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1.1) Pregunta RGE núm. 1704/94, de I'Hble. Sr. Diputada 
Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a creació d'una xarxa de tecnics de patri
moni. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a 
aquesta sessió plenaria d 'avui. Prec silenci als diputats , per 
favor. 

El primer punt són les preguntes i la primera és la 
1704, presentada per la diputada Sra. Encarna Magaña 
i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a creació d'una xarxa de tecnics de patrimoni. Té la 
paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA I ALAPONT: 

Gnkies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, ~! 
1991 la Conselleria de Cultura va anunciar la creaclO 
d'una xarxa de tecnics de patrimoni com a projecte dil1~ 
el programa de defensa i protecció. L 'objectiu d'aque1 

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

~~------------------------------~ 
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ograma, i segons les res postes de La conselleria, era dotar 
pr ajuntaments d'un tecnic qualificat en J'esmentada materi
e \-lan passal tres allYS des de Ilavors i aquesta diputada no 
a; cO)leixement de si el qüestionat s'ha dut endavant o si tan 
¡e d" I . . Is es tractava un tltu ar mes que creava expectatlves 
SO P "Ud SC 11 . . ositives. er auca eman, r. ame er qulOs aJuntaments 
~e les IJles ha dotat de personal üknic qualif icat per al con
~roJ ele patrímoni. Gracies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Magaña. Té la paraula el conseller Sr. Rot

ger. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra. 
Magaña, la Conselleria ele Cultura no dota d'unes persones 
qualificades els ajuntaments, el que fa és col'laborar amb 
aquests ajuntaments, els fa una oferta de col'laboració per
que amb la nostra partiei pació puguin dotar-se de persones 
qualificades en defensa e1el seu patrímoni, de tal manera que 
l'any 92 -crec recordar- es va fer una circular informativa a 
tots els ajuntaments de Mallorca, Menorca, Eivissa i formen
tera per si els interessava aquesta oferta de col-laboració, 
després, a principis del 93, crec recordar que al Bocaib nú
mero 35 del 93, se'n va situar el marc jurídic, on es deia 
endemés que es cofinan<;aria aquesta col-laboració. En 
aquest moment cinc ajuntaments, el Consell Insular de Ma
Horca i la Mancomunitat del Pla de Mallorca varen contestar 
aquesta oferta de eol·laboració que varem fer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sra. Magaña? Té la paraula. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

{W{c Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, pel que jo vaig en
·~~endre qua n es va anunciar en aquest parlament la creació 

d'aquesta xarxa, que va omplir diaris i grans titulars i que, 
endemés, en aquella data voste era el director general de la 
consellera de Cultura Sra. Maria Antonja Munar, es tractava 
d'un projecte que dotada de tecnics qualificats els ajunta
ments, no es parlava en aquella epoca d'una oferta ni de 
CO!'laboració, ni coneixem guina era exactament aquesta 
cOHaboració que vostes oferien . Jo crec que altra vegada ens 
trobam que vos tes fan anuncis de creació de projectes impo
ttants que c1esprés, en la practica, es traclueixen que els ajun
tarnents si volen mantenir aguest patrimoni, s'bj han d'esfor
sal" Considerablement. 

i f Pe\' tant, jo Ji anuncio que U demanarem per escrit majar t a.rtnacíó d'aquest tema i ti demanar.i a que d 'arda endavant 
nOSSln més seriosos quan anuncien grans projectes que Jlavors 
o es Compleixen. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Rotger? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Perdoni, Sra. Magaña, pero ho 
varem dir molt cIar i el decret també és molt ciar, de tal 
manera que en aquest moment hi ha 14 ajuntaments que 
s'aprofiten d'aquesta oferta, 14 ajuntaments, els quals ja 
han estat dotats durant el 1993 d'un tecnic qualifícat, 
com voste diu. Per tant, si hi ha 14 ajuntaments que 
l'utilitzen, ben bé el poden utilitzar els altres, i la cosa 
és cIaríssima, 14 ajuntaments tenen ja un tecnic qualifi
cat, naturalment no sera cada ajuntament, pero sí una 
organització o una mancomunitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 1742/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la societat Carotest Balear S.A. durant el 
1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 1742, del diputat Sr. Josep 
Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a beneficis o perdues obtinguts per la 
societat Carotest Balear S.A. durant el 1993. Té la pa
raula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Sr. Conseller, senyors membres del 
Govern, la societat Carotest Balear és una d'aquestes 
múltiples societats que s'ha creat amb inversió de la 
Societat Balear de Capital Risc. Es crea l'any 1992 amb 
un capital de 32 milions de pessetes, una participació 
d'aproximadament 13 milions de pessetes de Societat 
Balear de Capital Risc -hem de recordar que el 40 i 
busques per cent de la Societat Balear de Capital Risc és 
d'aportació del Govern balear-, i ens interessa saber 
quin és el benefici o perdua que ha obtengut aquesta 
societat l'any 1993, tenint en compte que aquesta és una 
de les poques que durant la'ny 1992 té un mÍnim bene
fici, mínim pel capital invertit, pero ens interessa saber 
el del 93. 

Feim preguntes orals senzillament perque la petició 
de documentació que hem feta des de l'any 92 i 93 no 
ens ha arribada i, per tant, si ens interessa fer un segui
ment puntual i serió s deIs mil i busques de milions que 
ha invertit la Societat Balear de Capital Risc, deIs quals 
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el 40%, no ho oblidem, 500 milions de pessetes, són patrt
moni i aportació deis ciutadans d'aquesta comunitat autano
ma, saber quin rendiment donen tant des del punt de vista 
social, que és important, pero també des del punt de vista 
econamic. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr. Matas 
per respondre. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Alfonso, en primer lloc, li recordaré una vegada més que 
l'empresa Carotest Balear S.A. és una empresa privada i que, 
com a tal, esta subjecta al dret privat; voste coneixera per
fectament els condicionaments establerts a la Llei de societats 
ananimes i, per tant, en aquest moment no és possible apor
tar-los aquestes dades perque la Junta general ordinaria no 
ha pogut encara aprovar aquestes dades, no ha pogut encara 
censurar la gestió social, l'aplicació de resultats i, com voste 
sap perfectament, en aquest moment, fins que aixa no es 
produesqui, no es poden aportar aquestes dades. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. Jo, del conseller, hauria estat més acu
rat en la resposta. Entenc perfectament que digui aixa, per
que ho esperava, pero resulta, Sr. Conseller, que enguany 
deu ser l'única vega da que el Govern, que és el maxim acci
onista de Societat Balear de Capital Risc, no té a aquestes 
altures, a finals d'abril, aquests dades. 

La Societat Balear de Capital Risc presenta els seus ba
la:Jl~OS de I'any 91 i de J'any 92 a registre í, com voste sap 
el registre és público Els presenta al consell d'administració, 
per estatuts, abans de dia 30 d'abril, per estatuts; si la Socie
tat Balear de Capital Risc ha de presentar els seus balan~os 
abans de día 30 d'abril, és lagic que, si els únics ingressos 
que té, o perdues, o l'única activitat que té és la de ser 
inversor d'unes societats, tengui els balan<;os d'aquests socie
tats; situació corroborada, com és lagic, amb les auditories 
de Capital Risc. 

Jo no sé si a voste l'han enganat, jo esper que no, i no 
esper que voste em vulgui enganar a mi; de l'any 92 i 91, la 
societat Balear de Capital Risc presenta al consell d'adminis
tració ... Sr. President, i ja em dirigesc a voste, perque no puc 
admetre aquesta resposta, dia 25 i 30 de mar<; li presenta els 
balan<;os de la Societat Balear de Capital Risc, i en aquelIs 
balan<;os hi ha un compte de resuItats de totes les societats. 
Som a finals d'abril, el conseller no vol contestar aquesta 
pregunta i al'lega la Llei de societats ananimes. La verttat és 

que els anys 91 i 92 varen actuar de forma diferent, seria 
perque ningú no els va demanar, a aquestes al tu res 
quina era la situació económica eI'aquestes societats?' 
perque és molt estrany que el 91 i el 92, sent-ne presi~ 
dent el Sr. Conseller Bartomeu Reus, la Societat Balear 
de Capital Risc tengués els balan<;os de totes les socie_ 
tats i l'any 1994, el mes el 'abril, no els tengui, és molt 
estrany. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gnkies, Sr. President. Sr. Alfonso, jo comprenc que 
a la millor faci molt de temps que voste va estudiar dret 
mercantil o a la millor és que no s'ha pogut posar al 
corrent de les distintes reformes que s'hi han prodult, 
pero si llegeix els texl reflls, hi veura perfectamenl 
quina és la impücació, aquí correspon, d acord amb 
aguest text, I aprovació d 'aquests comptes. Efectivament 
els comptes, en aguest moment, estan confeccionats 
pero aquests comptes, Sr. Alfonso, no es poden elevar 
en aquests moments a definitius fins que J'argan desig
nat per la legisIació aplicable els aprovi fins que I'organ 
que la \lei estabLeix que té I'obligació d aprovar aquests 
comptes, d 'aprovar aquesta gestjó, fíns i tot d'aprovar 
I'aplicació de resl.lltats, Sr. Alfonso, ho fact. 

L'únic que nosaltres Ji deim és que en aquest mo
ment l'aprovació en definitiva, que la reunió de la junta 
general ordinaria per aprovar els comptes, en aquestes 
eOlpreses no s'hi ha produi't perque el termini establert 
per la !leí encara no ha finalitzat. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1743/94, de l'Hble. Sr. Di
putat Josep Alfonso i Villanueva, del Gnlp Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues obtin
guts per la societat Comercial Balear de Multipropietat 
S.A. durant el 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 1743, també 
del diputat Sr. Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues ob
tinguts per la societat Comercial Balear de Multipropie
tat S.A. durant el 1993. Té la paraula el Sr. Alfonso. 
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

sí. Estam en una situació pareguda, no sé que em res
ndra el cOLlse ller, pero pOl respondre'm dues coses: O que 

po en té resultats o que la partic.ipació de la Societat Ba lear 
na . . .. . I I de Ca pital RLSc Ja no eXIste IX en aquesta socletat' una (e es 
dues coses. 

El que únicament li vull dir és que m'he mirat molt bé 
els estatuts i la Uei d anonimes, els estatuts de Capita l R isc 
diuen que abans ele dia JO el'abril els compte han eI'estar 
aprovats pel conseJl d'aclmin istració . només· c1i u aixo, j la 
lógica més evident és que si el balan~ de situació de la Soci
etal Capital Risc ha d 'estar aprovat abans ete dia 30 d 'abril i 
cada any s'ha aprovat di~ 26 o 30 de man;, és que les esti
macions ... , voste podria clir-me perfectament: No, els benefi
cis de multipropietats són, en balan<; provisional, d'un milió 
de pessetes. Jo no l'hi hagués contestat així, perque és en el 
que actuen els auditors ele la Societat Capital Risc, no actuen 
en els comptes aprovats per la junta general, actuen en els 
comptes aprovats, que totes les societats els aproven, i coneix 
la reforma del dret mercantil, de la Llei d'anonimes, abans 
de dia 30 d'abril amb els comptes no passats per auditoria; 
per cert, només es fan auditoría a dues empreses d'aquestes 
societats. 

Per tant, Sr. Conseller, el que voste no vol fer és dir-me 
quin és el resultat provisional d'aquestes societats, no ho vol 
fer, ho faran el mes de setembre, ara no ho vol fer; jo sí que 
li puc dir, Sr. Conseller, que, estudiats els estatuts, si avui la 
Societat de Capital Risc, avui, no té aquells balam;os, di
vendres no podnl aprovar, com és obligatori, els seus 
comptes. Per tant, m'estranya molt que voste, responsable 
d'economia, d'una inversió de 500 milions de pessetes de la 
Comunitat Autonoma, no ho tengui controlat, m'estranya 
molt. 

1, Sr. President, si la resposta ha de ser la mateixa, jo 
r~tiraria totes les preguntes perque el Sr. Conseller no vol, 
en la meva opinió, contestar el que li demanam. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Alfonso ti estic contestant, qui 
no em contesta és voste. La junta general ordinaria d'aques
tes empreses que voste em demana DO s' ha reunit per apro
Val' els comptes' nosaltres a diferencia de voste, 'som mol! 
~espectuosos amb la legislació vigent, i quan uns comptes no . tn estat aprovats per la junta generaJ ordinaria no poden 
e evar-se a definitius, Sr. Alfonso. 

p Endemés, si vol retirar les preguntes o no, jo encantat, 
f erque aquí no hi ha cap intenció d'amagar cap tipus d'in-
ormació, el que simplement hi ha és una intenció de com-

plir la legalitat vigent perque, per una altra banda, voste 
sap perfectament que el seu interes en aquesta pregunta 
sera el que voste sabra, el que voste cregui o el que se'n 
pugui intuir perque tot aixo que voste de mana és pú
blic, tot aixo que demana, en el moment en que estigui 
aprovat, estara en el registre. A voste l'únic que li inte
ressa és intentar fer publicitat d'unes empreses privades 
la qual cosa no cree que en aquest moment els pugui 
beneficiar en absolut. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Jo li demanava de multipropi
etat i no d'unes empreses privades; multipropietat a la 
memoria de Capital Risc de l'any 92, deia un apartat 
d'aqueta memoria, la qual, evidentment, és pública i no 
haguéssim hagut d'anar al registre a cercar-la si el Go
vern ens hagués contestat i enviat la documentació, com 
és la seva obligació. Nosaltres hem hagut d'anar a regis
tre, demanar-li que ens doni el document, obviament ho 
hem fet; Sr. Conseller, ho hem fet perque aquest tema 
ens interessa molt. 

Ens interessa moltíssim saber deis 500 i busques de 
milions. Resulta que el Sr. President diu que no hi ha 
doblers per crear la Sindicatura de Comptes i tiren 500 
i busques de milions en empreses, la suma total del de 
les quals no arriba a zero, que tenen unes perdues molt 
considerables; ens interessa mot parlar-neo A mi m'inte
resa que avui, que divendres la Societat Balear de Capi
tal Risc, i miri l'artic1e 27, I'hi llegiré: IIDentro de los 
cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, el 
consejo de administración formulará legalmente el in
ventario o balance de las cuentas de pérdidas y ganacias, 
la memoria explicativa y la propuesta de aplicación de 
resultados. 11 Com Capital Risc pot fer aixo si no té els 
balan<;os aprovats de les altres empreses, de les empreses 
participad es? , com pot fer una formulació de balan<;, 
compte de perdues i guanys i inventari? No hi ha mane
ra. 

Per tant, vostes, Societat de Capital Risc, tenen 
aquests balan~os, avui els tenen, pero no volen dir-ne 
els resultats. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, voste pot aquí inten
.ar fer tota la publicitat que vulgui a una pregunta, pero jo 
i repetesc que aquesta societat, exactament aquesta Societat 
3alear de Multipropietat S.A., és una empresa privada, esta 
~lar, Sr. Alfonso?, ho nega, aixo? És una empresa privada, és 
~ue pareix que ho havia negal. 

D'acorel, si estam el 'acord que és una empresa privada, ha 
le complir la legalitat vigent -la hi record perque a la millor 
fa temps que voste no l'ha estudiada-, diu l'article 95 ele la 
Llei de societats ano ni mes que la junta general ordinaria és 
la que s'ha de reunir en el termini deIs sis primers mesas, 
:lels sis primers mesos; fins que aixa no hagi succelt, malgrat 
tenir els comptes anticipats, Sr. Alfonso, aquests comptes no 
han estat aprovats per I'argan que els ha el'aprovar, i nosal
tres, amb aixo, som molt respectuosos. Després, voste hi 
tenelra tot l'accés que vulgui, perque tots aquests comptes 
són al registre i són públics. Per tant, imagin que l'únic que 
a voste l'interessa és fer una pubIicitat emmascarada i res 
més. Aquí ningú no amaga res, Sr. Alfonso. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.4) Pregunta RGE núm. 1599/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a aigua que s'extreu deIs pous de sa Marineta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 1599, del diputat 
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a aigua que s'extreu del pou de sa Marineta. Té la 
paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Des de fa uns dies, segons han 
publicat alguns mitjans de comunicació, s'extreu aigua ja deIs 
pous de Llubí, de l'aqüífer conegut popularment com sa 
Marineta. Voldríem saber quants de metres cúbics, quants 
tones, s'extreuen diariament d'aquests pous per proveir els 
municipis, en principi, de Palma i de Calvia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt de gust, hem comen
<;at amb un voIum d'extracció de 6.000 tones aproximada
ment. dia 22 varem arribar al maxim, 9.200 tones per dia; 
hem baixat ara i fins al praxim dijous a 7.223 i a partir de 

dijous que ve en treurem 15.000 tones per día. Aixa POt 
possibilitar tancar en el 80% el pou de na Burguesa i 
eliminar, per tant, el 80% de percentatge de sal a l'aigua 
que arriba a Calvia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, aixo significa que cada 
100 elies se n'extreuria un hectametre i mig el'aigua; és 
a dir, en 200 elies ja se n'haura fet una extracció deIs 
tres hectametres que han recomanat els tecnics, han 
recomanat que no se'n faci una extracció en principi 
superior a tres hectametres cúbics d'aigua. Supas que 
aixo significa que aquests pous no estaran a aquest ren
diment durant tot I'any, sinó que necessariament s'hau
ran de tancar en haver complit aquesta extracció maxi
ma de tres hectametres cúbics i vigilar el comportament 
d'aquest aqüífer per veure com res pon i si pot suportar 
aquesta extracció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sr. diputat, voste ho ha dit molt bé, no 
podem estar ( .... ) d'aquest volum durant tot l'any. El 
més probable es que a mitjan juny o a final ele juny tan
quem aquests pous i possiblement analitzem la possibili
tat d'extreure aigua a una cota més enfora de la mar, 
per intentar avaluar la cunya marina amb una tonica de 
seguretat superior. És a dir, no es preocupi, que feim el 
control que hi havíem de fer, els mitjans són adequats 
i no farem un ús indegut d 'una autorització que tenim 
donada. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm. 1727/94, de I'Hble. Sr. Di· 
putat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a condicions per a l'autorització del 
camp de golf Golf de Ibiza S.A. 

