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1.1) Pregunta RGE núm. 1151/94, de l'Hble. Sr. Diputat
Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a control de la desinfecció d'aigües de provei'ment
públic durant l'any 1993.

sempre, correspon a les preguntes, i la primera és la
1151 del cliputat Sr. Andreu Mesquida i Galmés del
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a control de desinfecció d 'aigües de proveünent públic durant I'any 93.
Té la paraula el Sr. Mesquida.

EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comenaquesta sessió plenaria d'avui. El primer punt, com

~am

<

DIARI DE SESSIONS / Núm. 107/12 d'abril del 1994

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, senyores i senyars diputats. Sr. Conseller de

Gracies, Sr. Mesquida.
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san itat , al nostre grup li interessa saber quina activitat ha
desenrotIlat la Cousell eria de Sanitat i Segu retat Social duran! I any 993 per al control de provei"ments púbUcs d'aiCTua, fa referencia a la cJoració de les aigües. amb inclusió de
ia desenrotllada en estabJilllents turístics, botels i apartaments turístics.

1.2) Pregunta RGE núm. 1149/94, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Aina Vid al i Burguera, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a atenció de toxicomanies
a la part forana de Mallorca.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el Sr. Cabrer per
respondre.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):
Gracies, Sr. President. Sr. Mesquida, dos tipus d'estudis
es realitzen. Per una part, per part deis farmaceutics del
sector fonamentalment i deIs sectors de Palma, d'Inca, de
Manacor, de Menorca i d'Eivissa durant 1993 es varen realitzar 13.427 controls. Pel que fa referencia aigües de consum,
com són dipósits de distribució, xarxa de proveiment, fonts
d'alta qualitat, fonts instal-lades per Emaya a diverses zones
de Palma, col-legis públics, privats i altres activitats.
A totes aquestes actuacions, el que s'hi fa és una determinació in situ amb ortotalidina i, en cas que s'hi trobi alguna
sospita, el que es fa és recollir mostres per processar-Ies en
els laboratoris de la Conselleria de Sanitat, ja sigui a Palma
o ja sigui en aquells laboratoris dels centres comarcals, com
Manacor, Inca, Menorca o Eivissa.
Per una altra part, la legionel-lósi és un tema que ha
preocupat bastant a bastants d'establiments hotelers; llavors,
durant l'any 1993 varem fer 2.428 controls, aixó ha permes
d'alguna manera disminuir o minvar o tenir un control més
exhaustiu deIs establiments hotelers quant a la legionel-la i,
d alguna manera. predir que minorarem una infracció difícil
de combatre, com és la legionel-la, en els establiments hotelers, la quaJ es diposita en les canonades, en els termos, en e1s
aires condicionats i que fa que hagim de lluitar intensament
perque cree que és una labor molt important per a aquesta
comunitat autónoma.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Mesquida? Té la paraula.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:

Passam a la segona pregunta, que és la 1149, de la
diputada Sra. aina Vidal i Burguera, del Grup PP-UM,
relativa a atenció de toxicomanies a la part farana de
Mallorca. Té la paraula la Sra. Vida!.
LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA:
Moltes gracies, Sr. President. A mi m'agradaria fer
una pregunta al conseller de Sanitat, que seria: Com s'ha
resolt l'atenció a les toxicomanies a la part forana de
Mallorca? Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vida!. Té la paraula el conseller de
Sanitat.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):
Grades, Sr. President. Sra. Vidal, des de fa un cert
temps es detecta desgraciadament a la part farana d'aquesta comunitat autónoma, específicament, a l'illa de
Mallorca, un augment per part deIs joves de consum
d'aocohol i d'altres drogues. És un tema que preocupa
molt, se n'ha fet diversos estudis i demostren d'alguna
manera que s'hi havia d'actuar d'una manera més propera a com s'actuava. Com sap voste, l'actuació era
molt centrípeta, és a dir, cap a Palma, i aixó, sense que
connotés res respecte de la part farana, feia que d'algu~
na manera hi pogués haver menys atractiu o menys
proximitat al tractament d'aquestes persones. És llavors
quan, d'acord amb el Consell Insular de Mallorca, es
decideix elaborar una actuació cap a la part forana, i
d'aquesta forma es va establir un conveni amb el Consell
Insular de Mallorca.
Aquest conveni que apropara aquesta actuació fa que
tota la zona d'Inca tendra el tractament precisament a
Inca i tota la zona de Manacor, a Manacor i, a tota la
part farana de Palma i a la propia Palma, ciutat, mantenir-hi les estructures anteriors.

I Sí. Moltes gracies, Sr. ConseUer. Estam satisfets amb la

~or que ha clesenroUJat en els distlnts centres comarcaJs de
Horca, de Menorca, d 'Eivissa j de Forme ntera, i pensam
~;lie clul'ant el proper any continuaran els mateixos contro15
~ 11.0 augmentats, a fi que continuln disminuillt les inciden~
les d' aquestes malalties.

C

En aquest conveni s'especifica, per una part, que per
part de la Conselleria de Sanitat es dura a terme la
inspecció, la supervisió i el control del desenvolupament
deis programes de prevenció i tractament i també realitzar anualment l'aportació económica prevista a l'acord
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que consta en aquest conveni, i per part del Consell Insular
de Mallorca, la direcció i gestió de desenvolupament deis
programes ele preven ció i tractament, s'elaboraran o presentaran la documentació adient per complir els compromisos
d'informació i es donara suport i assessorament tecnic als
equips.
Quins seran aquests equips? aquests equips de tractament
estaran formats, com a mínim, per un metge, un psicoleg,
un treballador social i un administratiu. D'aquesta forma,
apropant a la part forana el tractament de la lluita cap a
alcohol i les drogues, pensam que probablement hi poelrem
ser més efica~os, i, gracies a aquest acord o a aquest conveni, és evident que aquesta ja s'ha comen~at i s' hi desenrotlla
una bona tasca.
EL SR. PRESIDENT:

Jo vull explicar aquí una miqueta com és la mecanica. Recollim mostres cada quinze dies de tots aquests
punts, que són aproximadament uns dos-cents, totes es
processen en el nostre laboratori central o bé en els
periferics j Ilavors s'envíen al Ministeri de Samtat i
Consum a Madrid el qua l, després de processar-los, els
envia a la Comunitat Economica Europea; alla es fan
uns llistats de tota la Comunitat Economica Europea, i
poden dir, amb cert orgull, que és a les Illes Balears on
es troba la millor qualitat d'aigües, la qual cosa ens
permet obtenir el maxim de banderes blaves.
És una tasca que continuarem evidentment l'any 94,
l'any 95 i següents, primerament perque és una imposició de la Comunitat Economica Europea i després perque creim que aquest control és imprescindible en aquesta comunitat, on tanta transcendencia turística i tanta
importancia té aquest aspecte.

Gracies, Sr. Cabrer.
EL SR. PRESIDENT:
1.3) Pregunta RGE núm. 1152/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a control de platges autoritzades durant l'any 1993.

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la tercera pregunta, que és la 1152, de diputat
Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del Grup PP-UM, relativa a
control de platges autoritzades durant l'any 93. Té la paraula
el Sr. Mesquida.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. En aquest moment no sé si va dirigida al conseller de Sanitat o al conseller
d'Ordenació del Territori, el nostre grup voldria fer la pregunta següent: Quina activitat s'ha desenrotllat durant l'any
1993 per al control de les platges autoritzades per la Comunitat Autonoma de les Illes Balears?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula, en nom del Govern,
el conseller Sr. Cabrer.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):
Bé, com sap voste, aquesta és una labor que es realitza
cada any, que comem;a en abril i acaba en octubre, que ha
estat una de les tasques importants d'aquesta comunitat autonoma conjuntament amb la Conselleria d'Obres Públiques i
que ha permes, a través del sanejament de totes les aigües de
la nostra comunitat autonoma, obtenir un grau de neteja i un
grau bacteriologic el suficientment bo com perque pnkticament tots els punts d'aquesta comunitat sigui n declarats
bandera blava per la Comunitat Economica Europea.

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Mesquida? Té la paraula.
EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS:
Moltes gracies, Sr. CODseUer. Tenim constancia fefaent que aixo es fa i que les p latges estan bé, i esperam
durant els propers anys poder continuar si no amb el
mateix, amb més nombre de banderes blaves concedides
per la Comunitat Economica Europea, a fi que els turistes que ens visitin puguin gauelir d'unes platges netes i
ben sanejades. Moltes gnkies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Mesquida.
1.4) Pregunta RGE núm. 1466/94, de l'UbIe. Sra.
Diputada Maria SaIom i Coll, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a tributació sobre el joco

