, Sr. Tur que li 
digui que almenys tant com a voste em preocupa la 
situació no només cultural de Formentera, l'economica, 
la social, i tota la problematica; i voste sap molt bé 
l'ajut que des del Consen i des de la Conselleria de 
Cultura en concret reb. 

1 li vull dir a més una altra cosa: si hagués depes de 
mi personalment, la seva petició tal vegada hauria tengut 
una resposta positiva. Pero voste sap molt bé que quan 
estam a un partit estam sotmesos a aquesta disciplina, i 
ni voste podia fer el que li demanaven quan voste era 
batle, ni el Govern pot fer ano que els diputats, gene
ralment de l'oposició, també els demanen. Faci voste, 
que ha té molt avinent, les gestions pertinents perque 
aquest institut que el Govern central ha de fer a For
mentera el faci, no d'aquÍ a dos anys, ni que estigui 
acabat per l'any 2000, que estigui acabat com més de 
pressa millor. Si es vol, aquest institut en un any pot 
estar fet; i si vostes volen, aquesta biblioteca que voste 
diu que en té 33, i que la meya informació diu que en 
té 55, aquesta biblioteca podra ser trasllaclác\a a un 
edifici polivalent, l'actual institut de Formentera, alla on 
podra estar aquesta biblioteca. 

Si vostes haguessin volgut, si haguessin acceptat 
aquesta transacció, voste sap molt bé que pel que a 
nosaltres ens toca, i a mi personalment, i el conseller 
d'Economia i el de Cultura també ho saben perfecta
ment, jél ens hauríem espélvil<lt perque <lquests sous 
haguessin arribat a Formentera i Eivissa. Si es perd 
aquest ajut no és pel nostre grup, és per mor de vostes, 
que no han volgut acceptar quelcom tan senzill com un 
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compromís del Govern i deIs partits que li donen el suport, 
que ¡'any 1995 tendríem biblioteques a Formentera i a Eivis
sao Vostes no ha han volgut? Vostes s'ho perden. 1 no hü 
perden vostes ni ha perdem nosaltres, que segurament del 
que millar tenim la situació diguem-ne cultural dins l'ambi
ent social que pugui haver-hi a Eivissa i Formentera. Aixü 
ho patinl aquella gent de Formentera que voste diu que no 
pot tenir recursos per anar a estudiar o per anar a buscar 
una informació bibliogrifica. No posin dema en els mitjans 
de comunicació, com sol ser tan tes vegades habitual, que per 
mor del Govern i per mor del grup que li dóna suport For
mentera no té una biblioteca, perque immediatament, el dia 
següent tendran la veritat. Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. 1 acabat el debat, passarem a la votaci
ó. Se sotrnetra a votació la proposidó no de llei tal com 
venia redactada, ates que no s'ha acceptat l'esmena transac
cional. 

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

Senyores i senyors diputa15 que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 1 abstenció. En cooseqüeo
cia queda rebutjada la proposició no de llei. 

1 havent acabat ja tots els punts de l'ordre del dia, con
clou aquesta sessió. Grades a to15. 
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