EL SR. PRESIDENT: 

La cinquena pregunta és la 1727, del diputat Sr. 
Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, relativa a 

----------------------------------~~ 
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dicions per a l'autorització del camp de golf Golf de Ibiza 
con 1 S 'd S.A Té la paraula e r. VI al. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . Sr. 
Conseller. com diu una antiga can<tó eivissenca i .Ia paraf ra
sejaré un poc si em su rt: La setmana passada ja hl érem i 
ayui hi tornam a ser, so bre e l mateix tema del camp de golf 
Golf de Ibiza S.A No es tracta precisament d una man ia 
persecutoria cap a aquest:1 empresa o e lltitat n i molt menys 
cap a aquest conseUer, inó senzi lla.ment saber si s'han com
plit les condicions sobre les quals es va emetre un informe 
favorable per a la dec1aració d in teres social. E l primer con
dicionant que hi havia era que es construlssin uns estanys 
per emmagatzemar 130.000 metres cúbics d'aigua residual 
depurada abans de completar-se la instal 'lació de 19 forats 
per a aquest camp de golf. 

La pregunta és si hi ha fet la conselleria responsable algu
na inspecció i amb quina resultat, a aquest esmentat camp, 
en relació amb el compliment d'aquest condicionant. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, li vull dir que els serveis de la 
conselleria han avaluat aquests darrers dies aquest tema i ens 
n'hem preocupat, a la vista de la insistencia de les seves pre
guntes. Segons pareix, els estanys que hi ha fets ten en un 
volum adequat quant a les 130.000 tones en el conjunt de les 
tres. La lectura que a la millor voste fa és que cada una de 
les llacunes ha de tenir un volum de 130.000 metres cúbics; 
perdoni, aquesta no és la lectura adequada indicada. No 
obstant aixo, si voste vol, podem continuar analitzant aquest 
tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConseLLe r, I' hi dic en total, no 
la hi faig per a cada un deis embassaments. Si h.i bavia alguna 
altfa pregunta que no va ser adm esa i hi va haver aquest 
lapsus no és a la d 'avui. Jo li deman aixo. No ti deman si 
~egons 'parei~,.h} ha aqu~tos emma~atzemam~~ts, sinó si h~ 
la la dlspombllltat, que es el que dLu el condlclonament, SI 

e~deInés d estar constrults b.i ha aquesta dis ponibilitat d'ai
gtie emmagatzemades. Grad es. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, el certificat que tenc a la 
ma determina que sí, que hi ha tres llacunes en funcio
nament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1744/94, de I'Hble. Sr. Di
putat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues obtin
guts per la societat Polivas S.A. durant el 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisena pregunta, que és la 1744, també 
del diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdu
es obtinguts per la societat Polivas S.Adurant el 93. 

Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Jo estava disposat a retirar les 
preguntes, pero després de la contesta que m'ahn fet no 
les retiro 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la par aula, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. La societat Polivas S.A és una 
societat que es crea l'any 1990 amb un capital social de 
29.750.000 pessetes i una subscripció per part de la 
Societat Balear de Capital Risc de 7.500.000 pessetes. El 
mes de juny del 91 té aqueix capital, el mes d'octubre 
del 91, en junta general de dia 30 d'abril, es fa una am
pliació de capital de 20.250.000 pessetes, amb els quals 
la societat arriba a un capital de 50 milions. L'any 1992 
la participació arriba a 150 milions de pessetes, amb una 
participació de la Comunitat Autónoma de 38 milions 
de pessetes. Jo supós que era absolutament necessari 
aixo, crec jo. 