EL SR. PRESIDENT:
Passam a la quarta pregunta, que és la 1466/94, de la
diputada Sra. Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a tributació sobre el joco Té la paraula
la Sra. Salom.
LA SRA. SALOM 1 COLL:
Gracies, Sr. President. Sr. Matas, el nostre grup sap
que hi ha una serie de converses entre l'Estat i la Comunitat sobre les transferencies en materia de la taxa
del joc; en s agradaria saber, en aquests moments, quines
són les negociacions i en quin punt es traben aquestes
converses. Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Salomo Té la paraula el conselIer Sr. Matas.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jaume Matas i Palou):
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Salo m , la transferencia de la taxa del joc és una negociació
independent i al marge de la transferencia de la propia competencia sobre el joco La competencia de la taxa és una
transferencia que probablement s'haura d'ajornar, nosaltres
creim que amb un criteri una mica restrictiu per manca de
finan<;ament fora fons a la Comunitat Autonoma de les Illes
Balears i segurament s'haura d'ajornar a la negociació del
proper sistema de finan~ament, el proper quinquenni, a
partir de l'any 1997. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la par aula? No.
1.5) Pregunta RGE núm. 1150/94, de I'Hble. Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a seguiment de les unitats terapeutiques de
la droga.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la cinquena pregunta, que és la 1150/94, de la
diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a seguiment de les unitats terapeutiques
de la droga. Té la paraula la Sra. Vida!.
LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA:
Moltes gracies, Sr. President. La meva pregunta amna
dirigida al conselIer també, seria: Quin seguiment realitza la
ConselIeria de Sanitat i Seguretat Social respecte de les unitats terapeutiques de la droga?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vidal. Té la paraula el conselIer Sr. Cabrer.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa):
. Gracies, Sr. P resident. Senyores i senyors diputats. Sra.
VLda l, com sapo a través de la Direcció General cl'Acció
Social, correspon a la Conselleria de Sanitat realitzar la tasca
d'inspeccion~r tots aquells estabUments to ts aquells serveis,
tates aquelles unitats, totes aqueHes comunitats terapeutiques
qUe es dediquen a la lluita contra la droga.
b ~er no fer-ho molt lIarg, li diré exactament quines són les
{) hgacions que hem de comprovar i el que s'exigeix en cada
una de les inspeccions que es realitzen en aquests centres.
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En primer lIoc, que tenguin el llibre de registre deIs
usuaris amb les altes i les baixes. En segon lIoc, el llibre
oficial de reclamacions de la Conselleria de Sanitat, que
l'expedim, naturalment, nosaltres mateixos. L'organirgrama de personal amb els currículums, la categoria i
la jornada de trebalI, l'acreditació de la titulació i experiencia del responsable executiu del centre. El compliment del reglament de regim intern amb especificació
de les normes i les característiques de funcionament. El
compliment de les normes tecniques higienico-sanitaries
de seguretat i infraestructura del centre i els expedients,
la historia social, la historia medica i psicologica deIs
residents.
Aixo ens ha dut dins l'any 93, en comenl5ar aquestes
inspeccions, ha haver de tancar almenys cautament alguns centre. U'n donaré una breu explicació.
Per una part, els tres centres de Remar, el de carrer
Bosch a Palma, el de Marratxí, el del carrer Sant Francese a Inca, es varen haver de tancar per no estar adequats a aquesta situació. Dos centres de Betel, la finca
de Covalutx a Sant Joan i el del carrer Maria Aguiló a
Palma, també. 1 finalment la finca del polígon número
7 d'Inca. Ara bé, li vulI dir que almenys els centres
relacionats amb Remar estan en aquests moments en
relacions amb la Direcció General de Sanitat per tal
d'adequar-se a tota la normativa que els faci útils i que
permeti la seva proxima obertura si s'adapten a les condicions que hem imposat anteriorment. Gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Cabrer.
1.6) Pregunta RGE núm. 1574/94, de I'Hble. Sr.
Diputat Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesures per a l'urbanisme de
les Pitiüses.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sisena pregunta, que és la 1574/94, del
diputat Sr. Vicent Tur i Torres, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a mesures per a l'urbanisme de
les Pitiüses. Té la paraula el Sr. Tur i Torres .
EL SR. TUR 1 TORRES:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. ConselIer, voste, en la recent visita que va fer a Eivissa, va fer
unes manifestacions on deia que l'urbanisme ...
Se sent?, potser no se sent prou bé,
EL SR. PRESIDENT:
Se sent, Sr. Tur, se sent.

~~~::~~~~~~~~~~~~========================================~~=========
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EL SR. TUR 1 TORRES:

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

Gracies.
Va fer unes manifestacions on deia que I'urbanisme a les
Illes Pitiüses no poclia continuar com fíos ara. Nosaltres,
clavant aquestes manifestacions, donat que voste ' és el maxim responsable de l'ordenació del territori ti volíem preguntar: Quines mesures pensa emprendre per evitar que
aquesta situació sigui com fins ara?, evidentment, compartim
les seves paraules que no podem continuar aixÍ.

Sí, Sr. President. Sr. Diputat, respecte de la Llei de
sol rústic, unes dates més o manco concretes poden ser
el mes d'octubre del 94 per a presentació en el Parlament del projecte de !leí; respecte deis plans especials
d'ordenació segons la Len, a la millor un poc abans, els
mesos de setembre, fins i tot a la millor juliol, i respecte
del Pla parcial territorial, aquest pot evolucionar en unes
dates de cara a desembre del 94.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

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

Grades, Sr. Conse!ler.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President. Sr Diputat, voldria veure el context d'aqueixes paraules. No obstant ajxo, Ii puc dir que estam preparant normes legals del nivel! d'una Uei de sol rústic normes reglameotades del nivel! d'ordenació d espais naturals
i normes de rang legal, via decret, quaut un pla parcial de
l'iHa d Eivissa, entroncada amb I'oferta tw-ística. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula
el Sr. Tur? Té la paraula.

L7) Pregunta RGE núm. 1576/94, de l'Hble. Sr. Di.
putat Xavier Tejero i Isla, del Grup Parlamentari SOCIALIST A, relativa a aportació per finan~ar la construcció de l'institut d'ensenyan~a secundaria de Fer.
reries (Menorca).

EL SR. PRESIDENT:
La setena pregunta és la 1576, del diputat Sr. Xavier
Tejero i Isla, del Grup Parlamentari SOCIAUSTA,
relativa a aportació per finanl;tar la construcció de I'institut cJ 'ensenyanl;ta secundaria de Ferreries a Menorca.
Té la paraula el Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO 1 ISLA:
EL SR. TUR I TORRES:
Sr. President. Sr. Conseller, evidentment, davant aquestes
manifestadons de bona voluntat, respon també amb unes
manifestadons, amb unes intencions de treure una serie de
legislació que vendrien a paHiar aquesta situació. en qualsevol cas, ens agradaría escoltar terminis i més compromisos,
perque no vóldríem que passas com passa amb les directrius
d'ordenació territorial, que és una documentació basica
perque els ajuntaments actualitzin I'ordenació del seu territori, que si no ho fan és perque aquesta normativa tarda
molt a sortir, fa anys que aquest govern té el compromís de
treure-les i no les treu, i tan sois avui ha tornat a recordar
aquest compromís, ni tan sois ha fet cap altre tipus de menció o de compromís en aquest sentit. Nosaltres esperavem
que després d 'aquesta voluntat manifestada al Diario de
Ibiza, la resposta fos que sortirien prompte les directrius
d'ordenació territorial i que duna vegada per totes, s'aciariría aquesta situació urbanística a les nostres illes, í molt
especialment a l'illa d'Eivissa, pero constata m una vegada
més que no hi ha encara aquesta voluntat. Gnkies.

Gracies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. La
pregunta és tan senzilla com sona: Quina aportació té
prevista el Govern de la Comlloitat Autonoma per fioan~aJ' la construcció de 1 institut d'ensenyament secundad de Ferreries a I'illa de Menorca? Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Tejero. Té la parallla el conseller Sr.
Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gracies, Sr. PresicJent. Senyores j senyors diputats.
Sr. Tejero, també la meya resposta és un poe senzilla en
principio no sé si sap voste que no tenim competencies
en educació. Aixó és el que li volia dir en principio Grades.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gra.cies, Sr. Tur. Vol tornar afer ús de la paraula el
conseller? Té la paraula.

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Tejero? Té la paraula.
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EL SR. TEJERO 1 ISLA:

Sí gracies, Sr. President. La pregunta, como claramente
parece que estaba entendida, era: ¿Cuál es la cantidad?, no
hablaba de competencias, sino de cantidad. El pueblo de
Ferreries, que es el cuarto de la isla de Menorca en población, tiene unos cuatro acuerdos ratificados de forma unánirne por todos los grupos municipales, por todos los grupos
que forman el consistorio, relativos a un convenio con el
Ministerio de Educación a la asunción del proyecto del ministerio, a la compra del solar del instituto, y recientemente
la ratificación del convenio en acuerdo del Pleno de 30 de
octubre de 1993. Evidentemente, la pregunta era y es concretamente: ¿Qué cantidad tiene prevista la Comunidad Autónoma? Si la respuesta es que no tienen competencias, espero
que le den la misma respuesta al Ayuntamiento de Ferreries
y al pueblo de Ferreries. Gracias.

museu Puig des Molins d'Eivissa. Té la paraula la Sra.
Magaña.
LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, en
maig del 92, aquest grup socialista va retirar una proposi ció no de llei per crear la pla~a de restaurador del
museu Puig des Molins, a Eivissa davant el compromís
de la consellera de llavors, que era d'Unió Mallorquina,
la Sra. Maria Antonia Munar, i de voste mateix, que
aquesta pla~a es crearía immediatament.
Han passat dos consellers més i nosaltres no tenim
notícies que s'hagi dotada. El eonseller de la Funció
Pública ens va dir en la darrera intervenció que varem
fer en aquesta cambra que la pla~a estava creada pero
que no es podia dotar pressupostariament.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Tejero. Vol tornar afer ús de la paraula el
conseller? Té la paraula.

Jo li deman exactament quan pensa dotar i cobrir
aquesta pla¡;a. Gra.cies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Tejero, jo havia dit aixo en principi per una qüestió de rigor,
perque hi ha una relació bastant forta, com voste sap, entre
competencies i finan~ament. De totes maneres, jo li puc dir
que conec perfectament el eas de Ferreries, eom conee perfectament altres casos, i no hi ha un plantejament global per
part del ministeri, no hi ha un mapa escolar previst, no hi ha
un traetament públic i honest de tates aquestes coses, sinó
que hi ha pactes amb ajuntaments i a vegades a mitja veu. No
obstant aixo, jo li puc dir que, d'una forma insistent i apassionada, fixi's en la paraula, i apassionada, he defensat personalment davant del ministeri i davant de tots els estaments la
eonstrucció d'aquest institut a Ferreries, i eontinuarem amb
aquesta insistencia apassionada en defensa de Ferreries, i li'n
die més, d'aixo, pregunti, pre exemple al Sr. Marchessi, pregunti a la gent del ministerí que hem fet perque aixo es
resolgui, i li'n diré més, si el ministeri ho vol, aixo es resol
en dos dies. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
1.8) Pregunta RGE nÚDl.1585/94, de I'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA relativa a cobrir la plac;a de restaurador en el
Museu Puig des Molins.
EL SR. PRESIDENT:
t

Pass am a la vuitena pregunta que és la 1585, de la dipu-

s~a Sra. Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentarí
CIALISTA, re lativa a cobrir la plac;a de restaurador en el

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula el Sr. Conseller
de Cultura.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Magaña, efectivament, el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears número 67,
amb data 4 de juny del 92, va crear aquesta pla¡;a de
restaurador; evidentment, quan es va crear era necessaria, pero, no obstant aixo, no va ser dotada i, per tant, no
esta coberta per raons obvies durant aquest any, per
raons economiques i sobretot per no fer créixer, per no
incrementar, el capítol primer.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula la Sra. Magaña? Té la paraula.
LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, es veu que no
hi va haver pressupost ni l'any 93 ni l'any 94, i mentrestant, totes les peces que hi ha al museu Puig des Molins
pateixen un greu deteríorament, denunciat per tots els
estaments culturals d'Eivissa.
Ja que voste posa tanta passió en l'educació i deia al
meu company Xavier tejero que ha defensat apassionadament qüestions de Menorca, jo li demanaria que hi
posas la mateixa passió, a veure si d'una vegada es cobreix aquesta plac;a d 'Eivissa. Gracies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Magaña. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 1
ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

l

una conducció d 'uns tres quilometres des del moll de
Portopí fins a ( ... ) ponent, amb una ( ... ) de 540 cavalls.
HI ha una possibilitat més cara, que és impulsar l'aigua
a un ritme més rapid, en deu hores, que és la de pasar
unes bombes de 1.000 cavalls, amb un pressupost maxim
de 275 milions de pessetes.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Magaña, efectivament, no, aquesta vegada no amb tanta
passió, sinó amb menys passió, pero sí amb igual efectivitat,
voldria dir-Ii que continua sent necess~hia, més si tenim en
compte que és molt probable que no soIs el museu Puig des
MoHns, sinó el Dalt Vila es posi en marxa. Per tant, no soIs
un restaurador, sinó que hi necessitarem més personal.
De tates formes, li puc dir que en data 28 de febrer del
94 s'ha demanat que, en el catélleg, que s'esta negociant en
aquest moment, s'hi inclogui aquesta pla~a i pugui ser coberta. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
1.9) Pregunta RGE núm. 1304/94, de I'Hble. Sr. Diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a connexió de la xarxa de distribució d'aigua amb
els vaixells que suposadament la transportaran.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la novena pregunta, que és la 1304, del diputat
Pere Sampol i Mas, del Grup PSM i EEM, relativa a connexió de la xarxa de distribució d'aigua amb els vaixells que
suposadament la transportaran. Té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gr:kies, Sr. President. Hem sabut pels mitjans de comunicació que el Govern de les Illes Balears esta tramitant i
intentant superar les dificultats legals existents per transportar aigua des de Tarragona a les Illes Balears. A ha res
d'ara, els voldríem demanar: 1 que ja saben com s'ho faran?,
és a dir, ca m? , quin cost?, com superar les dificultats de
connexió des del vaixell fins als diposits, a partir deIs quals
es fa la distribució?, etc. Esperam la seva resposta.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. té la paraula el conseller
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President. Sr. Diputat, hi ha dues possibilitats respecte
de la pressió d'entrada d'aigua: Hi ha un pressupost de 185
milions de pessetes per impulsar l'aigua amb un volum de
20.000 tones di aries en vuit hores, la qual cosa significa fer

Gra.cies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. Sampol? Té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. No sé si s'ha ajustat totalment
a la pregunta. Ens agradaria saber quin és el cost total
de l' operació amb les previsions que tenen de transport
d 'aigua, entenent que aquestes infraestructures que
s'hauran de realitzar amb un cost important no són ni
una solució a llarg termini ni definitiva, i per tant, creim
que s'haurien de sospesar aquestes inversions i intentar
que les solucions adoptades no fossin simplement per a
enguany, per la immediatesa d 'ara mateix, sinó que
servissin per a tata la vida. Aixo és el que ens aconsella
el nostre sentit comú, el qual pareix que no coincideix
amb el seu, en aquest caso Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. vol tornar afer ÚS de la paraula
el Sr. Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i
Beltran):
M 'ha de perdonar, la pregunta l'h entesa clara: Obres
de connexió d 'aigua des del vaixell fins a la xarxa arterial.
Si voste vol amb més tranquiHitat l'hi puc exposar.
( ... ) cost molt ampü' bi ha partides que van des de practic de port fins a remolcadors, vaixells, conducció d'aigua des de plantes de Tarragona a port, que és molt
ampli, hi ha unes bandes d 'aproximació enormes, es un
concurs públic qul pot ajustru' un preu ajustat. No obstant aixo respecte de conducció d 'aigoa des de vaixell a
xarxa arterial, l'aplicació d aqueixa inversió en tarifa pot
estar en 10 pessetes per metre cúbico
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
1.10) Pregunta RGE núm. 1299/94, de l'Hble. Sr:
Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentar!
MIXT, relativa a contingut de l'informe favorable de l~
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terr!·

==~=;~==~==============~==========~======~~==~======~~~~
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal.

EL SR. PRESIDENT:
La desena pregunta és la 1299, del diputat Sr. vidal i
Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a contingut de
l'informe favorable de la conselleria per a la declaració d'interes social del camp de golf Golf de Ibiza S.A. Té la paraula
el Sr. Vidal i Juan.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, com ho recordara,
en una anterior sessió plenaria, li vaig demanar quina concessió tenia el camp de golf Golf de Ibiza S.A., quin volum
d'aigües procedents d'una estació depuradora de residus el
provei'en i, sobretot, quin era el volum per reguiu d'aquest
camp, que té 50 hectarees. Voste em va donar les dades
oportunes, peró, és clar, en saber que era de 600 metres
cúbics diaris la producció d'aquesta estació depuradora d'aigües residuals, voldríem saber ara com es va donar l'informe
favorable de la Conselleria d'Obres Públiques, no que ens
llegeixi tot l'informe pel que fa a la suficiencia, segons preveu l'article 2.4 de la llei de camps de golf, sinó senzillament
el que fa referencia a la suficiencia d'aigües per al reguiu
d'aquest campo Moltes gnlcies.

11.1) InterpeHació RGE núm. 588/94, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la gestió del
Govern en materia d'activitats classificades.
EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon interpeHacions. Comenc;arem per la InterpeHació
número 588, del Grup Parlamentari SOCIALISTA,
relativa a gestió del Govern en materia ...
Sí, Sr. Alfonso, per que em demana la paraula?
EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:
Sí, feia una esto neta que li demanava la paraula; es
referent a la res posta que ha donat el conseller, les preguntes orals en pIe són perque tots els diputats s'assbentin de les respostes, no només el diputat que fa la
pregunta. Si li ofereix un certificat, el que seria lógic
seria que o bé fos llegit o bé fos passat a tots els grups
parlamentaris.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Té la paraula el conseller Sr. Reus.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran):
Sr. President. Sr. Diputat, pens sincerament que és millor
que li lliuri un certificat; el duc aquí, en ma, per Hiurar-l'hi,
a voste. S'hi expressen quatre prescripcions d'ús molt determinants, que abunden en una resolució del Ministeri d'Obres
~úbliques de data 1 de juliol de l'any 90 que dóna concessió.
Es un tema un poc complex, si voste vol, l'hi puc lliurar i
l'hi explicaré. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula,
Sr. Vidal?

Efectivament, Sr. Alfonso, en aquest aspecte té tota
la raó. Jo prec, en qualsevol cas, que el certificat aquest
sigui Hiurat a la Mesa i la Mesa el fanl arribar a tots els
grups parlamentaris.
Passam a la InterpeHació 588, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a la gestió del Govern en materia
d'activitats classificades. Té la paraula, en nom del grup
interpeHant, la diputada Sra. Magaña.
LA SRA. MAGAÑA I ALAPONT:
Sr. President, sen yo res diputades i senyors diputats.
El títol d'aquesta interpeHació simplifica, no ofereix
cap dubte, quina és la materia que debatrem. Quina ha
estat la gestió del Govern de la Comunitat Autónoma de
les Illes Balears en materia d 'activitats c1assificades?, i el
que és més important, té el Govern d'aquesta comunitat
autónoma una política en aquesta materia?

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sí, més que res per agrair-li que em facilítí aq uesta ínformació. a la vista de la qual deduir. .. , perque. si no té una
altra concessió endemés d 'aquesta que va mencionar no s'hi
haul'ia pogut donar aguest informe favo rable. Per tant, el
~le~irem. l'hi agraesc, i llavors) a ens don arem per satisfets o
al el11 una altra pregu nta. Gracies.

h

Per poder arribar a qüestionar el dit, com un petit
ac1ariment, voldria dir a tots els diputats presents que les
activitats classificades són aquelles, abans ~ ara, denominades molestes, insalubres, nocives i perilloses. Encara
que sembli una qüestió menor o un assumpte de rang
polític inferior, es tracta d 'una de les polítiques que
afecta majoritariament tots els ciutadans d'aguestes illes,
tant aquells que són titulars, arrendataris o treballadors
de les diferents empreses afectad es com la resta de la
població. No hi ha cap de nosaltres que no vaig a un bar
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a prendre un cafe o, si continuam amb els exemples, és elar
que, quan un de nosaltres posa gasolina a una estació de
servei, fa ús d'un servei inelos dins el títol d'activitats elassificades, i en aquest cas, a més, es tracta d'un servei del qual
tots esperam el més rígid compliment de les condicions de
seguretaL
En abundar en l'explicació, és evident que la nostra comunitat autonoma sostenguda en pilars economics ineludiblement turístics i en una Llei de millora de l'oferta turística complementaria, dins la qual estan inelosos establiments
tals com discoteques, sales de festa, restaurants, hotels i apartaments turístics, és d'importantíssims compliment que
totes les activitats descrites ho sigui n amb les maximes condicions de seguretat i salubritat sense ocasionar molesties als
altres membres del col·lectiu i sense ocasionar un perill latent.
Per poder garantir aixo és necessaria una bona gestió de
govern en aquesta materia i es pot dir que una bona gestió
existeix si hi ha control, si hi ha eficacia, si hi ha agilitació en
la tramitació deIs expedients, si hi ha una correcta inspecció,
si hi existeixen correccions de les deficiencies i tot allo que
pugui conduir a la correcta concessió de la llicencia municipal d'obertura. I és en aquest punt on no és possible dir que
la gestió hagi estat correcta, i encara menys, bona.
A tots els ajuntaments de les nostres illes, els funcionaris
encarregats de donar la cara davant els ciutadans ho tenien
i ho tenen molt negre, i sense pesar que puguem entrar en
bromes, tots coneixem locals turístics que obrin les seves
portes sense la llicencia d'obertura, que desenvolupen la seva
activitat sense aquesta i que possiblement tanquin o donin de
baixa la seva activitat sense haver arribat mai a obtenir-Ia. I
quan l'interessat de mana al funcionari municipal que passar
amb la seva concessió, aquest no pot fer més que dir que
encara esperen la contestació de Palma, i és així de forma
generalitzada. Les dades de tres ajuntaments de diferent
població són les següents i ho confirmen: Per exemple, al' Ajuntament de Calvia hi ha 2 expedients pendents de 1989, 4
expedients pendents de 1990, 7 expedients de 1991, 10 de
1992,29 de 1993 i 18 d'enguany, de 1994; d'aquest total, 4
són gasolineres, estacions de servei, 19 són restaurants, 13
són bars i 14 cafeteries, la qual cosa ens demostra la importancia que hi té el sector turístico Precisament, cal destacar
que aquest Ajuntament de Calvia, ell mateix, fa el seu sistema de visita i inspecció, la qual cosa agilita notablement els
tramits, perque hi ha altres ajuntaments de les nostres illes
que no disposen d 'aquestos serveis.
A l'Ajuntament d'Esporles, un ajuntament petit, hi ha
expedients de 1991 i al de Formentera, que és el que més
conec directament, hi ha expedients solucionats i no ( ... ),
remeso s a la comissió d'activitats elassificades deIs anys 1991,
92 i 93 que encara no han estat contestats per aquesta comissió.
De tot l'exposat, la majoria deIs establiments funcionen
amb tota normalitat, com si disposassin de la llicencia d'o-

bertura, guan, a la millor, l'únic que tenen és en realitat
una obertura de paraula del bade de la seva població
condicionada a la res posta positiva de Palma, i és així
perque, és elar, el que no pot dir el batle als interessats
deIs municipis és que esperin a obrir de fet, quan aquesta contestació de Palma a vegades tarda entre un any i
un any i migo
És oportú, per tant, qüestionar del Govern aquesta
materia, perque la gestió ha estat pessima, així ho ha
reconegut els mateixos presidents deis consells insulars
de Mallorca i d'Eivissa i Formentera, ho han reconegut
davant els mitjans de comunicació, no mai en aquest
parlament, per descomptat.
Aquesta pessima gestió fa imprescindible que aquesta
materia sigui immediatament traspassada als consells
insulars d'acord amb l'artiele 39 del nostre Estatut d'Autonomia. A més, encara s 'hi podria anar més enlla i
preveure la posterior delegació o traspas de la competencia a aquells ajuntaments que així la demanassin i
que estiguessin dotats de personal qualificat per exercirla.
El Grup Socialista aposta per la potenciació de l'autonomia local. D'acord amb el principi de subsidiarietat,
és necessari i urgent que el Govern doni entrada en
aquest parlament al text del projecte de llei futur sense
esperar que la Comissió Tecnica Interinsular resolgui el
traspas d'altres materies; com tantes vegades s'ha dit,
esperen a resoldre el tema del traspas de competencies
en materia d'agricultura i pesca per poder fer la d'activitats elassificades. Bastaria comparar-nos amb la Comunitat Autonoma de Canaries, semblant a la nostra en
la seva organització insular, on els cabildos, des de 1988,
tenen traspassades aquestes funcions, i com a dada autonomica també, s'ha de dir que a Múrcia existeix un
decret de 1989 pel qual es poden delegar les esmentades
competencies als ajuntaments de la regió.
Per tant, i per tancar la qüestió, a l'espera de la resposta de la Sra. Consellera, manifestam que és inacceptable que des de la propia Conselleria de Governació es
reconegui a dia 1 de gener de 1994 l'existencia de 904
expedients pendents de qualificació; és inacceptable la
falta d'interes en millorar un servei al qual sempre s'ha
tengut mal dotat de personal, i és finalment inacceptable
i molt lamentable la falta d'una política elara per tal de
descentralitzar la materia i apropar-la als seu s interessats, la qual cosa, sense dubte, hauria beneficiat tots els
sectors, en especial el sector turístic, m és quan des de
la Conselleria de Turisme s'han posat en marxa lleis de
millora de l'oferta complementaria tan necessaries per
a les nostres illes. Gracies, Sr. President.
(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt
Hble. Sr. President en la direcció del debat)o
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EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Magaña. Per part del Govern, té la paraula
la consellera Sra. Cirer.
LA SRA CONSELLER DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Magaña, dues precisions abans de comen¡;ar el tema de la
interpel'lació de caracter general quant a una interpel·lació.
Tenen dos punts de vista: Per una part, donar a coneixer
unes línies d'actuació i, per una altra, hi pot haver una part
negativa, que és que a vega des el Govern surt aquí per justificar una serie d'actuacions que hem fet malament o una
serie de deficiencies. En aquest cas, jo surt tranquil-la i contenta perque crec que puc exposar aquest tema, pero molt
confiada que el que hem fet en materia d'activitats classificades i el que feim per part deIs tecnics, que són els qui duen
aquest tema, es fa i es fa bé, encara que voste em digui que
la gestió ha estat tan desastrosa i tan deficient. No li vull dir
que no hi hagi coses que s'hagin de millorar i que, des del
moment en que varem prendre consciencia que hi havia una
serie de temes a impulsar, entre ells els expedients, no s'hagin preses una serie de mesures a aquest respecte.
Ara, també m'agradaria que quedas clar un tema, és una
competencia que té la conselleria i, per tant, jo, com a responsable polític, sí que som responsable de dir quines directrius s'hi han de donar o quines directrius polítiques hi ha,
pero també m'agradaria que quedas clar, per a la gent que
no coneix exactament que és, que és una competencia eminentment tecnica i que, per tant, les normes que ens obliguen i tot el procediment tt!cnic que hi hem de tenir en
compte ens condicionen moIt, i m'agradaria també dir una
cosa, que és una competencia complicada, que no és tan
faei! fer judicis de valor i crec que en el projecte polític ha
de quedar clar cap on anam, i són dues idees molt basiques
les que li diré després: Cap on anam o quins són els objectius que jo, com a responsable d 'aquesta conselleria, crec que
havia de marcar a aquest departament?, pero crec que és una
materia complicada per diversos motius.
Per una part, i no sé si vaig bé o malament, voste em
demanava un projecte de llei de futur, pero jo li vull explicar
que és complicada aquesta competencia, per una cosa molt
concreta, que nos al tres tenim la competencia executiva no
legislativa d'aquesta materia. Per tant, el marc legal que ens
~ct\ ~a al marge d'una norma que ses va crear ¡'any 88 per
I allttga Conselleria Adjunta a Presidencia, pe[ cooseller
responsable en aquell moment de creació de la Comissió
d'activitats classificades i del seu funcionament , ens movem
amb Un decret de l'any 61 , que va ser el que va aprovar el
~eglament amb aquest títol tan llarg d'activitats molestes,
~S~l ubres i perilloses. Que vol dir aixO? , que l'any 61 ni hi
.~vla Hna dinamica el /obertura d'establiments, ni una expanS10 cOm la que hj ha ara, ni tampoc tata una serie de coses
qUe es c\emanen com a obligades; per tant, és un decret que
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ens obliga a aquest compliment i que no hi eren. És un
detall del qual hem parlat una parell de vega des amb els
responsables d'aquest departament, pero em pareix que
es demanava un informe deIs veinats d'alla on s'havia
de fer un establiment, a la millor llavors eren plantes
baixes i amb quatre o cinc preguntes en sortien; en
aquest moment, per exemple, a una gran superfície que
tengui una illa amb finques de pisos amb molts de veinats, és un tramit excessivament llarg i complicat; aixo
no vol dir que no s'hagi de fer i que ens alliberi de la
responsabilitat que voste em digui aquestes xifres, bastant alarmants, per cert, de l'Ajuntament de Calvia i de
l' Ajuntament d 'Esporles, jo li pregaria que em digués
exactament quines són i jo veuria exactament quina
dificultat tenen.
Bé, apart d'aixo, el marc legal és difícil, per aIXO,
perque tenim una norma de l'any 61, que és una mica
obsoleta, que per on primerament s'hauria de comen¡;ar
és per canviar aquesta norma que encasella molt la
dinamica municipal, perque obliga l'ajuntament afer
uns tramits molt complicats, molt llargs i molt farragosos pero que hi són.
Molts de tramits que ens diu aquesta llei són de facil
teoria i de molt difícil execució. Per una altra part,
també és complicada perque els informes deIs tecnics
cada vegada són més minuciosos, i jo agraesc que ha
siguin, i agraesc que moltes de vegades ens telefoni gent
o membres d'un ajuntament, sigui del nostre color o
d'un altre, aixo és independent, o un senyor que té un
restaurant a abrir i ens demanin una mica de celeritat i
ens pressioni una mica perque facem més via. Evidentment, el tecnic esta disposat afer més via, esta
disposta a donar-hi celeritat, si aquell expedient esta
impol-lut, sense cap taca i que tot funcioni, pero per una
cosa molt clara, perque tota signatura que hi po si aquest
tecnic, si llavors hi ha qualque problema, qualque entrebanc, el jutge no em vendra a cerca a mi, cercara el
tecnic que hi ha posat la signatura i a ell se li demanara
la responsabilitat i l'exigencia, per aixo és que el tecnic
és molt escrupolós, no només en el sentit d'exeeutar la
seva responsabilitat com a tecnic, sinó en el sentit aquell
de dir: Alerta, jo som tecnic, jo som aquí per complir
una serie de normatives i no m'engrunaré gens els dits
perque em pot passar qualsevol cosa. És un tema accidental pero també, per part del responsable polític,
moltes de vegades s'agraeix.
Quant a la política que es duu en aquesta materia.
Jo només vaig dir dues coses basiques i clares, que eren
que amb els recursos que tenim, Sra. Magaña, podíem
tenir més recursos humans, de tecnics, no li'n dic, perque la labor que es va fer a partir del 86, crec, per fer
la implantació informatica, per fer un procés informatic
que fos bastant avan¡;at i que, en aquest sentit, funciona,
pero per ventura sí que hem de fer un mea culpa nosaltres, com a Administració, per no tenir un tecnic que
possibiliti l'agilitat i llevin aquest embós. Pero les direc-
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trius varen ser dares, amb els recursos que tenim, amb els
recursos humans i amb els recursos materials que tenim, fer
possible que s'executi la competencia, la competencia executiva, amb la maxima responsabilitat i amb la maxima eficacia
crec que aixo es fa perque, si no, seria dir poca cosa en nom
d 'aquests professionals que tenim.
Un objectiu dar, el dic ara, que és d'aquí a final d'any,
perque sabem que dia 1 de gener del 95 aquesta competencia
passara a consells insulars, em sap greu que voste digui que
es passa a consells insulars perque la gestió del Govem ha
estat pessima i, per tant, es passa als consells insulars perque
la solucionin, si no ho entes malament, crec que ha estat
aixo; crec que són altres coses les que motiven que es facin
transferencies del Govem als consells insulars. Ara no sé
exactament on era, pero , que es passi als consells insulars,
crec que és important.
Exactament, que dia 1 de gener del 95 estara en mans
deIs consells insulars, i l'objectiu basic que tenc jo, com a
objectiu polític clar, és que día 1 de gener del 95 se'ls passin
expedíents pendents zero, que hí hagi els que hi hagi en curs,
peró que , d'expedients pendents, no n'hi hagi cap, i crec que
duim camí de complir-ho perque, a hores d'ara, voste m'ha
dit una xifra de nou-cents i busques a 1 de gener, en aquest
moment hí ha uns quatre-cents cinquanta o cinc-cents de
pendents.
Quant a discoteques, sales de feta, restaurants. Sé que, de
restaurants, en puc parlar; ara, de discoteques i sales de fets,
a més de amb el Reglament d'activitats classificades, es mouen amb un altre reglament, que és el d 'espectacles públics,
la transferencia encara no ha estat efectiva, estam en conversacions, igual que amb el tema de joc, i per tant -no sé si hi
feia aHusió per diferents incidents que hi hagut a certes
discoteques de zones turístiques ara- és una competencia
que sí que tocaria més a l' Administració central o a delegació del Govem.
També esmentava molt els ajuntaments, on hi ha una
certa problematica i que els ajuntaments hi han de donar la
cara. Jo Ji voldria dir una cosa, un expedient d'activitats
classificades neix sempre a un ajuntament, no neix mai a la
Comunitat Autónoma, i no mor mai a la Comunitat Autónoma, sempre mor a l'ajuntament. Vol dir que la persona
interessada fa el tramit a l'ajuntament, fa la sol, licitud de
tramit a l'ajuntament i és a l'ajuntament on, tot l'expedient,
ben preparat pel tecnic, segons l'ajuntament, hi ha ajuntaments petits que no tenen una capacitat tan bona com la
d'altres ajuntaments amb més importancia, que tenen més
tecnics, per exemple, voste m'ha dit el de Calvia, és un
ajuntament que té una serie de tecnics i una serie de professionals que fan que els expedients arribin amb una altra
serie de condicions; passa a activitats classificades, segueix el
procés normal, el qual ara no li explicaré, que és donar
altres (oo.), fins que va a la comissió, i se'l remet de bell nou
a l'ajuntament, el qual concedeix o no, en virtut de !'informe
qué li diu la comissió, permís a aque11 senyor per iniciar la
seva activitat.

Em parla d'expedients del 90 i d'anys més enrera
també li puc dir que em consta que hi ha expedients qu~
ens entren a la conselleria i que no són precisament ni
del 93 ni del 94, que quan en entren expedients, a vegades han rodat més d'un any i mes de dos per l'ajuntament pertinent; no són to15, no em vull excusar en aixó
peró n ' hi ha molts i quan I 'ad~nistrat demana gu¿
passa, a vegades lambé \l diuen: E s a la Comurutat Autónoma pero no fa gaiTe temps que ens ha arribat , a la
Comunitat Autonoma. Molts d'expedients ens vénen
amb una serie de deficiencies i no ens queda més remei
que demanar que se solucionin aquestes deficiencies a fi
que es pugui informar de forma correcta aquest expedient.
De 110cs sense llicencia, evidentment, n 'hi ha molts
i n'hi ha molts on passa una cosa encara més curiosa,
n 'hi ha que obren, tanquen i encara no han aconseguit
la llicencia. És un tema que hem d'evitar. Ara no entraré en temes de xifres, peró sí que li puc dir una cosa.
La mitjana deIs expedients -no II faci tantes senyes, Sr.
Valenciano- que tenim ara és, podria dir tres o quatres
mesos, pero m'arriscaria molt, quatre, cinc mesos és la
mitjana deis expedients que eos entren nous ara, els que
ens entren nous ara' deIs que tenim pendents, si ti explicas el procés entendria perque ens en queda alguo peJ
migo Hi ha un tecnic que només es dedica a trew'e expedients antics; de fet, I'any passat varem aconseguir una
cosa, que ens entrassin una mitjana de mi dos-cents o
mil tres-cents expedien15 i en sortissin més de mil cinccents; aixo vol dir que recupenlvem una mica de retardo
Amb aixo no vull justificar gens que el que s' hagi fet
fíos ara sigui el que és optim, pero sí que vull dir tlnes
paraules, no sé si d' alabanc;a, que, per ventura les nostres indicacions, a nivell politic no han estat les que
haurien de ser, pero sí que la labor del tecnic, com a
responsable d 'aquesta mateda ha estat la que tocaya
cree que aixo sí que s'ha de reconeixer per part de1S'
ajuntaments per part de ['administrat, i jo, com a responsable d'una eonseUeria on fa feina aquest tecn1c, he
de reconeixer la boDa labor d'aquests tecnies que estan
al front d'aquest departamento Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera. Passam al tom de fixació.
Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr . President, senyores i senyol's dip.utats. Dins el mes
de gener, aquest diputat que els parIa, va fer una serie
de preguntes per ser contestades per escrit al GovefIl
sobre les activítats classificades; en concret, demana va
quants d 'expedients d activitats classificades s'han reso 1t
els anys 1991 , 1992 i 1993 per la comissió corresponent,
quants d'expedients hao entrat els aoys 91 92 i 93 i
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l1 ts d expedients d'activitats classificades es tI·oben pen-

qua ts en aquests moments. La resposta va ser puntual, i la

cien seJleria va dir que du ranl el 91 , el 92 i el 93 varen ser
CO~¡¡ficats favorablement 1.067, 1.094 i 1.580 expedients i en
qU;en ser retornats 174, 313 i 153. O sigui, que, per exemple,
~a ny 1993, es varen resoldre 1. 700 expedients. Que el primer
gener ele 994 n'hj havia pendents de resoldre 904.

el:

També vaig demanar quins n'hi havien entrat, com he dit
abans, i n'hi havien entrat 1.563 l'any 91 , 1.224 el 1992 i
1.231 el 93.
Conclusió: La conclusió és que en aquest moment la
conselleria resol més expedients deis que lí entren, crec que
les xifres són clares a aquest respecte. Ara bé, també és una
conclusió que 904 expedients pendents volen dir aproximadament set o vuit mesos des que li entra un expedient. Per tant,
la mitjana és, en la meya opinió, una mica més elevada que
la que ha dit la conseUera o al manco era, a primer de gener
de 1994, una mica més elevada que la que ha dit la consellera.
Jo m'he preguntat moltes vegades a veure si, aquesta
competencia d'activitats classificades, activÍtats molestes,
nocives, insalubres i perilloses, hi ha una justificació perque
els ajuntaments l'hagin de remetre al Govern per a la seva
resolució i no ho puguin fer directament. Jo pens que hi ha
assumptes molt més importants, com donar una llicencia
d'obres, que ho fa directament un ajuntament i, per tant, jo
pens que s'hauria de plantejar seriosament, primerament en
la transferencia als consells insulars i després que cada conseU insular faci el que trobi, perque a la millor s'hauria de
poder delegar en els ajuntaments aquesta competencia.
1 ja que ha sortit una diputada, la qual, encara que elegida
per Eivissa, és de Formentera, sap que des de Formentera
s'han d'enviar els expedients a Palma i que hi han de tornar,
I).e posat el cas més llunya i més difícil; aixo igualment es
pot aplicar a Eivissa i a Menorca i després també a la part
fGrana, a Palma també; remoure aquests expedients realment
és un ent rebanc per a la seva rapieta resolució.
, ;Per tant, jo crec que el problema d 'aquesta competencia
~ que rapidament ha de ser transferida als consells insulars,

I crec que els consells insulars han de pensar en delegar en
els ajuntaments, sobretot delegar en els ajuntaments que
tenguin una capacitat de gestió, que puguio resoldre de for~a rapida. perque, realment, no té cap sentít que els batles
dlguin que sí que puguln obrir uns establiments que no
l:?en la Llicencia d 'activitats. Aquesta situació és una situaCI~ cronica, és una situació que s' ha de cOI-regir, i la soludó
111~ raonable és que sigui que aquests expeilients es resoJ guln djns el propi ajuntament.
al . Per acabar , voldría CUf que fa poc he rebut, supos que els
d tres grups parlamentaris també l'ban rebut un acord sobre
c:escentraJització de competencies als ajuntameots de la
CiO~Ullitat Autónoma de MúrCÍa i ele la Federació ele MuniPIS de Múrcia. Un a de les propostes que ha·n signa t és la
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delegació de les competencies autonomiques en materia
d'activitats classificades als ajuntaments de municipis
amb poblacíó superior a cinc mil habitants que, haventla sol·licitada, comptin amb personal suficient i mitjans
adequats. Per tant, aquí tenim ja un precedent que
aquesta competencia s'hauria d'exercir directament pels
ajuntaments, que jo pens que és la manera que es resolguin aviat. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM
par aula el Sr. Orfila.

EEM, té la

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. el Grup
PSM i EEM ha mostrat sempre una gran preocupació
pel funcionament del servei d'activitats classificades,
depenent de la Conselleria de Governació. En aquest
sentit, ja en la primera compareixen~a de la nova consellera, produida dia 30 de setembre del 93 davant la Comissió d'assumptes institucionals i generals, li feiem
arribar la nostra preocupació pel funcionament d'un servei que -tots hi coincidíem en l'apreciació- acumulava
uns retards en la tramitació deIs seus informes que havia
provocat les protestes de molts d'ajuntaments i evidents
perjudicis als ciutadans que havien de recórrer a aquest
servei.
La consellera, amb la franquesa que li és característica, reconeixia un funcionament prou deficient d'aquest
servei, tot i acceptar les dades que s 'havien arribat a
produir uns retards de vuit i deu mesos de mitjana per
remetre uns informes que són preceptius per poder
donar la llicencia d'obertura a qualsevol establiment.
Reconeixia igualment, la consellera, la practica inexistencia de les inspeccions que haurien de fer-se per comprovar el compliment de les prescripcions que, en la
major part deis casos, s'adjunten a l'informe que es
remet als ajuntaments.
Conscients que el problema requeria solucíons drastiques, el nostre grup va presentar, a través de les esmena
amb text alternatiu a una proposta de llei d'atribució de
competencies als consells insulars, la proposta que
aquest servei es transferís a aquells organismes, a aquelles institucions. Ens basavem, per justificar l'oportunitat de la proposta, en les paraules pronunciad es pel
president del Consell de Mallorca, quan actuava amb
caracter de diputat i portaveu del seu grup en aquest
parlament el maig de l'any passat, en reclamar a aquest
diputat que els parla una iniciativa per transferir aquestes competencies amb canicter d ' urgencia als consells,
unes competencies que el Sr. Verger no dubtava en
qualificar de molt importants (pagina 3227 del Diari de
Sessions) , pero com que no és el mateix demanar que
votar i no bi ha res més castigat que la llengua, els diputats del PP-UM votaven en contra de la nostra esmena
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tot i reclamar la necessitat d 'una llei que fos presentada pel
conducte de la Comissió Tecnica Interinsular. Tots coincidien, a<;o sí, en la necessitat de transferir aquest servei com la
so lució més realista per poder solucionar els greus problemes
de funcionament existents.
El fet és que des de día 10 de desembre tenim presentada
la proposta en forma de text articulat davant la Cti i esperam, no sabem prou bé que, pero esperam. La consellera ens
ha dit que si una cosa té clara és que dia primer de gener del
95 els consells insulars tindran la competencia, i la veritat és
que no sé quins comptes són els seus, no sé quins comptes
són els del Govern perque passen els termínís, i quí escolta
la presidenta de la Ctí i vice-presidenta del Govern és que es
necessíta gaírebé un any per poder tramitar una llei d'atribució de competencies, no entenem com pot concordar amb les
afirmacions que feía fa un moment la consellera.
1 del proposit expressat per la consellera de Governació
día 30 de setembre i per la vice-presidenta del Govern també
el mateix dia respecte de donar sortida a la problematica del
servei d'activitats classificades a través de la transferencies
als consells. Pensen, tal vegada, vostes que faran una proposta d 'atribució de competencies?, la fara el Govern?
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Orfila, li prec que fixi la posició, no que mogui debat
amb la Sra. Consellera, per favor.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President.
Mentre, que ha succeit? S'han produit canvis en la gestió del servei; canvis efectius, vull dir. Escoltavem fa un
moment les paraules de la Sra. Magaña en analitzar quin era
el nivell de tramitació de celeritat en la tramitació de cada
un deIs expedients, i nosaltres hem de reconeixer, senyores
i senyors diputats, que no hi hem trabat cap canvi o almenys
canvis que resultin visibles, apreciables pels ciutadans i pels
propis ajuntaments.
Aquest diputat que els parla s'ha molestat en fer una
petita enquesta a diferents ajuntaments per calibrar quina
havia de ser la nostra actitud davant aquesta interpel-lació i
hem arribat a uns resultats deIs quals diria que són encantadorso La majoria deIs ajuntaments parlen de sis meso s com el
temps normal de tramitació deIs expedients, alguns d'ells
insisteixen en els vuit o nou mesos de mitjana en aquest
moment, amb algunes puntes que són impressionats, i fins i
tot un ajuntament em va facilitar dades concretes que són de
pel·lícula, de pel-lícula de por, naturalment; les volen coneixer?, escoltin: Sol·licitud presentada per un ajuntament de
l'illa de Menorca dia 6 de maig del 92, es remet l'expedient,
resposta 18 de novembre del 93; un any i mig, 559 dies, si no
m'equivoc, 79 setmanes i mitja, és fort. Una altra sol·licitud,
8 d 'agost de 1991; resposta, 12 d 'agost de 1992; un any i
quatre dies. Sol·licitud, 23 de setembre de 1991; resposta -

aixo, amic meu, tan soIs ho sap el vent, escolta la resposta al ponent-, encara esta missing, no s'ha respost des
del 91. Una altra, sol· licitud en 27 de setembre del 89; el
15 d'abril del 91, practicament al cap d'un any i mig,
reclamen que hi manca un paper, se'ls remet a principi
del 93 i encara esperen, esperen asseguts, és clar. En
volen més?, en tenim més, de dades, hi podríem fer la
nit.
1 les inspeccions?, s 'ha superat aquell gloriós nivel!
de les set inspeccions realitzades el 92?, set inspeccions,
quan el nivell del volum deis expedients era d'uns mil
cinc-cents o dos mil anuals. M'han de reconeixer que és
realment una xifra ridícula.
Tenen idea, senyores i senyors diputats, de quants
establiments de les Illes Balears oberts, és a dir, en funcionament, no han rebut en cap moment al visita de la
inspecció d'activitats classificades per tal de comprovar
si l'obra efectuada es corres pon amb el projecte presentat i informat per aquest servei?, quantes inspeccions per
comprovar si les solucions de deficiencies s'han dut
realment a terme? Em sobren dits a les mans per
comptar-Ies.
Ha fet realment un esfor<; el Govern de les Illes
Balears per solucionar la qüestió en refor<;ar, per exempIe, el personal adscrit a aquest servei?, ho han fet a
partir de l'aprovació deIs pressuposts de la Comunitat
per al 1994? És evident que no. Per quin motiu no varen
acceptar les nostres esmenes que proposaven una ampliació del personal adscrit a aquest servei? L'eterna excusa
que no s'ha d'incrementar el capítol 1. S'han fixat vostes en la quantitat de coses que s'han sacralitzades en
aquesta comunitat? Qüestions com aquesta: No es pot
incrementar el capítol 1; una especie de manament
fonamental, que és evident que quan no els interessa,
s'incompleix. Excuses de mal pagador, volen que els ho
demostri?, volen que parlem d'algun servei perfectament
suprimible i que el Govern manté intocable malgrat la
seva clara manca de credibilitat i de rendibilitat?, volen
que parlem com, en eliminar el servei de millora de
l'habitatge rural, amb l'estalvi aconseguit podríem refor<;ar el servei d'activitats classificades i no hi hauríem
d'afegir ni un duro ni afegir-hi quantitat de personal
contractat? No, que ens cridaran a la qüestió i ja ho han
fet una vegada. Volen que els recordem com, posats a
trobar-hi sortides, a les qüestions que interessen al Govern, fins i tot el Govern hi troba sortides tan increíbles
com és la contractació de personal amb carrec a les
partides corresponents a inversions reals deis pressuposts
assignats a la Presidencia del Govern?, volen que els
n'aportem proves, d'aixo? En tenim, hem presentat una
interpeHació a aquest respecte.
La so lució és, per tant, una qüestió de voluntat política, pero tenen realment voluntat per donar sortida a
aquest problema del mal funcionament del servei d'acti-
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vitats classificades? i, si la tenen, que els atura de fer-ho? Gnkies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, té la par aula el Sr.
Yerger i Pocoví.
EL SR. VERGER 1 POCOVÍ:
Sr. President, senyores i senyors diputats. No pensava que
hagués de sortir aquí, simplement volia manifestar des del
meu escó la postura del nostre grup i dir que la gestió per
part de la conselleria va ser correcta i bona, i perque com
s'han fet a¡'¡usions personals a manifestacions del president
del Consell d'Eivissa i quedin cIares les coses, el que jo vaig
dir és que la legislació actual que regeix el Reglament d'activitats cIassificades és un bunyol i que si mantenim aquesta
legislació estatal, per molt que passem les competencies als
consells i als ajuntaments, continuaran produint-se retards de
cinc, sis, set, vuit, deu mesos idos anys. A mi no em serveix
d'excusa que em diguin que un expedient duu dos o tres
anys, si me'l mostren a la millor trobarem els motius pels
quals qualque expedient duu dos anys de retardo Saben vostes
que la majoria d'autoritzacions d'activitats d'obertura a l'Ajuntament de Palma es donen per silenci administratiu?,
saben per que? Perque les darreres sentencies han obligat els
tecnics a no voler informar. Voste comenta revisions, pero
és que no és una competencia de la conselleria, les revisions
són competencia deIs ajuntaments, i ens trobam amb la
incongruencia que mentre uns senyors revisen, els altres,
quan poden, fan les revisions.
Total, aquell tema a mi sempre m'ha preocupat molt, com
a tots vostes, perque no és logic que una autorització perdi
aquell temps que toca tardar, que-- tarda, perque realment
s'haurien d'arreglar en tres o quatre mesos, just té una solució pareguda a la llei o decret de dec1aració industrial, que va
permetre a la Direcció General d'Indústria a autoritzar instaHacions rapidament. No hi ha uns tecnics que cobren quan
fan els projectes d'activitats cIassificades? Ido, que se'ls doni
la responsabilitat i que l' Administració liberalitzi aquesta
qüestió, no a totes les activitats, perque n'hi ha que realment
Són molt més complexes, pero a la gran majoria d'activitats
clasSificades, s'hi haura de fer qualque cosa perque, si no, és
impossible. Avui dia en surten més expedients que n'hi entren, a la conselleria, s'ha mecanitzat el que es pot mecanitzar, qualque vegada qualque expedient tarda un any idos
dins un ajuntameut, lIavors s'envia a la conselleria, la conseHeria I'ha d'envtar a quasi tates les conselleries perque en
facin un informe i després les deficiencies tornen a l'ajuntameot perque les corregesqui i toroi a informar. Pero pot
estar ben segur que si no es canvia la legisJació en aquesta
materia, ho podrem passar als conseJls i els consells als ajun taments, jo som partidari que aqu eix tema passi als ajuntaments que tenguin tecnics suficients per informar, en poden
~tar ben segurs, pero si no canviam la legislació, d 'aquí a
Vlnt anys, per ventura e1s qul estigl.l Ín en aquesta cam bra
~ntinuaran discutint si eJs expedients dUJ"en dos o tres anys.
o queda més remei, en poden estar ben segurs, que: Prime-
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rament, passar la competencia en espectacIes públics de
la Comunitat Autonoma als consells o als ajuntaments,
és igual, i que després es canvil la legislació a nivell
nacional; allo altre sera mi llorar parcialment, sera posar-hi dos tecnics més, pero no hi podem fer res més.
Com pot ser que una conselleria tengui tecnics suficients
com per revisar 1.500 instal-lacions? No és possible, sí
que n'hi ha una, de possibilitat: Que els tecnics corresponents, que cobren, es facin responsables d'aquella
insta1-lació i així podríem tenir-ne un responsable.
Avui, com he dit, és el silenci administratiu deIs
ajuntaments que tenen tecnics el que campa per dins
l'ajuntament corresponent i les autoritzacions surten
així. Per tant, en la meya opinió i en l'opinió del nostre
grup, creim que la gestió de la conselleria ha estat correcta. Si em diu voste que es pot millorar, és cIar que es
pot millorar, tot en aquest món es pot millorar, pero
difícilment s'hi pot fer res més, i el que hem de pensar
entre tOt5 és a canviar la legislació, perque aquesta és
l'única manera d'arreglar aqueix problema. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Verger. En tom de replica, té una intervenció de cinc minuts la Sra. Magaña.
LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT:
Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, abans de tot, voldría constatar
que hi ha unanimítat per part de tots els grups o de les
opinions expressades pels diputats sobre aquesta materia, referent a quina ha estat la gestió. A pesar que el
portaveu del Grup PP-UM manifesti que la gestió ha
estat correcta, no es pot parlar de gestió correcta quan
la propia consellera reconeix que hi ha hagut un retard
considerable i una acumulació, i ho reconeixia en una
resposta al nostre grup quan deia que lila acumulación
y retraso en los trabajos citados tiene el origen en la permanente falta de personal que desde su origen ha tenido
este servicio. Se incumplen en ocasiones los plazos para
la calificación de expedientes 11, i continuava manifestant
aquestes qüestions, la consellera, i també reconeixia que
dia 1 de gener del 94 els expedients que es trobaven
pendents de qualificació per la comissió d'activitats
c1assificades eren 904; aixo ens ho deia el 26 de gener
del 94. Per tant, la gestió ha estat correcta? Jo diria que
no. Sí que voldria dir-li, Sra. Consellera, que tots els
ajuntaments amb que jo he tractat aquesta qüestió
m 'han reconegut una certa millora d~s que aquesta
comissió d'activitats c1assificades ha passat de dependre
de Presidencia Govemació i que, en aquests darrers sis
mesos, s'ha millorat; el que passa és que aixo ens planteja una qüestió: Els tecnics fan bé la seva feina, pero, per
que no la feien abans? Perque no s'ha dotat de més
personal la comissió d'activitats cIassificades, els mateíxos tecnics que hi són ara ja hi eren fa dos o tres anys,
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per que ha millorat? M'imagin que és per una qüestió de
responsabilitat política, jo no he vengut aquí a interpeJ'lar
sobre la feina deIs tecnics d 'aquesta comissió d 'activitats
classificades, en la qual no vull entrar, he vengut aquí afer
una interpel'lació a la consellera responsable i política sobre
la materia. Si la gestió abans no era correcta i ara s'ha millorat, crec que potser la consellera hagi posat les línies per
corregir-la, pero no només es tracta de solucionar el problema de resoldre tots els expedients perque aquesta competencia es vol traspassar als consells insulars.
Voste em deia que dia 1 de gener de 1995 passara. als
consells, m'imagin que el que voste volia dir és que, efectivament, vendra a la Comissió Tecnica Interinsular, que fa els
traspassos de competencies, un projecte perque així sigui,
juntament amb les d 'agricultura i pesca, pero si aixo es fa, jo
li plantejaria una qüestió. Pensa el Govern d'aquesta comunitat traspassar aquesta competencia tan mal dotada, amb una
dotació de personal mínima, als consells insulars tal com
esta, sense cap modificació? No crec que els consells insulars
hagin d'agafar aquest mort, amb una mala dotació pressupostaria, a la qual no donen abast, que té un considerable retard
en els expedients, i és cIar, voste em diu: Nosaltres volem día
1 de gener del 95 traspassar-la als conselIs i intentaré que el
nombre d'expedients sigui zero. Pero no basta amb aixo, és
que, per al futur, si els consells insulars tenen aquesta competencia, hauria de quedar ben ciar que sigui un traspas
correcte i quina sera la dotadó de mitjans i no els que hi ha
ara.
Per altra banda, li diré que estic satisfeta perque voste
m'ha donat la raó a moltíssimes qüestions que li he plantejato Em sembla que nosaltres presentarem una moció per
demanar l'urgent traspas d'aquesta competencia als consells
insulars i possiblement anar moIt més enlla i preveure en el
mate ix text que els ajuntaments que així ho considerin oportú, perque tenguin dotació de personal que pugui passar
inspecció o perque eUs mateixos tenguin personal adequat,
també puguin tenir aquestes competencies delegades deIs
consells. Hi ha ajuntaments importants quant a nombre d'habitants, i hi ha ajuntaments amb dotació de personal que ho
podrien fer perfectament i que seria el correcte. Gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Magaña. Vol contrareplicar, Sra. Consellera?
Té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina
Cirer i Adrover):
Grades, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
només, per no allargar-me de forma innecessaria, dues paraules: Agrair al Sr. Verger, que ha parlat en nom del meu
grup, després del que ell ha dit, poques paraules he de dir.

EL SR PRESIDENT:
Sra. Cirer, perdoni, jo entenc que voste aquí només
pot entrar en contrareplica a la intervenció de la Sra.
Magaña.
LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina Cirer i Adrover):
Gracies, Sr. President, pero em feia un poc d'iJ.lusió.
(Riallesj.

Només dues coses que volia matisar. Apart del que
hem dit, que era informar tots els expedients, a mi m'ha
deixat una cosa que també m'agradaria que també se
sapigués aquí, i ja sé, Sra. Magaña, que el seu grup
m 'interpeHa com a responsable pOlÍtica i com a tal
assumesc la interpel-lació, pero sí que m'agradaría dir
també que m'ha agradat que digués que funcionava
millor des que som a Governació, no li'n puc explicar
les raons, supos que perque des que ( ... ) els tecnics,
pero no dubt que abans la capacitat deIs tecnics i la
gestió deIs tecnics era igual.
Només li volia dir dues coses. Que els responsables
d'aquest serve( duen a terme altres funcions que no són
només les d'informar tots els expedients que els arríben
de part deIs ajuntaments. Si s'ha parlat d'inspecció, sí
que no som a les cotes d'inspecció que voldríem, pero
sí que s'ha fetes totes les visites que ens han requerít bé
particulars bé distints ajuntaments. Es duu una tasca
tant a nivell de formació de personal intern com a nivell
de formació que pugui donar el personal del departament a aItres, corporacions locals o ajuntaments, i també assessorament a ajuntaments; aixo són altres qüestions, apart de moltes altres, de proposar sancions, que
també fa aquest servei d'aetivitats cJassificades. M'agradaria que es pensas una mica en aixo no només en
agafar el munt d'expedients que tenim retardats, que per.
ventura ( ... ) a 1 de gener en tenguéssim 900 i ara en
tenim 450 o 500, pero jo li die que hi ha un tecnic que
en fa mig j mig, fa de nous j recupera d'antics, i l'altre
només es dedica a revisar expedients que tenen retardats, per aixo, per compJir l'objeetiu basic d 'arribar a
final d'any només amb el que sigui de curso
Jo no sé si expressa una voluntat política, pero sí
que express a una voluntat que aquest servei sigui més
efica~, és el fet que tenim conversacions amb el Col·legi
d'Enginyers per fer possible que almenys en aques t
darrer mig any del 94 sigui possible que venguin enginyers que cursen estudis o que han acabat els seus estudis recentment a fer una serie de practiques a la consellería i que, per tant, siguin uns altres professionals els
que ens podrien ajudar, ells podrien exercitar els seus
coneixements teorics i ens podrien ajudar a donar una
mica de celeritat a aquest departament. Jo no sé si ha
entenc com una voluntat política, sí que ho entenc carI1
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labor de cooperació amb un coHegi determinat, pero
bé entenc que ens podrem nodrir de forma eficient amb
aJll
.
. f ero
lquestes
actuaClOl1S
que h'1 pugum
tI1

a

Res més sí que m agradaría que, per part seva, si en
tícia d 'expedients concrets i determinats i fací un excés
temps que eJs tengui si me 1s podria fer arribar quan fos,
~ui o dema , per saber exactament quins són i per quin
I otíu bi són . També m'agradaria que quedas clar que no hj
l1a cap expedient que ens quedi encallat o que ens quedí
:ormit per un capritx, perque només ens fa ltaria aixó ja
eria el súml11um de la negligencia, pero sí que tots tenen
lO rnotiu clar 1 específic que bé segur l'hi podrem explicar
o o el teccic que sigui i determinar quines causes han fet
lue aquest e~pedient :ns hagi quedat ,ai.xí ffiig dormit, i que
10 hagi segult el proces que toca. Gracles.

;0

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Consellera.
11.2) InterpeHació RGE número 987/94, del Grup Parlanentari SOCIALISTA, relativa a pOlítica del Govern en
nateria de dillleg social i concertació social.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la sega na interpel-lació, que és la 987, del Grup
SOCIALISTA, relativa a política del Govern
!n materia de dialeg social i concertació social. Té la paraua, pel grup interpeHant, el diputat Sr. Obrador.
~arlamentari

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. La historia de
:a concertació social, del dialeg social, ha estat una historia
jins la nostra comunitat que fa ja temps, fins i tot dins la
~reautonomia, es va comenc;ar a iniciar un esbós, un inici del
~ue havia de ser un consell de treball. En aquests onze anys
~'autonomia també s'han intentat i han estat diverses les
~!ematives que s'han anat presentant en aquesta cambra,
~i'o el cert és que, després d 'aquest temps, podem afirmar
que la nostra comunítat té l'honor i l'orgull de ser l'única
ilOmunitat autónoma que 00 té cap institucíó de díaleg soci11, totes les comunitats autónomes. a excepcíó de la nostra,
tenen un conseU de relacions labarals o un marc de proposta
locial o un consell de participació social o un consell assessor
;) ~n.consell de treball o la figura propia d ' un conseIl econotlllc I socia1. A dios la nostra comunitat. cap a lteroativa d a~uestes o d'aquest tipus que fes referencia a un marc de
~elacions laborals, a un marc de dialeg social, s' hi ha consoli,~. La darrera experiencia la Mesa de cUaleg social, 110
~a ~m o~ para i és una de les preguntes que haurem de fer
. \tUI aq ul al conseller d 'Economia j Hisenda.
ha

~lIj

és el responsable en reaJitat que la nostra comunitat

qu&1 merescut aquest suspeus que ens fa mereixecLors d a::o~~es Orelles d'ase o d'aquella cambra de les rates on soHeo
Cal'

aitre temps aq ueUs q ui no eren capac;os d'a provar
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una assignatura? Evidentment, si ho hem de mirar per
les parts que implica aquest dialeg social, pels sectors
que, per tant, tenen interessos en aquest dialeg social, hi
veurÍem que: Per part deIs sindicats no se'ls pot acusar
que no s'hagi arribat a acords, perque són constant les
peticions al llarg d'aquests catorze o quinze anys que
han fet de la necessitat d'un instrument d'aquest típus ,
de la institucionalització d'un instrument d'aquest tipus.
Si ho miram per part de les patronals, evidentment
tampoc no els podem donar aquest suspens perque,
realment, elles han manifestat una i altra vegada la necessítat també d'un organisme d'aquest tipus. Si ho
miram pels grups parlamentaris, veurÍem que tots els
grups parlamentaris d 'aquesta cambra al llarg de tot
aquest perÍode de temps han presentat propostes de
dialeg social, soIs un grup mai no ha iniciat ni ha presentat cap tipus d'inicitaiva d'aquest tipus en aquesta
cambra, i certament, el Govern mai no ha impulsat cap
proposta d'aquest tipus. El dialeg social, aquest buit que
s'ha generat a la nostra comunitat, per tant, té un responsable: El govern conservador d'aquestes ílles i el
grup que lí dóna suport.
Evidentment, avui, la ( ... ) de la nostra interpeHació
no pretén ser una interpel-lació generica per tornar a
parlar del Consell Economic i Social o parlar en general
eL'aquestes institucíons, sinó que vol anar a una interpel-lació molt concreta, a una situació real que avui viu
el món laboral, el món social de la nostra comunitat i
del conjunt de l'Estat espanyol que exigeixen una implantació, un impuls seriós d'un instrument d'aquest
tipus per garantir precisament l'exit o no de moltes de
les situacions que avui es plantegen i, sobretot, la tranquil-litat en que s'ha de dur terme.
Per aixo mateix, la línia de la nostra interpel-lació
demana al Govern d'aquesta comunitat si pensa presentar qualque alternativa, iniciativa per institucíonalitzar
un marc d'aquest tipus a la nostra comunitat; també li
demana que ha passat amb la Mesa de diaJeg social i
quines són les propostes que pensa dur a terme per
impulsar la institucíonalització d'aquesta mesa. Una
pregunta a fer-li és si creu important aquest tipus d'institucíó, si creu que és important el díaleg social a la
nostra comunitat i si creu sobretot que és important que
aquest dialeg s'estabilitzi dins la nostra comunitat.
Precísament per respondre o per interpel-lar sobre
aquestes preguntes, nosaltres, el nostre grup entén que
si hi ha una característica especial en aquesta comunitat
que ens distingeix ele les altres i que en aquest moment
més que mai és conseqüencia tal voIta d'unes esperances o expectatives míllors per a la nostra economia és
1'hospítalitat, la tranquil-litat, la pau social. si aixo és un
element essencial, importantÍssim dins el que és la
qualítat de la nostra oferta turística, entenem, per tant,
que aquest govern s'ha de comprometre seriosament
perque aixo s'hi dugui a terme, a la nostra comunitat;
qualsevol conflicte no pot degenerar aquí en una situa-
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ció tensa que posi en perillla tranquiHitat i la pau social de
la nostra comunitat. Un conflicte petit, reduH dins un conflicte d'un aeroport sobre la neteja d'uns avions per un problema intern d'aquestes empreses, no pot ser realment un
problema que posi en perilll'estabilitat de la nostra economía, ('estabilitat ( .. .) i el futur fins i tot de tots aquells que
vivim aquí.
En aquests moments precisament té una importancia
prou greu, i la té perque precisament es parla, es tracta i es