Igualment que aquest increment de capital... 

~~~~====================================================================================~ 
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EL SR. PRESIDENT: 

Vagi a la qüestió, Sr. Alfonso, per favor. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Vaig a la qüestió, Sr. President. 

Hi ha l'increment de perdues. L'any 1990, 1.179.000 
pessetes; l'any 1991, 15.473.000 pessetes; l'any 1992, 
28.851.000 pessetes; la de I'any 93 no la sabem. Ens espanta, 
j a posta feim aquestes preguntes, seriosament la situació 
d 'aquesta empresa, perque, amb un capital de 150 milions de 
pessetes, no pot considerar-se-Ia una empresa petita, i unes 
perdues l'any 92 de 28 milions de pessetes, acumulada a 15 
milions i a 1 milió, tampoc no es poden considerar petites, 
és el 30% del capital final que ja hi ha hagut de perdues fins 
l'any 92, les de 1 'any 93 no les sabem, pero no ens sabria 
molt de greu que passas amb aquesta com va passar amb una 
altra de les empreses del Capital Risc que ja veurem dema, 
que ha acabat com les perdues deien que havia d'acabar. 

Si em podria contestar quina era la previsió, l'acordat per 
la junta general, quina és la previsió que té la Societat Balear 
de Capital :Risc sobre els beneficis, guanys o perdues que 
hagi tengut aquesta empresa, jo l 'hi agrairia molt, ho apunta
ria estadísticament i no en faríem propaganda, sinó que 
esperarem, no com a diputat, Sr. President, jo vull que el Sr. 
President de la cambra entengui el que dic, no com a dipu
tats representants deIs ciutadans, sinó que esperarem com a 
ciutadans normals, que ho som, pero, a més, tenim l'obliga
ció de vetllar pels doblers de tots els ciutadans com a dipu
tats, pero, com a ciutadans, anirem al registre i ho treurem. 
Creiem que l'obligació del Govern era la de retre comptes 
als diputats, no només als ciutadans, de les situacions eco
nomiques i patrimonials d'aquelles empreses on el Govern 
participa. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Jo estic disposat a contestar la 
pregunta que venia a contestar aquí, Sr. President, el que 
passa és que crec que el diputat acaba de canviar la pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que no, Sr. Matas. Li prec que contesti, per 
favor. 

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

En aquest moment no tenc aquí les dades provisionals de 
tancament de l 'exercici, les dades són les que ha d'aprovar la 

junta general ordinaria i, per tant, les dades provisionals 
les podem estimar pero és una informació de que no 
dispos aquí en aquest momento Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

1.7) Pregunta RGE núm. 1745/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parla. 
mentari SOCIALISTA, relativa a Centro de diagnóstico 
prenatal y genética médica S.A. durant el 1993. 

EL SR. PRESIDE NT: 

La setena pregunta és la 1745, del diputat Sr. Alfon
so í Víllanueva, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a beneficis o perdues obtinguts per la societat 
Centro de diagnóstico prenatal y genética médica du
rant el 1993. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Estam exactament igual, li faig la 
mateixa pregunta, no importa repetir-la, no vull cansar 
els senyors diputats, només diré que el capital d'aquesta 
societat, participada per la Societat Balear de Capital 
Risc amb 8 milions,és de 26 milions j les perdues acu
mulades durant el 1991 i el 1992 són de 9 milions de 
pessetes, 2 milions i busques l'any 91 i 6.900.000 l'any 
92; és a dir, que cada any, amb l'ampliació de capital 
successiva, es cobreixen perdues. VoldrÍem saber si és 
possible, li repetesc la pregunta, si sap quina situació en 
aqueix moment té aquesta societat quant a perdues o 
guanys provisionalment, sense haver-Ios aprovats la 
junta general, pero crec que els diputat tenim dret a 
saber-los. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el conseller Sr. 
Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Ens trobam amb el mateix cas, 
Sr. Alfonso. Estam davant una empresa privada, insistesc 
que el resultat de l'empresa privada, la gestió i l'aplica
cio han de ser aprovats per la junta general ordinaria. 
Un pie que els ha aprovats la junta general ordinaria, és 
una informació publica, per tant, és una informació que 
voste podra tenir en qualseval mament sense cap tipus 
de problema. 

L'únic que sí li vull recordar, ja que pareix que puc 
fer-ho, si el president m'ho permet, és que d'una em
presa privada, d'aquesta i de moltes al tres més, el fet 
d'intentar fer-ne públiques unes dades abans que J'orgaI1 
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que és competent per a I'aprovació d'aeusta gestió j per a 
I"aprovació d'aquestes dades que un soci minoritari, un soci 
que no és el soei l11ajoritari, fad públique unes dades provi
síonals, crec que és una cosa que no beneficia en absolut la 
garantía ele I'organ que ha el aprovar aquests comptes, la 
garantia deis accionistes majoritaris, que són privats, el aques
tes societats i, eodemés. no cree que tampoc, abans de re
unir-se aquesta junta fer publicitat sobre UDS resultats posi
ti us o negatiu pugui el' una ca a que beneficiY -com voste 
diu- no només aquestes empreses, sinó, en definitiva, benefi
ciar e1s ciutadans d'aquestes illes. El que passa és que, a 
vegades, com a representant elels ciutadans que voste és, 
crec que superposa uns interessos als interessos de la 
col'lectivitat, Sr. Alfonso. 

Jo crec que en aguest moment de qualsevol empresa pri
vada que no hagi aprovat els comptes un soci minoritari 
estigui fent publicitat eI'uns comptes que no són definitius ni 
estan aprovats per l'organ li faci cap favor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. Conseller, jo estaria totalment d'acord amb el que 
voste diu si parlassin d'estrategies comercials, de coses que 
han de passar, de futures ampliacions de capital que hi ha 
d'haver, etc., és a dir, de "futuribles" que poguessin influir 
en la marxa de l'empresa. Estam parlant d'un balan¡; tancat 
a 31 de desembre, d'uns comptes aprovats pel consell d'ad
ministració i conegudes per la Societat de Capital Risc. No 
li vull recordar qui és la Societat de Capital Risc, no l'hi vull 
recordar, hi ha molta gent, encara que la majoria de doblers 
són de la Comunitat Autonoma. Per tant, aixo no és fer 
públic res més que el que coneix sa Nostra, la Caixa Colo
nya, la Banca March; segons voste, els representants del 
poble no ho poden saber. Sr. Conseller, utilitzi altres argu
ments. 

A la prOJoma empresa, l'hi diré altres coses, pero, en 
aquesta, Sr. Conseller, crec que com en totes, voste hauria de 
tenir la sensibilitat de comprendre que els diputats, i crec que 
els ciutadans, poden estar preocupats per saber que ha passat 
amb aItres empreses participades per la Societat de Capital 
Risc i que, com a gent preocupada pels molts de milions que 
el Govern ha ficat en aquests temes, quan el nostre president, 
el MoIt Hble. Sr. Gabriel Cañellas, diu que no pot gastar 40 
milions -la Comunitat Autonoma, Déu meu!-, 40 milions per 
crear el Síndic de Comptes, jo crec que voste no hauria de 
cap manera d'utilítzar els arguments de podrem perjudicar 
una empresa que té l'exercici tancat i dir als representants 
deIs ciutadans si ha guanyat o perdut doblers, no canviara 
ano de dia 31 de desembre perque voste ho digui, perque jo 
esper que la junta general no modifiqui els balan¡;os presen
tats pel conseH d'administració. Per tant, no canviara, no hi 
haunl estrategies diferents , no hi haura mercats distints, no 
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hi haud. res de tot aixo; una vulgar excusa, Sr. Conse
Her. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tornar afer ús de la parau
la, Sr. Matas? 

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

Gracies, Sr. President. El que a mi em sorpren, jo 
comprenc que l'aplicació de la legalitat vigent a voste no 
li pugui excitar massa, si m 'ho permet, pero, escolti, 
aquí hi ha una llei, nosaltres estam acostumats a com
plir-la, jo no ho sé ele voste i deis seus companys, pero 
nosaltres estam acostumats a complir-Ia. Sr. Alfonso, els 
comptes no són comptes fins que estan aprovats per la 
junta general, ho diu la llei, i voste diu que suposa que 
no canviara?, i qui és voste per dir que la junta general 
no canviara?, qui és voste per llevar la potestat que 
estableix la llei a un organ sobira? Sigui respectuós, per 
favor. Aixo és un text refós, és una llei del Congrés. 

Insistesc, Sr. Alfonso que la junta general és sobirana 
per aprovar els comptes, perque així ho estable ix l'ar
ticle 95 del text refús. Si vos te no vol donar aquesta 
potestat a aquest organ, nosaltres som molt respectuosos 
amb aquesta potestat i fins que aquesta junta general faci 
l'aplicació deIs comptes, censuri la gestió deis adminis
tradors i faci tots els requisits per a l'aprovació de 
comptes que s'establesquin a la llei, nosaltres no podem 
interrompre aquest procés, perque és el que s'estableix 
en el dret privat, d'aplicació en aquest caso Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.8) Pregunta RGE núm. 1746/94, de I'Hble. Sr. Di
putat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues obtin
guts per la societat Hags-Swelek S.A. durant el 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1746, del 
diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la societat Hags-Swelek S.A. durant el 
1993. Té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. No vull entrar en un debat d'aquest 
tipus, el conseller sap que no té gens de raó, per tant, 
no importa parlar-neo Per a aquesta societat, voldria dir 
una cosa al conseller: Que de la nostra part li digui que 
enhorabona pels resultats del 91,8 milions de pessetes, 
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aixo és important perque la inversió no és molt grossa, és 
important, 35 milions; 8 milions, molt important. El 92 ja 
ens ha preocupat, només mig milió de pessetes, i esperam 
que en el 93 torni a recuperar-se, per la crisi i aquestes histo
ries, que torni a recuperar-se, pero és l'única, bé, amb una 
altra, que tan soIs no havia comenc;at, que té beneficis. 
Doni'ls l 'enhorabona, no ens digui quins resultats, pero 
doni' ls I 'enhorabona. És l'única que en els dos anys anteriors 
ha tengut beneficis, ja és quasi quasi un miracle, durem un 
ciri a la Sang perque continul. Grades. 

E L SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Alfonso. Vo l fer ús de la paraula el Sr. Ma
tas? Té la paraula. 

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

Sí, Sr. President. Grades. Jo no hi volia afegir res més; 
simplement, amb aquesta intervenció crec que queda clara 
quina és la intendó de les se ves preguntes, que, en absolut, 
és una obtenció d'informació, sinó posar de manifest una 
serie d' opinions personals. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President. Sr. Matas, un s'arriba a cansar del que 
voste diu. Sap qui són els accionistes d 'aquesta societat?, ho 
sap?, perque em digui: Respecte a les juntes generals. Sap 
que tates les juntes que s'han fetes en aquestes societats són 
-i guanya doblers, i ha guanyat doblers en dos anys- juntes 
universals? Per que són dos, Sr. Conseller, no Ji'n die els 
noms, pero són dos. Quines juntes generals són aquestes?, les 
de Banesto? No, no són les de Banesto, són dos, i parents. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Alfonso. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Grades, Sr. President. O sigui, ara resulta que una junta 
general on hi ha dos membres no és junta, no és junta? O 
sigui, ara voste esta reinventant la Llei de societats, Sr. Alfo
nso? Perdoni, aquesta, com tates les altres empreses privades, 
aquesta , com totes les altres , tenen els seu s organs, poden 
ser-ne dos o poden ser-ne quaranta mil, pero, siguin dos o 
quaranta mil, el que fan és aplicar la llei . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RGE núm. 1655/94, de l'Hble. Sr. 
Diputat Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, relativa a estudis sobre els doblers que 
falten per finalitzar el túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 1655, del 
diputat Sr. Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamen
ta~i PSM i EEM, relativa a estudis sobre els doblers que 
falten per finalitzar el túnel de Sóller. Té la paraula el 
Sr. Sansó. i 
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Gracies, Sr. President. Sr. Conseller d'Obres Públi
ques, dia 10 de mar~ tancava voste en aquesta cambra 
un debat on afirmava que esperava no haver de pagar 
5.800 milions de pessetes que, segons voste, eren els que 
falta ven per poder acabar el túnel de Sóller. Sabem 
també que el capital inicial per a aquesta obra era de 
450 milions; per tant, el 10% deIs 4.500 milions que, 
segons els promotors, havia de costar aquesta obra. 
Sabem que posterionnent es va anar a una ampliació de 
capital per 4.000 milions; p areix que aquesta ampliació 
no va tenir J'bit esperat. Es per aixó que nosaltres avui 
li volem demanar a veure si té el Govern estudis actuaJs 
per saber quins doblers falten per finalitzar del tot el 
túnel de Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. 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 la conselleria té un estodi 
fet per tecnics externs que determina que per acabar el 
túnel de SóUer, quant a obres' exclusivament, fada falta 
gastar una xifra d 'aproxiamdament 2.300 milions de 
pessetes. Aquesta xifra, evidentment, és indicativa per
que f ada falta en tot cas, fer un concurs o llna subhasta 
i afinar els preus aterunt-se a normes de mercat, per 
saber realrnent quin és el cost finaL Jo Ji puc dir a voste 
que e l túnel de Sóller, si s 'acaba a mans del grup actual 
pot tenir un cost conjunt final de J'ordre de 7.000 milio
ns de pessetes. 

Si en el túnel de Sóller entras el Govern ara i in
demnitzas, tendria un cost final d 'aproximadament 
4.000 milions eJe pessetes. 

------------------------------~ 
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És a clrr, jo voldría, ja de forma clara i a una comíssió 
rnb reserva, amb tranquil·litat explicar les xifres. perglle em 

~a l'efecte que s esta muntat d aquest tema una gran historia 
1'1101t complicada que perjudica fíns i tot el que jo volia que 
aquest tema amls amb tranqlliHitat. No hi ha cap misteri és 
una autentica simplicital. Jo contestaré les preguntes i també 
el"tl brind des d 'ara a clonar la informació que faci falta de 
da lt a baíx perque, ta~mateix, jo volia anar amb cautela pero 
ha estat per de més. Es un tema que día a día és als mitjans 
de comunicació, clja él clía hi ha preguntes per tant, la discre
ció quejo hi vo lia no I' he (leon eguída. Jo em brind desd 'ara 
mateix a aportar qualse 01 tipus el informació, perqlle el a
quest tema s' han dit tantes coses i disbarats i puc presumir 
que és un asswnpte que esta ben conduit i que tant de bo 
que el Govern no hi hagi d'entrar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Sansó? té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Pel que veim, estam davant unes 
estimacions previes, que aquestes estimacions canvien de dia 
a dia, pero, com sempre, no ens hem de preocupar. Com no 
hem de muntar una historia, Sr. Conseller, si partim de la 
base que, quan els promotors en fan la previsió, parlen de 
4.500 milions; hem d'entendre que la concessionaria ja ha 
gastat aquests 4.500 milions de pessetes i les obres, segons el 
que ens diuen altres deciaracions seves, estan executades en 
el 50%? Jo Ji vull dir que aquí dins -el conseller ho acaba de 
dir- ens anam a un cost de 7.000 milions de pessetes. Jo dic, 
d'aquests 4.500 milions de pessetes inicials, ja anam als 7.000 
milions de pessetes. 1 voste vol que no estiguem preocupats? 
Certament, jo Ji vull dir que aquest diputat i els diputats deIs 
nostre grup estam molt preocupats per aquesta concessió, 
d'així com ha anat i d'així com pot acabar. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Jo Ji donaré unes xifres molt ciares, en 
prengui nota per després poder contrastar-les amb papers 
qUe jo hi aportaré quan faci falta, en el moment que vostes 
ha vulguin. És a dir, el grup Quart-Mercader se'n va dur una 
concessió i va di. que falina un conjunt d'obres per un valor 
de 4.500 millons de pessetes -no reccrrd la xifra exacta-o no 
Obstant aixo, en aquestes partides bi ha un desglos ament on 
la xifra important, a aquests efectes, és de 3.117 milions de 
pessetes més Iva que és la xifra d'execució d'obra. Si voste 
a?alitza el contracte formalitzat amb l'empresa concessiona
~la, sabra que la xifra a quantificar a efectes d 'indemnització 
es aqueixa: 3.111 o 3.117 més Iva. Passi el que passi, si el 

=-
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túnel estigués acabat, encara que tengui un cost, el con
tractista, de 7.000 milions o de 15.000 milions, si incom
plís amb nosaltres, el podríem recuperar pagant aquei
xa indemnització en un termini a discutir, a vegades mal 
d'entendre, d'un mÍnim de deu anys. Jo Ji diré que dit 
aixo a qualsevol misser amb experiencia, Ji queda ben 
ciar que hi ha una clausula que juga a favor de l'Admi
nistració, exorbitant, fins i tot per a algú lesiva, discuti
ble, que ens determina a nosaltres, amb la seguretat 
que, passi el que passi, tenim uns actius que podem 
recuperar a un preu molt ajustat. 

És un exemple per a mi suficient i és el que ha de 
definir realment que l' Aclministració, en aquest tema, hi 
ha actuat tan bé que és indiscutible. No tenc una capaci
tat oratoria massa exagerada com per donar a entendre 
el que aixo significa. Vull que entengui que, passi el que 
passi, hi ha un valor maxim d 'indemnització. Quan jo 
dic que, si ara ens el quedassim, pagaríem 1.500 milions 
de pessetes, xifra estimativa, perque hi ha fet el 50% de 
l'obra. Ejecución de obra, no otros costes. Aquests se
nyors duen gastat 4.400 milions de pessetes en obra, en 
interessos, en projecte i en molts coses. No obstant aixo, 
unitat d'obra, el 50%, i el valor a indemnitzar, el 50% 
d'untat d'obra sobre una base de 3.117. 

A partir d'aquí, si algú entén d'aquests temes, com
prendra que, front a entitats financeres, aquest tema és 
una dificultat afegida per aconseguir un préstec suficient 
de l'ordre de 4.500 milions de pessetes, pero aquí hi ha 
hagut un gran debat continuat i s'ha creat, de cara a 
l'opinió pública, un obscurantisme pel qual jo no puc 
permetre continuar amb aquest tema. Perque ho com
prenguin, avui en dia la xifra d 'indemnització esta molt 
per davall de la xifra final de cost d'obra, aixo juga a 
favor de l'Administració. Comprenguin que aixo crea 
restriccions i problemes de cara a un finane;;ament. el 
meu esfore;; esta en aconseguir avui en dia uns préstecs 
per valor de 4.500, quan puc indemnitzar com a maxim 
per valor de 3.117 més Iva. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1747/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Josep Alfonso i Villanueva, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a beneficis o perdues 
obtinguts per la societat Cosmetics Marivent S.A. du
rant el 1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 1747, del 
diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup SOCI
ALISTA, relativa a beneficis o perdues obtinguts per la 
societat Cosmetics Marivent S.A. durant el 93. Té la 
paraula el Sr. Alfonso. 
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. Hauríem de retirar la pregunta perque, 
molt abans que ens contesti el conseller, podrem anar al 
registre. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Alfonso. Es dóna per retirada aquesta pre
gunta . 

n.1) InterpeHació RGE núm. 1384/94, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a política turística en la 
temporada d'hivern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a interpeHacions, on 
veurem en primer lloc la 1384, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a política turística en la temporada d'hi