planteja en aquest moment en el nostre parlament, en el
parlament de l'Estat, la reforma del mercat laboral; la reforma es basa en dos instruments importantíssims: Un d'ells és
la desaparició de les antigues ordenances laborals i la seva
substitució pel que seran els convenis coHectius generals;
una segona pe<;a importantíssima és que tota la reforma de
l'Estatut deIs Treballadors es basa en transformar-lo en una
especie de carta magna deis drets laborals, de la defensa deIs
drets primordials per a les relacions laborals, pero deixa en
mans de la concertació, de la negociació col'lectiva, tots
aquells aspectes de crear la norma, de fer la norma, de comportament i d'aplicació dins cada ambit i, sobretot per una
situació real avui dins el nostre mercat laboral, dins el nostre
mercat economic i social, és la realitat que es dóna de la
transformació empresarial i, per tant, del creixement de la
conflictivitat. Aquests tres e1ements, la reforma de les ordenances, el paper que ha de jugar a nivell de fer norma, de
crear norma, els convenis col'lectius i a través de les conseqüencies que duu la transformació dinamica de la nostra
societat son els que duen que precisament a Balears, on tots
els grans convenis coHectíus que afecten la gran majoria deIs
nostres cíutadans són convenís de caracter comunitari, dins
l'ambit de la nostra comunitat, crearan un marc de tensió,
un marc d'enduriment de les relacions i una tensió que és
facil que exploti en conflicte.
Per aixo mateix, en aquests moments, la nostra interpeHació no és una interpeHació generica, sinó una pregunta
i una interpeHació concreta al Govern, dir-li: Que pensa fer
en aquests moments per fer front a aquesta situació que
realment pot provocar en aquestes illes una situació de conflictivitat que posi en perill aquesta necessaria pau i tranquiHitat que requereix la nostra oferta turística, que requereix fonamentalment també la nostra qualitat de vida per
presentar aquesta hospitalitat a aquells que ens visiten? Nosaltres entenem que és una tasca d'aquest govern intentar un
dÍ<lleg social, perque entenem que un dialeg social constructiu, de propostes, un dialeg que pugui resumir i entroncar
dins aquesta societat nostra aquelles propostes d'altenatives
a la nostra comunitat dins els problemes que té i fer-ne
partícips la part empresarial, els sectors empresarials, i els
sectors laborals, els sectors sindicals, entenem que pot, dins
aquest marc de clima de dialeg, afavorir, distendre i donar
alternatives a aquesta tensió social.
Creim que el tema de dialeg social té una funció preventiva, una funció, per tant, que es caracteritza perque la tensió estigui dins un marc i no esclati cap afora, perque quan
un conflicte laboral que tal volta a través d 'un dialeg i d 'una

1

mediació adequada no es resol, a vegades els fets qUe
succeeixen són irreparables. Pensem que moltes vegades
un conflicte tractat a temps i dins un marc de dialeg i de
confrontació raonada i discutida pot generar que aquesta
tensió es resolgui dins si mateixa i no hi hagin d'interve_
nir altres factors que, com deia abans, posen en perilI tot
aquest marc de relació, de compartir dins la nostra societat.
Per aixo, en aquests moments, dins la línia nostra
d 'aquesta interpel -lació, el Grup Parlamentari Socialista
entén que una política de dialeg social és essencial a la
nostra comunitat, si ho és dins tots els marcs de la societat en general, ho és molt més específicament aquí per
les característiques que apuntava abans, i les vull repetir
perque ens agradaria que ens les contestas el Govern.
Primer, perque la situació de la nostra negociació
col'lectiva fonamentalment és a nivell de la nostra comunitat; segon, perque creim que s'ha de fer propostes
no ( ... ), que han de ser consensuad es i que, per tant, el
marc del diaJeg social en aquesta comunitat pot ser el
marc adequat per fer aquestes propostes tan de cara a
les modificacions de les ordenances laborals com donar
alternatives a la propia negociació col·lectiva. Precisament perque som en una situació de crisi de canvi del
nostre producte, de la nostra línia de producció, entenem que aquesta conflictivitat ens pot generar també
una situació que po si en perill aBo que encara ens va bé,
i entenem, per tant, que aquest marc, i aquesta interpeHació va en aquesta Hnia, és entendre que el Govern
s'ha de banyar aquí, no podem continuar sent l'única
comunitat que no té cap instrument de dialeg social
institui't; no podem ser l'única comunitat en que aquest
marc de dialeg no pugui servir precisament, amb una
educació constructiva d'aequst dialeg, per resoldre els
seus propis conflictes com a comunitat.
És per aixo que volem escoltar la intervenció del
conseBer i del Govern per entendre que a partir d'aquí
farem les nostres pro postes concretes dins aquest mare,
en aquests moments concrets de la necessitat del perque
d'un dialeg social a la nostra comunitat. Moltes grades.

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. Presi- \
dent en la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.
EL SR. CONSELLER D'ECONO.MIA 1 HISENDA
(Jaume Matas i Palou):
Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
En relació amb aquesta interpeHació, jo els vull dir que
crec que les paraules del Sr. Obrador en aquest moment
no corresponen a una realitat d'una situació, de la qual
he de recordar que es produeix en aquesta comunitat
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auto llOma a iniciativa del Govern d aq uestes iJles. Tengui en
ornpte, Sr. Obrador que el Govern ha apostat i aposta pel
~ i¡Ueg social entre els agents económics i els agents socials
I'aquestes Hles, La iniciativa de mantenir, de pro piciar aquest
~liaIeg ha partit d'aquest govern ¡ cree el 'el! que és coneixeclo r en aq uests moments de tates les tasques que s' han desen volu pat en aguest senti!. J0 ti vllll recordar que s' ba produ . .t
tata una labor important en aquest sentit, labor que ha estat
reflectida en profunditat a diversos acords, a diverses accions
que es duen a terme fins i tot avui en el si d'aquesta comunitat autónoma i que, d'una manera molt breu, si m'ho permet, les hi recordaré i aprofundiré una mica en cada una
d'elles.
Li vull dir, per si aixó pot ajlldar-lo, que des del Govern
d'aquesta comunitat autónoma existeix, com no podia ser
d'altra manera, un reconeixement institucional, un reconeixement institucional a la interlocució entre aquests agents, que
formen una part fonamental del context del model económic
d'aquestes illes. En el si d'aquesta mesa de dialeg social, que
es va constituir i que s'ha vengut desenvolupant en pIe i en
meses sectorials alllarg d'aquest temps, s'han pogut desenvolupar i es desenvolupen en aquest moment materies que
creim que han estat important, que creim que han estat d'alt
contengut per al benefici i per al futur del projecte que es
valía assolir.

També cal recordar que el dialeg social, a una comunitat
autónoma de l'article 143, esta emmarcat dins un context
d'ambit competencial que sovint voste pareix oblidar 0, el
que seria més greu, pareix desconeixer.
En aquesta labor de dialeg crec que és important ressaltar
que s'han establerts acords entre els agents, i aixó és important, perque quan es parla d'un diaIeg, es parla de diverses
parts, no sempre es parla d'una negociació bilateral, sempre
parlam d'una negociació multilateral, amb la problematica
que un tipus de negociació d'aquest estil pot comportar.
Vull recordar-li que una tasca molt important desenvolu,f;ada dins la Mesa de dilÜeg social ha estat la tasca de presen'}tlXció i negociació posterior de l'objectiu 2 per a aquesta
tomunitat autónoma, que va ser duta a aquesta mesa i que
~n aquest moment, encara avui, desenvolupa la seva tasca en
aquest sentit i crec que d 'una manera extraordinariament
P~sitiva; probablement deis vLút o nou mesos que duu fel'lt
fema aquesta comissió, amb representació de tots els agents
ec~_nónúcs i socials i els municipis afectats, els merits i els
obJectius que s'han assolit crec que són de sobra coneguts i
prObablement dijous es tanqui aquesta labor inicial d 'aquesta
cOmissió amb l.tn acord que es presentara a I'estat membre
per~ue tenguj a bé elevar el programa de reconversió regionalll'aplicació d'aquests normes absolutament consensuades
a la. Unió Europea, aixó ha estat una tasca que s ha duta amb
~q~est esperit dins aquesta comissió de la qual voste diu que
es lI1existent.
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recordara perfectament, sobre temes d'analisi i estudi de
models economics, sectors económics i fiscalitat comparada; crec que s'han prodult en un ambit de cordialitat,
en un ambit al qual s'ha sumat, en comptes de restar,
l'aportació de l'enteniment general, si bé també s'ha de
reconeixer que evidentment hi ha hagut temes, en el seu
moment hi va haver un petit desacord entre els agents
socials en aquell moment i el Govern sobre la petició de
la retirada de l'lva en el transport aeri al Govern estatal
així com després hi va existir un desacord en el tema
del salari social, precisament amb una contraproposta
totalment enfrontada deis empresaris als sindicats i en la
qual el Govern també va expressar la seva situació a
aquest respecte.
També vull recordar-li d'aquest model de diaIeg que
sosté i que defensa el Govern d'aquesta comunitat autónoma que s 'han de destacar les meses sectorials que
s'han constitui't, que, amb acord en aquesta mesa de
dialeg, s'estan constituint en aquest moment i que es
constituiran meses sectorials com la d'indústria, la de
turisme, la qual ja esta pendent de ser convocada un dia
d'aquest, i altres meses que estan en aquest moment en
tramitació, com són les meses de camer<; i una mesa
sectorial no tant constituIda com una mesa ad hoc, sinó
com un fórum de conversació de temes culturals.
També vull recordar-li d'aquest model el model del
cansell de formació, el qual ha desenvolupat de manera
absolutament cooperativa aquest model de formació
integrada pels agents económics i socials, i en definitiva,
posar-lo al corrent, per si voste no hi estava, de quina
ha estat la vida d'aquesta política de diaIeg que té en
aquest moment el Govern d'aquesta comunitat autónoma amb els agents económics i socials.
Que quedi dar, per si voste en té qualque dubte, que
nosaltres ens guiam absolutament pels fets, en el sentit
que creim que és molt més important, que són molt
més valids els objectius que es puguin aconseguir, els
objectius que es puguin abordar dins una política de
dialeg social, sempre necessari amb aquests agents, que
no la parafernalia que en un moment determinat pugui
revestir-se amb una serie d'instruments avui per avui
vigents a altres indrets, vigents a altres comunitats autónomes, fins i tot a altres municipis, peró que de la validesa deIs quals i del resultat final, sense cap dubte, el
crec coneixedor i estic conven<;ut que voste, com a home expert en la materia, sabra perfectament que la
validesa d'aquells instruments constituIts, que els resultats final s d'aquests instruments constitults -insistesc
que a comunitats autónomes i a qualque ajuntament que
voste coneix molt bé, com és l'Ajuntament de Calviaha estat més que dubtosa i d'una finalitat i utilitat final
més que qüestionable. Molts grades.
(El Sr. President repren la direcció del debat).

S'h Crec que també calen destacar acords i desacords que
an pogut produir dins l'ambit del diaIeg; acords, voste els
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Passam a al torn de fixació deis
altres grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr.
Vidal i Juan, té la paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Serem
moIt breus perque, com sap, en les interpeHacions només es
tracta de fixar postures.
És indubtablement interessant aquesta interpeHació que
fa el Grup Parlamentari SOCIALISTA, el títol ja ho diu tot:
Política de dülleg social i concertació social. Ni m' ñes ni
menys que buscar la pau social, podríem dir: Ah!, la pau
social. És una cosa desitjable per tots i els esfon;os que s'han
fet a moIts de lIocs en aquest sentit sempre han de tenir el
suport de les persones de bona voluntat i que desitgen aquesta pau social, i creim que per aconseguir-Ia el dialeg i la
concertació són importants.
Pero l'observació que ha fet el Sr. Obrador, com a portaveu del Grup Parlamentari Socialista en aquest cas, que nosaItres som l'única comunitat autonoma que no té consell
economic i social, si és així, ens fa pensar que d'alguna
manera marcam unes diferencies. És veritat que en un marc
de diaJeg, moltes vegades, qualsevol conflicte petit es podria
avortar; jo crec que en aixo, crear un marc per a la negociació, pot tenir raó el grup interpeHant.
No obstant aixo, tampoc no estam en desacord amb el que
ha dit I'Hble. Sr. Conseller d 'Economia i Hisenda respecte
d 'esfon;os que s'han fet en qüestions puntuals en aquest
sentit i que, de vegades, és més vaJid aconseguir concertacions a base de bona voluntat i d'establir aquest dialeg a través
del Govern amb els coHectius socials que crear una parafernalia -estic emprant paraules seves- per aconseguir aquestos
resultats. No obstant aixo, jo crec que un consell economic
i social no té per que ser una parafernalia.
Per tant, la postura del nostre grup i la d'aquest diputat
concretament sera conseqüent amb la moció i amb la manera
que la pugui plantejar, si és que hi ha una moció subsegüent,
el grup interpeHant, pero les primeres impressions que hem
tret d'aquesta interpeHació i de la contestació del Govern
són les que hem avanc;at en aquesta la nostra intervenció, en
la qual, com die, només marcam la postura en principi, perque la definitiva, naturalment, sera si es presenta una moció
subsegüent. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal j Juan. Pel Grup PSM i EEM, Sr. Orfila, té la paraula.

b

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Plutarc, en citar Teofrast, deia que l'olda és el més
sensible deis sentits, cap deIs aItres no produeix les pertorbacions i emocions que per ella arriben, car és moIt
més racional que sensible. 1 és ben cert. En no poder
tancar les orelles com es tanquen els ulls, l'olda resta
menys protegida deIs estímuls exteriors i esta més lligada que la vista als impulsos íntims i a les respostes
afectives, de les quals és difícil separar-la. Així opina
Xavier Rubert de Ventós a la seva obra El cortesa i el
seu fantasma, la historia d 'un personatge parlamentari a
través de les reflexions del qual analitza amb la ironia
més exquisida l'exercici de la política parlamentaria.
Ve tot ac;o a compte que quan el meu grup parlamentari em va adjudicar la intervenció pre prendre
posició sobre la interpeHació del Grup Socialista sobre
la política de diaIeg i concertació social em vaig demanar, amb una sinceritat absoluta: 1 que podem dir de
nou que pugui convencer el Govern en aquesta materia
qua n no ho hem pogut fer en presentar proposicions de
llei o propostes de resolució en les quals la concreció
deIs textos hauria d 'havre fet molt més difícil el rebuig
per part deis diputats?, quantes vegades hem presentat,
des deIs escons de l'oposició parlamentaria a la consideració d'aquesta cambra, textos articulats de lleis de creació deis organismes de participació deis organs des deIs
quals enteníem que s'havia de promoure el dialeg per
aconseguir la concertació social? En va presentar en el
seu moment el COS, avui absent del Parlament, el Grup
Socialista i el nostre, i han rebut sempre el rebuig del
grup que dóna suport al Govern qua n no un vet del
propi Govern.
És possible per tant, que ara el, S1". Obrador i jo
mateix aportem noves raons capaces de reblanir la cuirassa que envolta el grup majoritari d'aquesta cambra i
que li impedeix acceptar les propostes que ti feim en el
sentit de cercar promoure aquesta concertació social
que, almenys des de l'esquerra, consideram una de les
premisses necessaries per afrontar la sortida de la crisj
economica així com per superar la situació de deseneís
que pateixen els ciutadans respecte del sistema?, quin
noo argument trobarem aquest horabaixa per convencer-los que en un moment en que la crisí economica
obliga a nous replantejaments més solidaris a empresaris
í treballadors per tal de trobar sortides capaces de rompre esquemes? És imprescindible el dialeg entre les parts
i precisament és el paper de l' Admillistració pública
procurar la consolidació deIs ponts que comuniquin
aquestes par ts; com els ho hem de donat a entenent
quan ho han rebutjat si proposavem crear el ConseU
Econornic i Social j ho han rebutjat igualment guan ho
hem demanat en referir-nos a ambits molt més concrets
i específics, arran de l'aprovació del Pla de comer~ o
del propi Pla de reindustrialització? No s'han agafat
sempre a motivacions d'índole economica per paralit-
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zar, per bloquejar les iniciatives per crear els farums de
debat que proposavem des de l'oposició?, no s'han negat a
crear comissions de seguiment deIs plans econamics sectorials on sindicats i organitzacions empresarials participassin de
forma activa en la realització, en la eoncreció, de tal manera
que a¡;a possibilités els consens social? els convencerem si
apeHam a la necessitat de refor¡;ar la democracia a través de
la potenciació de noves formes participatives que rompi n
am b la indiferencia creixent deis ciutadans?, els convencerem
sí els deim que per propiciar el dialeg entre els agents econa mies i socials hem de comen<;ar per dialogar des de les
institucions amb ells i acceptar debatre les propostes, els
plans que des de l'Administració es fan amb els segments
organitzats de la societat civil que hi estiguin disposats?,
potser els convencer a recordar-los que són els propis segments, els propis agents socials -els sindicats, les organitzacions empresarials- quí han manifestat de forma reiterada, per
activa i per passiva, l'interes que per a ells té l'existencia
d'aquest farum de debat, de di3.leg i, concretament, d'aquest
que és el Consell Econamic i Social? Si és cert que és molt
més facil veure sense entendre que escoltar sense atendre,
aconseguirem ara que ens escolti el grup que dóna suport al
Govern i potser abó s'atengui aquesta reivindicació?, quin és
el poder de la paraula, senyores i senyors diputats?
La so lució és evident, d'aquí a dues setmanes, quan s'hagi de debatre la moció subsegüent, mentre, la nostra posició
davant aquesta interpeHació és mostrar-nos d'acord amb els
seu s plantejaments, constatar que el Govern no té una política afavoridora del dialeg i la concertació social i esperar la
moció que es presentara per comprovar si les paraules han
produit algun efecte; així sigui, encara que no ha creguem.

para crear todo este dialogo para que todas las cuestiones sociales pueda llegar al mejor fin de todos, que es lo
que queremos.
Realmente son sistemas. el sistema de las mesas sectoriales, al que ha dado una prioridad el Gobierno y que
en todo momento está apoyando, y que nosotros apoyamos, creo que está dando buenos resultados y creo que
hay toda una serie de temas que se han podido solucionar por la vía pacífica porque, en definitiva, creo que
no se le puede achacar bajo ningún concepto al Gobierno del Partido Popular que tenga los oídos totalmente
cerrados a este dialogo, que es importante, y se lo digo
de la misma manera que todos los partidos, todos los
grupos han expresado su opinión, también tengo que
decir que el nivel nuestro, incluso dentro de nuestras
propias instituciones ..., estamos haciendo verdaderos esfuerzos para llegar a toda clase de conciertos, a toda
clase de diálogos, porque creo que es la base, el fundamento de esta comunidad, en donde tenemos que es una
comunidad prácticamente de servicios, en donde tiene
que estar perfectamente unificado.
Creo que todos los esfuerzos son importantes, apoyamos totalmente al conseller y esperamos que podamos
discutir el tema más ampliamente en la próxima moción
que se dará, supongo, de esta interpelación presentada
por el Grupo Socialista.
Nosotros, en este momento, apoyamos totalmente al
Gobierno. Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gnicies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr.
Ribas de Reyna.

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. En torn de replica, té
la paraula el Sr. Obrador.
EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS:

EL SR. RlBAS DE REYNA:
':'

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Por supuesto
que vamos a apoyar totalmente las manifestaciones que ha
necho el conselJer de H acienda en relación a crear la paz
social en nuestra propia comunjdad. Realmente, podemos
decir que basta ahora el Gobierno ba tenido un dia.logo social
COn toda una serie de agentes, y creo que es importantísimo
para la paz de esta comunidad. Yo creo que de esto no cabe
dUda porque en estos once años de gobierno del Partido
POpular se han. dado toda serie de facilidade para poder
COncertar y precisamente no teniendo estas mesas y estos
Consejos de formaciones y de diálogos sociales que en otras
~~rnunidades existen , en donde existen verdaderamente con)¡ctos graves en cuestión de orden social.
1 Nos preocupa , yo creo que tanto el Gobierno como todos
Os diputados que le esta mos apoyando tenemos una preocuPaCión importante, porque creo que el d ialogo y la paz social
~ algo importante. no inherente a ningún grupo político y
eo que todos somos conscientes que tenemos que a poyar

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, no volia en cap moment, dins una interpel-lació,
avui tocar el tema generic i general del que és el dialeg
i concertació, no ha he volgut, per tant ( ... ) així anira
la nostra moció, a una situació concreta, nova, de difícil
solució i que realment creara un tipus de conflictivitat,
ens agradi o no, perque és així; és a dir, el fet que els
convenis coHectius hagin de passar a ser i a fer les normes practicament de gran part de la relació laboral fara
que els convenis coHectius tenguin una greu dificultat
a l'hora de negociar-se, i voste no dubtara que precisament a Balears, no m'ho reconeixera, tots els grans
convenis que afecten el gran nombre de .treballadors de
les nos tres illes i el gran nombre d'empresaris són convenis de caracter estrictament comunitari, és a dir, a la
nostra comunitat.
Per tant, cree que no ha contestat el tema principal.
Que pensa fer el Govern davant aquesta situació nova
que ja es comen¡;a a generar i que avan<;ara progressi-
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vament durant aquest any i probablement el que ve?, que és
el tema de la propia negociació col'lectiva i, per tant, quin
marc de dialeg, quin marc d'altemativa, quin marc de proposta creu que aquest hi govem ha de fer, si n'hi ha de fer?,
perque ja no ens val anar a al tres indrets a veure que hi
faran, perque és un problema exclusiu i únic de la nostra
comunitat.
La interpeHació anava no a parlar deIs temes generals,
sinó simplement a fer memoria, perque voste em parlava
el 'unes coses de les quals Ji he de dir que no són així. Per
exemple, les comunitats del 143, Múrcia, Madrid, Castella-La
Manxa, Castella-Lleó, La Rioja, Extremadura, Can aries ten en
ambits de concertació i de negociació que han plasmat en
documents concrets, ja no li vull dir jo el cas de Catalunya,
que la té del 78 o el cas del País Basc, que la té del 81; estic
parlant que un marc de dialeg no és simplement una bona
voluntat d'un govem i no saber quin es propostes hi ha, és
també un marc normatiu, de comportament, que obliga
totes les parts i que té unes ratificacions, siguin parlamentaries, siguin contractuals, de cara fins i tot a les propies institucions de la jurisprudencia per donar contestació a aquest
marc de concertació. Són marcs estipulats, regulats, on no va
la bona o mala voluntat del govemant, sinó que hi va el
sentit de tots aquells que hi han participat i han signat aixo.
Per tant, no val voler fer comparacions, ni per amunt ni per
avall, ni a nivell d'Estat o d'Europa ni a nivell concret d'ajuntaments, perque el marc d'aquesta concertació concreta
és totalment diferent, jo li estic parlant del marc d'una concertació que la resta de la Comunitat ha articulat any rera
any, ha revisat aquests acords i ha creat, per tant, un marc
institucional de di:Ueg.
Aquí li he de dir que tenim el gran suspens, perque el
Govern conservador d'aquesta comunitat mai no ha dut una
proposta a aquest parlament per ratificar un marc institucional, cosa que, insistesc, sí que han fet altres govems del
Partit Popular o d'Aliane;a Popular en el seu moment a altres
indrets o a altres comunitats. AqUÍ no s'ha donat aquesta
realitat institucional, aquesta realitat democn1tica perfectament regulada dins el marc de la nostra constitució i dins el
marc del nostre Estatut.
Per tant, jo no li vulI recordar coses com que creen plans
de comere; o d'industrialització, els quals han de tenir unes
comissions de seguiment que llavors ni es reuneixen, perque
ni tan soIs han tengut una responsabilitat institucional, aquestes propies comissions, més que la voluntat unívoca i unidireccional del propi Govem i no deIs agents que les formaven.
Nosaltres entenem que la voluntat clara de valer defensar un
marc de di:Heg social, de valer contestar una reaJitat, en
democracia, es fa amb institucions, amb institucions que
estan part damunt les persones i els govems, perque són
institucions que precisament s'hi regulen aquesta problematica, i aixó és el que no hi ha. Jo li puc presentar aquí totes
i cada una de la resta de les comunitats, i no em val dir que
han fet una mesa de turisme o una mesa de comere; si no
tenen un marc normatiu on qui ha participat, se sent vinculat
i responsable que aixo és un procés de seguiment i de dialeg.

Hi insistesc per la importancia que té en aquests moments per a la nostra comunitat. Li dic sincerament: No
(Oo .) catastrofistes, sinó que si nosaItres hem aconseguit
avui que la nostra indústria turística, el nostre sector
turístic, estigui com esta és per que oferim a la resta
deIs paYsos que venen aquí tranquiHitat, pau, serenor,
no conflictivitat. Aixo és prou deJicat perque un govern
se'n faci responsable i digui que és el que hi pot fer, i
aquesta és la pregunta que jo li volía fer, que pot fer
voste, en aquest moment, si és que esta d'acord amb el
que ha dit, cosa que he de dubtar pels fets, pero sí esta
d'aocrd que estan pel dialeg o pel que deia el portaveu
del seu grup, que estan d'acord que aquest dialeg s'ha de
constituir i s'ha de fer, quins són els mecanismes que
facin que realment sindicats, patronals, jo diria que com
a portaveus prioritaris en aquest debat i en aquesta institucionaJització a Balears, un marc concret de negociació
col, lectiva, un marc concret de proposta de reforma que
ha de tenir, com l'articula voste, aquest govern o és que
en passa, d'articular-Io?, i quan vengui el conflicte, perque la tensió no s'ha pogut encarrilar o dirimir dins un
ambit de dialeg i de concertació, llavors tendrem el
problema, i llavors, com es diu, ens intentarem curar els
bonys perque no ens hem posat la cervellera abans.
Crec que en dialeg social, en concertació, la prevenció de les tensions és prou important i sobretot quan
a una comunitat com la nostra qualsevol tipus de problema, per petit que sigui, pot crear una imatge que ens
rompi el que és l'eina, l'inwstrument, la comuna vertebral avui de la nostra oferta turística, de la nostra oferta
económica, de la realitat de qualitat de vida d'aquesta
comunitat, que és aquest marc de tranquil-litat. Moltes
gnkies.
I

EL SR. PRESIDENT:

,!

Gracies, Sr. Obrador. En tom de contrareplica, el
conseller Sr. Matas té la paraula.

l
,!
'1

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 mSENDA
(Jaume Matas i Palou):
Gracies, Sr. President. Senyores j senyors diputats.
Abans de comenc;ar, sj em permet recalcar-Ji una petitl!
anecdota, Ji diré que, en mirar aquesta cambra, crec que
I'interes per la seva interpeHació és més gros per al
nostre grup que per al seu, i m'ho permet, per I'assis~
tencia més que res, l'han escoJtat sis companys seus.
El tema que voste exposa aquí cree que és un tema
que realment amaga una part important del que és una
analisi objeetiva de la problematica. Jo li insistesc: Jo no
be negat en cap moment I'existencia d 'aquets documeo ts
que voste diu. El que creia era que voste, com que és
un especialista en aquesta materia, era eoneixedor de les
analisis que els especialistes fan deis objectiu que hao
pogut assoJir aquests documents que voste m'ha ense nyat j voste coneix o hauria de coneixer perfectame nt

==~~~~~~~~~~========~====~~==~~==~====~~

d

DIARI DE SESSIONS / Núm. 107/12 d'abril del 1994

que en lUolts de casos aquests documents que veste em pre-

4351

EL SR. PALLICER 1 PUJOL:

senta han estat un absolut tracas, no han assolh els seus
resultats; creía que voste era coneixedor d 'aquest tema. Insistese que per a nosaltres, I important, des del Govern d 'aquesta comunitat autónoma, és mantenir aquesta polit ica de
di<lIeg, peró una política de diaJeg amb fets i amb resulta ts
concrets i que, si m 'ho permet, Ji recordaré també que la
poIíti~a de dialeg per a no~altres no és n~n:és una política
de dialeg cap als agents soclals, com a vos te 1 qualque membre de I'oposició escapa; estan parlant d'un dialeg social i
nosaltres hi incloem un dialeg entre els agents economics i
socials. El dialeg que nosaltres defensam, la interlocució que
defensam és una interlocució multilateral amb totes les parts
implicades, Sr. Obrador.
Pero voste, endemés, em treu el tema de la vaga de l'aeroport, em treu el tema deIs conflictes deIs convenís col -lectius; voste realment ha fet una analisi de quín és l'ambit
competencial d'aquesta comunitat autonoma en aquest sentit?, a voste no el crec desconeixedor que tata aquesta problematica que treu aquí í avui és una problematica que es
pot resoldre, i motivada en gran part per vostes mateíxos.
Aquí hi ha hagut una vaga día 27 de gener, aquí hi ha hagut
una vaga general día 27 de gener, aquí hi ha tata una serie
de negociacions que es duen al Congrés de Diputats, on els
protagonístes absolutament són vostes, Sr. Obrador.
Cree que voste em demana una reivindicació, si no m'equivoc -i acab tot d'una- un institut de mediació i arbitratge,
perque qualque cosa així deu defensar en aquest moment. Jo
Ji recordaré que és voluntat, i voste també ho sap millor que
jo, perque els seus temps de sindicalista no estan tan llunyans, que aquesta és una reivindicació expressada pels
agents socials de forma permanent, que no volen que les
meses de conveni perdin pes i competencies, pero cree que
el que s'ha de fer és una analisi seriosa i rigorosa de l'ambit
competencial; l'ámbit competencial en aquest moment, amb
mediació, amb arbitratge laboral, Sr. Obrador, és desgraciadament, i crec que fins que vostes no se'n vagin, de l' Administració central. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller.
111.1) Moció RGE núm. 1261/94, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a l'oferta turística no legalitzada,
derivada del debat de la InterpeHació RGE número 287/94.
EL SR. PRESIDENT:
Pass am al tercer punt que correspon a les mocions. Co~e~c;arem. en p rimer 1I0c, per la 1261 presentada pel Grup
1allamentari SOCIALISTA relativa a J oferta turística no
egalitzada; aquesta modó ve derivada del debat de la lnterpel·la .. ,
.
d.
CIO numero 287. Pel grup proposan t te la paraula el
IPUtat Sr. PaJlicer.

Sr. President, senyores i senyors diputats. A la interpeHació que varem presentar sobre l'oferta no legalitzada el passat mes de man;:, hi va quedar constancia d 'uns
fets que no podem deixar de recordar.
Primerament, varem veure que existia una activitat
mercantil clandestina que operava mitjan<;ant canals no
habituals de venda d'estancies turístiques. Varem demostrar que durant els anys 90, 91 i 92, per no fer-nos
més enrera, mentre les xifres de l'aeroport tenien unes
baixades poc considerables, poc significatives -el 3'5, el
4%-, els hotels i apartaments estaven practicament buits;
les xifres que tenim de la Federació Hotelera ens donaven allo que varem comentar, aproximadament el 50
el 60% , llevat de juliol i agost. A més a més, el consum
de fems i aigua es mantenia en proporció a les xifres
d'arribades a l'aeroport, xifres donades pels ajuntaments.

°

El segon punt que crec cal recordar és que aquestes
practiques provoquen, i de tots és conegut, una competencia deslleial als hotels.
En tercer lloc, que existeix clarament una lesió fiscal
molt important.
1 en quart lloc, que es produeix un risc per a la nostra imatge turística, ja que aquesta oferta no legalitzada
no té cap tipus de control per part de les autoritats
turístiques o les autoritats competents, sobretot en
mesures de seguretat i d 'higiene, i que, per tant, si es
produeix un sinistre en una oferta, és molt clar que la
notícia i la imatge no destriara si és a una oferta legalitzada o no.

A més a més, de les tretze mesures que amb tanta
feina per part de tots els grups polítics es va fer en
aquest parlament i que varen ser aprovades el 30 de
maig del 90, només se'n complien dues.
Davant aquesta situació que jo qualificaria de lamentable i també de negligent, proposam una serie de mesures que facin que a poc a poc es tanqui el cercIe d'aquest circuit de comercialització diguem-ne alega!. Encara que sabem les dificultats, com vaig dir a la interpeHació, i que en aquests moments pareix també paradoxal que davant una presumible temporada molt bona,
alla on els hotels tendra amb molta seguretat altes ocupacions i no se'n queixaran, d'aquest fet que hem comentat, nosaltres insistim tant en tractar de dur aquest
tema aquí i d'eradicar o d'intentar-ho ,aquesta situació
anomala. Jo els vull dir el perque d'aixó, és perque, a
pesar de tot aixo, nosaltres creim que és important
debatre, discutir i trobar solucions a aquest tema.
Si atenguéssim la memoria i el rigor del que significa
aquesta cambra, aquest únic motiu bastaria per fer complir el que es va manar. El Governs, amb les resolucions

~
--~~==================~~~==~~~~===================================
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de dia 4 de maig del 90, va rebre una ordre d'aquesta cambra
i que, com hem vist, no es complir i es compleix, i aquest
motiu crec que ja és prou important per debatre aquesta
qüestió . Peró és que, a més a més, té una importancia económica, rellevant i molt significativa i, a més a més, la tendencia és que cresqui, que s'incrementi aquest fet de l'oferta
alegal. Per tant, aquesta comunitat autónoma mereix que se'n
preocupi i que ho prengui seriosament per intentar eradicarla.
Sabem que aquests darrers anys, els 90, 91 i 92, es varen
produir en aquesta comunitat autónoma aproximadament