yerno Té la paraula pel grup interpeHant el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER I PUJOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui duim a 
debat la política turística a la temporada d'hivern. La volem 
debatre perque, d 'una manera o d'una aItra, se l'esta obli
dant i no s'adona aguest govern de la importancia que té 
dins la nostra economia i també dins el camp social. Voldria 
comen<;ar per recordar un poc el que ha estat i és l'hivern 
a Mallorca, perque, malgrat és necessari parlar i actuar a 
totes les Illes, és de tots conegut que fins ara les actuacions 
s'han centrat, per una serie de circumstancies, a l'illa de 
Mallorca, pero vull dir que les analisis que facem poden ser, 
amb una serie de correccions, duts o extrapolats a totes les 
altres illes. 

Durant tota la darrera part del segle XIX, viatgers 
¡¡-lustres vengueren a visitar l'illa, alguns deIs quals fins i tot 
s'hi establiren. No cal recordar noms perque estan en el 
pensament de tots . Gent il'lustrada deIs paisos freds d'Euro
pa arribaven a l'illa a passar l'hivern, on gaudien d'unes 
condicions climatiques millors que les deis seus paisos. Es 
venia a estiuejar, si aquesta és la paraula adequada, durant la 
temporada d'hivern. Les poblacions del nord d'Europa sem
pre han somniat amb la mediterrania, amb el sud, i no just 
pel clima, també per la cultura. A principis de segle, concre
tament l'any 1905, un grup de gent progressista i també 
il -lustrada va fundar el Foment de Turisme de Mallorca; 
aquells malIorquins visionaris ja intuien el potencial de les 
Illes respecte del turisme i es dedicaren a promoure i a dis
senyar dins 1 'interior els camins per fer les excursions més 
formoses i a trobar aquells lIocs que segurament encantarien 
i encanten els visitants. 

Després de la 1I Guerra Mundial, i sense fer estudis de 
marqueting, tots els esfor<;os d 'aquells iHustrats anaren 
dirigits a cercar aquell segment de mercat que fugia durant 
I'hivern de casa seva i venia cap al sud , eren els denominats 

"gents del cupó" , aquells rendistes que passaven setma_ 
nes i mesos cada hivern a l 'illa. Aquells visionaris del 
Foment proposaven als futurs hotelers els llocs més 
calids i, a més arnés, els redossos de vents i tempestes 
on construir els seus establiments. La badia de Palma 
amb aquells hotels que s'hi feren, el Victoria, el Medi~ 
terrani, el Rígel, el Nacional, així com Illetes i Cas 
Catala amb el Maricel, foren lIocs c\'estada obligada per 
a aquells visitants, sense oblidar, evidentment, el gran 
hotel Formentor al final de la Serra Nord. 

Ja traslladats a una epoca més moderna i en pie 
turisme de masses, a la preautonomia, s 'hi varen fer 
coses importants per a la promoció de I'hivern. D'aguell 
Consell Interinsular va sortir un hivern a Mallorca, 
d 'aquell Consell Interinsular dirigit per un promotor 
hoteler. Entenien la importancia d 'estÍrar la temporada 
d 'estiu a fi de poder mantenir les empreses obertes tot 
l'any. Es varen editar fullets i, a poc a poc, es va comen
<;ar afer feina per a I'hivrn d 'una manera programada, 
pero, a poc a poc, i a causa deIs canvis dins les instituci
ons turístiques -hi va haver l'Estatut d'Autonomia, que 
va establir una nova forma d'institució- i dins els propis 
mercats que es donaren a Europa, aquests programes es 
varen deixar de banda, fins al punt que els hotelers 
varen comen<;ar, en veure aquesta situació , a reestructu
rar els seus hotels per operar únicament a I'estíu. Sense 
un incentíu o un impuls per part de les institucions, els 
empresaris preferiren no arriscar-se al llarg de I'hivern 
i esperar la temporada d'estiu, i es tancaren molts d'ho
tels. 

Aquests fets varen ocasionar i ocasionen un mal molt 
greu a la nostra societat. Les zones turístiques queden 
desertes, empreses petites tanquen, milers de treballa
dors queden sen se feina i la sensació que hi ha, sense 
que hi hagi una vertadera alternativa economica al turis
me, és que vivim a mitja jornada, vivim una vida a tre
ball parcial. S 'ha de dir que es fan coses a l'hivern, so
bretot pel que fa a l'esport (golf, ciclisme), pero tots 
sabem que, encara que és important, és una qüestió ara 
per ara minoritaria. 

Quant als programes concrets d'un hivern a Mallor
ca, una de les peces clau de tot el producte turístic, n'hi 
ha d'altres, es fa poc i, a més a més, any rera any es 
tenen menys recursos; és a dir, en lloc de combatre amb 
més recursos I'estacionalitat, la conselleria en posa 
menys. Del 91 fins ara, tenim dades aquí: el 91 hi posa
ren 31 milions; el 92, 34; el 93, arríbaven a uns 20 i 
busques, i el 94 pareix que més o manco se n'anira a 
xifres similars, d'acord amb els pressuPQsts, a causa que 
en aquest moment I'únic que es fa es subvencionar els 
concerts. És a dir, en Uoc de fer més, en feim menys. 

D'aquesta manera. els clients d'Europa, no exacta
ment aquells clients del cupó, encara que per ventura 
se'ls podría tornar a captar, quan han de prendre la 
decisió d 'agafar les vacances d'hivern, tenen unes oferteS 

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

--------------------------------~ 
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magnífiques a destinacions que s'han especialitzat en hivern, 
hi ha una gran competencia, i no just em referesc a Canaries 
i al Carib i a les vacances de gran distancia, em referesc a 
destinacions amb quasi les mateixes característiques que 
nosaltres i que, avui per avui, han sabut més que nosaltres i 
ens van per davant. com a cas paradigmatic, podríem posar 
el (oo.) de la Costa Daurada, de Benidorm, fins i tot alguns de 
la Costa Brava. I hem de dir, sense pecar de xovinistes, que 
les Illes tenen unes condicions naturals per donar satisfacció 
als nostres visitants molt superiors a qualsevol d'aquests 
indrets que hem esmentat. Si nosaltres vare m ser dins Espa
nya pioners de l'hivren, perque basicament el turisme de sol 
i platja no s'havia desenvolupat, com és que ens hem deixat 
guanyar per destinacions que fa uns anys encara eren uns 
parvenues? 

Peró és que, a més a més, s'ha de dir que abans, a epo
ques passades, era més facil sobreviure tot l'any, encara que 
es tancassin els hotels. Ara són altres temps i la rendibilitat 
que tenien els hotels fa anys ja no són les mateixes. Abans, 
treballant a l'estiu, es podia estalviar per passar l'hivern; 
tants els hotelers com els treballadors com els petits comerci
ants, peró avui, amb la mena de preus que tenim i amb la 
qualitat económica deis visitants, és quasi impossible que es 
pugui viure fent feina sis mesos a l'any. S'hi ha de fer qual
que cosa, el problema de l'estacionalitat s'ha de prendre 
seriosament. Hem arribat a aquesta situació per una política 
de la qual diria que és d'oblit per part de la Conselleria de 
Turisme. En deu anys de competencies que tenim en turis
me, no hem sabut crear un producte turístic encisador per 
oferir als mercats i altres sí que ho han fet, ens hem deixat 
arrabassar ser-ne capdavanters. No hem sabut ni fer ni comu
nicar. 1, amb els darrers pressuposts, pareix que tampoc es fa 
per ara. 

Hi ha un mercat, a més a més del de l'esport i del cultu
ral, tots ho sabem, de gent major, 80 i busques de milions de 
persones de més de 60 anys que hauríem d'intentar conquis
tar, i d'aItres, evidentment. Si no es lluita per recobrar l'hi
vern, any rera any es tancaran més hotels, més petits negocis 
i l'atur augmentara. Es viura a unes illes de llums i ombres, 
a una societat amb dos colors: una de blanca, lluminosa i ale
gre, que sera l'estiu, i una de grisa, que sera l'hivern. 

És necessari actuar amb rapidesa i sembrar perque a poc 
a poc puguem recollir el ffUit de la coUita i rompre aquest 
cercle diabólic que és el de l'estacionalitat. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Per part del Govern, té la paraula 
el conseller de Turisme Sr. Flaquer. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Quan vaig veure la interpeHació, el títol generic de la 
interpeHació, com a política turística d 'hivern, en 
principi no podia saber massa bé, en relació amb aquest 
títol, quin seria el contingut d'aquesta interpeHació 
perque la política turística, sota el meu punt de vista, 
ha de ser igual durant l'hivern que durant l'estiu, sobre
tot pel que fa als punts centrals i més importants del 
nostre turisme, que són aquells que fan referencia a 
l'oferta turística. 

Sense cap dubte, he vist que el debat s'orientava 
primerament cap a una divagació filosOfica histórica del 
turisme i els seus inicis i he comprovat també com al 
final, en els darrers minuts de la seva intervenció, s'ha 
centrat en el punt important que pot dur una política 
turística d'hivren, distinta o diferenciada de la política 
turística en general, que no és altre tema que el de 
I 'estacionalitat. 

Voste dubta que el Govern dóna importancia a 
aquest fet, jo li puc assegurar que sí que n'hi donam, el 
que passa és que és una estacionalitat marcada fona
mentalment per dues característiques, sobre les quals, 
com veura a continuació, es difícil actuar. En primer 
lloc, caracteritzada per una estacionalitat climatológic, 
cosa que és evident, podem posar-ne exemples, com el 
de Canaries que voste ha esmentat, del qual no es pot 
dir, almanco de manera radical, que el producte sigui 
molt millor que el nostre, peró en canvi gaudeixen d'una 
estacionalitat molt menys accentuada, quasi podríem 
dir-ne que és nuHa, hi existeix una temporada turística 
molt regular, i no podem dir que el producte turístic 
sigui millor, sinó que, en definitiva, se'l recondueix a un 
tema de climatologia, contra el qual nosaltres no podem 
lluitar. 

Es tracta, en qualsevol cas, a aquesta estacionalitat 
climatológica, d'allargar cada vegada més la temporada 
i intentar incidir en aquells mesos en que gaudim aquí 
d'un clima encara benigne. De fet, les dades que nosal
tres manejam demostren una mica aixó. En els darrers 
anys veim com la temporada s'esta allargant cada vegada 
més en relació amb anys anteriors dins els mesos d'octu
bre, fins i tot dins les primeres setmanes de novembre i 
fins i tot enguany hem pogut comprovar com la tempo
rada, si bé ara tenim dues setmanes que ha davallat una 
mica, ha comen~at practicament dins la segona quinze
na de manto 

Peró també hi ha una estacionalitat que no només és 
climatológica, sinó que també és una estacionalitat 
social o de costums. Tenim un calendari de vacan ces no 
només a Espanya, sinó també el te la nostra clientela 
natural, que és l'europea,que fa molt difícil intentar 
lluitar contra l'estacionalitat, és molt difícil sabent que 
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els europeus i els espanyols concentren els seus mesos de 
vacances dins els dos mesos forts d'estiu Guliol i agost), és 
molt difícil lluitar per aconseguir que aquesta gent pugui 
venir durant els altres mesos d 'hivern. 

Pero més que fer clivagació historica, anma una mica 
més ales solucions, que són difícils. Jo esperaré amb molt 
cl'interes la subsegüent moció que segurament sortira d'a
questa interpel'lació per veure solucions reals i factibles a 
aquest fet. 

En qualsevol cas, permeti'm que li digui que mai no ten
drem, ni crec que sigui convenient, un turisme de masses a 
l'hivern , ni l'hi hem tengut mai, no hem d'enganar la gent. 
Aquí segurament tenim el mateix nombre de turistes d'hi
vern que el que teníem fa vint anys o més. De turisme de 
masses d'hivern, no en tendrem mai, entre altres coses per
que no tenim la climatologia de que li parlava i, entre altres 
coses també, perque tenim uns competidors que ofereixen 
aquesta climatologia que nosaltres no podem oferir, pero el 
turisme d'hivern mai ha estat un turisme de masses ni de 
nombre, no el volem, no el desitjam. El que volem és que, 
durant els meso s d'hivern, o almenys aquesta és la política 
d'aeaust govern, es puguin consolidar productes nous, pro
ductes alternatius que no siguin els productes tradicionals de 
sol i platja, i en aquesta feina estam; estam en la feina d'in
tentar impulsar el turisme esportiu, enguany hem tengut ja 
30.000 ciclistes a les nostres illes; estam impulsant també, 
malgrat aixo costi a vegades entendre-ho, un turisme impor
tant com és el del golf, que no sempre ha estat ben compres 
i que ha motivat dures crítiques per part deIs grups de l'opo
sició; estam intentant també fomentar un turisme medicinal, 
un turisme de salut, de cada vegada tenim ja més establi
ments amb aquestes condicions; estam també fent feina en 
turisme interior, en turisme rural i agroturisme; feim feina 
també en projectes europeus, com voste sap, com és el pro
jecte de la tercera edat europea; feim feina també en projec
tes de turisme juvenil, estam a punt de signar un conveni de 
col-laboració amb els estudiants italians per venir-hi afer 
turisme cultural durant els mesos d'hivern, i també tenim 
aixo que és molt important, que és el programa de viatges de 
l'Inserso. 

Jo aprofitaria una vegada més aquesta oportunitat aquí 
que em dóna aquesta cambra per reivindicar un pic més de 
l 'Estat central que, donada la relació de cost amb benefici 
que es treu d'aquest programa, sigui incrementat, pel que 
suposa, com voste deia, d'empreses obertes i de lIocs de feina 
mantinguts. Voste sap que d'aquest programa de l'Insresos 
es recupera més que el que s'hi inverteix i sap que una reí
vindicació des de fa molt de temps d'aquest govern autono
mic es reclamar de l'Estat central que incrementi aquests 
programes per a la nostra comunitat. 

Sap també que nosaltres intentam fer feina amb el turis
me de convencions i de congressos durant els mesos d'hivern 
i sap que tenim també aquest entrebanc de l'Estat central de 
l'Iva als cinc estrelles. Sap que el turisme de convencions i de 
congressos és un turisme que exige ix qualitat i uns bons 

establiments. Tenim a punt de poder-hi dur aquest hi
vern una convenció de Fiat de 5.000 persones i, precisa
ment, el problema que tenim és el de no tenir hotels de 
cinc estrelles i els que les tenen volen davalIar-ne la 
categoria per una política erronia, equivocada i desen
certada del Govern central en aquest sistema impositiu. 
1 voste sap també que, al marge de consolidar i impulsar 
aquests productes, feim una tasca important, crec jo, de 
promoció. 

Voste diu que només subvenciona m concerts i voste 
sap que autom,lticament, en acabar de dir-ho, ha pensat: 
He dit una mentida. Aixo és fals, nosaltres no subvenci
onam només concerts dins la política turística d'hivern, 
nosaltres feim fullets de tota aquesta oferta turística que 
li he esmentat fins ara: Del turisme de les bicicletes, del 
turisme rural, del turisme interior, de l'agroturisme, del 
turisme de camps de golf. Promoeionam tot aixo, que és 
un turisme basieament d'hivern. Voste, als meso s d'es
tiu, no hi veura tots aquests grups ciclistes per la carre
tera i no veura el s eamps de golf tan plens eom en els 
meso s d'hivern. Tot aixo és promoció de la temporada 
turística d 'hivern. 

És ver que els trebalIadors són un deIs grans proble
mes, és ver que els lIoes de feina són problematics, i 
precisament per aixo, nosaltres intentam que de cada pic 
més la temporada s'allargui, per poder manten ir precisa
ment aquests lIoes de feina. La veritat és que el proble
ma no són els sis mesos, sinó també sobretot la situació 
del treballador s'agreuja quan, per part de l'Esat central, 
li retallen aquestes prestacions per desocupaeió. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Sr. Pallicer, des del Grup Parlamentari Mixt li he de dir 
que moltes de les coses que voste ha plantejat són pre
ocupacions totalment certes quant que és un tema que 
preocupa no tan soIs el seu grup sinó que a qualsevol 
polític d'aquesta comunitat autónoma preocupa la situa
ció del turisme durant la temporada d'hivern i, en defi
nitiva, esperarem a veure a la moció subsegüent quines 
són les propostes que presenta com a alternativa a 
aquesta situació. Ara, també li hem de dir que és abso
lutament eert que es fan esfon;os no tan soIs per una 
part del sector que viu d'aquest producte d'hivern, sinó 
també per part de les institucions, i especialment per 
part de la Conselleria de Turisme; aquests esfon;os van 
encaminats a diversificar aquest turisme d'hivern i a 
aconseguir que l'estacionalitat no sigui un problema tan 
gros com el que representa en aquest momento 
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Quant a la situació deis treballadors ti be de dir que no 
ot carregar aquesta problematica únicament i exclusiva 

es P a actuació que s'hagi fet des del Govern, sinó que voste 
a unperfectament que aquesta problematica ve donada per les 
a l~ pies caraclerístiques del nostre sector turístico que 110 és 

pro cosa nova, que és una cosa que ve des de fa molts una 
,t'aflYS, i voste s~p .perfectamellt q~le el ~e.ma deis u'~bal1~~ 
d rs en el seu dla, Ja va ser pactat l modIfIcada la leglsLacIO 
~ec ¡sa l11en t per coHocar- hi aq uesta figura deIs fixos discon

~nllS figura que amb le darreres mesures preses per part 
~e l Govern central no h~ afavoril millorar la situació d (\
quests u'eba lladors, i a~o no ha dic jo, amb a~ó co inci.deixen 
sobretOL els representant del treballadors a traves deIs 
sindicats. Jo cree que seri a injust acceptar i dir que aquesta 
situació ve donada precisament per aquesta situació que es 
produeix al turisme d'hi vern: Jo c~ec ~ue el que he~ de. fer 
és fer feina tots per aconsegUlr sortl r d aquesta estaclOnahtat, 
aIlargar al maxim la tem porada i cercar el maxim d 'altrenati
ves durant l'hivem; jo cree que és aquesta la tasca que hem 
de fer i no quedar-nos únicament i exclusiva amb una crítica 
buida sobre aquesta situac ió, hi hem de plantejar altematives 
i esperem que amb aquesta moció que presentaran a debatre 
aquí, en el Parlament, es presentaran aquestes altematives, 
i no dubti que per part nostra, si aquestes altematives són 
adient, tendra el nostre suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, 
té la paraula el diputat Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gra.cies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, record, 
Sr. Pallicer, que l'any passat, a una compareixen¡;a del conse
ller de Turisme per tal d'informar sobre el programa de la 
seva conselleria, ja va sortir a discussió la política turística 
a la temporada d'hivem. el conseller afirmava en aquella 
éOmpareixen¡;a que es tractava d'intentar, des de l'Adminis
~tració, posar les condicions perque el producte d'hivem 
pugui existir; de qualque manera, reconeixia que no existia. 
B'tlS deia lIavors que aquesta era una tasca pendent de la seva 
cOnselleria. Segmentar l'oferta turística i aconseguir rompre 
l estacionalitat eren els dos objectius primorclials de la Con
selleria de Turisme, ho sabem molt bé els qui bem sentit al 
consel1er repetir-ha una i altra vegada. En aquest aspecte 
bem de dir que el conselJer de Turisme ha estat un bon pre
goner, el que passa és que el pregó, de moment, ha tengut 
Poes resultats. També hem de dj¡' que, juntament amb el 
pregó, haudem de veure un pressupost i hauríem de veure 
qUaIqlle cosa més que el que veim. 

El PSM i EEM veu amb preocupació com aquella tasca 
~endent de La Conselleria de Turisme continua encara pen
l'en~ , ja que els dos objectius priDlordials de la Conselleria de 

Urlsme no sois ha eren, sinó que encara ha són., per molt 
qUe des del Govern ens vulguin fer veure el contrar i. 

Com no hem d'estar preocupats quan veim que du
rant l'any 93 el Govern ha rebutjat propostes de l'oposi
ció encaminades a millorar aquesta política turística a 
la temporada d 'hivem; com no hem d'estar preocupats 
si veim com propostes -cal recordar-ho- que intentaven 
aportar-hi solucions, que intentaven donar-hi altemati
ves i rompre l'estacionalitat durant l'hivern, el Govem 
no les ha tengudes en compte. N'hi ha prou amb recor
dar un d 'aquells debats; jo m 'he permes recordar unes 
paraules del portaveu del PP-UM, deia: "Crec que hi ha 
mesures per incentivar els empresaris a tenir les empre
ses obertes durant l'hivern" , ho deia el portaveu del PP
UM, o és que hi ha algú que en cregui el contrari? Jo 
crec que no, el que passa és que algú ha de posar en 
marxa aquestes mesures, i és aquí on veim que el Go
vern falla, ni el mes de maig del 93 ni ara el conseller de 
Turisme hi ha aportat res de nou; continuam sense un 
programa concret del producte turístic d'hivem, conti
nuam amb les bones intencions, amb les bones paraules, 
pero amb pocs resultats; aixo sí, no dubti, Sr. Pallicer, 
que aquí sor tiran portaveus que, igual que el conseller, 
en diran que ja es fa , pero voste i jo sabem que la polí
tica turística d'aquest govem en temporada d'hivem no 
ha romput l'estacionalitat, i dubt molt que ho hagi in
tentat. Empresaris i treballadors reconeixen que hi ha 
més iHusió que resultats. El 84% deIs nostres visitants 
les fan durant els mesos de maig a octubre. Tots sabem, 
perque ens hem cansat de repetir-ho en aquesta cambra, 
que, per rompre aquesta situació, fan falta noves alter
natives a l'oferta tradicional de sol i platja. És ver que no 
tenim un calma habitualment calorós a 1 'hivern, pero sí 
que el tenim moderat, on l'esport, la naturalesa, la salut 
i la cultura ens haurien de permetre ser optimistes, i 
certament podríem ser optimistes amb una política 
turística clara durant la temporada d'hivem, com !'in
tenten dur -també cal dir-ho- alguns deis ajuntaments i 
alguns deIs hotelers d'aquestes illes, pero no ho podem 
ser davant el lija es fa" que ens repeteix contínuament 
el Govem de la Comunitat Autonoma de les Illes Bale
ars. 

Senyores i senyors diputats del PP, són paraules que 
ja coneixem per massa repetides en aquesta cambra. 
Mentre el lija es fa" no sigui un lija s'ha fet" continua
rem desconfiant d'aquesta política d'intencions ibones 
paraules. 

Hem de suposar, Sr. Pallicer, que aquesta inter
peHació d'avui donara lloc a una moció amb propostes 
que millorin, com ho han fet altres vegades, aquesta 
manca de política turística a la temporada d'hivern. Si 
és abó, 1i podem avan¡;ar que tendra el nostre suport, 
pero no es faci iHusions de tenir el suport del Govern 
i deIs diputats que el sustenten. Ens temem, Sr. Pallicer, 
que una vegada més sortiri el pregoner de tom per 
anunciar-nos que el que demanam ja es fa, llastima que 
llavors els fets i els resultats no siguin els que desitjam. 
1 de qualque manera, per saber que qualque cosa més 
s'hi pot fer, jo he volgut mencionar aquí, per la qüestió 

~~--------------------------------
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que se'ns ha dit del clima que tenim, que Benidorm, en part 
té un clima paregut al nostre i té una política molt diferent 
de la nostra, i també per mencionar altres lIocs diferents, 
podem citar la costa sud i podem citar la consta adriatica, 
que han sabut compaginar un turisme d'hivern amb un turis
me d'estiu i ho han sabut fer amb una altra política molt 
díferent de la que es fa aquí. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentad PP
UM, té la paraula el diputat Sr. Palau. 

EL SR PALAU 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, Sr. Conse
!ler, si no fos perque quasi quasi la me va intervenció és un 
poc obligada per cortesia parlamentaria, quasi no importaria 
que digués res, perque fíns i tot ja hi ha hagut algun altre 
portaveu que s'ha avan<;at i ha dít el que jo diría aquÍ, jo o 
el portaveu que sortÍs del nostre grupo No sé si coincidira o 
no amb el que en pensa ell, pero, de totes maneres, que 
pensi que el que dic és el que preocupa al nostre grup, crec 
que és, naturalment, compartit per molts deis membres d'a
questa cambra. 

Política turística, sí; ara, política turística d'hivern i 
política turística d'estiu em pareixen dues polítiques turÍs
tiques que no ens són necessaries a aquesta comunitat. Hi ha 
d'haver una política turística ben clara, que estigui encami
nada principalment a combatre l'estacionalitat, o sigui, amb 
poques paraules, d'alguna manera alIargar més la temporada, 
alIargar-la si és possible, per I'ínici i prolongar-la pel final, 
i si entre aquestos mesos de l'inici i del final tenim la sort i 
la possíbilitat de treure alguns deIs altres turistes que puguin 
venir durant els mesos plenament d'hívern, benvinguts si
guin, com és natural, els rebrem com nosaltres podrem. 

També vulI deixar ben clar, Sr. Conseller, que per aquÍ 
he sentit a parlar de programa d'un hivern a Mallorca, jo li 
vull dir, Sr. Conseller, voste segueixi la política que ha dut 
fins ara, no faci un programa d'hivern a Mallorca, faci un 
programa d 'hivern a Mallorca, un a Eivissa i un a Menorca, 
com es fa fins ara, i el dia que Formentera tengui turisme 
d'hivern, també faci el programa de turisme d'hivern a For
mentera. O sigui, crec que no s'ha de fer tan sois un progra
ma per a una illa determinada, sinó que s'ha de fer un pro
grama per al conjunt de les Illes. 

Apart d'aixo, voldria dir que hi ha molts de condicionants 
a allo que podria ser tenir turisme durant les epoques d'hi
vern, jo no els vulI repetir, el conseller n'ha anomenades 
moltes, pot ser el clima, les costums, problemes fins i tot de 
normatives laborals a determinats palsos de la Comunitat 
Economica Europea, tots sabem que en determinades dates 
no hi ha vacances i, per tant, si la gent té una ocupació du
rant aquests mesos és totalment impossible que pugui gaudir 
de temps suficient, no per venir de vacances a Balears, sinó 
a altres zones determinades, i cree que aquí el Govern espa-

nyol pot fer alguna cosa a través de la comissió europea 
i demanar que s'adeqüin aquestes normatives perque 
durant determinats mesos de l'hivern, fins i tot al nostre 
propi país, les vacances es facin d'una manera més 
rotativa i que no es concentrin a determinats meso s de 
I 'estiu. 

Per altra banda, cree que és molt eneertat que es 
pensi, des de la conselleria, promoure també el turisme 
del tercera edat deis palsos europeus, fins ara només 
hem pogut tenir turisme de tercera edat del propi país, 
d'Espanya, pero crec que és molt positiu que es pensi 
en aquest tipus de turísme igual que en altres tipus ele 
turisme, com puguí ser turisme d'esports, turisme rural, 
turisme ele golf, turísme de ports esportius, segones 
residencies, etc., pero també em qued un poc estranyat 
quan se'ns diu d'alguna manera que no es fa res per 
detreure aquest turisme d'hivern, quan aixo, per a mi, 
són les principals ofertes que podem tenir. i esta m can
sat que des de diversos sectors de l'oposiicó se'ns criti
quin totes aquestes coses: Se'ns critica el golf, se'ns 
critiquen els ports esportius, se'ns critiquen fin s i tot les 
segones residencies, se'ns critica el turísme rural. No sé 
que hem de fer per al turisme d'hivern, a veure si aquí 
hem de comen<;ar a promoure la neu, Sr. Conseller, 
pensi que a la millor sería una oferta amb la qual tot
hom estaria d'acord. 

Apart d'aixo, Sr. Conseller, no sé si ho ha de fer a 
través d'aquesta petició que li faré o fíns i tot quan 
presentin la moció, així com sigui, demanem que el 
Govern espanyol ens envil més turisme d 'Inserso, de
manem-ne més, estam limitats, almenys per les dades 
que jo conec de les Illes; cada any ens diuen: A vostes 
els toca tant, a vostes tant i a vos tes tant. Podem fer el 
que vulguem, podem fer programes, podem fer ofertes, 
podem fer el que sigui, pero de la quantitat que ens 
assignen no passarem. 

Per tant, a la moció que presentanl el Grup Socialis
ta, esper que tots aquests temes hi seran a diferents 
punts, No dubti que si van per aquest camí tendran el 
nostre suport i en el moment en que vegem aquesta 
moció, Sr. Pallicer, ja prendrem posició a favor o en 
contra. Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Diputat. En torn de replica, té la parau
la el Sr. Pallicer. 

EL SR PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President. Sr. Conseller, jo he comen<;at intentant 
fer un poc d'historia del turisme d'hivern a Mallorca i 
he dit que em centrava a Mallorca perque de fet n'ha 
estat la pionera a dins la historia, pero que, evi
dentment, tot el que jo deia aquí es podría analitzar i 
extrapolar a les altres illes, que aixo quedi clar perque 

l 
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és el que he dit i el que m'imagin que quedara reflectit a les 
cintes que ens graven. 

Si he divagat no ha estat la meya intenció, voste sap que 
tots tenim les nostre limitacions, el que passa és que ho he 
vo1gu t fe!" per si bi ha gent que no sabia un poe la rustoria 
del turisme d'hivern gent que igui jove o que no hagi lIegit 
tota la qüestió historica de les nostres illes, he cregut conve
oient ,Ur-ho. per demostra r una cosa, que a Mallorca. turísti
cament, era l hivern que I revalia, perq ue la gent fugia deis 
palsos freds del nord d'Europa j que, tenint aquest fet a la 
ma, tan important, nosaltres, a poc a poc, aquests 20 i bus
ques d'anys, l'hem deixat perdre, i després, quan hem tengut 
I'oportunitat de fer coses per nosaltres mateixos per recupe
rar-lo, no ha hem fet i altres destinacions turístiques que 
tenen menys qualitats que les nostres, menys recursos natu
rals i menys tradició historia de l'hivern, sí que ho han fet, 
i aixo és responsabilitat e1'aqui, no és responsabilitat de nin
gú més. 

Després, voste ha dit e1ues coses molt importants: Hi ha 
unes limitacions climatologiques -és evident- i també ha 
apuntat un poc cap a l'Estat central. Cada vegada em parla 
un poc del mateix. Ara l'estat central és un gran problema, 
una gran excusa de per que nosaltres no podem fer res per 
atreure turisme d'hivern a Mallorca. Jo comprenc que contra 
la climatologia no podem fer res, pero fer una política d'hi
vern a Mallorca, sí que la hi podem fer. Hi ha d'haver una 
política específica d'hivern a Mallorca, perque nosaltres, 
amb les inversions que tots els ciutadans d'aquestes illes han 
fet i amb les que ciutadans d'altres indrets han fet per fer in
versions en infraestructura a les zones turístiques nostres, si 
just feim feina sis meso s a 1 'hivern estan infrautilitzades, a 
més a més del problema social i empresarial que tenim. Per 
tant, és una política d'estat, és una política de govern, no 
són excuses, no s'ha de venir aquí a dir tot va bé, tot ho 
feim, els resultats hi són, es tanquen hotels, estam infrautilit
~nt els nostres recursos de les inversions que hi hem fetes. 
Es una política de govern la que hi ha d'haver i jo dic que 
no hi és, i no hi és perque n'hi posam molt poco 

Voste m'ha dit que era falsa una cosa que havia dit, voste 
no m'ha escoltat bé, jo parlava del programa Un hivern a 
Mallorca, esta escrit i esta gravat, i vostes paguen els con
certs, si o no?, els concerts, aixo no és fals, aixo és ver. 

Quant a tot a110 que m'ha dit del golf, de la salut, si no
saltres hi estam a favor, si jo hi estic a favor i voste ho sap, 
que estam a favor, i ho promovem amb cos i anima, pero es 
tninOritari, no ens basta, necessitam una cosa, en necessitam 
una aItra, pero necessitam I 'important, i l'important és fer 
Un programa, un producte encisador i conquistar-lo, sem
?rar-lo abans, i, per sembrar-lo, hi hem de posar pressupost 
1 dOblers, a més de voluntat i idees. Doblers, aixo és una 
guerra comercial, aixo ho sap tothom, Napoleó ho deia, la 
gUerra es guanya amb doblers, doblers i doblers; evi
dentment, a més del seu geni que, no sé voste, jo no el tenc. 

b 

Quant a tota la qüestió que m'ha parlat d'Inserso; 
sap voste que al principi l'Inserso no es volia aquí?, que 
es rebutjava?, sap voste que els programes d 'Inserso 
varen sortir ideats per gent d'aquesta illa que no són 
molt enfora d'aquí i que se'ls rebutjava?, i ara els cri
dam a tots?, ara que s'intenta ser solidari, ara els cridam 
a tots i deim que l'Estat central en té la culpa? No , per 
favor, siguem raonables amb aquestes coses. 

Tema d'hotels de cinc estrelles; jo estic d'acord amb 
voste, no m 'agrada que posin imposts als hotels de qua
litat, jo hi estic d 'acord, pero miri, per fer-hi congressos 
de grans empreses, congressos de Ford, congressos de 
Siemens, que són 15, 10, 12,4.000 persones, aquí no es 
fan perque no hi ha infraestructura, no n 'hi ha, voste 
ha sap, si aquí tenguéssim el palau de congressos, que 
en deu anys tampoe no 1 'hi hem fet, a la millor ara el 
faran a l'aeroport, tant de bo l'hi facin prest, a poc a 
poe podríem incentivar els hoteleres perque invertissin 
en els seu s hotels de quatre i cinc estrelles, pero és que 
també s'ha de dir una cosa, Sr. Conseller -i ja acab, no 
sé si em deix res dins el tinter-, si vostes, en aquests deu 
anys, haguessin controlat la qualitat deis hotels, mol
tíssimes de les inversions que s'han fetes afora, s'hauri
en hagudes de reinvertir aquí dins i ara tendríem un 
producte de quatre i cinc estrelles de qualitat, i aixo no 
s'ha fet, no s'ha fet perque hi ha una política distinta, 
jo no dic que hi hagi bona o mala voluntat, que vostes 
hi tenen una política distinta, una política de no inter
venir i de deixar fer, i aquests són els fruits que en 
treim. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta inter
peHació, té la paraula el eonseller de Turisme. 

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

Gracies, Sr. President. Primer de tot, Sr. Pallicer, 
gracies, com a jove, per la lli~ó magistral que m 'ha 
donat quant al naixement del turisme. Naturalment que 
el turisme d'hivern surt com a conseqüencia que la gent 
europea intenta fugir de la seva climatologia freda i 
inhospita, pero ha de reconeixer també, crec que no ho 
pot dubtar ningú, ningú no ho posar en dubte, que les 
millo res de les connexions, la millora del trafic aeri, ha 
fet que moltes destinacions que abans no eren tan com
petidores, de cada vegada ho siguin més; gaudeixen 
d 'unes condicions més benignes que les nostres i contra 
aixo no podem fer res, no hi ha volta de fulla . Voste 
coneix perfectament el cas de Canaries, el cas del Carib, 
etc. Per sort o per desgracia, contra aixo no podrem 
lluitar mai. 

Jo no he volgut donar tota la culpa ni dir que no 
podem fer una política turística d'hivern per culpa de 
l'Estat central, jo no he volgut dir aixo. Jo dic que hi ha 
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serie de qüestions puntuals on la política una mica 
:ada de l'Estat central en aquesta materia ens impedeix 
tinuar progressant, í m 'he referít al tema deIs hotels de 
: estrelles. Voste diu que no tenim un palau de congres
, pero jo sí que li puc assegurar, perque ho sé, que hem 
gut demanda per fer congressos convencions i reunions 
seis propis establiments i no hi han pogut venir al final 
'que han de pagar un suplement d'Iva bastant important, 
~ els frena i aquests establiments al final han de baixar a 
Itre estrelles i l'oferta ja no és tan atractiva. 

També he parlat de l 'Inserso. Jo no vull entrar que si al 
ncipi o que al final, el que li estic comentant en aquest 
,ment és que l'Inserso avui en dia permet que es puguin 
.ntenir les empreses en funcionament i permet al mateix 
nps mantenir els llocs de feina. Li estic comentant que 
lserso avui en dia suposa una inversió ics de I'Estat central 
Jposa una recuperació molt per damunt d'aquesta inversió 
propi Estat central, i precisament perque no és una sub
ació a fons perdut, sinó una inversió que es recupera, el 
e demanda el Govern autonomic és que aquests programes 
l'Inserso siguin augmentats i, si pot ser, que vengui el 

Ijor nombre possible cap aquí; aixo podria ajudar la polí
a turística d'hivern. 

1 no es preocupi, la política turística d'hivern l'hem fer 
.saltres, no ens l'ha de fer l'Estat central; massa il'lús i 
assa beneit seria si jo esperas que el Govern central, aquest 
,vern central, el que hi ha ara, ens ajudi en qualque cosa, 
tic segur que no ens ajudar a res que ens pugui anal' bé. 

Jo a voste li he dit que era fals que digués que només 
19am els concerts, és ver, naturalment que pagam els con
~rts, pero no és l'únic que feim, i també ho sap, ja és ben 
!r que pagam els concerts, i amb molt de gust; cree que són 
lportants i que poden resultar una promoció important per 
les nostres illes, pero no és l'únic que feim en política 
lrística d'hivern, i a mi m'ha fet la sensació que voste el 
.le volia donar a entendre era que només gastavem 26 mili
as en concerts per a política turística d'hivern, la qual cosa 
o és certa. 

Per acabar, després de la seva lli~ó inaugural que he 
~but amb molta d'atenció com a jove, esperaré amb molta 
'atenció la seva moció, aBa on supos que el Grup Parlame
tari Socialista donara tota una autentica lli~ó -esper que 
rillant- sobre com es pot solucionar el problema de l'hivrn 
Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera. Moltes gra

ies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

11.2) InterpeHació RGE núm. 1385/94, del Grup Parla
nentari SOCIALISTA, relativa a xarxa de cases de cultura 
l les BIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Interpel'lació 1385/94, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a xarxa de 
cases de cultura a les Illes Balears. Té la paraula el dipu_ 
tat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Sr. Conse
ller de Cultura, Educació i Esports, crec que, a I'hora 
d'establir les prioritats en materia cultural, és obvi que 
hauríem de ten ir sempre en primer 1I0c, en lIoc preemi
nent. els elements d'infraestructura, els elements solids, 
pels elements que romanen i que passen d'una epoca a 
l'altre sobre els elements efímers i aparents , tot al con
trari de la línia d'actuació que ha dut la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports no des de 1991, sinó des de 
l'inici de l'autonomia, des de l'any 1983. des de 1983 al 
1994, aquesta conselleria haura gastat de l'ordre de 
23.000 milions de pessetes, i la qüestió elemental, la 
qüestió basica, s'hi imposa, que ha constru'it, quina és 
la seva aportació solida, permanent a la modernització 
cultural de les Illes Balears? Molt poca cosa, per no dir 
gairebé res. 

Que ha fet?, quina política s'hi continua fent? Una 
política de mostrador, una política de focs d 'artifici, 
una política d'exhibició, una política buida, inconsis
tent, efímera, una política -ho vaig dir ja fa temps- de 
fumo 

És curiós com una institució, de la qual no diré que 
és inferior, pero almenys és inferior quant a ambit 
territorial, com ha estat el Consell Insular de Mallorca, 
des de 1983 i anys següents, fins al 1992 practicament, 
va recollir una iniciativa moIt positiva, una iniciativa 
conjuntural pero que va ser ben aprofitada, que va ser 
el Pla d 'infraestructures culturals llan~at per 1 'Estat amb 
motiu del V Centenario Amb l'aportació d'un ter~ de 
l'Estat, un ter~ del Consell Insular de Mallorca i un ter~ 
de l'ajuntament corresponent practicament un pla de 
cases de cultura per a Mallorca va cobrir la geografia de 
Mallorca de cases de cultura. A Menorca, de forma 
diferent, avui també, en 1994, es pot dir que té la xarxa 
de cases de cultura completa. Ara bé, a dins el pano
rama insular, hi ha una xarxa completa de cases de 
cultura?, tots els municipis tenen casa de cultura?, les 
Illes estan equilibrad es en l'aspecte d'equipament de 
cases de cultura? Hem de reconeixer c!arament que no. 

El cas de les Pitiüses és flagrant, no hi ha cases de 
cultura. A Eivissa, quina casa de cultura hi ha al munici
pi d'Eivissa? quina al lDunicipi de Sant Josep de sa 
Talaia?, quilla al municipi de sant Antoni de Portmaoy?, 
quina al municipi de Sant Joan de Labritja?, quina al 
lTIunicipi de Santa Eularia des Riu? i ja no diguem als 
llogarets; quina casa de cultura hi ha a Formentera? 

------------------------~~ 
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1 quina responsabilitat té, podra demanar-me el Sr. Con
seller, que les Pitiüses SigUÍll un desert a efectes de xarxa de 
cases de cultura?, quina culpa en tenc jo? Agafi ¡'Estatut: 
Equilibri territorial, coordinació de les polítiql.les deIs con
sells insulars. El problema és greu, no és que no hi hagi 
cases de cultura és que el Sr. Conseller no té elaborat ni 
previst un pla de cases de cultura per cobrir el buit flagrant 
a les BIes d'Eivissa i de Formentera. 