una mitjana de vuitanta milions d'estancies, en el 93 en
varen ser més. Idó bé, aproximadament uns catorze milions
d'estancies es comercialitzen amb oferta no legalitzada, aixó
fa que si els multiplicam per una xifra raonable de 1.000
pessetes diaries tenim que, aproximadament 14.000 milions
de pessetes, en xifres de negocis, no tributen i, per tant, no
contribueixen a suportar els costs mediambientals, els costs
d'ordre públic i tot el que la nostra indústria requereix, i en
canvi, els qui reben el benefici d'aquesta oferta no legalitzada
s'aprofiten de tots aquests serveis i de totes aquestes millo res
que feim en aquesta comunitat. A més arnés, els propis
hotelers m'han confirmat fa molt poc la necessitat d'insistir
en aquest control d 'aquesta oferta no legalitzada, precisament
ara que hi ha una gran demanda, perque és quan més s'aprofitaran amb els preus, i també perque és quan més facil
sera que aflorin.
Per tot aixó presenta m una serie de mesures que consideram necessaries per intentar pas a pas arribar al control
d'aquesta oferta. La primera mesura, evidentment, és de fer
complir les resolucions d'aquesta cambra. Si no s'ha fet res
o quasi res, com es pot tenir la seguretat que no es pot eradicar? La segona fa referencia a la necessitat de fer un inventari d'immobles, amb nombre d'apartaments a cada zona
turística, i contrastar-les amb les dades d'oferta turística
legalitzada de que disposa la conselleria. Quan es detecti una
irregularitat, es pot fer la comprovació amb la inspecció
oportuna. La tercera és fer un control seriós, sobretot els
primers meso s de cada any, als mitjans de comunicació alla
on es dóna publicitat i es consuma l'oferta d'aquests apartaments, és a dir als llocs d'origen. La quarta és que un cop
detectada i quantifícada aquesta oferta no legalitzada, fer un
pla per sotmetre-Ia a la seva regularització, i poc a poc a
través d 'inspeccions eradicar-Ia.
Aquí evidentment és precís que tots col-laborin, fins i
tot al tres administracions, perque totes tenen d 'una manera
o d 'una altra interessos convergents, amb els tres nivells: la
local, l'autonómica i la central. Com vaig dir a la interpel-lació, és un tema difícil, peró no absolutament impossible de solucionar. 1 aquestes mesures pens que són raonables,
assumibles, i que per tant es poden anar realitzant, comprovant pas a pas, i que també són mesures aconseguibles en
una alta proporció, i que els costs que es puguin dedicar amb
dotacions pressupostaries, tant de tipus huma, com de tipus
de doblers, són esforc;os que poc a poc s'anirien recuperant

a mesura que va aflorant tota aquesta comercialització
derivada de J'oferta no legalitzada.
I ja per acabar, vull recordar que com que és una
activitat que en aquesta comunitat autónoma va a més
creix, creim que és important que aquesta cambra, d'un~
manera o d 'una altra, ho debati, ho agafi amb serietat
i faci un mandat concret al Govern perque hi dediqul
els esforc;os que mereix per la importancia que té i que
arribara a tenir molt prest, i també de cara al futuro
Perque evidentment les conseqüencies són molt importants si no ha feim , i sobretot n'hi ha tres, que són un
poc les que hem dit abans: Hi ha una injustícia, perque
hi ha una competencia deslleial de cara al sector turístic; hi ha una evasió de tributs i taxes que queden en els
palsos d 'origen; i evidentment n'hi ha una que per a mi
-i jo crec que per a tots- ha de ser sagrada, que és que
s'ha de complir el que aquesta cambra mana, i aquest
punt fins ara no s'ha complert. Esperem, amb base a tot
aixó, que donin suport a aquesta moció.

(El Sr. Vice-president segon substitueix el Sr. President en la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el diputat Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President,senyores i senyors diputats. Sr.
Pallicer, després del debat que es va tenir en el seu
moment amb la interpel-lació sobre aquest tema, avui du
aquí voste unes propostes de resolució, a través d'aquesta moció, on es fa difícil poder dir que no a la
majoria de propostes que es presenten; concretament a
la número 1, evidentment, després de les resolucions
que es varen aprovar l'any 1990 en aquest parlament,
hem de fer que es compleixin estrictament aquestes
resolucions. Crec que el propi Parlament ha de vetllar'
perque es doni compliment a les seves resolucions. per
tant, al punt primer s'a de dir obertament que sí, que el
vot a de ser favorable.
Pel que fa aJ punt segon, es plantegen una serie 'de
dubtes perque si del que es tracta és d'establir un ceUS
d'immobles, nosaltres enteoem que existeix un cadastre
ja fet pels propis municipis, i que en defilútiva fent una
consulta d'aquesta documentació, que a més als dos
darrers anys pnlcticament han estat actuaLitzats tots els
cadastres de quasi tots els municipis, )?ot ser que o'ni
hagi algun que encara no el tingui, pero jo iliria que els
que són turístics practicament ho tenen tots actualitza t ,
per una qüestió de caracter fioancer. fonamentaln1e

?:

C10

deIs propis ajuntament. Varen fer aquesta actualitza
del cadastre per tant jo cree que fer una consulta d'a~
questa documentació bastaría, no necessariament s'ba ~~
tornar fer aquesta feina i fer una nova elaboració d 'a~o,

================================================~~~
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'a bé. és un tema que no sé en aquests moments sj diJ'-ü sí

al na. En tot cas quan acabi el debat Li diré exactamel1t que
~ rem , pero en principi embla que clavant a~ó la postura

;éS coherent
seria la d abstenció ja que tenim un document,
die, elaborat pels propis Olurricipis.

cO n1

Pel que fa al punt tercer, crec que sÍ, que si es fan anuncis d'oferta turística que no esta legalitzada, i que aquesta a
Jllés es divulga en mitjans de comunicació als palsos d'origen, i fins i t?! per turisme na~ion.al possible.ment també hi
hag i divulgaclO d'aquests anunCIS dms el propl estat, crec que
sí s'ha de fer aquest control, i que es bo que es recordi que
s'ha de fer a la conselleria. Per tant, al punt tercer també li
direm que sÍ.
Al punt quart estarÍem d 'acord que, un cop detectada i
quantificada l'oferta turística clandestina, se n'efectués una
eradicació. Amb a~o estam totalment d'acord. Ara bé, amb
J'elaboració d'un pla per a~o, jo també crec que no és necessari. En tot cas, si el punt quart en el sentit d'establir que un
cop detectada i quantificada l'oferta turística clandestina es
procedís a la seva eradicació, vingués a dir a<:o el punt, li
diríem que sÍ. Si del que es tracta és de fer una nova figura
i generar tota una serie de documentació nova i tota una
despesa per arribar a aquesta eradicació, quan ha de ser que
s'ha de fer d'una manera totalment normal, pels Olitjans
propis i suficients que crec que té la conselleria per fer-ho,
doncs en aquest cas ens abstindríem. Pero en el cas que es
llevés aixo del Pla de norOlalització, li diríem que sí. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnkies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM
1 EEM té la paraula el diputat Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:
Gnlcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Al
P~M 1 EEM li preocupa, cool així hem manifestat, i mani-

•

festam continuadament en aquesta cambra, l'existencia a les
noslres illes d 'una oferta turística no legalitzada. El dia de
la interpeHació ja parlarem llargament del tema. i va quedar
cIar que aquesta oferta turística existeix. Sens dubte que
e)(isteixi aquesta oferta suposa una degradació més a la nost(a imatge turística, que no ens fa cap bé. A un moment
d'euforia i de manca de places, com pareix que bi haura
aquest estiu, el simple fet que qualcú es pugui plaotejar abrir
nOvament unes places obsoletes ens hauria de preocupar; i és
cert que des de la conseller ia s' ha dit clarament que mo no
es permetra, pero no podem oblidar que aixo ha passa1 pe!
cap ele qualcú; per tant la preocupació que tenim és seriosa,
qUe Cree que la conselleria haura de posar tots e.ls mitjans
~er ~vitar aixo. 1 és obvi que la conseJJeria per evitar aixo
t aUra d 'intensificar les inspeccions, a més d 'intentar amb
IQts eIs seus mitjans eradlcar de tot '( oferta turística no
egalitzada.

435:

Ens jugam amb aquest tema el futur, i crec que tots
els diputats d'aquesta cambra n'haurien de ser conscients. En aquest sentit, cal que els ser veis d'inspecció del
Govern actuln clarament, defensant la legalitat i aplicant la llei a tots els establiments, principalment a
aquells que vulneren la legislació i beneficien així -i ja
s'ha dit- uns interessos particulars que posen en perill
aquesta imatge de qualitat que ens esfor~am a donar, i
que tant ens costa. És evident que el millor seria que
mocions com aquesta no fossin necessaries, pero per
declaracions que s'han fet en aquesta cambra, i que no
recordaré, el dia de la interpel'lació i avui mateix, pels
expedients oberts en aquest sentít, les sancions posades
per la conselleria, comprovam desgraciadament una
vegada més que aquesta oferta turística no legalitzada
existeix.
Davant aquesta realitat consideram important i necessari recordar i instar el Govern a complir estrictament
les resolucions aprovades per aquest parlamento Aixo
entenem que no hauria de ser necessari. Són resolucions
aprovades per aquest parlament, que el Govern for~ada
ment ha de tenir en compte; pero així i tot, després de
demostrar que d'aquestes resolucions no hi ha un compliment estricte, es bo recordar-ho una vegada més; i
erec que aixo, sense cap dubte, ha de ser aprovat, perque és per indicar una cosa que ja ha estat aprovada
aquí dins. Per tant al primer punt nosaltres for~ada
ment li hem de dir que sí.
Al segon punt, jo record que quan es va fer la guia
de places legals, es va presentar c1arament des de la
Conselleria de Turisme com una cosa molt positiva. Jo
record que va sortir per tota la premsa aquesta guia de
places legals, d'apartaments i d'hotels, per evitar sobretot -deia en aquells moments el conseller que hi havia i
el seu director general- la sobreocupació es va fer aquella guia. Entenem que aquella guia avui suposam que
esta despla~ada, en el sentit que s'hauria de tornar de
qualque manera a posar al dia. Una sortida per posar-la
al dia possiblement s'haura de tenir en compte el que ha
dit qualque diputat aquí, hi ha uns cadastres fets als
municipis; pero així i tot els cadastres moltes vegades
no trauran a llum tota l'oferta aquesta, aleshores crec
que hi haura d'haver qualque cosa més. Per tant, nosaltres entenem que ajudant un poc a la Conselleria de
Turisme, cree que s'ha d'elaborar aquest llistat; perque
amb aquest llistat actualitzat jo cree que la conselleria ho
tendra també molt més filcil per descobrir aquesta
oferta, i per eradicar-la d'alguna manera.
Al tercer punt, avui matÍ deiem a ,una comissió de
Turisme, a unes preguntes, principalment parlant d'agroturisme, parlavem que és possible -i aixo ha sentíem
també dir des del president- d'aquesta oferta d'agroturisme havia fet unes manifestacions que és possible que
existeixi una oferta no legalitzada, divulgada als mitjans
de comunicació o mitjam;ant fullets. Jo cree que és
labor de la conselleria controlar que aixo no passi. Crec,
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i el conseller avui matí es comprometia a demanar explicacions referents a l'agroturisme, jo avui demanaria aquí que
també ho fes extensiu a tota roferta. De qualque manera ha
sortit també que no només és dins roferta d'agroturisme
que pugui existir aixo. Per tant, consideram que el punt 3 és
important, i crec que només fa completar el que ens deia
avui matí el conseller; i agafant la paraula, crec que aquest
control s'ha de fer a tota l'oferta.
El punt quart nosaltres entenem que no té massa discussiÓ. Que s'estableixi un cap detectada i quantificada roferta
turística clandestina, un pla de normalització de l'oferta
turística a les Illes Balears per eradicar tota l'oferta no legalitzada, cree que és una cosa que s'ha de fer. A més és urgent que es faci.
Per tant nosaltres deim clarament que sí a aquesta moció,
perque ereim que és una moció de complement, una moció
que no ereim que tengui uns fonaments molt políties. A
altres mocions a vegades ens en trobat que la conselleria o el
grup majoritari en aquesta cambra ens ha dit que tot aixo ja
es fa, que no importen mocions. Jo crec que part d 'aixó
possiblement es fa; pero tampoc no esta de més que aquest
parlament doni suport a la feilla que es fa dins la Conselleria
de Turisme, i aixó sobretot perque eontinuadament veim que
el conseller de Turisme ha de treure els inspectors als carrers, ha d'inspeccionar tot aixo. Tot aixo em pare ix molt bé,
i die cJarament al conseller que tendra el Dostre suport en
aquest aspecte. Ara bé també die que creim que amb aixó
no n'W ha suficient. Cre,im que aquesta moció pot ajudar que
aquestes inspeccions almanco siguin una m¡ca més faeils del
que són ara, una vegada que s'hagí fet tot el diu aquesta
moció. Pe)' tant, nosaJtres donal'em suport, esperant que
aquesta cambra també ha faci. PrincipaJment en segons quins
punts no importaria demanar-ho, perque cree que és reincidir en una cosa que aquest parlarnent ja ha aprovat. Així ha
esperam i esperarem els vots, perque nosaItres direm que sí.
(El Sr. President repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM el Sr. Palau té la
paraula.
EL SR. PALAU 1 TORRES:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam davant
una moció que presenta el Grup Socialista, que és conseqüent a la interpeHació que va presentar fa uns dies davant
aquest pIe al conseller de Turisme de la Comunitat Autónoma sobre oferta turística no legalitzada. Com a fonament,
podríem dir que aquella interpeHació ¡aquesta moció es
basen principalment en una quantitat de resolucions aprovades peI PIe d'aquest parlament en maig de 1990, i que aquestes resolucions havien estat fruit deIs treballs que havia fet
una comissió no permanent d'enquesta sobre ¡'oferta turística no legalitzada d'aquesta comunitat. Vull dir que aquesta
comissió la forma ven tots els grups polítics en aquell mo-

t.

ment representats en aquesta cambra, i que aquestes
resolucions varen ser aprovades per tots els grups; o sia
que podríem di r que es va derivar el trebalJ sobre Un
consens, i davant la preocupació que podía tenjr en
aquells moments I'oferta t ur ística no legalitzada de la
nostra comunitat es va arribar a aquestes 13 conct usions
que s'aprovaren aquell día.
Des d 'aquelles dates s'ha trebaJlat molt en aquest
sentil' i es va explicar I'altre día al Sr. Pallieer, tant per
part del conse ller de Turisme, com fins j tot d'aquest
portaveu que els parla, i s'ha fet una feina constant, una
feina terma co nscient dura, efica~, i que ha fet que
s'hagin solueionats molts deIs problernes que hi havia
pendents en aquell moment o Per una banda no s' ha
d'oblidar que molta d aquella oferta turística no legalitzada que va apareixer en aquell estudi era una oferta
que esta en vies de legali tzació, que per diferents motius
els expedjents no s' havien pogut resoldre, bé per manca
el 'alguns documents o bé per acumulació de feines, o
per falta d 'inspeccions etcetera. Peró en aquests moments aqueUes places ja han desaparegtlt com a iHegaJs,
i en aquests momen'ts ja estan legalitzades.
Per l'altra banda també vull dir que s'ha fet una
tasca bastant ferma quant a perseguir tota aquesta oferta
turística no legalitzada, i la Conselleria de Turisme al
llarg c1'aquests tres o quatre anys des que es varen aprovar aquestes resolucions, ha obert una quantitat nombrosa d'expedients i no només sancionadors, siuó que en
molts de casos fíos i tot han condlüt al tancament o al
precinte d'aquestes indústries que d'alguna manera estaven en explotació pública no legalitzada.
Jo per tant, Sr. Pallicer, li voldria dir que ni tan
lamentable, ni tan negligent és la situació que voste ha
apuntat. Li podríem dir que és preocupant, perque a
nosaltres ens preocupa, només que hi hagués una indústria turística iHegal ja ens preocuparia, pero sabem
que tot aixo és una tasca molt difícil per poder tenir
elements suficients per perseguir-les, per moltes vegades
poder-les sancionar d'acord amb el procediment administratiu. Només cal no menar l'estratagema moltes ve.."
gades deIs propis contractes d'arrendament urbil, que és
un document legalment reconegut, que és un document
que existeix moltes vegades, i moltes vegades inspectors
de la conselleria xoquen quan van a detectar oferta turística iHegal amb aquest tipus de document, sense que
puguin actuar en conseqüencia.
Voste va c1ir I'altre dia que flns i tot el Grup Socialista quan es varen aprovar aquestes resolucions havien
estat a punt de celebrar-ho amb xampany. Avui no voldría tampoc ser el dolent de la peHícula i JjevaJ'-IO~
aquest privilegi. No e1s dooarem suport a totes, pero
aixJ mateix amb algunes d'elles esta m completament
d'acord j el donarem el suporl' i amb aJgunes al tres
voldria fer algunes matisacions i dir-li per que no les
podem donar suporto
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Quant al punt níimero 1 de la seva moció, que d iu comli r estrictament les resoludons aprovades pel Parlament de
res llles Balears del 3 de maig, DO li vull entrar altra vegada.
tota la tasca que s ha fel a partir d'aquelles dades -com he dit
bans~, i Ji vull dir que estam compLetament d'acord i li
~ol1arem el nostre suport perque, no en mancaria d alu·a
¡nes resol ucions, que va aprovar aguest parlamenl i que fins
l
i tot nosaltres varem votar favorab l.e en aquest moment no
l1i estlguéssim d'acord.

Quanl al punt número 2, m'agradaria aquí, quan parla
d'elaborar un Ilistal d immobles situats en zones turístiques,
per tal de poder-lo comparar amb les dades d'oferta turística
no Legalitzada de que disposa la COllselleria de Turisme, jo
ded\.leix d'aquest text que voste es refereix a tots els immobIes que hi pugui haver a una determinada zona turística,
siguln turístics o 110 ho siguin, nns i tot que poguessin ser
habitatges. Bé, aquí, lamentab lement, no podem estar d'acord amb fer aq uesta feina, fins i tot hi ha hagut algun diputat que se m ' ha avangat amb la seva intervenció i crec que
ha donat unes raons de les quals podríem dir que són molt
coherents amb les nostres. Per una part, la Conselleria de
Turisme ja té els llistats quant a establiments d'oferta turística legalitzada. Per l'altra, creim que hi ha organismes competents en aquestos casos, per exemples els propis ajuntaments,
que tenen l'altra oferta; de res valdria, crec jo, tenir un llistat
de tots els immobles que hi ha a una determinada zona si no
es perseguÍs, jo crec que el sistema de perseguir l'oferta
turística no legalitzada -ho hem dit molts vegades i fins i tot
aquÍ s'apunten en aquesta moció diferents criteris per perseguir-la~ és a110 que hem dit mitjam;ant el sistema d'inspecciÓ, mitjan~ant el sistema de vigilancia de publicacions d'esta~
bliments turístics no legalitzats en els fullets deIs tour operators, mitjan~ant els anuncis que es facin a mitjans de comuni~
cació, que és l'objecte número tres, etc., una serie d'ele~
ments, i creim que si en aquest moment la Conse11eria de
Turisme entras a fer un cens de totes les zones turístiques
de Balears, de tots els immobles que hi ha, i ates que a Bale~
~, ars, per sort, quasi totes les zones són turístiques, podríem
r~:i~ir que fer un cens d ' immobles de tota l a Comunitat Auto ~
;;~:poma de Balears seria una tasca molt costosa i que, a rnés,
~J'~'hi tardaria molt de temps i no fari a més que retardar la
Iínia que es duu en aquestos moments per eradicar aquesta
oferta U·legal.
Ja li dic, si fos només fer unes d'indústries turÍstiques
legalitzades, per suposat hi donarÍem suport.
Al punt número 3, que diu controlar els anuncis d'oferta
turística no legalitzada, hi donare m suport, i li vull dir que
tal vegada no amb tota la profunditat que moltes vegades
desitjaria, pero que la Conselleria de Turisme en aquestos
tnoments i des de ja fa molt de temps fa aquesta feina, es
recullen aquestes infor macio.ns a través dels gabinets d'informació que té la Conseller ia de T urisrne als diferents palsos i que, una vegada detectades aquestes ofertes, es comunj~
qUen a la conselle.ria j la conselleria actua en conseqüencia.
No obstant aixo, també li vull dir que és una tasca difícil,
s'han de controlar, a més deis fullets deIs tour operators, com
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he dit abans, tots els diaris, revistes, etc., que en premsa
estrangera s'acaramullen munts i munts de papers, moltes vegades els anuncis són molt petits i quin dubte hi ha
que en poden passar alguns.
Quant al punt número 4, també li vull dir el mateix
que li he dit al punt número 2, que no hi podem donar
suport tal com esta redactat aquí. si hi hagués la voluntat d' eradicar l' oferta turística que estigui detectada, sí,
perque aquesta voluntat existeix i aixo es duu endavant;
ara, parlar que per eradicar l'oferta turística no legalitzada hem de tomar a comen<5ar a redactar un pla o una
norma, que d'alguna manera no faria més que retardar
l'execueió de tot el procés que hi ha en vigor, jo cree
que no és necessari; la Conselleria de Turisme en aquestos moments té legislació suficient -i acab, Sr. Presidentper poder perseguir tota l'oferta turística no legalitzada
i, com és natural, aplicant la Llei de procedimellt administratiu per fer-los complir aquestes lleis pot arribar,
com he dit abans, si és necessari al precinte, al tanca~
ment definitiu d'aquestes indústries. Per tant, creim que
no és necessari fer cap pla de normalització, sinó que
amb el que tenim ja és suficient. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau. en tom de replica, Sr. Pallicer, té
la paraula.
EL SR. PALLICER 1 PUJOL:
Gracies, Sr. President. Sr. Sansó, gracies, pel suport
a aquesta moció. És evident que el tema de la qualitat
també hi incideix, és una persecució que hem de tenir
constant perque, no hi ha cap dubte, si no hi ha cap
control per part d'autoritats turístiques hi ha la possibilitat clara que la quaJitat tan pregonada j tan necessaria
de cara al futur no existesqui. Evidentment, avui voste
ha estat testimoni que el conseller ha parlat d'unes ins~
peccions quant al turisme rural i agrotur isme, amb les
dificultats que hi havia a causa que eren edif icis que
estaven dins les zones de la zona rural de Mallorca, p~ro
que també a les zones turístiques era més facil. Quant
al quart punt, també hi dóna l'aprovació; per tant, mol~
tes gracies.
Ja de cara al Grup PP-UM, representat pel Sr. Palau,
li vull dir que és ver que des d'aque11a discussió interes~
sant que hi va haver en aquest parlament, que va acabar
el maig del 90, s'ha fet feina, s'ha treballat molt i s'ha
aturat una via d'oferta no legalitzada, la via que venia a
través deIs tour operators importants, i aixo és abó, jo
ja ho vaig manifestar en la interpel-lació, fins i tot, ho
record perque ho he confirmat fa poc, que la Federació
d'Hoteleria de Mallorca va donar dades de 500 immobIes on hi havia -immobles i hotels~ una canalització
d'oferta 110 legalitzada. Per tant, hi va haver una
coHaboració unanime de moltíssimes institucions. El
que passa és que avui es produeix un altre tipus d'oferta
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no legalitzada, Sr. Palau, i, per tant, com que va creixent i es
fa de cada vegada més important, perque, cregui'm que les
dad es que he donat de 14.000 milions de pessetes són unes
dad es baixes, jo mateix estic conven<;ut que són més, perque
voste sap que les 32 Iínies charter que tenim en aquest
moment que volen cada any tenen el 15% de seat only, pero
que és el 20 o el 25 . Voste sap que, a més a més d'aixo, hi
ha tota estructura muntada en aquests paisos estrangers per
part de propietaris d'apanaments en combinació amb porteríes d'aquÍ, de les Balears, amb agencies ímmobiliaries, amb
tot un desplegament publicitari a ca se va que fa que es produesqui aixo; per tant, nosaltres entenem que si es dóna una
situació que perjudica per moltes raons, nosaltres, des d' aquet parlament, hem d'intentar exposar els mitjans per trobar-hi solucions.
Jo mateix, amb ajuda i col'laboració, he fet un treball de
cap a 100 immobles turÍstics de 15 zones distintes; si el vol,
després li'n puc passar una copia. Tenc 100 fitxes, d'aquestes
100 fitxes hem tret els resultats següents: Aquests 10 immobIes pertanyien a 5.500 apartaments turÍstics, d'aquests 5.500
apartaments turístics, n'hi havia amb caracter turÍstic legalitzat, 17; amb residents, 50, i amb caracter dubtós -hi havia
apartaments que els llogaven agents estrangers i que eren
residents-, 38; pero d'apartaments turístics on hi ha una
presumpció quasi segura que es lloguen a través d'aquests
canals que hem comentat, 767. És a dir, que hi ha entre el 15
i el 20% d'apartaments que s'utilitzen per a aquesta oferta
no legalitzada. Aixo quasi correspon a les xifres que li he
donat abans d'aquests 14 milions d'instancies que li he comentat abans. Per tant, hi ha una xifra molt important, economica, i crec que nosaltres, aquest parlament, que és un
poc qui té l'obligació i el deure de dur-hi els problemes que
es produeixen i ser avantguardista, hem de trobar sortídes i
posar mitjans fins i tot. Si al departament d'Agricultura, si no
hi vaig equivocat, tenen zeladors o inspectors que compten
les ovelles, com nosaltres no podem dedicar mitjans a controlar una oferta que ens pot fer tant de mal?
No ho agafem a broma, senyores i senyors diputats, agafem-ho amb seriositat. Aquest és un tema que a poc a poc
creixera i fara mal, i nosaItres, d'una manera o de l'altra,
amb coI-laboració de tothom, deIs tres nivells de les administracions, ja sé que és un tema difícil, hi hem de trobar
sortida, altrament, un dia o l'altre ens en penedirem. MoItes
gracies.

Bé, només li diré que en aquest cas, al punt quart, el
nostre vot sera d'abstenció. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gdcies, Sr. Peralta. Més intervencions? Pel Grup
PP-UM, té la paraula el Sr. Palau.
EL SR. PALAU I TORRES:
Sí, gracies, Sr. President. Molt breument, només per
dir al Sr. Pallicer que quasi al final hi coincidim, o sigui,
que aquesta preocupació que expressa ja l'havÍem manifestat abans i crec que la Conselleria de Turisme del
Govern balear també ha demostrar aquesta preocupació
en les actuacions que ha tengut al llarg de tot aquest
temps.
Vull dir-li també que, quan aprovam el punt número
1 d'aquesta moció, practicament en aprovar totes les

resolucions que es varen aprovar pel plenari de dia 3 de
maig de 1990 ja aprovam d'alguna manera tot el sistema,
tota la normativa per combatre aquesta oferta turística
il·legal.
Quant als altres punts, jo crec que només és un
sistema de metodologia, d'aplicar com se l'ha de combatre i per quines vies s'hi ha d'anar. Vostes tal vegada
oferien a base d'estudis, a base de plans i d'altres coses,
i nosaltres creim que hi a suficient legislació, hi ha suficients arguments en aquestos moments per procedir a la
re(oo.).
I res més, Sr. President, només demanar-li que es
poguessin votar separadament els punts 1 i 3 i els 2 i 4
en una altra votació, per altra parto
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau. Acabat el debat, passarem a al
votació. Hi ha més petició de votació per separat deIs
distints punts? SÍ, Sr. Peralta?
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Sí, Sr. President, que és votessin per separat els
punts 2 i 4.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pallicer. Hi ha intervencions en contrareplica? Sí, Sr. Peralta, té la paraula.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President. MoIt breument, per dir al Sr. Pallicer que no m'ha contestat la proposta que he fet referent al
punt quart, que no. Sí, sí, jo era aquí, dins la cambra, no
era aquí, ja l'he escoltat, pero ...

D'acord, Sr. Peralta.
Passam, ido, en primer lloc a la vótació deIs punts
primer i tercer del text de la moció.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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Queden aprovats el punt primer i tercer per unanimitat.
Passam al la votació deIs punts segon i quart.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
sar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
,sar drets, per favor? Grades. poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? Gracies, pon seure.
24 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda rebut, el text de la moció en aquests apartats concrets.
I1I.2) MoCÍó RGE núm. 1301/94, del Grup Parlamentari
,M i EEM, relativa a criteris de la Presidencia del Govern
1 el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
llears, derivada del debat de la InterpeHació RGE núero 301/94.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la segona moció, que és la 1301, del Grup Parmentari PSM i EEM, relativa a criteris de la Presidencia
!l Govern en el desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia
! les Illes Balears; aquesta moció ve derivada del debat de
InterpeHació número 301. té la paraula, en nom del grup
roposant, el diputat Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en la
lterpeHació sobre criteris de la Presidencia del Govern
)bre el desenvolupament de l'Estatut d'autonomia varem
~r moltes referencies a incompliments que, a judici del
ostre grup parlamentari, s hj produeixen. Fruit d 'aixó hem
laborat aquesta exten íssima moció, que compta amb dotze
unts, en els quals es reflecteixen els incompLiments i feim
!s pro postes perque a partir d'ara l'Estatut d Autonomia es
esenvolupi íntegrament.
Observaran en el punt 1, que fa referencia a l'article 9 de
Estatut d'Auotnomia quan diu: "El Govern promoura la
ibertat, la iguaItat i el procés sócio-económic. 1I En aquest
entit, entenem que no és con'ecte ni es respecta el dret de
ebre amb totalllibertat una informació imparcial i objectiva
i el Govern facilita a les televisions locals uns informatius
'reparats pel gabinet de Presidencia del Govern, aixó es pot
ualificar més de propaganda política que no d'informació
~stitucional, i, d'altra banda, estan obligats per la LIei de
Iressuposts. Per unanimitat es va aprovar una esmena de
etirada de la descripció d'activítats de I'activitat que feia
eferencia a la confecció d'un informatiu per a les televisions
Jcals.
El punt b) fa referencia ale s subvencions. Reiteradament,
lem demostrat el partidisme amb el qual el Govern ha actuat
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per adjudicar subvencions a ajuntaments, subvencions de
Presidencia i de Vice-presidencia basicament, pero
també d'altres conselleries, sense el més mÍnim criteri
que no fos el de I'afinitat política. És necessari, per tant,
fer unes normes que deixin cIares les regles del joc, que
garanteixin el principi de transparencia, publicitat i
lliure concurrencia.
Finalment, dins aquest punt primer, l'Estatut fa un
altre manament al Govern per tal que les persones que
tenen insuficiencies basiques per subsistir tengui accés
al progrés socio-económico Hem de reiterar una vegada
més les negatives a acceptar el salari social, vetada la
proposta de lIei de creació de la renda mínima de reínser ció social aquests mateixos dies per part del Govern.
Els punts 2 i 3 de la roodó fan referencia al Síndic
de Greuges j al Síndic de Comptes dues lIeis aprovades
per aquest parlament i dues lJeis que no s'ban desenvolupades. Entenem que correspon, d acord amb les lIeis,
la iniciativa per intentar arribar a un consens al Parlament de les lJles Balears. Per tant amb aquests dos
punts intentam que el Parlament manifesti la voluntat
explícita que el transcurs d'aquest període de sessions
s'inicii la tramitació per nomenar el Síndic de Comptes
i el Síndic de Greuges. No és possible aprovar Beis per
Bavors no complir-les, no és possible que qui fan les
Beis les incompleixin, no es pot donar aquest exemple a
la ciutadania. Per part del nostre grup ens oferim ara
mateix per intentar comen<;ar a discutir les propostes de
tots els grups per arribar a un consens necessari perque
puguin sr elegits els síndics amb la majoria de tres cinquenes parts que marca la llei.
Els punts 4 i 5 fan referencia al procés d'atribuCÍó
de competencies als consells insulars. ,Constatavem durant la interpeHació una situació de panllisi de la Coffiissió Tecnica IntednsuJar, la clau que tanca la porta
del procés de transferencies. Per part nostra, creim que
és necessari que el Govera defineixi les seves prioritats,
que ens digui quina reserva de competencies proposa i
que actualitzj un calendari de traspassos que fins ara
s'han incomplit. És necessari desbJoquejar i actuar d'una
manera decidida en el procés de transferencies als consells insulars.
Arribam al punt 6 de la moció, un tema del qual
també hem parlat moItes de vegades: La reforma de
l'Estatut d'Autonomia; aprovada el gener de l'any 1991,
pendent de tramitació en el CongJ'és de Diputats. Se os
va dir que el Pacte Autonómic, signat entre el Partít
Popular ¡ el Partít Socialista Obrer Espanyoll any 1992,
havia desbloquejat el procés autonomic i que d'acord
amb el consens deis dos grups majoritaris aquella iniciativa feia possible desbloquejar el procés i que era una
iniciativa molt positiva,
Des d'aleshores pero, s'han produit unes eleccions
generals, les eleccions de juny de 1993, unes eleccions
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que han prodult una variació substancial de la composició
del Congrés de Diputats, no hi existeix una majoria absoluta;
en aquest marc, algunes comunitats autonomes renegocien
un nou impuls autonomic, i les Illes Balears?, i les Illes Balears, hem de tornar a quedar al marge de 1'impuls autonomic?, ens hem de deixar dur pel cul de sac de totes les autonomies de via lenta o per primera vega da en la nostra historia podem fer valer els nostres drets historics de cultura
diferenciada, amb lIengua propia, amb una realitat geograJica, amb una realitat economica; en definitiva, amb un fet
diferencial que mereix un tractament propi?, o quedarem una
altra vegada igualats amb tots les altres comunitats autonomes menors?, no és hora d'aprofitar un moment polític bo
per donar un nou impuls al nostre autogovern?
El nostre grup esta en condicions de preveure suports
importants a la tramita ció de la reforma de l'Estatut de l'any
1991, i vostes, senyors del Psoe, estan en condicions de possibilitar que rel seu grup en el Congrés de Diputats se sumi a
un a majoria per desbloquejar la tramitació de la reforma de
l'Estatut de 1991?, i vostes, senyors del Partit Popular, estan
en condicions d 'exigir al seu grup parlamentari en el Congrés de Diputats que se su mi a una majoría per desbloquejar
la reforma de l'Estatut de l'any 1991, pendent de tramitació
en el Congrés de Diputats? Creim que el moment es pot