No té recursos. la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports? Per a cases de cultura, no, pero per a altres coses 
rno lt més irrellevants, evidentment que sÍ. Per exemple, 
quan debatíem els pressuposts, recordara el Sr. Rotger que 
Ji vaig demanar: On són les infraestructures que pensa fer el 
1994?, quines inversions té el pressupost previstes per a 
infraestructures? Hi ha una xifra falsa, aparent de 1.032 
rnilions de pessetes, pero aquest diputat es va prendre el 
temps per analitzar aquesta partida i hi varem veure com 
474 milions de pessetes el 'inversions són per a inversions 
immaterials, i amb 474 milions de pessetes, Sr. Rotger, aquest 
diputat i crec que qualsevol altre -no és una feina molt difí
cil- es veu amb coratge ele practicament completar mínima
ment la xarxa de cases ele cultura d'Eivissa i de Formentera, 
i per que és que no van aquests doblers a Eivissa i a For
mentera a fer-hi les cases de cultura que aquestes illes no 
tenen? Perque aquí no hi ha planificació, no hi ha una 
política de responsabilitat, no hi ha una política d'inversió. 

És molt divertít pensar que amb la quantitat de doblers 
que ha destinat la conselleria a una exposició d'un pintor, del 
qual diria que és de tercera fila, en tot cas, com a maxim, de 
segona, no és a cap museu important del món, és el Sr. 
Joaquim Torrens Lladó, es podria fer una part molt impor
tant, per no dir tota, d'una casa de cultura. I quantes cases de 
cultura faríem amb els milions de pessetes que destina el Sr. 
Rotger, o hi destinanl al l1arg de 1994, a les acostumades i 
caríssimes xarangues publicitaries?, i quants de milions de 
pessetes destina a experimentar el seu model educatiu? Re
cordem que per a sistemes i plans educatíus, i les competen-

i cíes encara no han acabat d'arribar, el Sr. Rotger hi té desti-
1,' . l1ats 736 tnilions de pessetes; cases de cultura i qualque palau 
~ per devers Eivissa i Formentera es podrien fer. 

Pero a Eivissa i Formentera, voste, Sr. Conseller, no hi 
és, evidentment, pero el que és pitjor, tampoc no se l'hi 
espera, i les qüestions que resten a l'hora de fer aquest ba
lanc;, un balan~ molt rapid i molt sen zill , són que ens con
testi: Quin pla de cases de cultura per a 1994 -i serem un 
poes més generosos i eos arriscarem- í per a 1995 té voste, 
Sr. Rotger, per solucionar el problema realment impresenta
ble, després d 'anys j anys d 'autonomia, que Eivissa i For
~entera no tenguin cap casa de cultura?, quin pla té quanti
flCat, quantificat en el llibre verd, no en el Llibre verd de 
l'Islam, en el llibre verd deIs pressuposts de 1994?, perque 
VO~te, Sr. Rotger maneja molt bé 00 sé si I ordinador, la 
tl1aquina eI 'escriure o la ploma, pero inaugura la memoria 
cte.1 pressupost dient . Escoltin i s asseguin, no fos cosa que 
calguin d 'esquena. 

El programa de la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports per a 1994 té com a objectiu prioritari el de 
completar el mapa d'infraqestructures culturals. El Sr. 
loan Marí, responsable de cultura elel Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera en té constancia, de cap pla, que 
li permeti completar el mapa d'infraestructures no ja 
c;ulturals, ens límitarem a les simples cases ele cultura? 
Es evident que no. No n'hi ha, de pla, hi ha paraules, 
pero després, en repassar els pressuposts, i és un pressu
posts que passa deIs 3.000 milions, no hi ha absoluta
ment res. 

No hi ha partida pressupostaria, no hi ha planificaci
ó, i, per tant, la conselleria esta empantanada en una 
política que ja coneixÍem de fa molts d'anys, una polí
tica espectacle, una política aparent, una política el 'í
matge, pero d'imatge falsa. Per tant, és necessari recon
duir el tema i afrontar les responsabilitats en materia de 
cases de cultura i cobrir de forma immediata el buit de 
cases de cultura que hi ha a Eivissa i Formentera. 

Les cases de cultura varen ser fa anys a Fran~a, du
rant l'epoca que Malreaux en va ser ministre de Cultura, 
un element de la cultura francesa. Es va creure que es 
podien fer grans casals, que aquests grans casals serien 
les catedrals, ho va dir el Sr. Malreaux, del segle XXI, 
pero aquests grans projectes fonamentats en edificacions, 
algunes de les quals com la d'Amiens, amb més de 
20.000 metres quadrats, han passat a la historia. I preci
sament el que avui a Fran~a, que és un element emble
matic per a la cultura europea, s'hi fa no són les cate
drals del segle XXI que volia o va intentar fer el Sr. 
Malreaux, sinó petites estructures, que és el que aquí lí 
demanam Sr. Conseller que dugui a Eivissa i Formente
ra, perque Menorca esta equipada practicament al cent 
per cent i Mallorca endavant s'hi fa. 

Nosaltres creim que, efectivament, la tendencia, com 
s'ha dit en la crítica de les gran s cases ' de cultura que 
intentava el Sr. Malreaux, és una tendencia apetites 
estructures, moItes vegades a partir de casal s que han de 
ser restaurats, fins i tot antics cinemes, antics Ilocs pú
blics que poden ser recuperats i convertits en cases de 
cultura. 

És evident que aixo significaria, de cara a les Pítiüses, 
que es fes un acte de comprensió i un acte de solidaritat. 
Unes societats que per raó de la seva escassa demografia, 
deis seus escassos recursos humans, d'una forta immi
gració que els feía perdre els quadres, avui ha d 'entrar 
dÍlls la modernitat i la Conselleria de Cultura ha d'a
bandonar els mostradors, les exposic~ons de pintors de 
tercera fila, les xarangues publicitaries i aItres despeses 
de possible justificació i s 'ha de dedicar a construir el 
futur; a Eivissa i a Formentera, Sr. Rotger, encara l'es
peren. Moltes gracies. 

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

. ---------------------------------
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EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Pons. Té la paraula, en representació del 
Govern, el conseller Sr. Rotger. 

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

Gnkies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. Sr. 
Pons, aquesta vegada sí que ha parlat d'Eivissa i Formente
ra, ho celebr, perque a l'altra intervenció que va tenir va 
oblidar totes les illes, jo les hi vaig recordar i aquesta vegada 
les hi ha tengudes en comptes. 

No hem fet res, i qui ha fet les cases de cultura de Mallor
ca i qui ha fet les cases de cultura de Menorca?, perque, 
segons el que voste diu, únicament hi manquen les cases de 
cultura d'Eivissa i Formentera. Jo supos que aixo és per 
compensar la seva interven ció sobre les arees historiques 
urbanes, en la qual es va referir exclusivament a Palma i no 
va tenir en compte Eivissa i Formentera, ara és una manera 
de compensar-ho. 

De totes maneres, jo crec que aquesta cita francesa, Ale
xandre Loissire és totalment trasnochada, no sé si esta ben 
dit, supos que la traducció no és clara. Com sempre, voste, 
en comptes de fer interpeHacions, no té cap preocupació per 
actualitzar el que són els conceptes i jo li vull dir que tant 
Alexandre Loissire, francesos que voste ha citat amb tanta 
for~a i amb tanta energia ... , no, no ha dit aquesta paraula, 
pero ho són, són aquests , com all0 de les cases de cultura 
avui ja són conceptes absolutament obsolets. Voste té una 
mirada més retrospectiva que futurista, voste té sobretot una 
optica historica, pero no té una optica de futuro 

Les cases de cultura naixeren en un moment de mancan~a 
cultural de centres, on es poguessin desenvolupar tota la 
tasca que generava la cultura. Avui, el que no es pot fer és 
concentrar tot el que és la cultura viva deIs pobles, de les 
Illes, de la nostra comunitat dins un petit centre que ende
més es digui casa de cultura; tot aixo esta superat, Sr. Pons. 
Hem d'anar a crear un pla d'infraestructures, i jo li repetesc 
cada vegada a les meves intervencions que precisament l'ob
jectiu principal de la conselleria, després de fer totes aquelles 
actuacions previes que s'havien de fer, en aquest moment, 
l'objectiu principal és la creació d'infraestructura; que ja a 
Palma, en aquest moment, perque hem de comen~ar per 
qualque lloc, hi ha hagut un conveni d'actuació amb l'Ajun
tament de Palma a efectes de crear en el termini de sis, set 
o vuit anys, no esta precisat encara, un pla d'infraestructures 
que comenci per la construcció del conservatori de Palma; 
abans, ja s'ha fet el conservatori de Menorca conjuntament 
amb l'Ajuntament de Maó, en aquest cas, i el Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera va fer el conservatori o un centre 
pluricultural on hi ha el conservatori. Hi ha la infraestructu
ra de pistes poliesportives, n'inaugurarem a Esporles, d'aquí 
a uns dies inaugurarem una altra pista poliesportiva, que 
també és cultura, i hi ha tota una serie d'activitats, d'inversi-

ons molt importants que nosaltres procurarem, en 
aquests anys que queden, concretament l'any que ve, refon;ar. 

Per tant, per avui, jo voldria concretar que el terme 
casa de cultura que voste diu jo no l'acab d 'entendre, 
perque té aquesta connotació historica, més historica 
que actual, perque la successiva evolució deIs esdeveni
ments de la vida moderna i de la societat fan que les 
cases de cultura ja no siguin precisament l'objectiu prin
cipal de les infraestructures. El concepte anterior ha 
esdevingut un concepte de cultura en el sentít més am
pIe de la paraula, és el que ara s'anomenen centres 
culturals, que poden estar dispersos, on pot haver expo
sicions, on pot haver biblioteques públiques i privades, 
tenim una experiencia de totes les IlIes on hi ha actuaci
ons municipals, sobretot municipals, i nosaltres refor
<;am aquestes actuacions municipals amb moltes activi
tats, li'n diria més, gairebé I'instrument real a través del 
qual nosaltres invertim en activitats , en exposicions, en 
ajudes és precisament el municipi, a través deIs ajunta
ments, on es manté no tan soIs una casa de cultura, sinó 
diferents seus de biblioteques públiques i privades, amb 
intervenció d 'institucions privades com són les caixes o 
fins i tot parroquials, també hi ha tota una cultura de 
l'Església, en aquest cas, dins els municipis. A través 
d'aquests instruments que no necessariament estan con
centrats en una casa determinada, sinó que estan disper
sos, que s'utilitzen di verses seus, nosaItres, a través 
d'aquests instruments, és quan feim les inversions d'aju
da, d'incentius, etc., a través deIs municipis. 

Biblioteques públiques i privades, sales d'exposicions 
-no sé si per a pintors de primer, segon o tercer ordre, 
són judicis de valor, deIs quals em cuidaria ... , a més, jo 
li dic que aquesta frase exacta que voste ha pronunciat 
la vaig sentir a una altra persona, exactament fa quinze 
dies, vol dir que d'aqueta manera veig les relacions que 
voste té amb la pintw'a-, reunions j conferencies, mu
seus etnogrMics de pintura, de la ciencia, de la historia 
natural, d'arts i oficis, concertes i formació musical -
tenim una xarxa d 'escoJes de música també aixo no és 
cultura, ho és la casa de eúItura; incentivar la creació 
d 'una xar xa forta descoles de música, cree que també éS 
important, sempre a través deis municipis i deis conseLls 
insulars-, revistes escolars j culturals, teatre, educaeió 
d'adults -no oblidi que la cultura viva no és ja just dins 
la biblioteca, és a dins el poble, i dins el poble hi ha 
cursos d'idiomes, d'informatica-, a través de l'educació 
d'adults -no oblidi que és el modern, és l'actual, és a 
través de l'educació d'adults que també actuam on eS 
crea vertadera cultura-, d 'associacions de festes patro
nals, de confraries. Tot aixo és la cultura viva, que no és 
dins una casa concreta, sinó que és dins el poble; utilit
zant els municipis , tots aquells recursos i aquells espais 
que ten en, sense necessitat de tenir una casa concreta de 
cultura, morta, absolutament tancada i amb olor d 'humi
tat. 
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Per tant, aquestes activitats culturals, al meu entendre, 
vui no tan sois es revisen i es concentren dins un centre, a 

a egades sí, sinó que, al contrari, s 'intenta la coHaboració 
~ntre tots, segons les possibilitats de cada un deIs pobles. 

pe1 que fa a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
'0 nO sé si s'ha oblidat, apart d'Eivissa i Formentera, a les 
~uals prestarem una atenció molt important, pero també a 
Menorca i a Mallorca, també la Conselleria de Cultura gesti
ona pel seu compte un centre que ja no té res a veure amb 
el que és el concepte ele casa de cultura i on es realitzen 
moltes activitats públiques: Exposicions, no tan soIs de pintu
ra, sinó de tot tipus; conferencies, en dos anys hi han hagut 
més de 50 exposicions i hi han passat més de 3.000 persones, 
just de visitants a aquestes exposicions, endemés de les sales 
de conferencies, pero és que endemés hi tenim la biblioteca, 
hi tenim l'arxiu, hi tenim la fonoteca. Per tant, hi ha tota una 
serie d'activitats, d'instruments culturals que necessariament 
no hi han de ser dins una casa de cultura. Jo no en~enc ben 
bé la seva proposta, entenc que fa falta un pla d'infraestruc
tures, li repetesc que l'hem comen<;at per Palma i volem 
traslladar-Io a les mancomunitats i a les illes de Menorca, 
d'Eivissa i de Formentera, a efectes de determinar, tenint en 
compte criteris d'interrelació, criteris de necessitats concre
tes, criteris de rehabilitació de zones, de cases, en definitiva, 
tenint en compte tota una serie de factors interrelacionats, 
fer un pla d'infraestructures on es vegi el que hi ha ara i el 
que hi haura d'aquí a cinc o sis anys, i aquest pla d'infraes
tructura que ja practicament esta acabat per a Palma l'esten
drem a les mancomunitats i a les altres illes. 

Pero, de totes formes, pensi que no són plans d'aquÍ a 
cinc o sis anys, sinó que ja es comen<;aran enguany; de ma
nera que ja esta previst, a més de totes unes inversions en 
esports, en educació, no immaterials, aixo és un concepte de 
pressupost, és un concepte tt~cnic de pressupost, evi
dentment, la formació del professorat, i no ho digui més, les 
activitats immaterials, aixo són conceptes de pressuposts, 
tecnics, que no tenen res a veure amb la realitat, el que feim 
és, a través del que voste diu activitats immateríals, les quals 

:~. en cultura naturalment es produeixen, el que feim és forma
. ció de professorat, no és creació de material didactic, aixo 

també és crear infraestructura; per tant, no ho digui perque 
també és publicitat, a veure si pica, que feim coses rares amb 
activitats immaterials, quan és un concepte de pressupost 
simplement. 

En definitiva, el que nosaltres tenim preparat i ho veura, 
no ja en el pressupost del 95, sinó en el 94, és un pla d'infra
estructures que afectin totes les necessitats musicals, d'ex
pressió plastica etc, que tenen els municipis, pero també, 
naturalment, tenint en compte l'activitat privada, l'activitat 
de les institucions, les activitats culturals del mateix municipi. 
MoItes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, grups que 
hi vulguin intervenir? Pel Grup MIXT, té la paraula el 
Sr. Vida!. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Davant aquesta interpel -lació i després d'escoltar l'in
terpeHant i l'Hble. Sr. Conseller de Cultura, crec que els 
dos han patit una petita equivocació. El Sr. Pons titula 
la seva interpeHació: Xarxa de cases de cultura a les Illes 
Balears. 1 resulta que sobre el que interpeHa és sobre la 
xarxa, tal vegada inexistent, de cases de cultura a les Illes 
Pitiüses. Deixem anar Plini i centrem-nos en les Illes 
Pitiüses, s'hi equivoca, i el Sr. Conseller també, si m'ho 
permet, se'n va un poc i s'hi equivoca, perque li contes
ta sobre el fet general de Balears, com és la seva obliga
ció, i s'oblida de les Pitiüses, només en diu que aixo de 
les cases de cultura esta desfasat ja pnkticament, pero 
que ara les dura a les Illes Pitiüses; aquesta és la con
cIusió que jo he tret. Per tant, uns equivocats, els altres 
també; un, equivocat en el títol i l'altre també a la 
contestació. 

Jo, de l'exposició del Sr. Damia Pons, crec que no és 
un tema nou, ja l'hi havia sentit plan tejar moltes vegades 
aquí i havia dut reaccions, no sobre el seu plantejament 
d'aquesta qüestió, per part de gent d'Eivissa i Formente
ra, sinó sobre com fa el plantejament. Jo no som preci
sament estrany a aquestes reaccions, que mai no són 
viscerals, pero jo que patesc bastant deIs baixos, sobretot 
deIs calls, quan ens fonyen algun call, sentim que hem 
de reaccionar. És veritat el que ha dit el Sr. Pons quant 
a aquest pla de cases de cultura, del qual el Sr. Conseller 
ha reconegut que ara el durien a Eivissa i Formentera, 
on sempre passa que som els últims de la fila a moltes 
de coses. Hem estat els últims on han arribat les televisi
ons privades, per dir una cosa popular, la veritat, no és 
que sigui molt important. Per exemple, en turisrne, es va 
fer una campanya a Alemanya rnolt interessant per la 
televisió precisarnent, allo del Gran Hotel o de l'hotel 
Paradise, que va dur molt de turisme cap a Mallorca, 
pero ens varen dir: No es preocupin, que d'aquÍ a un 
parell d'anys el durem a Eivissa i Formentera. Aquest 
hotel Paradise, ja voldría que ho veiés el conseller de 
Turisme, segurament ja s'harua de reconvertir quan 
arribi a Eivissa i Formentera; a aixo ja estam avesats; 
pero el cert i segur és que voste ha dit que ara, ara que 
ja estan desfasades, ens arribaran les cases de cultura. 
Per tant, aquesta és una veritat. 

Amb un pla per a Eivissa i Formentera, que és allo 
que demana el Sr. Damia Pons, o concretament el Grup 
Socialista amb aquesta interpeHació, jo estic completa
ment d'acord, pero bé, amb el que no estic completa
ment d'acord -i aquí ve la fonyada de call- és que es 
digui com si Eivissa fos un desert cultural, aixo no és 
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~ritat, aixo no és cert, i segurament, uns i els altres no 
nen un coneixement exacte de la realitat actual a Eivissa i 
cmnentera, perque jo els podria dir a aquest respecte que 
Sr. Pons ha fet menció ... , perdonin, pero és que jo utilitzi 

1 poc la ironia per arribar alla on arribaré, tenguin un 
)quet de paciencia. El Sr. Pons ha dit fins i tot que aquesta 
tuació a Eivissa i Formentera que era marginal respecte de 
s altres illes venia de la seva escassa demografia, no sé si ho 
Hes malament, pero és que resulta que Eivissa i Formente-
1 superen en demografia, per exemple, encara que totes les 
)mparances són odioses, Menorca, amb uns 10.000 habi
.nts. Que es refereix voste a temps enrera? Bé, es possible, 
~ro és que parlam d 'una necessitat actual ja desfasada, pero 
que vull elir a uns i als altres és que no tenen constancia 

'una realitat evident que tenim a Eivissa i Formentera. Que 
)1 dir que no s'hi fa cap casa de cultura, a Eivissa i Formen
:ra? D'aixo esta mal informat, Sr. Pons. Voste diu que el 
r. Conseller de Cultura d'Eivissa i Formentera no té cons
lllcia que no se n'hi faci cap, jo li dic que en té constancia 
.l i la'n tenim tots els consellers d'Eivisa i Formentera, jo 
o he tret aquí mol tes vegades. En aquestos moments, a 
.ivissa s'estan construInt una gran casa de cultura, amb més 
e 10.000 metres quadrats d'edificació, i com ens va dir la 
ra. Vice-presidenta l 'altre dia, el Govem és col'legiat, 
)l'legiat no vol dir que sigui ele col'legi, sinó que estan 
)l'legiats i en són corresponsables, ho deu saber. S'hi esta 
)nstrulnt una gran casa de cultura a Eivissa i Formentera, 
mb més de 10.000 metres quadrats, senyors, i amb un cost 
ue quan estigui enllestida suposara uns 2.000 milions de 
essetes, més que el que no tenia voste en total aquÍ, el que 
assa és que és una casa per a la cultura intensiva de la 
urocracia administrativa, que és una classe de cultura, el 
ue passa és que tots estam un poc equivocats. 

jo voldria que tots reflexionassin i posassin les coses aBa 
n toquen, s'invertissin els diners aBa on toca, i que quan 
rribassin a Eivissa aquestes coses que ja estan desfasades no 
'utilitzassin precisament en aBo que ja esta desfasat, com 
iu les cases de cultura, que diu que no; Bavors ja ha explica-
1. 1 sobretot que no es dedicassin exclusivament de manera 
lOnografica, tom a repetir, a la cultura intensiva de la buro
racia administrativa, que d'aixo en tenim molta, de cultura, 
Eivissa i Formentera i totes les Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel PSM 1 EEM té la paraula el Sr. 
Jomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
lantejament que ens feiem des de l'esquerra sobre la impor
incia que havien de tenir les cases de cultura en un poble, 
o només com a espai on realitzar activitats, sinó com enge
adors de l'activitat cultural d'aquestes ciutats, ara resulta 
ue els tecnics de la dreta ja ens el han superat, que ja esta 
assat de moda, que ja no és el que toca. 

Jo, pel que he pogut veure, la casa de cultura del 
meu poble, de Ciutadella, pens que ha estat un edifici 
que ha servit perque la gent pogués gaudir d'un espai 
on poder realitzar diferents activitats, i no només activi
tats programaeles, sinó perque des ele la mateixa casa de 
cultura s'incentivaven aquestes activitats culturals, i així 
aquestes cases servien com a dinamitzadors de la cultura 
del poble. Pero resulta que ja no és el que toca, que a<;o 
ja s'ha superat. 

Una altra cosa: com molt bé ha dit el Sr. Pons, a 
Mallorca i a Menorca si en aquests moments hi ha cases 
de cultura, jo pens que no és per la política d'inversions 
ele la Conselleria ele Cultura elel Govem ele les Illes 
Balears, sinó per la voluntat política que hi havia en 
aquells moments quan es varen crear aquestes cases en 
els diferents pobles on aquestes es varen construir. Jo 
pens que és denunciable, com voste ho ha fet, que a 
Eivissa i Formentera tenguin un deficit tan important 
sobre aquesta qüestió; i pens que així com veig que pel 
cas del meu poble, de Ciutadella, ha servit per recuperar 
un edifici jo pens que singular dins el casc antic, i també 
ha servit com a dinamitzador de la vida cultural de 
Ciutadella, jo pens que a<;o ha de ser positiu que es 
pugui dur endavant a altres indrets de les nostres illes; 
i concretament si aquest deficit, com voste diu, és prou 
important a 1 'illa d 'Eivissa. 

De totes maneres, veurem la moció subsegüent que 
suposam que presentara el Grup Socialista, i no dubtí 
que si va en aquest sentít li donarem suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM té la paraula 
la Sra. F errer. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: .C" 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Molt breument, simplement vull fixar posicions i donar 
tot el suport al conseller de Cultura, Educació i Esports. 
De totes maneres jo crec que el conseller ha definit molt 
bé el que era avui en día una casa de cultura. Una casa 
de cultura fa una serie d'anys sí que s'havia de fer, 
perque realment no hi havia on anar i fer aquests actes 
culturals. Avui, gracies a déu, tenim molts de llocs Oll 

anar, i no per aixo no esta m totalment d'acord que 
Eivissa i F ormentera tengui la seva casa de cultura. De 
totes maneres, el Sr Pons ja ens ha anunciat que ens 
presentaria una moció, i tendrem després de parlar més 
ampliament de la xarxa de cases de cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sra. Ferrer. Pel tom de replica té la paraula 
el Sr. Pons. 

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

---------------------------~ 
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EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President senyores I enyor diputalS. Sr. Conseller, 
les cases de cultw-a ja no estal1 de mo In", que fa la compe

encía a n'Eugenio darrerament? Perque escolti. aq uests 
Icudits vagi a contar-lo a Fran~a perque I'cc;ulu que a 
;rant;a el que no estan de macla, en tot cas, són l catedraJs 
lel Sr. Malraux, perque el que esta ele moda -i aqu í té un 
\(tiele que despl'és Ji passaré- són els petit centres que a 
;acla pable fan la seva acti ¡tat cultural, que creen un mare 
lue reCuperen un.e~fici o.n es pot fer un concert, una confe
'encia, una expOS1C10, etcetera. 

Voste no creu, Sr. COllseller. -i si no, ho digui c1arament
lue la Comunitat Autonoma té un deute d infraestructura 
;ulturaJ amb Eivissa i Formentera? E pot gastar voste 474 
:n il ions en inversions immaterials, i tenir Eívissa i Formente
:a fet un desert -no cultural que jo no he dit- de cases de 
:ul tura? Aixo vuIJ que voste ho digui aqur dalt i que quedi 
¡tI Diari de Sessions, perq ue a Elvissa els anira molt bé a 
l'hora de passar factura rany que ve. 

Voste no té pla d'infraestructures culturals. A un ahre li 
podra contar, pero, a aquest dipu t.:'1t, aguest gol no li entrara 
encara que toqujo de penal, a aquesls els atur tots. Voste no 
té pta, i a Palma tampoc, perque uns pressuposts cu.lturals 
que baixen de més de 1.000 milions a menys de 500, ja em 
dinl quins pressuposts són. Són uns pressuposts més per 
anar a Son Dureta perque els salvi l1 la ¡vida que per fer 
pactes culturals, fantasmagorics, amb la seva conselleria. 

Les cases de cultura són necessaries. Primera cosa. Me
norca esta pnkticament completa, Mallorca quasi completa 
de tot. Eivissa i Formentera no en tenen; n'han de tenir. El 
plantejament del Grup Parlamentari Socialista és aquest; no 
pot ser que deixem les illes c1 'Eivissa i Formentera desassisti 
des d 'un element infraestructural basic. Més encara: Eivissa 
Formentera, han tengut historicament una població dispersa, 
tenen molts de nuclis, de vegades fins i tot a un municipi, o 
a tots els que siguin, no sera realment suficíent situar una 
casa de cultura, perque la díspersió de la població no permet 
de manera normal I accés de tots els habitants del municipi 
á aquesta casa, i en alguns casos se n'haura. de fer més d'una, 
modesta pero adaptada a les necessitats d'aquest municipi. 

Per tant, aixo voste no m'ho podra negar, no s'atrevira. 
No em vengui a contar ron dalles aquí dalt, que si aixo no 
esta de moda. No esta de moda perque no ho fa; i com que 
l'hem agafat amb els peus dins la ribella, ara, liara he de dir 
que no esta de moda, per favor, perque no fos cosa que a 
Eivissa em fadn un traje ". i aixo és la realitat. 

Quina sera la moció? Jo li avan~aré: un pla de cases de 
cultura per a Eivissa i Formentera. Amb quins fans? Amb els 
mateixos que té al pressupost; només es tractara de traslla
~ar partides, eliminar des peses superflues i gastar aquí on fa 
alta, crear un element infraestructural solid que perduri i 

(ue permeti que la gent d 'Eivissa i Formentera tengui senzi
lament el que tenen Menorca i Mallorca. La labor d'equili-

b 

bri, de coordinació que a voste lí correspon fer, podra 
votar que no -evidentment ja ha veim-, peró votara en 
contra de les necessitats d'Eivissa i Formentera. Molt 
alerta que, com deia el Sr. Roca als que atacaven el 
catala: 11 aixó apuntat, i a les próximes passarem 
comptes". A les proximes no anira d'historia, no: tal dia 
al Parlament, Sr. Rotger, 474 milions negats a Eivíssa i 
Formentera, i se les va reservar per a les seves inversions 
immaterials. Apuntat. 

Em creguí, Sr. Conseller, que aixo de la caricatureta 
de la casa de cultura tancada, marta i amb olor d 'humi
tat, em digui quin municipi és que la té així . M'ho 
digui, perque jo conec la del meu poble, i d'altres, i 
tates funcionen. Depen de la capacitat de la dinamica 
cultural que s'inpulsi a cada poble, pero d 'aquestes cases 
de cultura que voste descriu aquí, no n'hi ha ni a Ma
llorca ni a Menorca. 1 és molt trist que realment el res
ponsable maxírn de la cultura a tates les Illes Balears 
faci aquestes caricatures, perque si hi hagués aquestes 
cases tancades i amb olor d 'humitat, el responsable seria 
voste, perque no impulsa plans d'acció cultural. Una 
vegada fetes les cases hi ha una segona fase, les actuaci
ons culturals que les donin vida i que les donin sentit. 

Pero hem de comens;ar per posar els fonaments, no 
per fer les teulades; i els fonaments s 'han de posar a 
Eivissa i Formentera. 1 em creguin que d'Eivissa i For
mentera m'he pres la molestia, amb l'ajuda, mohes 
gnicies, Sr. MarÍ i Sr. Víctor Tur, de tenir a la meva 
disposició un dossier bastant complet de tota la infraes
tructura cultural d'Eivissa i Formentera. Hi ha elements 
culturals, pero cases de cultura no n'hi ha cap; i no es 
poden suplir, no es pot dir que es va un museu, es fa 
una fundació, es fa una exposidó a la Caixa, a sa Nostra, 
o a la Banca Abel Matutes. Aixo no té sentit, el que té 
sentit és que no hi ha l'element infraestructural de que 
disposen els municipis de les altres illes, de les illes afor
tunades; i a les illes que són desafortunades correspon a 
voste, Sr. Conseller, dur-li la fortuna que destina a les 
inversions immaterials, almenys 474 mílions de pessetes. 
Si no, l'any que ve passarem comptes. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel tom de contrareplica té la 
paraula el Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons. Pla de cases de cultura no. Pla d'infraestructures 
culturals sÍ. 1 jo el que dic no són qüestions de moda, 
em pens, no sé si és aixÍ, pero el que procur expressar 
és una qüestió més profunda. Avui la cultura no esta 
solament dins una cada, dins un recinte, dins una sola 
seu; avui la cultura és pertot, i hi ha museus, hi ha sa
lons parroquials, hi ha sales de l'ajuntament, hi ha mu-
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seus etnogr3Jics, hi ha biblioteques; i alla on hi ha un petit 
edifici, alla on hi ha una possibilitat, el que hem de fer és 
ajudar perque aquesta activitat concreta es pugui desenvolu
par, pugui progressar, d'acord amb els interessos del poble. 
Jo cree que avui no cal parlar d'un sol edifici, del que espe
cíficament es deia com a casa de cultura, on hi havia tancada 
tota la cultura del poble. A aixo em referesc. Jo cree que 
precisament estam d'acord amb el que voste diu d'aquests 
centres minúsculs de Fran~a. Del que es tracta és d'aprofitar 
els espais que tengui un poble, i d 'acord amb les seves neces
sitats ajudar, crear instruments suficients i adients perque les 
puguin dur endavant. 1 avui les necessitats van per un altre 
costat. 

1 no sigui demagog amb Eivissa i Formentera. Natural
ment que nosaltres farem el Pla, i feim a més tot un pressu
post tenint en compte tota la Comunitat de les Illes Balears, 
i naturalment Eivissa i Formentera. El que passa és que 
voste es va oblidar l'altre dia de fer esment d'Eivissa i For
mentera, i ara ho vol compensar. Aixo és l'únic, perque si 
no, no s'entén. El que passa és que aquest Pla d'infraestruc
tura, d'ajuda, a partir deis municipis, a partir de les manco
munitats, i a partir deIs consells insulars, nosaltres el volem 
fer tenint en compte aquesta nova realitat, aquesta modemi
tato Si jo avui me'n vaig al meu poble em trobaré no una 
casa de cultura, em trobaré deu o dotze llocs on fan coses. 
1 quan dic que hi fan coses, vull dir reunions, exposicions, 
associacions d'escoles, de professors, de pares d'alumnes, 
escoles de música, etcetera, d'acord amb les necessitats reals 
d'ara. 1 aixó s'ha d'aprofitar. No cal fer una cosa concreta, el 
que valla pena és estar molt atent a totes les necessitats deIs 
pobles, de les illes, de les mancomunitats, perque els puguem 
facilitar aquest instrument, aquests ajuts perque puguin des
envolupar perfectament la cultura. 

La cultura no esta a un lloc determinat, la cultura esta 
dins el poble, i a aixó anirem. 1 d'acord amb aixó tendrem 
molt en compte no solament Eivissa i Formentera, sinó 
també Menorca i Mallorca. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.1) Moció RGE núm. 1700/94, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a gestió del Govern de la Caib en 
materia d'activitats classificades, derivada del debat de la 
InterpeHació RGE núm. 588/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al punt número 3 de l'ordre del dia, corresponent 
a mocions. La 1700/94 esta retirada 

111.2) Moció RGE núm. 1701/94, del Grup Parlamentad 
SOCIALISTA, relativa a política de dialeg social i concer
tació social, derivada del debat de la InterpeHació RGE 
núm. 987/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, passam a la Moció 1701/94, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de 
dialeg social i concertació social. Té la paraula el Sr. 
Obrador. 

Pregaria al Sr. Mol! que llegís el contingut de la 
moció. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President: 

"Primer: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govem de la Comunitat Autónoma a crear, amb l'acord 
deis sindicats i patronals, a fi de configurar una comissió 
d'arbitratge i mediació dins l'ambit deIs conflictes 
col-lectius. La Comissió d'arbitratge i mediació tendra 
una composició plural, i hi participaran homes bons 
perque així puguin propiciar la mediació i en el seu cas 
l'arbitratge en els conflictes col-lectius i la negociació 
col·lectiva. 

Segon: El Parlament de les Illes Balears insta el Go
ver n de la Comunitat a elaborar un marc de les compe
tencies que a l'ambit de la negociació col'lectiva i els 
conflictes pugui desenvolupar la Comissió d'arbitratge 
i mediació, incIoent les possibilitats de requeriment previ 
de les situacions que es puguin desembocar en conflictes. 

Tercer: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govem de la Comunitat a assignar personal i recursos 
humans per dur a terme els objectius fixats a la Comis
sió d'arbitratge i mediació. 

Quart: El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vem de la Comunitat a iniciar contactes amb patronals 
i sindicats, dins el marc d'autoregulació del dret de vaga, 
a fi que de manera previa existeixi un ambit de dialeg 
obligat per la fixació de serveis mínims, així com d'al
tres materies que puguin afectar de manera especial 
l'economia i la imatge de les Illes Balears." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. A l'hora de presentar la interpel-lació al Go
vem sobre el tema de dirueg social, ja varern marcar que 
I'objectiu no era fer un debat generic j general sobre ~IS 
temes de la necessitat cl'un debat, d'una trabada dJIlS 

aquest diélleg; perque aixó entenem que ja ho hem anat 

fent al Ilal'g de tata aquesta legislatura, parIant de Coo' 
sell Económic Social parlant de Consell de Trebail

t parlant de dialeg social, parlant de salari social: i tO 

=====================================================-~~ 
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iXO, com aquell que diu, ha estat aigua que no rega, aigua 
a ue nO fa créixer, sinó més bé que han estat paraules que no 
~ns han duit moltes vegades a prendre per part d'aquest 
govern decisions concretes. 

Per aixo mate ix entenÍem que en aquests moments hi 
havia d 'haver un debat específic i centrat sobre una situació 
molt concreta en aquest moment a les Illes Balears, i la situa
ció concreta jo diría que I 'assenyalaria en tres aspectes tam
bé, un extern idos interns a la nostra comunítat. Un extern 
és l'evolució del marc de les relacions laborals, i la previsió 
a través del debat parlamentari de les Cortsde la nació, del 
canvi pnkticament de tata la base que ha sustentat l'Estatut 
deIs treballadors, í per tant la regulació i la norma del paper 
que cada element ha de jugar dins les relacions laborals . 

1 n'hi havia dos d'ínterns molt importants, pero no menys 
adients a aquest fet o Un era la situació de conflicte que es 
generava a les Illes Balears específicament degut que tota la 
concertació social, la negociació col, lectiva, en gran part cau 
sobre convenís dins I'ambit de la nostra comunítat. Són més 
de 160.000 els treballadors dins la nostra comunitat que estan 
subjectes a convenis col' lectius dins ambit de la nostra comu
nitat. 

1 un tercer element importantíssim, enteníem que preci
sament perque la nostra comunitat viu de la pau í la tran
quiHitat que pot oferir a aquells que ens visiten, l'element de 
pacificació, per tant de dialeg, es traduia també en un fet 
social i economic importantíssim dins l'ambit de la nostra 
comunitat. 

Per aixo enteníem la necessitat de fer una crida a un 
Govern que fins ara s'ha mostrat totalment insensible a 
aquest fet de dialeg social, establint-los com una institució, 
cQm un organisme de trobada i de dialeg que permet, per 
tant, fer un seguiment i una aproximació d'aquest dialeg a la 
nostra societat; a un Govern que ha estat a esquena de com
pHr fins i tot les mateixes decisions d'aquest parlament, quan 
fa anys li obligava i li exigia que constituís el Consell de 

') Treball, cosa que no hem vist a cap moment constituir, i que 
s'ha reduit a manten ir uns dialegs oberts i unes expressions 
de bona voluntat, pero no un sole concret on treballar i 
aprofundir en aquesta realitat; enteníem que en aquests mo
ment precisament aquests tres factors que assenyalava abans: 
canvis dins la reforma de les relacions laborals, paper deis 
convenis coHectius, i concretament a les Balears dins els 
aspectes de norma, de crear norma dins les relacions laborals, 
i tercer, la necessitat que aquest dialeg suavitzi aquestes 
confrontacions presents dins la nostra comunitat. Avui ma
teix tots els mitjans de comunicació reproduien una proxima 
convocatoria de vaga en el sector de la construcció a les 
B,alears, quatre dies de vaga; avui mateix reprodulen el fra
cas de la negociació col, lectiva ahir a la mesa d'hostaleria, i 
~er tant el dos grans convenís que afecten les nostres IIles 

alears, que no arriben a acords pendents també, o presslo
~ats , o jo diria damunt la llosa imponent d aquesta reforma 
aboral, i trobavem fa poes dies també el conveni de eomer~, 

altre gran conveni dins I'ambit de les nostres ílles, que s arri-

> 

baya a terme, i no pareixia viable una negociació. Ente
nem, per tant, que aquests motius són prou suficients 
perque el Govern prengui consciencia d'aquest fet. 

Evidentment, si aquí estiguéssim com estan a la Co
munitat Autonoma de Catalunya, o concretament al 
País Basc, ja tendrÍem molt de camí avan<;at. En 
aquestes comunitats, des del moment que constitulren 
els seus consells de treball -i parJ de l'any 1978 i de l'any 
1982- ja prefiguraren la imatge d 'aquests tribunals o 
procediments d 'arbitratge i conciliació en conflictes 
coHectius. 1 l'any 1991 a una comunitat i l'any 1990, 
aprovaven precisament a un lloc el que seria el Tribunal 
laboral de conciliació. mediació i arbitratge a la generali
tat, i el tema de procedimientos voluntarios de resolución 
de conflictos al País Base. 

Altres comunitats han iniciat aquests processos de 
debat, i per aixo entenem que la nostra comunitat, preci
sament perque té una necessitat peremptoria que aquest 
di,Heg es produeixi, entenem que el Govern ha d'agafar 
la bandera de tirar endavant almanco, sense tal volta 
tenir aquest marc més ample que hauria de tenir de 
concertació i de dialeg que li permetés arribar a aquest 
objectiu, crear i avan~ar en el que seria la idea de la 
nostra moció; idea que no pretén dissenyar el model 
d'aquest institut o d'aquest procediment, sinó que no
més pretén impulsar el Govern perque prengui aquesta 
decisió a instancies d'aquest parlament de tirar endavant 
en primer lloc, amb el primer punt, el fet del necessari 
dialeg per arribar a aeord de la creació d 'aquesta co
missió. En segon lloc, que el propi Govern prengui la 
responsabilitat de dissenyar el marc legal i el marc de 
continguts que ha de tenir aquest tipus d'actuació a la 
nostra comunitat, de concertació. 1 en tercer lloc, instar 
el Govern que ja des d'ara assigni un personal, perque 
aixo requereix treball, contactes de la comunitat per tirar 
endavant aquests objectius que els dos primers punts 
assenyalen. 

1 un quart punt que creim importantíssim és el tema 
de l'autoregulació de la vaga, que dins aquest mare altres 
comunitats han arribat ja a acords molt concrets i molt 
específics; preveuen uns llocs de trobada previs a qual
sevol solució de conflicte; més ben dit, a no solució de 
conflicte, a la creació del conflicte per tant, dins la nos
tra societat poder tenir un ambit de dialeg per arribar 
a analitzar, i per tant afer propostes consensuades d'al