considerar d'historic; comunitats autonomes en aquest moment tornaran a treure competencies importants i les Illes
Balears no hem de tornar a perdre el tren que ens ha de dur
cap a l'autonomia.
EIs punts 7, 8, 9 i 11, senyores i senyors diputats, expressen una greu preocupació per la situació del nostre idioma a partir de la darrera enquesta del Centre d'Invstigacions Sociologiques. Que ens diu l'enquesta? Principalment, em
vull dirigir a vostt~s, senyores i senyors diputats del Partit
Popular, i concretament al nostre president del Govern. Sr.
President, només el 22% deIs ciutadans de les Illes Balears
parla, lIegeix i escriu en catala; el 29% és incapa<; de parlarne; el 23% deIs nostres ciutadans ni tan soIs l'enten; el 45%
de ciutadans de les Illes Balears tenen la llengua castellana
com a lIengua propia; pero el que és mes preocupant, menys
de la meitat de pares catalanoparlants que a la seva família
havien parlat en la nostra lIengua hi parla actualment als seus
fills, aixo és el més preocupant de tot, demostra un pracés
progressiu, implacable de renúncia a la nostra lIengua, no és
una situació de pau, aquesta que s'esta donant, Sr. President,
és una situació en que una lIengua, la llengua que historicament tota la vida hem parlat els mallorquins, menorquins,
eivissencs i formenterencs s'esta perdent aquí. Quin balan<;
podrem fer de l'autonomia si no aconseguim salvar la nostra
llengua? Per a aixo, proposam que el Parlament faci una
crida en favor de l'ús de la nostra llengua, una crida a tots
els ciutadans a participar d'una manera activa, sense enfrontaments, pero a participar en la recuperació de la nostra
llengua, el principal tret que ens diferencia com a poble, que
ens afirma com a poble. Demanam al Parlament que reiteri
una vegada més la instancia al nostre Govern perque compleixi la LIei de normalització lingüística i totes les normes

que han de fer possible l'ús del catala a tots els ambits
de l'Administració .
Finalment -acab, Sr. President-, els punts 10 i 11
pretenen acabar amb anys d'incomunicació entre comunitats germanes. Per desgnkia, fins al dia d'avui les
comunitats de Catalunya, el País Valencia i les l11es
Balears, en comptes d'estar unid es per un mateix idioma
i per una mateixa cultura, han viscut separades per mor
de la llengua comuna, alIo que ens havia d'unir ha fet
que ens separas. Creim, per tant, que és hora de superar
vells recels i que, des de l'afirmació de la nostra propia
sobirania de cada un deIs nostres territoris, hem de
complir l'article 17 del nostre Estatut i el Govern ha de
signar acords o convenis de coHaboració amb les dues
generalitats en materia de normalització lingüística i
cultural i de mitjans de comunicació en la nostra lIengua; aquest acord ja es va prendre el 13 d'abril de l'any
1989 i no s'ha fer res.
Senyores i senyors diputats, només amb aquests
compliments aconseguirem continuar avan<;ant cap al
nostre autogovern. Per part nostra, només els podem
oferir que en totes aquelles actuacions que depenguin
del nostre grup ens trabaran totalment a la seva disposició, fins ara pero, ens sentim decebuts i entenem que
quan prest es compliran els dotze anys d'Estatut d 'Autonomia és hora d 'aprofitar aquesta conjuntura que es
dóna a nivell d'estat i garantir que les Illes Balears també participin d'aquest impuls autonomic, impuls autonomic que ha de dotar de més competencies i de més
finan<;ament la nostra comunitat autonoma. Moltes de
gracies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. Altres grups que vulguin intervenir? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
quasi llarguíssima moció, derivada de la corresponent
interpel-lació, proposa dotze punts als quals en principi
el Grup Mixt, tret de qualque vot particular que hi puguí haver, donara suport. Dic que hí pot haver algun vot
distínt perque el Grup Mixt és un grup heterogeni, pero
sí que hi ha una clara coincidencia de voluntats amb la
gran majoria deIs plantejaments d'aque.sta moció.
Jo vull comen<;ar pel que és més greu -ja ho he dit
altres vegades des d'aquesta tribuna- que esta passant en
aquesta comunitat. No fa gaire, vaig dír primerament en
la Junta de Portaveus i després en aquest pIe, avuí ho
tom a repetir, que tenim un govem que no compleix les
resolucions d'aquest parlamento A posta, hem de donar
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úpon a dos punts, que són el dos i el tres, els quals realment

~10 s haurien de du r a aquest pru'lament, ~erque els sindics
de comptes fa tres o quatre anys que haunen d'estar oomena ts almanco en aquesta legislatura que, com se sap, per llei
ele la pass ada legislatura, en el darrer períod,e de sessions, va
passar de cinc a tres per abaratir-ne el costo Es molt greu que
es dooi la sensació que el Govern no vol er controlat pel
Parlament a través d ' lIua instÍlu ió co m són els síndics de
comptes. Quan es parla de regeneraci ' democra tica a [adrid
des deis escons del Partit Popular, no es pot impedir que no
es oomenin els síndics de comptes en aquesta comunitat,
co m tampoc no es pot aprovar una Uei per nomenar el Síndie de Greuges, que s'hi doni un termin i d ' un an y. passi
aquest any j no es nomeni; si no es vol nomenru' el Síndlc de
Greuges que es mod ifiqui la Uei. Si no es vol nomenar el
Síndic de Comptes, que s'hi dugl.li un projecte de lIei per
part del Govern o del Grup Pal"lamentari PP-UM i proposin
la modificació deIs terminis per nomenar aquestes institucions de la Comunitat Autónoma. Per ' el que no pot ser és dir
que ho farem i llavors no fer-ho, perque aixo és un engany
a la gent i un engany a aquest parlament, el qual, al cap i a
la fi, representa la sobirania popular deIs nostres pobles.

També votarem el punt número 1, respecte de la transparencia en subvencions i aItres de que parlam. He de dir que
si bé nosaltres estam disposats i oberts a parlar de salari
social, pero estam disposats a parlar-ne amb Llnes xifres concretes. E l punt c) de) primer punt de la moció diu que el
Govern disposanl. que les persones que estaD mancades de
mitjans económics suficients per atendre les necessitats basiques de la vida tenguin accés a un mioim de subsistencia;
d'acord, com a principi, d'acord, totalment d'acord, no es pot
negar aixó; el que passa és que ha de venir quantificat i ha
de venir d'una forma molt més concreta.
Si passam als aItres punts d'aquesta moció,jo pens que el
Govern, a través de la seva Vice-presidencia, reiteradament
ha manifestat en aquesta cambra la voluntat de descentralització de la Comunitat Autónoma, peró la realitat, quina es?,
que nosaItres hem vist, i s'han aprovades en aquesta cambra,
unes lleis de transferencia de competencia de les "maries",
aBó que eren de1egacions, transformades en transferencies,
algunes, en queda alguna encara de pendent; pero, de coses
noves, d'iniciatives noves,de moment no n'hem vista cap. Per
tant, és ben necessari que el Govern faci una comunicació
sobre el procés de transferencies als consells insulars d'acord
amb l'artic1e 39 de l'Estatut d'Autonomia, no tenim cap
classe de dubte a aquest respecte; com també creim necessari, que hauria de ser innecessari, peró és necessari, dir
que el Parlament manifesta la necessitat de donar més celeritat a la tramitació de les propostes d'atribució de competencies als conseBs insulars; també és necessari dir-ho,
Perque almanco el Govern i el grup Olés nOOlbrós de la
cambra, no majoritari, més noOlbrós de la cambra, que li
dóna suport actui"n en conseqüencia í facin el que diuen, no
diguin i no facin.
Respecte a aBo de l'Estatut d' Autonomia de 1991, jo crec
qUe estam davant una IIVergonya, cavaBers, vergonya ll , a mi

bz
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no se m'ocorre res més que la famosa frase perque una
llei de 1991, aprovada per aquesta cambra sense vots en
contra, amb abstencions del Grup Parlamentari Socialista, pero sense cap vot en contra, on es manifesta la
voluntat de tenir una autonomia com la que tenen altres
comunitats i a dins el marc de la constitucionalitat vigent -i no demanam res que no tenguin altres, siguin els
catalans, bascs, gallecs-, s'envil al Congrés de Diputats
a Madrid i llavors se signi un pacte autonomic, es posi
aquest projecte que ha fet el Parlament de les Illes Balears per iniciativa propia dins un caixó i resulta que es
tramiti l'altre. Aixo, senzillament, fa plorera, i per tant,
ja és hora que el Congrés de Diputats es definesqui.
Que no volen que tenguem un estatut com el deIs catalans, com el deis bascs, com el deIs andalusos, com el
deis canarís, com el deIs valencians o com els gallecs?,
que ho diguin. El Grup Parlamentari PP-Um aquí va
votar que sí, que voti a Madrid el que trobi, que voti
que sí o que voti que no, pero que ho digui, que no
juguin amb aquesta ambigüitat, que aquí son autonomistes, diuen que són nacionalistes i llavors fan el que
diu el Sr. Aznar, o que no ho facin, vull dir que votin a
Madrid el que han votat aquí i els donarem l'enhorabOlla, pero no mantenguin Olés l'ambigüítat. la sé que
me poden dir que alla estan en minoria i que n'és el Sr.
Félix Pons el responsable com a president del Congrés,
i, per tant, jo he de dir als socialistes de les Illes Balears
que ara que tenen un nou impuls després d'aquest congrés, que es dirigesquin al Sr. Félix Pons i li demanin
que per favor tramiti la reforma de I'Estatut de 1991,
perque crec que ja ens toca.
Respecte de la l1engua, efectivament, votarem a tot
que sí. És preocupant que una part de la població es
resistesqui a emprar la nost1'a llengua, jo cree que bi ha
un pet;t percentatge que no s'hi integra, i jo pens des
d'aquest punt de vista, que se ¡'ha de convencer. Ara bé,
pens que es pot fer Olés del que s esta fent en aixó, a
posta hi votareOl que sí. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. PascuaL Pel Grup SOCIALISTA, té la
paraula el Sr. Damia Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Som membre d'aquesta cambra des de l'any 1983, hi he vist passar
tota casta de documents parlamentaris i hi he vist múltiples intervencions de tons moJt diferents, pero, Sr .
Sampol, cree que d ingenui"tats com les que planteja
aquesta moció d'ingenui"tats coro les 'que ha fet en la
seva intervenció, perdolÚ'm si li die que 11 hi be vistes
poques. És una ingenu'itat total, és un acte angelical, és
pro pi -Í no S onfengui- d ' un diputat de biberó esperar
commoure el Sr. President davant coses tan impossibles
com complir les Beis que aquest parlament aprova. Voste diu: No és possible que els qui fan les Beis les incom-
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)leixin. Com que no és possible? , si és una practica quotidiala.

És clar, ens duen dotze punts, una moció ben estructurala, i si s'aprova alguna cosa, tengui en compte que sera. el
nenys substanciós de la moció. Haguessin pogut dur tot
'Estatut d'Autonomia per ser ratificat i igualment en surt
lila votació negativa.
Anem per parts. "El Govern promoura la llibertat, la
gualtat i el progrés socio-economic". Hi falta un petit ma.ís, promoura el progrés socio-economic de la gent que esta
lins l'orbita del Partit Popular; llavors sí. "Distribuira subrencions i garantira la igualtat d'oportunitat", etc.; tots els
lmies han tengut oportunitat , tothom estira. "Disposara que
es persones que esta n mancades de mitjans economies sufici~nts per atendre les necessitats basiques de la vida tenguin
lccés", etc.; que n 'hi ha cap que passi fam del PP? Ho varen
lir l'altre dia, voste és un ingenu, voste es creu la pel-lícula
lel que diu l'Estatut, que hem de promoure la igualtat per
l tothom; per favor, estam a les Illes Balears. Vol tocar el
:oret del president i fa de bon al-lot al final: "Ens trobaran
otalment a la seva disposieió". A voste, potser; a aquest
liputat i al Grup Socialista, que no ens cerquin per a aqueses feines, no estam a disposició de res, no.
Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges; hi ha ningú
lel Partit Popular que estigui agreujat? Fora greuges.

(Rialles) .
1 els comptes estan tan cIars que no fan falta síndies.
Bé, consells insulars. EIs consells insulars, ja se sap, aixo
lels pilars fonamentals i tal. 1 voste demana donar més ceeritat ... , no coneix el codi de circulació del Partit Popular,
tixo té velocitat limitada; els consells travessen una d'aqueses zones d'alt risc on la velocitat esta entre els 15 i els 30
ler hora com a mixim, i voste parla de celeritat? És que del
:3 al 94, han reflexionat molt i han trobat que el poder esta
nolt bé al passeig Sagrega. El Govern de Palma, no de Cort,
'01 retenir i res de celeritat; per tant, ho té realment difícil.
\. la millor, li ho aproven, pero després no ho compliran.

castella als fills. Ens diu que el tren no funciona, i el
tecnic de manteniment no hi éso En doni comptes. 1 qUe
si ho diu l'Estatut?, que si hi ha una normalització
lingüística perfectament legislada i reglamentada?, i
que? Que facin les lleis, que jo govern i faig el que vull,
me'n vaig a ca meya a l'hora que me discuteixen coses
de la meya competencia; aquí no hi ha presos, hi ha
diputats, pero hi ha membres del Govern, hi ha consellers que es fuguen amb total impunitat i ningú de la
part de la Presidencia els crida l'atenció, i aixo és Balears .
1 un petit detall per tancar el tema. Reforma de l'Estatut al Congrés -molt breument-, voste sap que ens
varem abstenir a la votació, i vull que quedi clara la
nostra postura: Volem que aixo es tramiti al Congrés, no
hi tenim cap problema; ara bé, creim, i per aixo senzillament ens abstendrem, a tots els altres punts voste sap
que donarem suport, perque no creim elegant que una
assemblea legislativa, el Parlament de les Illes Balears, es
dirigesqui al Congrés de Diputats per dir-li que ha d'anar per via d'urgencia una determinada llei, pero li
manifestam que nosaltres creim que aquest tema el voldríem veure debatut de manera immediata i tancada al
Congrés de Diputats.
Li diré una cosa: No confil tant en manifestacions
autonomistes o nacionalistes que fa de tant en tant el
Partit Popular; recordi que el maxim argument que s'ha
donat, no en aquest parlament, no s'hi varen atrevir a
tant, pero sí al diari, el motiu fonamental que s'ha
donat per probablement demanar la independencia va
ser una finca familiar, no va ser cap principi lingüístic
ni cap dret historic ni tota aquesta pel-lícula, en prengui
nota, i recordi que el missatge actual del Sr. Aznar ja no
és una qüestió de nacionalitats, consisteix en acusar els
socialistes que estan venuts al nacionalisme basc i sobretot al catala en detriment de la gran patria espanyola,
única, indivisible. Posi el discurs al dia, Sr. Sampo!.
Moltes gracies.

(El Sr. President repren la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:

Després hi ha sis punts sobre el tema de la llengua catalatao Al Sr. President li hem d'agrair la deferencia que alnenys escolta amb paciencia, pero qui és el responsable de
'area de normalització lingüística en aquest govern? Un que
'ha fugat.

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té
la paraula el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:

(Rialles).
És cIar; un que no hi éso L'autocar lingüístic, el tren -ara
1 no cabem dins un tramvia, ara ja necessitam un tren- no
ti és, i ara resulta que voste ens explica que el motor de la
tormalització falla, no hi ha un assentiment social suficient,
1 llengua socialment no avan~a; hi ha famílies perfectament
'aquest país i catalanoparlants que continuen practicant
'antie costum, introdult a la postguerra sobretot, de parlar

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Després d'escoltar atentament aquest brillant parlament,
Sr. Sampol, del primer fugat de la historia parlamentaria d'aquesta cas que li acaba de dirigir. ..

(Remar de veus) .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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... el primer que va fugir del seu grup per anar-se'n a un
altre , posem les coses, sota el nostre criteri, damunt la taula.
En certs aspectes, crec que les expectatives al<.;ades en
uell a interpel'lació no es corresponen després amb les
aq
. , A quest es
'1
..
pro postes de reso 1UCIO.
e nostre cnten.
Es va fer una interpel'lacíó sobre I'impuls del desenvolupament de l'Estatut d 'Autonomia i el seu grau d'execució.
Avui, jo dividiria aquesta, la seva proposta, en quatre blocs.
Un primer bloc, que són els criteris generals que consten
al nostre Estatut, a tots els estatuts i que consta a la Constitució també: Promoure la llibertat, la igualtat i el progrés
socio-economic de tots els ciutadans de les Illes Balears.
Aquest es un deIs aspecte a que estan obligats tots els poders
públics i que, per tant, s'ha d'eotend re que el Govern de la
Comunitat Autonoma també esta ob Ligat a aquest desenvolupament i que executa les seves polítiques en base a un programa de govern en concret, un programa de govern que ha
estat ratificat davant el poble de les Illes Balears i al qual
també ha donat suport aquest parlamento
Pero després tot a<.;o es resumeix, tots aquests grans principis, en tres punts, del primer sobretot 1i he de dir que no
puc entendre de cap de les maneres procedeixi de les files del
PSM i EEM. Crec que és una concepció estatalista del que
ha de ser la denominació d'una informació, i com menys li'n
diria que antidemocratica. El Govern no confecciona informatius, envia informació; primera matisació de la qual crec
que ha de tenir esment. Segrestar deIs mitjans de comunicació audiovisuals la mateixa possibilitat que tenen els mitjans de comunicació escrits i orals de rebre de I'executiu o de
qualsevol poder informació a través de resums, notes de
premsa, convocatories, crec que a~o és realment atemptar
contra aquesta llibertat d'expressió i d'informació. La responsabilitat de la seva utilització correspon únicament i exClusiva als mitjans de comunicació.
Per tant, si voste aquí no prohibeix també enviar gravacions de les rodes de premsa que poden fer els membres del
Govern a les emissores que per una circumstancia o altra no
han pogut ser-hi presents i sí que se'ls reclama els mateixos
mitjans de comunicació, aquesta informació, crec que voste
f~ una pro posta totalment parcial del que ha de ser facilitar
la informació a tots els mitjans de comunicació amb iguaItat
de condicions.
Pel que fa als aItres dos punts, estam sempre amb el mateix, esta m sobre criteris i sobre suposicions. La distribució
d.e subvencions que es fa d'una manera gratu"ita, sense critefls; bé, hi ha subvencions que vénen de manera totalment
reglada i hi ha un altre tipus de subvencions o ajudes puntuals economiques pe tites que vénen d 'una manera discrecional
en funció d'uns criteris i d'uns objectius que el mateix resPOnsable d ' haver-les de donar les pot donar, j mil·¡ per on,
~O ~j ha hagut cap tipus de requeriment sobre aque t tema
e (I¡stribució de subvencions cap ni un; en altres temes TI hl
POt Ilaver, en aquest no n ' hi ha hagut cap ni un.
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Al punt c), bé, ja hi han fet esment per part d 'un
altre membre, pero el que aquí voste demostra, sota el
nostre entendre, i tot sigui dit, amb el major deIs respectes i no amb cap to despectiu, com he volgut notar en
altres intervencions que han rallat de biberons i tot, sinó
amb tot el nostre respecte, dir-li que em sembla que
desconeix totalment el que es fa en política social , i
sobretot en aquest camp que voste diu de persones que
estan mancad es de mitjans economics suficients per
atendre les necessitats basiques. Li informaré primerament que voste sap que hi havia el Fons d'assistencia
social (Fas), que corresponia al Govern central, el qual
en aquest moment -i no ho critic- en fa una reestructuració on queden totalment congelades, on no s'hi poden
incorporar, i va en tendencia a desapareixer, i va en
tendencia de desapareixer perque voste sap que hi ha la
posada en marxa de les pensions no contributives, i on
van aquestes pensions no contributives? , on es dediquen,
a Balears, més de 1.600 mílions de pessetes la gestió deIs
quals la té el Govern de la Comunitat Autonoma aquesta gestió de les pensions no contributives-? Precisament a aquelles economies més precaries, fíns i tot de
subsistencia. A~o es resol, i per si a~o no era prou, sap
que hi ha un conveni també amb el bisbat per atendre
casos de marginació puntual que avui suposen 26 mílions de pessetes. Un altre conveni que, després de la
transferencia, es fa i es gestiona directament pel consell
per a persones marginades, que té un import de 40
mílions de pessetes, i el conveni interinstitucional o
entre institucions per mantenir el Refugi de marginació.
Per tant, es fa una autentica política d'acció social
destinada i dedicada a atendre els casos d'aquesta marginació.
Que en temes de servei social o d'acció social es pot
fer més? Molt més, pero ho quantifiqui; que en temes
de cultura i esports es pot fer més? Molt més, i en agricultura i en obres públiques, en qualsevol area que voste
vulgui atendre, tot depen de quin discurs es faci aquí i
amb quina moció ens trobem.
Per tant, jo crec que en aquest punt ha equivocat els
tirso
Quant als punts dos i tres, perque no hi hagi cap
casta de dubte, nosaltres entenem que tant el Síndic de
Greuges com el Síndic de Comptes són dues institucions que preveu el nostre Estatut d'Autonomia, que ja
estan desenvolupades quant a la seva reglamentació o
legislació, perque ja hi ha llei específica de creació, no
renuncia m que es posi en marxa ni una cosa ni l'altra,
entenem que en aquest moment no és prioritaria. Amb
a~o, repetiria les mateixes argumentacions que va donar
en aquesta tribuna la vice-presidenta del Govern, on va
fer esment a voste directament de quantes reclamacions
havia tengut el Síndic de Greuges de les Illes Balears,
quantes havien sortit de les Illes Balears cap al Síndic de
Greuges a nivell nacional, el qual, com vos te sap, actua
amb caracter substitutori per a aquelles comunitats -que
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és l'única- que no en tenguin -ínfima-, i no dóna per
.enir una estructura propia en aquest moment a les nostres
lles. En el lloc del Síndic de Comptes actua el Tribunal de
=::omptes i qui duu el control de tota l'execució pressuposta'ía ha de ser el Parlament de les Illes Balears i l'ha de conti1Uar duent. Aquí si que actua el Tribunal de Comptes i
lctua la comissió de ( ... ) que fa la revisió de tots els comptes
fe les nostres illes.
10

Quant a la proposta número 4, nosaltres creim innecessa'ía aquesta comunicació. voste demana que es faci una conunicació a fi i efecte de saber quin és el procés de transfe'encies als consells insulars, jo crec que voste el sap, quin és
lquest procés, perque no es pot oblidar mai que la corresJonsabilitat elel procés de transferencies és a parts iguals
~ntre el Govern i cada un deIs consells insulars; una quarta
Jart ele responsabilitat de cada un de nosaltres: 4 del Consell
ie Menorca, 4 del Consell d'Eivissa, 4 del Consell de Mallor:a, 4 del Govern Balear. Pero, a més a més, aquesta comuni:ació esta feta; jo supos que és a~o el que li indica el Sr.
Jrfila, esta feta, perque el Sr. Orfíla sap ja avui, si no, supos
lue ho sabra prest, que esta convocada la Comissió Tecnica
lnterinsular on s 'han ele veure els compromisos aelquirits en
a darrera, com és el tema d'activitats classificaeles, com és
,a proposta sobre promoció turística i com és la proposta
¡obre cultura i esports, i a~o vinelnl a la proxima Comissió
[ecnica Interinsulars. En el eliscurs el'investidura elel nostre
Jresielent en aquesta tribuna ... , i a~o té un període de qua:re anys, s'han de passar comptes a veure si s'ha complit tot
;1 compromes en transferencies als consells insulars a partir
fe l'any 1995, que són aquestes competencies i és sobre
lquest desenvolupament de l'article 39 per a aquesta legisla:ura. Aquest és el compromís establert, no en fa falta comulicació. Que se n'han d'accelerar els tramits? Indiscutiblenent, també he de dir que els tramits aquests s'han d'accele-ar, no sigui cosa que arribem al 95 i ens quedi qualque penlent, pero jo cree que no; per tant, en aquests tramits, tot el
lue els faci falta, s'han d'accelerar i a nosaltres ens trobaran
Jer fer-ho.

Per tant, nosaltres, en aquest tema, estam per mante_
nir que els grups que estan en el Congrés de Diputats
facin el que hagin de fer per treure el'aquest calaix la
reforma elel 91, pero que s'executi ja l'aprovació del
Pacte Autonomic, que es facin les transferencies establertes en la reforma que aquest parlament va aprovar
i que van aprovar també les Corts Generals, que ac;o es
faci efectiu, que no s'hi posin entrebancs, que no s'alentitzi aquest procés de fer efectiva aquesta reforma i de
donar compliment a la dotació d'aquestes competencies
a la nostra comunitat. Ac;o és el que realment hem
d 'exigir, perque a~o és el que tenim aprovat per aquesta
cambra i per les Corts Generals; Per tant, hem d'exigir
que es complesqui aquesta reforma i que es doti com
més abans millor de les competencies previstes en
aquesta reforma.
Referent als altres punts, ja se li ha dit, que fan referencia a alIo que és normalització lingüística, és propia
de debats específics, només de normalització lingüística. Pero m'ha de permetre que ti digui que no hi ha cap
inconvenient a donar suport al punt número 8, que es
participi d'una manera activa en l'ús de la nostra llengua, pero, Sr. Sampol, els que ens hem dedicat en qualque moment a l'ensenyament, volem fer una diferenciació en les estadístiques que voste ha donat, no em compari la població universal del mostreig quant a normalització lingüística, en aquest moment, i s 'ha de dir, hi ha
molt més coneixement de la nostra llengua, ara que no
fa dotze anys, sis o tres o dos, perque de cada vegada hi
ha més infants que s'incorporen a l'ensenyament en la
nostra llengua. 1 el que es manté dins una població
marginal de coneixement de la nostra llengua són els
que no van tenir oportunitat de rebre aquest ensenyament, i ara sí, Per tant, no m'ho englobi tot, faci'm la
diferenciació de poblacions, i després ...
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor.

Quant a la reforma de l'Estatut.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Huguet, per favor.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, acab tot d'una, Sr. President.
Jo li he de dir una cosa: No renunciam a la reforma de
'Estatut aprovada per aquest parlament el gener de l'any
1991, no hi renunciam; així ho hem manifestat i així ho
lem reiterat, no una, sinó més de dues vegades, i jo l'empla~
1 voste en el Diari de Sessions per saber quina va ser l'exJlicació del nostre grup quan vam fer la segona reforma de
'Estatut tan democratica com la primera, perque la va deciiir aquest parlament i va mereixer el suport del 90% de
iiputats.

Hi ha un fet afegit que és el fet de la immigració i
que s'ha de tenir també en compte.
Respecte deIs punts 10 i 11 -acab, Sr. President-,
simplement informar-los que hi ha acords entre els tres
consellers de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de
Valencia i de la Comunitat Autonoma, que fan aquestes
reunions trimestrals de consellers, per fer aquests ti pus
d'intercanvis i veure a quins acords es poden arribar,
pero qualsevol acord o conveni de coHaboració entre
comunitats autonomes ha de menester sempre la sanció
de les Corts Generals, una altra cosa són col'laboracions
de caracter cultural o intercanvis, que es fa, amb la qua1
cosa no hi tendríem cap inconvenient. Gracies.

==========================================================================~~~
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Per al tom de replica, el Sr. Sampol

té la paraula.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. Bé, he d'agrair el supon que basicament donen el Grup Mixt i el Socialista amb la petita matisació, important matisació, del Sr. Pons, ara hi entrarem. Hi
ha hagut una demanda que no només ha fet el Sr. Pascual,
sinó també altres grups, de quantificació de les xifres concretes de demanda d'una renda de reinserció, d'un salari social.
Bé, cree que vostes tenen coneixement que aquí reiteradament s'han presentat iniciatives reclamant que el Govern
creas el salari social, i no només aixo, sinó que, encara no fa
un mes que el nostre grup va veure vetada una proposició de
!lei de creació de la renda mínima de reinserció, una proposició que estava quantificada i que aquesta quantificació
suposava més o manco el que costen els assessors per al
Govem o la meitat del que gasta en publicitat. Per tant, era
d'estricta voluntat política i, evidentment, no hi podíem
entrar dins aquesta moció.
El Sr. Pons, he entes el seu to, que l'utilitzava per fer-me
de frontó per anar cap a aquest senyor, de totes maneres,
permeti'm que li digui que estic orguBós que em diguin que
som un ingenu en pro postes polítiques i que, fins i tot, faig
pro postes angelicals, perque, que sera de la política quan
perdem la iHusió? Crec que amb una resignació o amb una
actitud tan fatalista com la seva, podríem tancar les portes
del Parlament i deixar-los que campin per les seves. Crec que
tampoc no era aquest el seu to a la intervenció. Li volia dir,
peró també, Sr. Pons, i també per entrar una mica en debat
amb voste, que crec que vostes també tenen una part de
responsabilitat en el tema de la normalització lingüística. Hi
ha tot el tema educacional, només el 17% de les escoles
públíques i privades de les Illes Balears fan ensenyament
__ total o parcialment en catala, i aquí creim que el Ministeri
;;;Yci'Educació també esta obligat a complir la LIei de normalitl l;zació lingüística.
.'~:

·:;'·7·-

'

Quant al tema de l'Estatut, considera no elegant instar el

é: Congrés de Diputats, peró és elegant tenir una proposta del
gener del 91 ficada dins un calaix de la Mesa del Congrés de
Diputats? E m sembla que ens podero permetre aquesta petita
llicencia d ' instar-Ios que es comenci la tramitació d'una llei
tan important, sobretot quan es parla d 'impuls autonómic i
qUe realment no el veim arribar aquí.
1 ja, perdonin la brevetat, pero he de dedicar el temps que
al Sr. Huguet que surt aquí amb la tactiea habitual de la majoria "aquesta moció ens ha defraudat" , lino
respOn a les expectatives d 'aquella interpeHació" , si aquesta
Ill.oció no respon a unes expectatives, jo no crec que se n 'hagi
Presentat cap m ai de tan completa, perque fa referencia a
01 .
s I a cadascun deis punts que figuren a l'Estat ut d'A utono .
nlla i que, al 110stre entendl-e, el Govern no ha complit. 1
Cree que es va justificar sobradament durant la interpel·lació.
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1 el que ja no podem admetre és que oposar-se que el
cap de premsa del Govem agafi una informació, la talli
i la cusi al seu gust, l'envi"i a les televisions locals que no
tenen ni mitjans tecnics ni humans per destriar aquella
informació i treure-li subjectivitat que pugui ten ir, i fent
aixo complint un mandat de la LIei de pressuposts? A la
LIei de pressuposts aprovarem suprimir aquesta activitat, i avui voste ens ha confirmat que no fan cas d'aque11a esmena que aprovaren? Es va aprovar per unanimitat
que el Govern no enviaria aquestes informacions a les
televisions locals, aixo és antidemocratic, i no em vengui
amb coverbos de concepcions estatalistes.
És una concepció de llibertat que el cap de premsa
faci una roda de premsa a un conse11er alla 011 no hi ha
cap periodista imparcial i objectiu que li pugui fer preguntes inquisitives? 1 aquesta roda de premsa, evidentment manipulada, amb unes preguntes blanes al
conse11er s'envien a les televisions locals? Aixo ha passat,
Sr. Huguet. Aixó no és llibertat d'informació.
1 les subvencions, no recorda la política en materia
d'interpeHació als ajuntaments? Li hem de recordar els
ajuntaments que any rera any tenen subvencions i els
que no en tenen?
Política social. Miri, vostes confonen la caritat amb
atendre una problematica amb programes, amb finalitats
de reinserció social. 1 sobretot, som l'única comunitat
autónoma que no ha institult la renda de reinserció o
el salari social, sigui mitjan~ant llei o mitjan~ant decret,
que és que tots els al tres van malament i nosaltres anam
bé? No es mirin tant elllombrígol.
La quantificació, ja he contestat quan parlava al Sr.
Pascual.
Síndic de Greuges. Com que aquí hi ha poques
peticions ... , aixa és una visió provinciana, estiguin
segurs que quau aquí tenguem el Síndic de Greuges,
evidentment que hi haura peticions, peró convendra que
tots els temes haver d'esperar que ens els resolgui el
Síndic a Madrid, és una visió totalment provinciana. El
Síndic de Greuges es va aprovar per aquest parlament
i s'ha de constituir, i, si no, per que l'aprovaren?, per
que aprovaren el Síndic de comptes?, per penjar-se una
medalleta? Les Beis s'han de complir.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Sampol.

em queda

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Sí, ja acab, Sr. President. Dues referencies, una als
consells insulars. Una proposta del nostre grup parlamentari aturada des del juliol del 93, competencies amb
agricultura, anunciades pel president, que no es tramite-
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n; que és que paralitza aquesta tramitació de les competencies?, divisions internes?, la veritat és que no s'acceleren.
1, finalment, la reforma de l'Estatut. Una segona reforma
democnhica, ningú no ha dit el contrari, pero poc usual, és
poc usual que una proposició aprovada el 93 es tramiti abans
que una aprovada el gener de l'any 1991. Estam d'acord,
estam d 'acord que se segueixi la tramitació, i que han fet?,
que ha fet el Govern?, i els seus diputats al Congrés de
Diputats, i els senadors, inclos el senador de la Comunitat
Autonoma, que han fet per desbloquejar aquesta situació,
per treure la reforma de l'estatut de dins el calaix i tramitarla?
1 acab, Sr. President, una referencia a la normalització
lingüística. D'acord, d'acord que augmenta el coneixement
del nostre idioma, hi ha més gent que el sap llegir i escriure,
pero el que preocupa és que disminueix l'ús al carrer, si
continuam amb aquesta tonica, aviat sera una llengua morta,
una llengua culta, pero que no s'utilítza al carrer, i, si no,
faci una volta per Palma.
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol. En torn de contrareplica, hi ha
intervencions? Sr. Pons, té la paraula.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. De fatalisme res
de res, d'iHusió molta, perque si fóssim fatalistes, em sembla
que davant el panorama, hauríem optat per canviar de país,
ja que no aconseguim canviar de govern.
De totes maneres, hi ha algunes coses divertides en aquesta sessió, no tot és trist, com la situació del catala que és
vertaderament preocupant, sinó que ha estat realment molt
divertit sentir parlar una persona poc informada en dades
historiques, pero que té l'honor de ser el primer president
elegit amb un vot transfugat, pero ho deixarem de banda. EIs
socialistes són responsables parcialment de la situació de la
llengua catalana, no és cert, no és cert, d'acord, l'educació
és una competencia que esta, en aquests moments, encara en
mans del Ministeri d'Educació i Ciencia, pero recordi que
l'ensenyament del catala, la normalització lingüística és una
competencia del tecnic de manteniment, que continua absent, i clar, i a més se li va donar l'oportunitat i estava perfectament d'acord amb l'esperit del ministeri, no hi hagués
hagut cap problema, que, com a mínim, a totes les escoles
hi hagués una area en catala. 1 la negativa va procedir del
senyor tecnic de manteniment, recordi-ho.
Per tant, crec que els socialistes assumirem la responsabilitat que ens toca, pero creim que en materia de normalització lingüística, amb aixo sí, Sr. Sampol, crec que les
diferencies que entre el seu grup parlamentari i el nostre,
són realment molt poques o gairebé inexistents. Volen fer

?

més via? Nosaltres, tal vegada, som una miqueta més
prudents, pero no dubti que el nostre objectiu final és
el mateix: que el catala sigui la llengua propia de les
Illes Balears i s'utilitzi a tots els nivells i sense situacions
minorades com la que avui patim.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, Sr. Sampol, anem a la qüestió, i si vol saber la
condició de qui Ji parla, li remetré la carta del Sr. loan
March i sabra que és el que passa, cosa que el Sr. Pons
ha callat (murmuris).
Miri, el tema de les informacions, Sr. Sampol, no es
tracta de com es fa la informació, sinó de com s'utilitza,
pero el que no es pot fer mai del món és a un mitja de
comunicació segrestar-li la possibilitat que tenen els
altres mitjans de comunicació de rebre informació escrita o gravada, com Ji he dit abans, mitjan~ant notes de
premsa, gravacions per radio, etc., aquí el que es proporciona a les televisions és material informatiu i que el
seu ús depen exclusivament de cadascun deIs mitjans de
comunicació. Hi ha vegades, i voste a aixo, com a parlamentari que és, quan fa una nota de premsa, haura vist
que hi ha vegades que les notes de premsa que envía no
tenen cap resso als mitjans de comunicació, perque el
mitja de comunicació que la rep no li dóna importancia,
i un altre dia, voste mateix en remet una altra i aquesta
té una gran transcendencia, perque la consideren important. Aquesta és la Ilibertat fonamental, i, a més a
més, en els drets humans, declaració universal, article 19
hi ha el tema de rebre informacions i opinions per q\lalsevol mitja d'expressió, article 19. Drets humans i llibertats fonamentaIs, Consell d'Europa, article 10: "La llibertat de rebre i de comunicar informacions per qualsevol mitja". Drets civils i polítics de l'any 1966, article
19, també. Per aixo Ji he dit amb tots els respectes que
crec que ha estat una equivocació, voste pot opinar el
contrari, pero és una equivocació, sobretot en l'explicació que li don, després de la possibilitat de l'ús que
se'n pot fer.
Procés de transferencies, no fa falta comunicació per
part del nostre grup, i així li ho hem manifestat, sap
perfectament quin és el procés de transferencies que
s'ha marcat el grup majoritari d'aquesía cambra, expressat pel seu president en el discurs d'investidura i al
debat de l'estat de la Comunitat Autonoma quant a les
transferencies a fer en aquesta legislatura?, i deixi'm que
Ji contesti amb la famosa frase, no sé si aquí es diu
igual, que dei m a Menorca: En haver mesurat sabrem
que han fet, en arribar les properes eleccions, si han fet
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la transferencies en Agricultura, Ramaderia i Pesca, en

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:

Cultura i Esports, i a més a més veim activitats cJasslficades
. el que és informació turística s'haura complit perfecta1
•
roent aq uest calendarl.

Sí, jo demanaria separats deIs punts 7 i 12.
EL SR. PRESIDENT:

Tema de normalització lingüística, les campanyes guan
aquí deim, el punt 8, una crida a tots els ciutadans, les campanyes de normalització lingüística es fan, els programes
educatius . de normalització lingüística a les escales estan
regl ats , totes les activitats que van en foment de la normalització lingüística, ja sigui d'activiotats culturals o ja sigui de
teatre, també ten en ajudes economiques, no es pot dir que
na hi hagi un foment de cara a l'ús de la nostra llengua.
1 noblesa obliga, li ha he d'agrair, Sr. Sampol, que almanco voste hagi reconegut aquella petita matisació que li he dit
guant que les estadístigues o els tants per cent no es poden
emprar en una materia com és aquesta de manera generalitzada, perque indueix automaticament a error.

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor.

Gracies, Sr. Peralta. Passarem, ido, en primer lloc, a
la votació deIs apartats següents: 1, a i b, 2, 3, 4, 9, 10 i
11.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats gue s'abstenen? No n'hi
ha.
29 vots a favor, 29 en contra, hi ha empat. En aquest
cas, s'entén que se suspen la sessió.
Torna a
votació.

recomen~ar

la sessió i passam a sega na

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. 1 acabat el debat passarem a la votació de la moció. Hi ha peticions de votacions per separat?
Sí, Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Punt 1, paragraf e, per favor.
EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Hi ha
empat, s'entén que se suspim la sessió.
Recomen~a

la sessió i passam a la tercera votació.

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

Sr. Pons.
EL SR PONS 1 PONS:

6.

Sí, Sr. President. Voldríem votar separadament l'apartat

EL SR PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En conseqüencia, per mor de l'empat, queden rebutjats aquests
apartats de la moció que acabam de votar.

Gracies, Sr. Pons. Sr. Huguet, per favor?
EL SR HUGUET 1 ROTGER:
. 8 Sí, moltes gracies. Nosaltres separadament els apartats 5
"
. G racles.

1

EL SR. PRESIDENT:
Pass arem en primer lloc a la votació ... Sí, Sr. Peralta.

Passam ara a la votació de l'apartat I.c del text de la
moció .
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda rebutjat, en conseqüencia, el paragraf 1.c.

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstendó. Tercera
votació en empat, en conseqüencia, queda rebutjat l'apartat 7 del text de la moció.

Passam a la votadó de l'apartat 5.
1 passam a la votació de l'apartat 8.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

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

Queda aprovat l'apartat 5 per unanimitat.
Queda aprovat per unanimitat.
Passam a la votació de l'apartat 6.
Passam a la votació de l'apartat 12.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Grades, poden seure.

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
10 vots a favor, 29 en contra, 19 abstendons. Queda
rebutjat l'apartat 6.

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Hi ha
empat, en conseqüencia se suspen la sessió.

Passam a la votació de l'apartat 7.
Recomen~a

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

la sessió. Passam a segona votació.

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstendó. Empat, se
sus pe n la sessió.
Recomen~a

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Empat,
se suspen la sessió.

la sessió, passam a sega na votació.
Recomen~a

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

la sessió. Passam a tercera votació.

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Se suspen la
sessió.
Recomen~a

la sessió. Passam a la tercera votació.

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

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Empat
en tercera vota ció , en conseqüencia, queda rebutjat el
para.graf 12 de la moció del Grup PSM i EEM.
l !)( l' 11)
fl,
•
111.3) RGE numo 1360/94, del Grup Parlamentar1
SOCIALISTA, relativa a la política general d'acCÍó
social, derivada del debat de la InterpeHació RGE
núm. 288/94.
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EL SR. PRESIDENT:

J passam a la darrera moció .d'avui que és la 1360,. preotada pel Grup Parlamentan SOClALlSTA relatlva a
se lítica general d acció social Aquesta moció ve derivada
~~I debat de la lnterpeHació núm. 288 i té la paraula, en
ooJ1'l. del grup proposant el diputat Sr. Moll.
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deures de tots els espanyols, és convenient que hi hagi
programes que s'abordin des de l'ambit estatal, com per
exemple els programes de vacacions de la tercera edat o
els centres de refugiats. 1, en aquest sentit, el ministeri
insisteix que del que es tracta és que la programació i el
disseny d'aquests programes es facin des de l'ambit
estatal, mentre que la seva gestió concreta és una altra
qüestió sobre la qual es podria discutir la transferencia.

EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors cliputats.
La iotenció de la moció que presentam com a conseqüencia
de la interpeHació sobre la política d acció social, és d aju"
dar a fixar el mare a partir del quaJ es pot posar en practica
una política d'acció social coherent i efica~, i a tal efecte
creim que hl ha tres fites que volem assoJir amb la nostra
moció.
La primera és l'assumpció de les competencies de l'Inserso, la segona és l'atribució de la competencia i de la gestió
deIs serveis i programes a les institucions que poden fer la
feina més efica~, i la tercera és crear, com més prest millor,
els elements legals o planificadors deis quals encara no disposam.
Respecte de la primera fita ens sembla indubtable que és
de maxima prioritat, és l'assumpció de les competencies de
l'Inserso. Ja varem demanar, al seu moment, sol-licitant
resposta per escrit, quin era el calendari que hi havia previst
per aquesta transferencia, i la resposta ens va semblar, ja ho
comentarem, insufjcjent, perque és cert que el calendari esta
fixat basicament pel ministeri, peró no ens basta que ens
diguin, com deien a la seva resposta, que vostes volen les
competencies en el termini més breu possible. El que ens
interessava saber era que faran vostes, que fan vostes per'que aquest termini sigui realment breu. Sabem que es negocia dia 23 de mar~ hi va haver, suposam, la reunió, una
nova reunió de la ponencia tecnica, no coneixem els resultats peró suposam que s'ha continuat avan~ant, peró si
s'ban de tenir en compte degudament les competencies ja
transferides per redactar els pressuposts de l'any que ve,
almanco per als pressuposts de l'Estat, els termes exactes de
III transferencia, han d'estar acordats fins al mes de juny,
C0m a tardo
Ens agradaria saber, per tant, si vostes veuen obstacles
que aixó sigui possible i, en conseqüencia, quins són els
Criteris que tenen vostes per a aquesta transferencia. Conei"
l{em els criteris del Govern central , més o manco, ja sabem
que el Govern central ha dit, la ministra ha dit que no es
transferira tot l'lnserso, perque consideren que l'Estat no
Pot fer deixament de la seva presencia a tot el territori. És
un criteri que segurament pot ser discutit, perque a un estat
e~tructurat en autonomies no és necessari que l'Estat central
SIgui present a tots els sectors, peró aquest és un criteri que
defensa el Govern central. Un altre criteri és que consideren
qUe per assegurar la igualació deis drets sociaIs de tots els
eSpanyols i l'equilibri entre els principis polítics de desple&al11ent de I'estat de les autonomies i la igualtat de drets i

"'t:r

És convenient també, considera el Govern central,
que hi hagi serveis que es gestionin des de I'administració central perque ban d estar obel1s a tots els espanyols, com puguin ser els centres de reeuperació o d'atenció a disminui'ts físics i algunes residencies, perque
puguin servir d'elements redistribu'idors de demandes
de places, a causa de la desigual oferta que hi ha a les
diferents comunitats autonomes. Una d'aquestes residencies que podria ser element redistribuIdor, podria
ser la de la Bonanova, ens agradaria saber, per exemple,
dins les seves previsions si estan d'acord amb aquest
plantejament o si no.
1, finalment, el criteri de finan~ament que maneja el
Govern central és en base a la població, peró tenint en
compte que en molts de casos és necessari, de moment,
que el finan~ament es faci en base al cost del servei,
perque, si no, seria inassumible per a algunes comunitats
autónomes, i al nostre cas, tal vegada no inassumible,
peró difícilment assumible, i, en aquests casos es preveu
un calendari d'adaptació, comen~aríem per fer el finans;ament en base al cost del servei, peró s'aniria variant
cap el criteri poblacional en un termini aproximat de
deu anys.

Aquests són els criteris que coneixem, perque els ha
manifestat la ministra en diferents ocasions, del Govern
central, ens agradaria saber si vostes els comparteixen
perque, a partir d'aquí, es podria saber si hi ha perspectives d'arribar a un consens, tenint en compte que no
són negociacions bilaterals, sinó que són negociacions
multilaterals on, per tant, hi ha interessos d'altres comunitats autónomes que poden ser divergents deIs interessos de la nostra.
En definitiva, per tant, el que volem, i és el que
proposam a la nostra moció, és que aquest parlament els
encomani posar el maxim interes en aquestes negociacions multilaterals de transferencia per tal que estiguin
tancades abans del mes de julio!.
La segona fita és I'atribució de la competencia de
gestió de serveis i programes a aquelles institucions que
puguin fer més efica~ la feina, perque l'objectiu de la
transferencia no és atribuir més poder a les comunitats
autónomes, sinó fer més efica~ el servei. En el capítol
V de la Llei 9/87, d'acció social, es diu que la descentralització és un deIs seus pilars basics i que el Govern ha
de planificar, coordinar i controlar, mentre que els consells i els ajuntaments han de gestionar. Per aixó dema-
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nam, en el segon punt de la nostra moció que es faci la
transferencia immediata deIs centres assumits de l'lnserso als
consells insulars o als ajuntaments respectius, d'acord amb el
seu cara.cter insular o municipal.
1 en el mate ix sentit de I'eficacia, hi ha un tema que plantejam en el punt tercer, que és que l'article 25 de la L1ei
d'acció social ordena el Govern que atribueixi totes les competencies d'acció social a una sola conselleria, i dins de la
conselleria a una sola direcció general d'Acció Social. Per
tant, no es tracta aquest punt tercer d'un capritx de l'oposició, sinó que és un mandat legal que, en definitiva, el Govern
incompleix, perque la competencia de menors, joventut i
família esta adscrita a una direcció general de la Conselleria
de Governació, mentre que les altres competencies d'acció
social s'exerceixen des de la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social. No es tracta, per tant, i, per favor, no em diguin que
interferim en la capacitat del Govern d'autoorganitzar-se,
com han dit en altres ocasions, no deim nosaltres a quina
conselleria han d 'estar adscrits els serveis socials, només els
deim que compleixin la llei, totes les competencies d'acció
social han d'estar dins una mateixa conselleria, vostes tri'in
la que vulguin, pero facin aquesta homogenei'tzació.

Finalment, en el sector d'acció social tenim dos buits molt
importants d'ambit legal i de planificació que és necessari
omplir com més prest millor. El primer és la llei de menor,
que és una llei que resulta ser de dificilíssima gestació, una
llei amb la qual, també, el Govern incompleix les seves promeses perque ja día 19 de maig del 1993, ara fara un any, a
la compareixen~a de la consellera Adjunta a Presidencia,
davant la Comissió d'Assumptes Socials, per donar compte
de l'estat de tramitació, previsions i contingut de la llei del
menor, en aquell moment la consellera que era la Sra. Maria
Rosa Estaras, va afirmar taxativament "el que ha volgut fer
d'alguna manera el Govern ha estat encarregar un projecte
de llei per tenir un marc jurídic en el moment en que es
tras pass in les competencies ". 1 ja contestant el diputat Sr.
Tejero, que com que li havia parlat en castella, com és logic
en el seu cas, la consellera també li va contestar en castella,
no sé per que, va dir la consellera "yo daré la máxima prioridad a que se me entregue esta ley, pero desde el momento
que tengamos las transferencias ya será una imposición, creo
que es importante tener la ley para que no estemos desprotegidos, para que tengamos un marco jurídico en el momento en
que vengan las competencias ". O sigui que considerava que
era una imposició, considerava que sí no tenÍem la lIei estavem desprotegits i que l'havÍem de tenir ja en el moment en
que assumíssim les competencies, fa quatre mesos que les
han assumides, pero la llei del menor encara no esta ni tan
soIs redactada. Tenen un esborrany, segons diuen, i també
diuen que la consulten amb les entitats que es dediquen a
l'atenció deIs menors, pero aquestes mateixes entitats diuen
que no el coneixen i nosaltres els demanam, en conseqüencia, que, si el tenen, el passin a consulta deIs col-lectius professional, que sé cert que hi posaran el maxim interes perque
es pugui dur en aquest par1ament, com més prest millor el
projecte de llei, i que nosaltres llavors el puguem discutir en
aquesta cambra.

1, per acabar, el pla gerontologic. Vaig fer també una
pregunta amb res posta escrita, i, com sempre, contesta_
ren amb retard, encara que he de reconeixer gue en
aguest cas, segurament, la culpa no és de la conselleria
sinó segurament de la Vice-presidencia del Govern'
perque la resposta de la conselleria du data de 8 d~
mar~ i es passava una mica del termini de vint dies
respecte de la meya pregunta, el termini que marca el
Reglament, pero la Vice-presidencia del Govern no ens
la va enviar fins dia 23, i va arribar aquí día 24, el mateix dia en que jo formulava i presentava aquesta mocíó.
De tota manera, les previsions que vostes fan en aquest
calendari que em varem enviar, coincideixen amb la
proposta que jo faig, posat que preveuen la tercera fase
d'elaboració del pla gerontologic que serien les pro postes concretes d'actuació i programes a realitzar el mes
d 'octubre-novembre, com a tard, és a dir, efectivament,
dins el proper període de sessions, tal com jo els propos. En conseqüencia, supos que no tendran cap in Convenient d'aprovar aquest punt de la moció. De totes
maneres jo els demanaria que donassin suport a tots els
punts perque, així, podríem donar coherencia a la
política d'acció social i complir els preceptes de la L1ei
9/87, referents a descentralització i unitat d'acció.

Moltes gracies.

(El Sr. Vice -president primer substitueix el Sr. President en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll, altres grups que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr.
Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats
presents. Bé, si no hagués canviat de portaveu el grup
que presenta aquesta moció respecte de l'anterior, tendría -i no em puc resistir- la temptació de demanar-los
que tornassin per passiva les observacions que ha fet el
Sr. Damia Pons al portaveu d'aquella moció, presentada
pel grup PSM i EEM, perque, la veritat és que es necessita tenir moral, també, i no direm ser diputats de biberó, perque el Sr. Moll i aquest que els parla cree que ja
han passat del biberó al iogurt, malgrat no utilitzem
precisament aquesta substancia o no es vegi massa en les
nostres intervencions. Pero només ha de mirar aquesta
cambra per veure quin interes des perta i quin resultat se
li dóna, ja per avan~at, o quina sort s'espera que corrí
aquesta moció que du per títol política general d'acció
social, ni més ni manco.
Bé, entrant ja en aixo, i com que nosaltres ja hem dit
que no som diputats de biberó, pero hem d'arribar a la
conclusió que quasi tots ens continuam llepant el dit,
aquesta és la veritat, perque no m'atreviria jo, coro

r1

DIARI DE SESSIONS / Núm. 107 / 12 d'abril del 1994

f.\ ltres afer aqui, a parlar ex catedra, ni fer comparances des
~l'\lna perspectiva, com si un fos doctor en ciimcies de la

in.forrnació i dir, per exem ple comparar un video facilitat
per un govern amb una nota de premsa enviada a un diari;
jo quasi ha compararía més amb aquells documentas que
etwiava ¡'extinglt ministeri d 'lnformació i Turisme quan la
censura, que els enviava perque es publicassin com editorial s
als periódics. Pero coro que aguest no és el meu estil ni,
supos el de molts de d ip utats, afortunadament, que són
presents en aquests moments, entrare m en el tema.
El títol de política general d'acció social, com hem dit,
es desglossa demanant que el Govern de la Comunitat Autonoma posara el maxim interes en les negociacions mu ltilaterals de transferencia de 1'Inserso amb I'objectiu que estlguin
tancades abans del mes de juliol, etc. Bé, el grup proposant,
a pesar que som al Parlament de les Illes Balears, com s' ha
dit moItes vegades per part d'elIs, no han d 'oblidar que l'Inserso, qui té ara la competencia és el Govern central, i,
precisament, és una cosa de dos l'administració, també central, la que ha de posar el m:him inten!s que es dugui a
terme. No obstant aixo, li ho torn a repetir, com que ens
sembla perfectament acceptable, feta aquesta matisació, donarem suport a aquest primer punto
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definitivament en el sentit del vot, escoltar el que se' ns
dira per part deIs representants del Govern o del grup
que 1i dóna suport, perque, segons terum entes, es fa
aquest projecte de llei, s'esta elaborant, pero voldrÍem
saber en quin grau d'execució esta aquest projecte, perque al proper perlode de sessions es pugui veure. Per
tant en principi ens sembla bé pero, segons sigui la
res posta que don i el Govern o el grup majoritari es
podría produir una abstenció o, en tot cas, hi votaríem
a favor, maj en contra, en aquest sentít que deim, que
estam d'acord amb el fons.
1 el mateix podríem dir, pe! no fer més pesada per
a vostes, per als poes diputats que es traben aquí, no
sigui cosa que en restln manco, respecte del punt S,
quant a aquests d1.l btes j quant a una presa, una decisió
sobre el sentit del vot, prefedm escoltar aban s el que ens
pot dir el grup majoritari o el Govern. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM
EEM, té la paraula el diputat Sr. Sansó.
EL SR. SANSÓ 1 SERVERA:

Quant al segon punt, també direm que sí, pero des d 'aquesta perspectiva que he dit al introito a la meya intervenció, no hem d'oblidar que hi ha una Comissió Tecnica Interinsular, jo voldria que els que aquí, a aquesta tribuna, amb
molt d'emfasi, diuen que les traves que hi pot haver per les
transferencies des de l'administració central a l'autonomica,
i s'aHudeix al pacte autonómic, també facin un examen de
consciencia i pensin com actua quant a rapidesa i diligencia
aquesta Comissió Tecnica Interinsular de la qual, com he dit
moItes vegades aquí, no tenc I'honor ni la sort, perque senzillament no em va designar el meu conseIl insular per formar -hi part.
Per tant, li direm que sí, pero creim que s'hauria de
matisar que aquest rapid traspas, una vegada rebut de I'Inserso, tot d'una passar als consells insulars, fa falta perque
així esta al nostre estatut i així s'ha de fer, que passi a la
Comissió Tecnica Interinsular perque pugui fer aquestes
transferencies que demana als consells insulars i, naturalment, quan es tracta d'una qüestió municipal, als ajuntaments, que aixo, naturalment, ja no es tracta d'unes transferencies als consells insulars.
Quant al punt 3, nosaltres creim senzillament que a pesar
que ten en raó, que funcionaria millor si depengués, si aques~es materies estiguessin adscrites a una sola conselleria, és
lndubtable que tal vegada funcionaria millor, pero no hem
d'oblidar que és una competencia del president del Govern,
del propi Govern, pero del presídent, distribuir aquestes
Competencies, per tant, en aquest cas, almanco aquest diputat, i supos que la resta del grup també, s'abstendra.
.

El que no tením cIar en el sentit del vot són els punts 4

15 per la senzilla raó que preferim, abans de pronunciar-nos

"en

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El
dia de la interpeHació, el nostre grup ja va manifestar
una certa preocupació davant la política general d 'acció
social, davant la moció del Grup Socialista, volero manifestar que aquesta tendra el nostre suport, ja que entenem que en cas de ser aprovada pot millorar la política general d'acció social en aquesta comunitat.
Atesa la importancia que per al nostre grup té la
gestió de I'lnserso, és convenient que la seva transferencia es dugui a terme el més avi at possible. Entenem
també que aquesta transferencia s'hauria de produir
abans que per part del Govem d 'aquesta cornunitat
s'inicil el procés d'elaboració del pressupost corresponent al 1995. La Llei d'acció social, i aquí ja s'ha dit, fa
del principi de descentralització un deis seus pilars basics potenciant la gestió deIs consells insulars ¡deIs ajuntaments, facilitant així I'accés deIs ciutadans al sistema
d'acció social. Com també diu aquesta mateixa llei, la
distribució és un dels aspectes més difícils d 'articular i
de regular per tal d'evitar duplicitats i concurrencies
competencials. En aplicació d'aquest principi, em sembla
positiu que els centres cl' ambit insular o municipal actualment gestionats per l' Inserso siguio transferits aIs
consells insuJars i als ajuntaments, després de la seva
assumpció per part de la Comunitat Autonoma. L'esmentada lIei també deixa clar que les cómpetencies que
en un futur sigui n transferid es al Govern d'aquesta
comunitat s'atribuiran a una sola conselIeria. Per aixo,
no hi entraré més, només dir que als punts 1, 2 i 3 hi
votarem afirmativament, hi estam totalment d 'acord.
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Sí que em volía allargar un poc en el punt 4, ja que hi ha
una certa preocupació i alarma davant les primeres actuacions que en materia de protecció de menors s'han anat produint a la nostra comunitat, una vegada que la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears ha assolit les plenes competencies i els recursos que fins a 31 de desembre compartia amb
el Govern central. El nostre grup, PSM i EEM, considera
incomprensible la precipitació i I'alt grau d'improvització
que es dóna per part del Govern. En relació amb les polítiques de protecció de menors i amb les metodologies de planificació i organització de recursos , creim que hi manca una
reflexió i més planificació. Fets com el tancament del centre
de reforma i tractament en medi obert en base a criteris
estrictament economics, la destitució de l'equip directiu del
centre tancat de reforma Es Pinaret, i la reconversió d'aquest
en un centre polivalent, sense possibilitats d'una preparació
i formació específica previa deIs equips que duran a terme
aquests diferents projectes, el tancament també de la unitat
de primera acollida i informació del CIM, i altres tancaments
que no anomenarem aquí pero que es van produint, ens
donen per dir que el nostre grup té una certa preocupació en
tot el tema relacionat en menors.
Per aixo consideram que aquest punt 4 podria clarificar
molt aquest tema, ja que, com s'ha dit també aquí, diferents
vegades s'ha parlat del projecte de llei del menor, que jo crec
que és necessari dur a aquesta cambra el més prest possible
si volem evitar totes aquestes coses que he anat dient.
1, sen se cap dubte, per a nosaltres aquesta llei s'ha de
discutir en aquest parlament, pero tampoc no podem oblidar
que hi han de dir alguna cosa tots aquests coHectius professionals i especialitzats que hi fan feina des de fa molts
anys. Per tant, nosaltres direm que sí a aquest punt esperant
veure com la majoria d'aquesta cambra li dóna suport, perque creim que, de qualque manera, és una intenció que el
Govern ens ha avan<;at, per tant no seria bo que aquest mateix govern no aprovas una cosa que ens ha avan<;at que ja
esta va feta.

Respecte del punt 5, no m 'allargaré, també hi esta m
completament d'acord, i ja el Sr. Moll s'ha estes,m en el
sentit que nosaltres li donarem suport a tota la moció perque, com hem dit al principi creim que donant suport a
aquesta moció, ajudam les competencies o ajudam a millorar
aquesta política d'acció social, principalment, i hem volgut
remarcar que la política duta en menors, té, per a nosaltres,
molts de dubtes no resolts, i que només amb una llei del
menor i escoltant la gent que fa tants d'anys que hi fa feina,
es poden resoldre.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM, té la paraula la Sra.
Vidal.

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA:
Moltes gracies, Sr. President. Em va cridar l'atenció
que, després d'interpeHar el Govern en política d'acció
social, es presentin aquestes pro postes de resolució' gUe
fan referencia a cinc punts molt concrets i específics i
també molt particular. Una vegada dit aixo, vull assenyalar uns criteris fonamentals deIs quals parteix la
política general d'acció social d'aquest govern, aguest
govern té una política general d'acció social i aquesta
política esta basada, jo cree, en primer terme en les
directrius que s'han preses en política d'acció social'
tenen com a marc de referencia la Llei d'acció social
sectorial aprovada per aguest parlament, o sigui, estan
dins un marc de la Llei d'acció social.
El segon punt. Aquesta política general esta mediatitzada per les transferencies del Govern central, transferencies que, com vostes saben no estan totalment negociad es. La voluntat d'aquest govern, com ja esta fent, és
continuar trebaIlant per garantir el nivell basic de prestacions i consolidar una política social articulada a tots
els nivells; aixo implica integrar els recursos que són
objecte de transferencia, sobretot l'Inserso, rendibilitzar
els recursos existents dins un marc de coordinació, articular els recursos privats dins la xarxa global de serveis
socials i, en darrer terme, incrementar els programes
relacionats amb preven ció i estimular l'associacionisme
i voluntariat social. Crec que és necessari que tots els
diputats aquí presents ho tenguem ciar, que el nostre
govern sap on anar, sap on va i que el que intentam és,
a mesura que passa el temps, rebre més competencies
per poder, com molt bé s'ha dit, planificar, coordinar i
ordenar.
Pel que fa referencia a aquests punts que el Grup
Socialista presenta, aquests cinc punts.
Per al primer punt, el Govern de la Comunitat Autónoma posara el maxim ¡nteres en les negociacions
multilaterals de transferencia el e 11nserso amb l'objectiu .
que estiguil1 tancades abans del mes de juliol, a fj de . ...
poder planificar degudament la incorporació deIs servei~. · .:F:·
transferits als pressuposts del 95. A mi m'agradaria, a ¡.r:~
aquests diputats, fer-los una mica d'história perque .
sapiguen que el nostre govern de la Comunitat ha fet tot
el que ha estat possible i ha posat el maxim d'interes
perque aquestes transferencies es facin com més abans
millor. dia 23 de mar<; del present any, amb assistencia
del director general d'Acció Social i d'Economia, aixÍ
com també del cap del departament de Vice-presidencia, es va constituir en el Ministeri per a les Administracions Públiques la ponencia multilateral per negociar
l'acord de traspas de les funcions i serveis de la Seguretat Social encomanades a l'Institut Nacional de Serveis
Socials (Inserso). La representació d'aquesta Comunitat
Autonoma de les Illes Balears va manifestar en aquesta
reunió el seu maxim interes per iniciar tot d 'una, al roateix temps gue es desenrotllava el procés multilateral,
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l etes bila.terals amb I'Jnserso a efectes de tancar com
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, . que no bas t a que
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agra ·
an a recorcl ar-1os es
er part del nostre govern hi hagi el maxim in te res, que el
Penim , pero aquest interes també hi hau ria de ser per part
~el Govern central, i qui té potestat de tornar a convocar
aq uesta comissió és el Govern central.

Per tant, jo crec que, per part nostra, no hi ha cap dubte
que volem que aquestes negociacions s'agilitin perque aquestes competencies puguin venir. Peró també demanaria una
altra cosa als diputats d'aquesta cambra, i sobretot als diputats del Partit Socialista, aquestes transferencies de 1'Inserso
vendran, peró jo pens que tampoc no seran suficients, ens
transferiran uns centres, ens transferiran uns equipaments,
pero crec que el que s'ha de tenir ben en co mpte i ben
present és que hi ha una serie de programes que no se'ns
transferiran i que faran que aquesta planificació, aquest ordenament que tots volem, que tots creim que és necessari, no
pugui ser tal com voldríem, perque si el projecte, el programa per exemple d'ajuda a domicili, el programa de Pla gerantológic, per a tots aquests temes sera des del Govern central des d'on després ens enviaran la quantitat que creuran
oportuna o no en funció del que pensin que són les nostres
necessitats, peró no en funció de les nostres necessitats reals.
Jo pens que és important aqueixa transferencia d 'Inserso,
peró també ho és moIt més, cree que tots aquí ho hem
d'intentar, que aquests programes venguin en la totalitat a la
nostra comunitat autónoma, només així sera possible poder
fer una política social coordinada amb una sola finestreta,
amb uns serveis descentralitzats i amb un coneixement exhaustiu de la realitat i també rebre el finan<;ament adequat
a la nostra necessitat. Si aquests programes no poden venir
: dins aguest paquet, jo els record que tot aixó que tots volem,
"o., que tots somniam quedara coix.

.~~ Per tant, jo cree que a aquest primer punt donaríem
Suport si hi hagués un text ... , faríem una proposta i passarí-

. em a aquesta presidencia un text alternatiu, perque si bé és
cert que volem tots les transferencies abans de l'any 95, crec
~ue manifestar que el nostre govern hi posara el maxim
IUteres no quedaria correcte, i faríem una pro posta que si és
~cceptada per aquesta cambra, nosaltres hi votaríem que sí
1, si no, ens haurem d'abstenir perque entenem que el Govern ha fet i esta fent el maxim per a aquestes transferencies.
PeI que fa referencia al segon punt, nosaltres votarem que
~o i li argumentaré per que, perque també entenem que és
Lnlportant que primerament es faci la transferencia, que es
~eng~in les competencies de l'Inserso i que després ja es fara
a propia transferencia als consells insulars i als ajuntaments,
Perque, com vostes saben, ha estat tónica habitual fins al dia
d'avui en la construcció d'una autonomia a dos nivells, les
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transferencies de l' Administració central de l'Estat es
realitzen a la Comunitat Autonoma i aquesta, en el seu
moment, una vegada consolidat el traspas tant en gestió
deIs serveis atributts com en el seu finan<;ament, estudia
en el marc del disposat en l'Estatut d'Autonomia a la
Llei de consells insulars i amb la legislació sectorial
aplicable el traspas de les competencies a les institucions
autonómiques contemplades en I'article 18.2 de I'Estatut.
Per tant, nosaltres sí que som partidaris de les transferencies, pero també creim que amb una mesura de
prudencia és millor que el Govern rebi les competencies i que després se'ns transferesquin als consells insulars
respectius o als ajuntaments. Per tant, a aquest punt, hi
votarem que no.
El tercer punt també el votarem en contra perque
reiteram, com s'ha dit i com també s'ah recordat avui
en aquesta cambra, que l'estructura departamental del
Govern, així com l'ambit competencial de les distintes
conselleries, és competencia únicament i exclusiva de
l'executiu autonómic, i en concret del seu titular. Per
tant, no podem acceptar aquest punt tercer de la moció.
Pel que fa al punt quart, tots estam d'acord que és
important tenir la Llei del menor i qui hi té més interes
és la consellera, que així ho ha manifestat en les distintes compareixences en aquest parlament o en comissions
on ha sortit el tema; vol, la consellera, que surti la llei
com més abans millor. Jo els puc garantir que es fa un
esfor<; perque aixo sigui possible i nosaltres votarem que
sí al punt quart si també s'accepta una modificació a la
redacció del text, que seria que, a dins l'any 94, aquesta
conselleria presentara al Parlament la Llei del menor
perque pugui ser debatuda i aprovada en el seu caso
Entenem que és la conselleria la que ha de presentar
aquest projecte i que dins l'any 94 és el que li demanam
que faci.
El punt cinque també el votarem a favor perque hi
feim feina, en el Pla gerontológic, ho ha reiterat també
el conseller en dir que presentara el Pla gerontológic.
També va ser aprovat pel Consell Superior d'Acció
Social de la Comunitat Autónoma per unanimitat que
aquest pla es faria. Per tant, s'esta fent, hi ha equips de
feina que treballen en aquest Pla gerontologic, i també
és la voluntat del Govern que aquest pla estigui elaborant com més abans millor per poder-lo dur a aquest
parlamento Per tant, el punt cinque també estaríem disposats a votar-lo que sí si digués que dins l'any 94 el
Govern presentara en aquest parlament el Pla gerontológic perque pugui ser debatut i aprovat pel Parlamento
Jo presentaré a la Mesa, al president, els punts tal
com demanaríem que s'aprovassin i, si els van bé a les
senyores i senyors diputats, votaríem a favor els punts
primer, quart i cinque i els aItres dos els votaríem en
contra. Moltes gracies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vidal. Li prec que faci arriba les transaccions.
Per contestar, té la paraula el Sr. Moll per part del Grup
SOCIALISTA.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Vidal, no es preocupi, jo crec que l 'aprovació o no apravació del que aquí es debat no depen de la quantitat de
diputats que seuen en el moment que es produeix el debat,
l'importat és que a l'hora de votar siguin aquí i ho aprovin.
Jo voldria fer una serie d 'observacions al Sr. Vidal referents , en primer lloc, al fet que la negociació no és ni cosa
de dos ni la proposta que nosaltres feim fa referencia concretament al govern central, perque creim que no és el nostre
interlocutor, sinó que l'interlocutor d'aquest parlament, en
principi i sobretot, és el Govern de la Comunitat Autónoma.
Ja ho he dit en la meya primera intervenció, les negociacions no són cosa de dos, són negociacions multilaterals,
hi ha, per tant, diferents comunitats autonomes que mantenen uns plantejaments que no són identics als nostres; a mi
em consta que hi ha comunitats autonomes que no tenen un
especial inten~s en assumir les competencies de l'Inserso,
crec que al Sr. Conseller li constara segurament, i, precisament per aixó, el que jo deman és que el nostre govern en
aquestes negociacions deixi ciar que nosaltres sí -ja ho sé,
que ho deixa clar-, pero crec que hi va més refor~at si hi ha
un acord d'aquest parlament, que li dóna el manament de
manifestar el maxim interes possible per convencer no ja el
Govern central, sinó les altres comunitats autonomes que
potser no tenen el mateix plantejament que nosaltres que
aquesta transferencia de competencies s'ha de fer. Aquest és
el tema per jo. Si nosaltres, a les negociacions, hi actuassim
d 'una manera passiva, evidentment no ajudam que la transferencia es faci efectiva dins els terminis en que nosaltres
creim que s 'hauria de fer.
Jo no conec la pro posta de transacció que voste vol fer en
aquest punt concret, pero insistesc, i per aclariment, sobretot
per al Sr. Vidal, no es tracta de manifestar que aixo és una
negociació entre dos i que, per tant, nosaltres demanam al
nostre que sigui actiu, pressuposant en certa manera que no
ho és, que no n'és el cas, no pressuposam aixo, sinó que és
una negociació multilateral en la qual hi ha interlocutors que
no tenen el mateix interes que tenim nosaltres, i creim que
és important que nosaltres manifestam que sí que el tenim
i que volem que aquesta transferencia es faci.
Respecte de la transferencia als consells insulars o ajuntaments, Sr. Vidal, jo estic d 'acord que la transferencia s'ha de
fer pel metode que esta previst en el nostre ordenament
legal i pels instruments que nosaltres tenim per fer aquestes
coses, 1'únic que demanam és que no quedin senzillament

aturades aquestes competencies al govern de la Comuni_
tat Autónoma, sinó que, en compliment de la Llei d'acció social, Sra. Vidal, que diu que el Govern ha de
coordinar i que els ajuntaments i consells insulars han de
gestionar, que aquestes institucions passin als consells
insulars, si són d'ambit insular, o als ajuntaments corres_
ponents, si són d'ambit municipal, com més prest millor; naturalment, si diu immediatament després d'assumir-les, si encara no les hem assumides, no les podrem
transferir, aixo és evident; primerament les ha d'assumir
la Comunitat Autonoma, aixo esta ben ciar, pero immediatament -demanam nosaltres- que s'iniciÍ el pracés de
transferencia als consells o ajuntaments per donar compliment no ja a l'Estatut d' Autonomia sinó també a la
L1ei d' acció social.
Respecte de la unificació a una sola conselleria, ja ho
he dit en la meya intervenció primera, certament, el
Govern té el dret i la potestat d'autoorganitzar-se com
millor li sembli o fins i tot com millor sembli al president, pero és que, en aquest cas, el Govern no té aquesta llibertat, sinó que esta fermat per un manament legal;
hi ha una llei, la Llei d'acció social, que diu al Govern
que totes les competencies d'acció social han d'estar a
una sola conselleria, i nosaltres deixam la llibertat, perque la té, al Govern, de decidir a quina conselleria, pero
a una, no a dues, perque, es ciar, que passa llavors?, que
si parlam aquí del tema de menors, el Sr. Conseller de
Sanitat ens pot dir: Jo, d'aqeust tema, no en som res,
aixo és cosa d'una altra conselleria i sobre aquest tema
no li puc contestar. Si ell hi té totes les competencies o
a 1'inrevés, si totes les competencies en acció social les
té la Conselleria de Governació, la qual cosa nosaltres
ens és igual, no podra dir que no n'és res, sera la seva
competencia. Insistesc que és un manament de la Llei
d'acció social i estam, una vegada més, amb allo que ja
han dit abans altres intervinents en aquest debat d'avui
a altres temes, que el Govern el que ha de fre és complir les lleis i en aquest punt, una vegada més, no la
compleix.
Sra. Vidal, aquesta moció intenta precisament fixar
punts generals i no entrar a punts concrets. Si demanarn
la transferencia de l'Inserso és perque una política
global d'acció social només es pot planificar si tenim
totes les competencies, i, per tant, el primer que hem de
demanar és que en aquest tema es faci via i la nostra
intenció, evidentíssima en aquest punt, jo cree que en
tots els altres també, pero vaja, és donar suport al Govern, dir al Govern. Voste va a Madrid en aquest cas
concret a negociar aixo amb tot el suport del Parlamento

,3.

T'

La concentració de funcions, com acab de dir ara
mateix, és un punt general, no és un punt concret, és
una manera de fixar el marc dins el qual la política
general d'acció social s'ha de desplegar, i la necessita~
d'omplir el buit legal i programatic respecte de la L1e~
de menors i del Pla gerontológic l'hem reconeguda!
acceptada tots i, en conseqüencia, crec que també esta

d

--

DIARI DE SESSIONS / Núm. 107 / 12 d'abril del 1994

.1 r que per poder fer una política general d'acció social
, arn de tenir també aquests caps fermats, que ara no hi
n , i llavors es podra parlar de temes concrets i puntuals.

::ta

Respecte de les propostes que voste fa, que enlloc de dir
'dios el proper pedode de sessions" , aquestes coses, el Proecte de \Iei del menor i el Pla gerontologic, es presentin dins
'a01 94, jo no hi tenc cap incoovenient perq ue. com ja he
iit, el proper perÍode de sessions és octubre-novembre i , en
;onseqüencia practicament és el mateix; si , enlloc d 'entrar
~ el mes de novembre, ent ra en el mes ele desembre de
:otes maneres no ho discutiríem fins l'altre pedode de
iessions. En conseqüencia. aquesta esmena traJ1Saccional,
'acceptam.lnsistesc que la transa rió que proposa en el punt
, rimer no la conee i per tant, encar~ no puc dir si raccept
~ no, pero si el presiden l em fa el favur de di r-me quina és
'lquesta proposta ...

(El Sr. President repren la direcóó del debat) .
EL SR. PRESIDENT:
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no m 'ha entes, en el sentít que l'interes és cosa de dos,
encara que naturalment les negociacions siguin multilaterals; en el cas concret de transferencia des de l'Administració central a la comunitat Autonoma, és cosa de
dos, encara que les negociacions siguin multilaterals.
Dit aixo, ja li hem dit abans que votarÍem a favor
d'aixo. Que, el segon punt, igualment el votarÍem a
favor i, després d'haver acceptat voste -que nosaltres
també les acceptam- les transaccions que li ha proposat
el grup majoritari, naturalment també votarem a favor
deIs punts 4 i 5. Quant al punt 3, té voste raó que es
tracta del compliment, per part del Govern, del que
preveu la llei, pero és una responsabilitat precisament
del Govern i ells són qui han de prendre la decisió; per
tant, en aquest punt tres, per al qual demanam ja votació per separat, ens abstendrem. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Sr. Sansó? No Hi ha intervenció.
Sra. Vidal, té la paraula.

Sí, en faré lectura, Sr. Moll.
LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA:
"El Govern de la Comunitat Autonoma i el ministeri
faran el possible perque les negociacions de transferencies de
l'Inserso, obertes actualment, estiguin tancades abans del mes
de juliol a fi de poder planificar degudament la incorporació
deIs serveis transferits al proxim pressupost de I'any 1995."
EL SR. MOLL 1 MARQUES:
No hi ha cap inconvenient a acceptar la proposta. Moltes
gnlcies.

Gracies, Sr. President. Agraesc als diputats d'aqueta
cambra les transaccions que el nostre grup ha presentades i també demanaria a aquesta presidencia que fes
lectura del punt quart i del punt cinque, així com queda
la redacció. També voldria demanar que el Grup Socialista fos receptiu a les propostes que aquí jo he fet, que
les competencies venguessin no tan soIs amb els centres
i equipaments, sinó que poguéssim tenir dins la nostra
comunitat aquests programes que jo ja des de la tribuna
he esmentat.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll.
Intervencions en torn de contrareplica. Sr. Vidal, té la
paraula.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, més que res per, efectivament, tal com esta en el Reglalllent, contestar al Sr. Moll les observacions que m'ha fet.
Efectivament, és en les votacions on s'aprova o no una proPOsta, i bé, aixo no volia dir res, que estigués practicament
deserta aquesta cambra a 1'hora de defensar cada u la seva
pastura, pero coincidira amb mi per dir que per votar en
COnsciencia convé escoltar la sessió així com transcorre,
Perque, jo mateix, després d'escoltar-lo a voste i després
d'escoltar la representant del Grup PP-UM, he pogut prendre una decisió precisament respecte del sentit de les votaci-

ons.

Quant al que he dit, ho mantenc, que és cosa de dos, el
qUe passa és que tal vegada o jo no m'he explicat bé o voste

h

També nosaltres tornarem a dir una vegada més que
posarem absolut interes en el traspas de 1'lnserso, pero
també el Ministeri de Sanitat acaba d'enviar a aquesta
comunitat un projecte de reial decret que podria complicar la situació. Aquest projecte esta sent estudiat, pero
pel bé d'aquesta comunitat, hi podrien intervenir per tal
d'aturar-lo; és una notícia que m'ha arribat a darrera
hora i crec que des d'aquesta cambra ho hem de notificar.
Com he dit abans, agraesc el suport que donen a les
nostres transaccions i deman que ja si faci lectura deIs
dos punts darrers. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra Vida!' Bé, en qualsevoÍ cas, el punt
primer el don per llegit; el quart quedaria de la següent
manera: "El Govern de la Comunitat Autonoma, a dins
l'any 1994, presentara al Parlament el Projecte de llei
del menor per al seu debat i aprovació." 1 el punt número 5 diria: "Dins I'any 1994, el Govern de la Comunitat
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Autonoma presentara al Parlament de les Illes Balears el Pla
gerontologic. 1I
Bé, en principi, en ten e que es pot fer votació conjunta de
tots els punts excepte del tercer i del segon.
Votarem, ido, en primer lloc el punt primer, el quart i el
cinque.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Queden aprovats aquests punts per unanimitat.
Passam ara a la votació del punt segon.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
28 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda rebutjat el punt segon.
Passam a la votació del punt tercer.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
24 vots a favor, 28 en contra, 5 abstencions. Queda rebutjat el punt tercer.
IV.- Debat de presa en consideració de la proposició de
llei RGE núm. 2126/92, del Grup Parlamentari PSM i EEM,
relativa a la modificadó de l'article 4S de la Llei 2/1989, de
22 de febrer, de la fundó pública de la Caib.

EL SR. PRESIDENT:
Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei, del
grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a la modificació de
l'article 45 de la LIei 2/89, de 22 de febrer , de la funció pública de la Comunitat Autonoma. Té la paraula, en nom del
grup proposant, el diputat Sr. Gomila i Barber.

a la funció pública, per ser funcionari de l'administració
pública, supos que n 'hi haura ben pocs, pero, a dins
aquests ben pocs, hi entra el nostre. Per ser funcionari
de la nostra comunitat autonoma no és necessari conei_
xer la llengua propia de les Illes Balears ni és necessari
que a les proves selectives s'acrediti aquest coneixement;
a~o sí, els qui superin aquestes proves i no l'hagin
acreditat, quedaran compromesos a realitzar uns cursos
amb la finalitat d'aconseguir que coneguin oralment i
escrita la nostra llengua. Una situació impensable a
qualsevol administració. S'entendria que la comunitat
Autonoma organitzés cursos per a funcionaris per millorar i per perfeccionar el maneig delllenguatge administratiu, pero organitzar cursos de coneixement basic de
la nostra llengua ens sembla impensable i fins i tot inadmissible, i sobretot que a~o es faci amb funcionaris de
nou ingrés, amb funcionaris que acaben d'acedir a una
pla~a al' Administració pública.
Nosaltres creim que per construir una administració
agil i efica~ -tÍtol d 'un programa de la Conselleria de
Cultura- seria molt més practic que els funcionaris de
nou ingrés ja demostressin el seu coneixement de la nostra llengua; nosaltres creim que a~o repercutiría de
manera prou efectiva en aquesta mateixa eficacia que ha
de tenir tota administració i, per altra part, el coneixement de les dues llengües creim que resulta imprescindible perque es puguin exercir adequadament la finalitat
i el treball que han de fer aquests funcionaris, tant en el
tracte correcte amb l'administrat com per estudiar i
resoldre expedients que poden estar redactats indistintament en les dues llengües.
Apart també de la finalitat constitucional, que és el
respecte i la protecció de la llengua catalana, pensam
que ja seria justificable exigir el coneixement de la nostra
llengua; si el Govern fos més valent en política lingüística, aquesta mesura s'hauria pogut incorporar en el
moment en que es va presentar i aprovar la LIei de la
funció pública, de la qual, amb aquesta proposició de
llei, ara volem modificar l'article 45.
Malgrat aquí s'hagi aprovat la LIei de normalització
lingüística o el famós Decret 100/90, d'utilització del
catahl a l'Administració pública de la Comunitat Autonoma, de manera que l' Administració de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears de manera general ha
d'emprar el catala, per accedir a l'Administració de la
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, per ser-ne
funcionari, no cal saber aquesta llengua. Per una banda,
decrets i normes i, per l'altra, la feina que s'ha de fer
perque aquests decrets i aquestes normes tenguin una
plasmació real en les activitats i en les actuacions del
Govern de la Comunitat Autonoma.

EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Sr. President, senyores i senyors diputats. No sé quants
palsos en el món hi ha on el coneixement de la llengua
oficial del país no sigui un requisit indispensable per accedir

Quan s'hagi de demostrar necessariament el conejxement de la nostra llengua en el procés de selecció de
personal de l'Administració de la Comunitat Autonorn a,
a nosaltres ens sembla que és un a obvietat innecessaria,

~========================~~~========~~~====================~~
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la qua! pensam que no necessita defensa ni tan ols, pero les
reaJ itats canten i pensam que la L/ei de la fundó pública que
te nim en aquests moments s'ha de modificar en el seu article
45 i sobretot en aquest aspecte, que la prova de coneixement
de la nostra Jlengua no es faci després que s'hagi accedit a la
fuOció pública, sinó que es faci amb les altres proves per
accedir-hi ja sigu i de coneixement de mecanogt·afia. en el cas
ó'auxiliars adm inistr atius o de coneixement c1 'altres t ipus de
roater ies en altres t ipus de funcionaris.
Sobretot pensam que la nostra proposta -i així ho manifestam en l'exposició de motius- queda prou avalada amb la
sentencia del Tribunal Constitucional quan revoca I'argument tantes vegades exposat en aquesta cambra del tema de
la discriminació en el coneixement de les dues lIengües en la
seva Sentencia 46, de 1991 , relativa a un recurs c1'incostitucionalitat contra l'article 34 de la L/ei de la funció pública de
la Generalitat de Catalunya; així el Tribunal, quan el desestima, declara que no esdevé acceptable l'argument que donava
l'advocat de l'Estat d'aquesta exigencia per accedir a la funció pública per a qui no tengui coneixement de catala, el
mateix principi de merit, capacitat, que suposa una carrega
per a qui voldra accedir a una funció pública determinada
d'acreditar capacitats i coneixements i ( ...) exigibles per a la
funció a que aspira, i per a¡;o,. l'exigencia del coneixement
de l'idioma que és oficial en el territori on actua l'administració a que es vol aspirar ha de ser perfectament incloible
dins els merits i capacitats requerits per accedir-hi.
Per tant, i segons el mate ix Tribunal Constitucional, exigir
el coneixement de la nostra llengua per accedir a la funció
pública de la Comunitat Autonoma no és discriminar ningú,
no és discriminar ningú perque s'exigesqui el coneixement
del catala per ser funcionari de la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears, almanco si tenim en compte que qualsevol
prova selectiva ja de per si és una discriminació, ja de per si
. unes oposicions són una discriminació per elegir els qui estan
.. més capacitats per accedir a la funció pública.

,

Per tant, la nostra proposició de Uei vol deixar en el Hoc
que li corres pon la nostra Uengua dins 1'exercici de la funció
pública que és, coro a minim, en el mateix nivell que en
aquests moments té la llengua castellana.
Com deia al comen~ament, no es pot ser funcionari de
l'Administració de la Comunitat Autonoma sen se coneixement de la llengua que no és propia d'aquesta comunitat
autonoma, pero sí que se'n pot ser sense tenir coneixement
de la llengua que és propia d'aquestes illes. Al nostre entendre, a¡;o sí que seria una discriminació que amb aquesta
proposició de llei suposam quedara pal-liada. Moltes gracies.
(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)o

b
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Altres grups que vulguin fer
tom a favor d 'aquesta presa en consideració? PeI Grup
MIXT, té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Per anunciar el vot favorable a la presa en consideració d'aquesta
proposició de lIei, perque va encaminada a potenciar
l'ús de la nostra lIengua tant en la seva expressió oral
com en l'escrita a I'Administració. L'única discussió que
pot admetre és que es complesqui la Constitució, pero
a dins aguest marc, nosaltres hem de potenciar sempre,
com nacionalistes que som, l'ús de la nostra llengua,
perque no s'usa suficientment dins l'administració i no
se'l valora aclequadament com a merit als concursos o a
les oposicions de personal. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup SOCIALISTA, té la
paraula el Sr. Moll.
EL SR. MOLL I MARQUES:
Molts gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest és en realitat un debat que ja hem tengut,
és n debat repetít, jo record que quan varem parlar ja
d 'aquest tema ja vaig assenyalar que la redacció actual
de l'article 45 de la Llei de funció pública de les Illes
Balears va en contra de la Llei de normalització lingüística, que diu explícitament que un deIs seus objectes és
fer efectiu l'ús progressiu i normal de la llengua catalana
precisament en l'ambit oficial i administratiu, i no diguem si va en contra, aquest artic1e 45, deIs famós Decret 100/90, que en el seu artic1e 3 diu textualment: "El
personal al servei de l' Administració de la Comunitat
Autonoma de les Illes Balears s'adre¡;ara als ciutadans
en les seves comunicacions orals normalment en catala",
encara que afegeix: 11 pero respectara la tria 9ue aquests
facin de la llengua en que volen ser atesos." Es a dir, qui
té el dret de triar la llengua en que vol ser ates no és el
funcionari, és el ciutada, evidentment. És obvi que la llei
i el decret donen prioritat clara a la llengua propia de la
nostra terra i al dret del ciutada sobre el dret del funcionari.
En definitiva, aquest decret, que no fa res més que
desplegar la lIei, i per tant, també la llei, imposa l'obligació a tots els funcionaris de coneixer el catala des del
primer moment de la seva ineorporació al servei de la
Comunitat Autonoma, perque, si no, no poden complir
el seu deure d'adre¡;ar-se als ciutadans normalment en
catala. En conseqüencia, les disposicions que regulen la
incorporació de les persones que volen estar al servei
deIs ciutadans illenes han de tenir en compte aquest fet
i resulta evident que l'article 45 de la Llei de funció pú-
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blica en la seva redacció actual no el té en compte, no posa
els drets deis ciutadans per damunt del dret individual del
funcionari, sinó al revés.
Com ja ha dit el Sr. Gomila, aguest article preveu explícitament gue es poden superar les pro ves selectives i, per tant,
accedir al servei de la Comunitat Autónoma sense dominar
el catala dient senzillament que un cop superades les proves
selectives els aspirants hauran d'acreditar els seu s coneixements del catala oral i escrit, que si no estan en condicions
d 'acreditar-los quedaran compromesos a la realització deis
cursos que amb aquesta finalitat organitzi la Comunitat Autónoma i a presentar els certificats d'aprofitament corresponents. És a dir, poden ingressar en el cos de funcionaris de la
Comunitat Autónoma i estar practicament tres anys sen se
poder complir la seva obligació d'adre~ar-se normalment als
ciutadans en catala.
Deixem al marge el fet que si no els dóna la gana -i perdonin l'expressió, peró n'hi ha qualcun a qui no li dóna la
gana- d 'aprendre el catala, tampoc no els passara res , perque
després de tres anys de ser funcionari, ja no hi ha qui se'l
llevi de damunt. De manera que, en definitiva, tal com esta
redactat aquest article, no serveix per res en aquest sentit.
Peró hi ha una cosa més greu, que també vaig assenyalar
en el primer debat que varem tenir sobre aquest tema. Un
catalanoparlant pot quedar a les proves selectives una decima
de punt per davall d'un castellanoparlant i per aquest motiu
quedar fora de la selecció, no entrar com a funcionario Un
catalanoparlant que estaria en condicions de complir immediatament les seves obligacions en el tracte amb els ciutadans
no entra per una decima de punt i, en canvi, entra un que no
esta en condicions de complir aquesta obligació, i que a més
provoca a la Comunitat Autónoma el cost deIs cursos de
catala que l'altre no necessitaria.
Entenem, per tant, que per tots aquests motius és molt
més just exigir que el coneixement oral i escrit del catala
s'hagi d'acreditar ja durant el procés de selecció, de manera
que tots els que ingressin en el servei de la Comunitat Autonoma estiguin des del primer moment en condicions de complir la legalitat vigent. Per aquests motius donarem suport a
la proposició de llei de modificació de l'article 45 de la Llei
de funció pública. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moll. Grups que vulguin intervenir en contra
de la presa en consideració d'aquesta proposició de llei? Pel
Grup PP-UM té la paraula el Sr. Ribas de Reyna.
EL SR. RIBAS DE REYNA:
Sr. Presidente, señoras y señores diputados, voy a contestar por el Grupo parlamentario en relación a la proposición
de ley presentada por el Grupo parlamentario del PSM, de
modificación del artículo 45 de la ley de 1989, de 22 de
febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma

..,

de las Islas Baleares, vamos a votarle que no. Le vaYa
dar unas razones, no por entrar en la polémica en absoluto, porque yo creo que hay que dejar una serie de
cosas claras. Ustedes presentaron una ley con toda responsabilidad en una fecha determinada, que por circuns_
tancias de trabajo del Parlamento ha entrado más tarde.
Después de la entrada de esta ley ha habido unos acontecimientos importantes, que creo que tenemos que
señalar, que posiblemente lo desconocen con toda buena
voluntad, porque si lo hubieran conocido posiblemente
habrían retirado la ley.
En este momento le vamos a dar dos motivos, concretamente la Comunidad Autónoma, la disposición
adicional quinta de la vigente Ley del presupuesto general de la CAIB para el año 1994 suspende la vigencia del
artículo 42 de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, y consiguientemente por segundo año consecutivo no habrá
oferta pública de empleo general en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
En segundo lugar, el Estado, por medio de la Ley
22/1993, del 29 de diciembre, adopta una serie de medidas de medidas de refor ma del régimen jurídico de la
función pública que aspiran como principal objetivo a la
contención del gasto público, y en este sentido se hace
referencia a que el recurso en el mercado externo, oferta
pública de empleo, deberá ser momentáneamente al
menos residual y excepcional, en tanto se procede a la
reorganización y racionalización de las estructuras de la
administración.
En tercer lugar, en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, viene a regular el acceso a determinados sectores de
la función pública de nacionalidades de los demás estados miembros de la Comunidad Europea, y dicha regulación con carácter de básica hace preciso que las comunidades autónomas deban reformar sus leyes de la función pública para adoptarlas a la precitada ley 17/1993.
Por tanto, consideramos que en tales circunstanci~s ;é !:i.
el planteamiento de una posible reforma del artículo 45 ú{
de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, no resulta ni urgente ";;
ni preferente sin un estudio sistematizado de la problemática general que plantean las últimas reformas legislativas llevadas a cabo por el Estado, sobre unas materias
que además vienen configuradas como bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, y en consecuencia no se considera conveniente la toma en consideración de la propuesta de la modificación del artículo
45 de la Ley de la función pública.
No obstante, el Gobierno se va a comprometer a
presentar lo más rápidamente posible una modificación
adecuada ( ... ), y será el momento adecuado para introducir cualquier medida; pero consideramos que en este
momento no es oportuno. Muchas gracias, Sr. Presidente.

p

DIARI DE SESSIONS / Núm. 107/12 d'abril del 1994

EL SR. PRESIDENT:

pa

Grades, Sr. Ribas de Reyna. pe! torn de replica té la
raula el Sr. Gomila i Barber.

'l¡,
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estara feta la llei , perque si quan es torna contractar
gent encara no l'hem feta , estarem amb les mateixes que
estam ara. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. GO MILA 1 BARBER:

Gracies, Sr. Moll. Sr. Ribas de Reyna, té la paraula.
Gracies Sr. P resiclent. senyores i senyors diputats. He
r grair el suport que ha donat tant el Sr. Pascual com el Sr.
~~ II a la proposició de ~ej q ue el no~tre grup ~a presentat.
Jo compartesc amb voste, Sr. M 11, el 1ue ha d!l, que quan
es va fer aquesta lI.ei es va pensar més en el fu ncionari que
en el ciutada, i també guan ha dit que a pesar que es d uguin
tres anys dins la funció púb lica de l'Administració de la
Comunítat Autónoma sense complir el que aquesta mateixa
!lei marca dones no passa res; j per tant pensam que -i així
ja contest el Sr. Ribas de Reyna- sí que és necessaü i urgent
el coneixement que e ls funciona ris que accedeixen a la funció
pllbJica de les Illes Balears coneguin la nostra \lengua.
Fins guan l'Administració de la ComuDitat Autónoma
fara cursets perque els funcionaris coneguin la !lostra llengua? osaltres pensavem que aquest era un tema transitori ,
que durava fins que els que en aqueU moment eren funcionaris poguessin accedír al coneixement de la nostra lIengua'
pero els de nova incorporació, pensavem que és necessari i
urgent -tot el contrari del que voste ha dit- que per accedír parlam de nous fW1cionaris , o no funcionaris, que accecleixen
a contractes temporals- a la funció pública coneguessin la
nostra llengua. 1 malgrat no hi hagi oferta púbUca d ocupaciÓ, nosaltres creim que sí que es fan contractes per cobrir
determinades vacants, o per cobrir determinades excedencies
o determinad es baixes, i que sí que la Comunitat Autonoma
fa contractes, i que igualment s'hauria de demanar el coneixement de la nostra llengua.
De totes maneres no ens sorpren la postura del Partit
Popular, ja que amb altres proposicions i iniciatives que ha
, tingut el nostre grup, normalment la reacció sempre ha estat
: la mateixa. Moltes gracies.

~i~

EL SR. RIBAS DE REYNA:
Muchas gracias Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Yo creo que los que no entienden son ustedes. Está perfectamente claro técnicamente, y querer
llevar la contraria es por gusto de llevarla ustedes. Yo les
voy a decir una cosa, y saben ustedes qué les voy a
contestar. El tema, no vamos a entrar en polémica por
una discusión de polemizar sobre este tema; pero saben
perfectamente que los funcionarios, no solamente lo que
han estado diciendo una sarta, y yo no sé que tengo que
explicarles, yo creo de desconocimiento total y absoluto
cómo funcionan los funcionarios y los exámenes de los
funcionarios. Yo le quiero decir, y que me extraña que
sea usted conseller del Consell, como el Sr. Sampol y los
señores del PSM, en la cual se establecen para unas
oposiciones una graduación, porque acababa de decir
usted antes que una décima podría hacer un rocambolesco. Esto no es verdad, y usted sabe que no es verdad,
y no tiene usted que engañar al personal. Esto no es
verdad, y como no es verdad no puede decir porque se
da una valoración a los que tienen, y si saben el catalán
se les da una valoración, una puntuación especial. Y si
usted lo desconoce, yo con muchísimo gusto se lo voy
a enseñar.
En este momento creemos que no es oportuno. He
dado las razones técnicas porqué no era oportuno. La
vamos a considerar, y se va a llevar una nueva ley, con
una serie de modificaciones. No estén intentándose
ustedes cruzarse de cables, porque ustedes los tienen
cruzados. Muchas gracias.

(El Sr. Presiden! repren la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gnlcies, Sr. Gomila. Torn de contrareplica: Sr. Moll, té
la paraula.
EL SR. MOLL 1 MARQUES:

R' Sr. President, moltes gracies. Jo només li voldria dir al Sr.
Ibas de Reyna, hi ha una expressió mallorquina que és un
po~ gro llera, i per aixo li diré en castell<l: Usted confunde el
tOCinO con la velocidad. Que té a veure la disposició europea
o no europea amb aquesta qüestió? Del que es tracta és de
saber si volem que e ls funcionarís de la nostra adminístració
C?neguin el cata la. Jo crec que aixó és absolutament necessa~l. Que en aquest moment no es contracta ningú? Molt bé,
aCem ara la reforma, i així quan es torni contractar gent ja

b

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ribas de Reina. Acabat el debat, passarem a la votació, i en conseqüencia deman a aquesta
cambra si pren o no en consideració la proposició de llei
de que es tracta.
Senyores j senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi
ha.
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28 vots a favor, 29 en contra, cap abstenciÓ. En canseqüencia aquesta camhra no pren en consideració la Proposi-

ció de llei número 2126, del Grup PSM 1 EEM.

Acabal aquest puol voldria fer J'observació abaos d'aixecar la sessió, que per acord de Mesa i de Jun ta de Portaveus
les comissions de derna matí a primera hora han quedat
suspeses. En qualsevol cas, fios que no hi hagi hagut reunió
de Junta de Portaveus derna a les 9, i Mesa subsegüen l, no
es convocaran. Pree als diputats que tenguin en comple
aquesta observació.
1 arribats, idó, a aquest punt, s'aixeca la sessió. Gr¡i.cies a
10ts.
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