ternatives a aquesta situació conflictiva que es pugui 
crear. 

Aquests quatre punts de la nostra moció, per tant, 
pretenen ser simplement una crida d'aquest parlament 
al Govern perque hi treballi i ens presenti en el futur 
tots aquests continguts desenvolupats de manera norma
tiva, i per tant de manera establerta i institucionalitzada 
a la nostra comunitat. Perque entenem que aquests 
quatre punts pretenen una cosa: en primer lloc la crea
ció d'aquest ambit de discussió i de resolució ha de tenir 
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tres aspectes importantíssims. Ha de tenir en primer lloc un 
aspecte de seguiment de la situació conflictiva, i per tant deIs 
possibles conflictes a la nostra comunitat i d'un dialeg previ. 
Ha de tenir també un segon element importantíssim, unes 
possibilitats de consulta directa, i de seguiment del conflicte 
quan es dóna. 1 en tercer lloc ha de tenir també capacitat de 
dirimir per acord de les parts aquest conflicte. 

Insistiré que dins tot aquest debat no parl deIs conflictes 
individuals. Parlam deIs conflictes que afecten co¡'¡ectius 
concrets, sigui n per convenis col·lectius, siguin per negociaci
ons concretes dins l'ambit col·lectiu de la negociació de les 
relacions laborals. Entenem per tant, que allo que la nostra 
pro posta pretén és que el Govern treballi, comenci, inicil 
aquest nivell de contacte i de discussió amb els diferents 
sectors socials implicats per trobar aquest marc adequat, que 
Ji doni contingut, que arnés hi po si recursos humans neces
saris per comen~ar-hi a treballar, i que aixo tengui realment 
una repercussió de so lució i d'alternativa. 

Entenem també des de la nostra postura que evidentment 
que si el Govern no tira endavant aquest projecte, nosaltres 
sí que llavors ja presentaríem en el seu moment aquelles 
idees, aquella norma, per tant élquelles aJternatives que ente
nem que haurien d'emmarcar i donar contingut a aquest 
tipus d 'actuac!ó que creim prioritari en el nostre govern. Si 
un govern d 'aquesta comunitat, que viu espedalment d 'a
queUs que ens visiten, del tw·isme, que viu en certa manera 
necessaria -insistia I 'aJtre clia a la interpel-lació al Govern
tranquiHitat i serenitat, i manera de resoldre els confLictes de 
la nostra comunitat. Si un govern és insensible a aquest fet 
i no és capa~, precisament en aquest moment, insistesc més 
que abans, perque la negociació col-lectiva, perque el con
flicte coHectiu cada vegada tendra per tant una prioritat a 
l'hora d'establir, assenyalar les normes de conducta en les 
relacions laborals, com marca i com pareix que és la línia 
que aprovaran les Corts i el Parlament de cara a la negocia
ció co l· lectiva , entenem que si en aquests moments precisa
ment difícils i complicats, i en aquests moments en que -
diguem-ho també- el fet de la nostra tranquiHitat i de la 
nostra pau dins la nostra comunitat ha afavorit aquest creixe
ment turístic de que avui gaudim tots els diferents habitants 
d'aquesta ílla, si precisament en aquests moments no posam 
fiI a l'agulla per evitar que aixo no se'ns pugui espanyar, 
aquest govern, que és responsable de governar aquesta comu
nitat, seria d'una maxima irresponsabilitat en el futur, per
que quan tenguem el cap espanyat, llavors ens voldrem posar 
la cervellera. 

Entenc, i entén el nostre grup, que aquesta crida avui és 
una crida a la responsabilitat del nostre govern, una crida a 
aquest parlament que mani a aquest govern que tiri endavant 
aquestes mesures, que les do ni contingut, i que el dia de 
dema ens puguem tots felicitar que hem sabut resoldre els 
problemes que afecten la nostra comunitat, i que l'autonomia 
ha servit perque el futur de la nostra comunitat també sigui 
un futur de dialeg i de pau. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Altres grups que vulguin inter
venir? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja 
vaig dir quan varen presentar la interpe1-lació de la qual 
deriva aquesta moció, que estavem d'acord amb la crea
ció d 'un marc instítucional que possibilitas una política 
de dialeg social i concertació -també social, obviament
a la nostra comunitat auto noma. Per tant, ja d'entrada 
puc dir que el nostre grup, o millor dit aquest diputat 
que els parla, perque el nostre grup, degut a les fluctua
cions actuals que hi ha en aquest parlament en aquest 
moment, exceptuant-me a mi, s'ha passat la resta de 
diputats al que va quedar dar l'altre dia, que era el grup 
majoritari d'aquesta cambra, o sigui el grup parlamentari 
peripatetic, no n'hi ha aItre aquí; i per tant en nom 
d'aquest supervivent puc dir que els donarem suport a 
aquesta moció que presenten avui derivada d'aquella 
interpel·lació. 

No obstant aixo, i no amb anim de corregir ningú, 
pero sí que hi ha una qüestió de fons en que s'incorre 
molt en aquesta cambra, fins i tot a l'hora de legislar, a 
l'hora d'aprovar lleis; que és que no es marca mal un 
termini per complir el que aquí s'aprova. Jo trob a 
faltar en aquesta moció que s'assenyali un termini, si és 
que s'aprova que aquest parlament insti el Govern de la 
Comunitat Autonoma a crear aquesta comissió d 'arbi
tratge i mediació, que assenyahls un termini per a la 
seva creació, perque com tantes altres vegades, si aquí 
aprovam coses -no faré memoria: Síndic de Greuges, 
Síndic de comptes, i tots els altres comptes i altres co
ses- al final s'aprovat, pero no hi ha un termini. Per 
tant, jo hi trob a faltar aixo; no obstant aixo, en el fons 
estam d'acord. 

1 llavors hi ha una cosa de la qual jo no puc donar 
llic;ons, pero fins i tot el Sr. Secretad de la Mesa, Sr. 
Moll, quan ha llegit el primer punt és evident que ID ha 
un error de sintaxi, perque eH mateix ¡'ha notat quan en 
feia lectura; i és que aquí diuen que lIel Parlament dé 
les Illes Balears insta el Govern de la Comunüat Autó
noma a crear". Tanta sort que no han posat "a procre
ar", perque no diu res més amb bona sintaxi. Se sobre
entén que el que volen dir és "a crear una comissió 
d'arbitratge i mediació ll

, pero diuen lIa crear, amb l'a
cord deis sindicats i patronals a fi de configurar una 
comissió d'arbitratge i mediaCÍó ... 1I És evident que esta 
mal redactat, pero bé, ningú pot tirar la primera pedra 
en aquestes qüestions, i per tant cree que si " ha d 'a
provar aquesta moció valdría la pena corregir-ho. Si 00 

s'ha d'aprovar, a la fi i al cap és igual. Estam per tant, 
en el fons d'acord, que es creí" aquest marc institucional. 
i per tant donarem suport al punt 1 fíos i tot en aíxo 

, 
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ue diu que hi participin "homens bons", perque si hagués 
~osat "dolents", no. 

Al segon punt, que el Parlament de les Illes Balears insti 
el Govern de la Comunitat a elaborar un marc de les compe
teudes que a J'ambil ele la negociació col·lectiva ... natural
rnent ha d assenyelar, ha de delimitar quines són les compe
tencles, i per tant si aprovam el primer, és logic que es doni 
suport també a aquesto 

Quant al punt tercer. (Illizás, quizás ... amb aquesta mane
ra indefinida de dir "assignar personal i recursos humans", 
que no es passas també el Govern, i tal vegada s'hauria de 
concretar millor aixo. Pero, bé. logicament ha d'assignar 
recursos humans. 

Al quart. "iniciar contactes amb patronals i sindicats dins 
el marc d'autoregulació ele] dret de vaga, a fi que de manera 
previa existeixi un ambit... ", jo li dic que aixo és un exercici 
de pre-escalfament, com fan els equips de futbol abans de 
saltar, i també és bo, perque saltar en fred seria dolent. Per 
tant, molt bé. 

En resum: aquest diputat, torn repetir, en nom de tot el 
Grup Mixt que en aquest moment és present a la Sala, i d'eH 
en particular, donara suport a aquesta moció -amb les mati
sacions que he dit, pero vaja, és igual- presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM té 
la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres sen se matisos donarem 
suport a aquesta moció subsegüent del Grup Socialista, sobre 
dialeg social i concertació social. Li donarem suport perque 
estam d'acord amb el fans, i estam d'acord amb la forma, 
~ncara que sigui cert que hi ha algun problema de redacció, 
especialment al primer punto 

Nosaltres pensam que el representant del grup peripate
tic, com eH s'ha definit, és un optimista; perque la seva 
Consideració que possiblement s'haurien de fjxar terminis al 
GOvern perque dugués a terme les pro postes que el Grup 
Socialista du a aquesta cambra, peca realment d'optimisme, 
perque nos al tres estam plenament convin~uts que el grup 
qUe dóna suport al Govern difícilment podra aprovar una 
l110ció Gom aquesta. J no la podra aprovar perque tenim la 
sensació que és un diateg de sords el que es té en el Govel1l, 
des deis grups de I oposició amb el grup que d.óna suport al 
~over? en aquesta materia. Tot allo que sigui participació, 
ot alto que sigui abrir canals perque la societat civH, els 

ageots economics i social.s cerquill aquesta política de con-
certació, ba trobat fíns ara el buit més absolut pet part del 
gl'llp popular i per part del Govern , i 110 creim sinceramellt 
qUe avui a~o hagi de canviar. Pero com deia també el Sr. 

b 

Cosme Vidal, quan ens ha recordat Nat King Cole: qui
zás, quizás, quizás. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup PP-UM té la paraula el 
Sr. Ribas de Reina. 

EL SR. RIBAS DE REINA: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados . Contes
tando a la moción del PSOE, yo creía, a pesar de estaba 
en mi mente, que iban a retirar esta moción; porque la 
última vez que hubo la interpelación, yo pienso que se 
le dio unas razones claras y evidentes para que no pre
sentara la moción; porque yo creo que se fue exhaustivo 
a la hora de explicar. 

Bueno, en estos momentos nos presenta la moción. 
No obstante, sabíamos que iba a venir una moción. Yo 
comprendo que el Sr. Obrador realmente es un hombre 
que conoce perfectamente todos los problemas sociales, 
porque ha estado prácticamente en primera línea en 
muchos aspectos, y que puede entender perfectamente 
el diálogo social en las dos partes, tanto la parte social 
como la parte económica; y comprende que muchas 
veces se presenta aquí una moción como si fuese mano 
de santo, que iba a solucionar todos los problemas. 
Créame, Sr. Obrador, que si tal fuese el motivo de pre
sentar esta moción, resolver todos los problemas que 
tenemos en el orden social, sería una maravilla en la 
cual tendríamos una paz social en toda España que 
sería fantástico. 

Pero por desgracia no es así; y yo sé que tanto en 
todas las partes de este parlamento, todos los diputados, 
yo pienso que son conscientes del problema, y que no 
hay ningún grupo social que intente favorecer un movi
miento social contrario, un gran movimiento de huelgas, 
porque estoy totalmente convencido que ustedes son lo 
suficientemente conscientes, que no van a provocar bajo 
ningún concepto cualquier movimiento social. Y tene
mos que ser concretos: han pedido ustedes cuatro puntos 
determinados que yo les vaya decir, yo estoy convenci
do, yo además creo en el diálogo total y absoluto, y ( ... ) 
en mi vida he intentado dialogar constantemente porque 
creo que es la base de tod.a negociación, y que pienso 
que en cualquier momento, cuando se cierran los diálo
gos o un camino para dialogar, mal se puede hacer una 
política. Y creo que la parte social tan importante para 
la buena marcha tanto del turismo como de todas las 
empresas de Mallorca que en estos momentos nos afecta, 
y en Baleares; que realmente yo comprendo sus inquie
tudes. 

Pero del mismo modo que ustedes tienen inquietudes, 
también nosotros las tenemos, y creo que en estos mo
mentos podemos perfectamente encontrarnos. Pero lo 
que está clarísimo es que nosotros no le vamos a dar 
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poyo a esta moción . Y le voy a dar las razones, porque 
'odría decir "no le damos apoyo, y yo me vaya sentarme" . 
¡o, Sr. Obrador, yo se lo vaya explicar; ya se lo expliqué la 
:Itima vez. Además usted muchas veces quiere hacer oídos 
ardas a lo que le estaba diciendo, se lo estaba diciendo. 

Mire, usted presenta lo primero que insta al Gobierno de 
a Comunidad Autónoma a crear un acuerdo con los sindica
os. Existe, es un problema de siglas, o de mesas, o de un 
liálogo social. Existe un diálogo social; ha habido una serie 
le reuniones durante el año 1993, y usted no 10 ignora. Y 
meel está empeñado en que se cambien las directrices, por
lue yo elespués pueelo comprender por qué usted lo piensa. 

o hay unas transferencias todavía de las leyes laborales a 
1ivel estatal, que no se han transferido totalmente a la comu
:lidad y que realmente se ha hecho un esfuerzo por parte de 
:!Sla comuoiclad en Jos agentes sociales, con los sindicatos 
más importantes, más representativos de las Islas Baleares 
para sentarse en el Gobierno. para intentar dialogar, y cola
borar y cooperar. Y por este punto, como ya está formado, 
nosotros le vamos a decir, porque es llover sobre mojado; es 
decir, lo tenemos establecido, estamos intentando mientras 
dé un resultado pues yo estoy totalmente convencido que el 
Gobierno es consciente de este tema, y va a ampliar toda la 
capacidad que se pueda de diálogo, porque creo que estamos 
abiertos total y absolutamente. 

En el segundo punto ustedes instan al Parlamento de las 
Islas Baleares a elaborar un marco de competencias en el 
ámbito de negociación. Mire nosotros lo hemos dicho cin
cuenta mil veces: la libertad es la base importantísima. No 
ponemos corsé a la cuestión social porque no se puede decir 
por leyes "ustedes no pueden ir a la huelga por esto; no 
pueden hacer esto ... 11 No, no hay reglamentos posibles: dialo
gar. y tiene que ser dentro de las empresas y entre los agen
tes sociales que tienen que llegar a un acuerdo; y en última 
instancia es cuando puede hacer una intervención el Gobier
no. Pero ustedes saben perfectamente que no somos partida
rios de la intervención por parte del Gobierno. Ustedes lo 
saben, y vuelven a insistir constantemente en este punto, 
sabiendo de antemano que les vamos a decir que no. 

En el tercer punto instan ustedes al Gobierno de la Co
munidad a asignar personal. Ya estamos. Aquí a organizar. 
Por un lado se están quejando de que hay un exceso de buro
cratización, y resulta que ustedes están instando constante
mente, porque ustedes al final va a esto. La burocracia, ya 
tenemos organizado, todo el mundo, ya tenemos contentos 
a los sindicatos, ya tenemos contentos a .los empresarios, ya 
formamos unas reuniones, comisiones más reuniones, mas 
dietas más impuestos. Mire, no estamos de acuerdo con ese 
tema, y 10 saben. ¿Saben ustedes por qué? Porque además la 
política del Gobierno -lo hemos dicho- ha sido restrictiva. Se 
han paralizado los concursos, las oposiciones, porque intenta
mos de alguna manera, y ustedes tambIén son conscientes, 
porque a nivel estatal lo están haciendo exactamente igual ' 
y ustedes pretenden que nosotros tomemos una meclicina que 
ustedes están quitando a nivel estatal. 

Yen el cuarto punto instan al Gobierno de la Comu_ 
nidad a iniciar contactos con las patronales y las sindica_ 
les. Si los tenemos. Si estamos, Sr. Obrador; y vuelven 
a insistir. ¿Sabe usted cuántas reuniones ha habido el 
año pasado?, ¿o lo ignora? Si quiere que se lo diga 
usted me lo pregunta y yo se lo contestaré, pero Usted 
tiene información para saberlo. 

Convénzase que nos preocupa enormemente la paz 
social, nos preocupa que un sector turístico no es de 
derechas ni de izquierdas, es la economía general de las 
Islas Baleares, y no puede ( ... ) que un grupo esté en 
contra de una cosa. Yo estoy convencido de sus buenas 
intenciones p ro aquÍ las hemos adoptado ya. Ya se lo 
dije en la interpelación y ahora vuelven a insistir para 
que nosotros hagamos lo contrario. Por tanto las CUatro 
razones como me decía que hay un diálogo de sordos; 
no tenemos un diálogo de sordos, contestamos y además 
nos enfrentamos con un problema. Y si existe un proble
ma nos metemos directamente con él porque nos afecta; 
y estamos metidos en un barco que es la comunidad 
balear, en el cual no hay salvadores. Somos todos, los 
que tenemos que salvarlo; y estoy totalmente convencido 
que los partidos políticos son lo suficientemente respon
sables para no intentar echar el muerto -como vulgar
mente se dice- al otro partido porque las cosas no se 
hacen. 

Yo soy consciente que el Gobierno balear ha hecho 
un eshlerzo importante, como todas las instituciones; y 
yo como personalmente les estoy hablando en la iostitu
ción que tengo las obligaciones que tengo, las responsa
bilidades que tengo que se ha hecho un verdadero es
fuerzo. Y si hoy tenemos una paz social en Baleares, que 
la tenemos bastante óptima y no como otras comunida
des, en las cuales muchas veces demasiados problemas y 
demasiados que no I.os pueden solucionar, ha sido gra
cias a todos nosotros, y por supuesto gracias al Gobier
no, por una norma de diálogo que estamos acostumbra
dos a hacer desde hace tiempo. Muchas gracias presi
dente. 

(El Sr. President repren la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Ribas de Reina. En torn de replica el Sr. 
Obrador té la paraula. 

EL SR. OBRADOR I MORA TINOS: 

Sr. President, senyores j senyors diputats. Sr. Vidal, 
voste parlava del grup peripateuc. Devem ser aquest 
parlament el grup peripatetic en aquest moment, pe! 
món de la fantasia; perque és que aIlo que ens ha contat 
el Sr. Ribas de Reina, no és el món en que un viu i s'hi 
troba cada dia; és un món estranyíssim, raríssim, que 
m'agradaria després aclarir. 
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En primer lIoc, Sr. Vidal, vuU donar-ü les gracies. Evi
dentment hi ha un problema de redacció, perque fa lten dues 
parau les que ¡'acusatiu queda com a especie ele condicional. 
Pero eJl la redacció que segueix queda dar quin és el seu 
objectiU. Evidentment que nosaltres, voste assenyalava dates' 
el compromí del nostre grup és el següent: nosa ltres ho 
hem presentat com una idea perque entenem que el Govern 
¡'ha de tirar endavant, donar aquest marc, crear aquest nivell 
de relacions, pero evidentment si dins aquest període de 
sessions no es fa ni es posa a treballar , nasal tres sí presenta
rem aquest marc de referencia dins el proper període de 
sessions. Per tant, hi ha una data ja assignada, gue és el final 
d'aquest període i I'inici elel proxim. Prendrem les mesures 
i les alternatives parlamenülries per intentar tirar endavant 
aquest fet, cosa que com deia molt bé el Sr. Orfila -al gual 
vull agrair també el seu suport-, no tenim gaire esperances, 
i sentint el Sr. Ribas de Reina no en tenim cap ni una. Abans 
de sentir-lo tampoc, pero ens toca recordar-li com un mal de 
consciencia. 

En primer Iloc, el Sr. Ribas de Reina parla d'uns dialegs 
que no existeixen. És a elir, existeixen contactes, i es xerra 
amb molt bona intenció, molt bona voluntat -que jo no li 
dubt, Sr. Ribas de Reina. Supos que voste no me la dubta a 
mi tampoc- pero aixo no és un problema de bona o mala 
voluntat, ni de bona o mala intenció; és articular els meca
nismes, com han fet altres comunitats. Vos te llegeixi un poc, 
llegeixi el de Catalunya, llegeixi el Consell de Treball. El del 
País Base és de l'any 1978, per tant abans que tenguessin 
estatut i tot, i que ja signava i assenyalava aquests procedi
ments que després, l'any 1990 i anteriorment, ja es presenta
ren com a procedimientos voluntarios de resolución de con
flictos. O parli de la GeneraJitat de Catalunya, i veura que 
l'any 1982 aprovaven ja el seu consell de treball, que han 
renovat el 1993, i que el desenvolupen precisament amb un 
reglament de funcionament del Tribunal laboral de conciJia
ció, mediació i arbitratge. 1 així Ji aniría parlant de diferents 
comunitats. 

Jo cree que quan voste diu que el Govern ha fet aquesta 
pau; miri, d'una cosa supos que puc parlar, que conee: li puc 
'dir que mai, mai, aquest govern ha presentat un sol paper 
que es formulas com un meeanisme de dialeg social. Li puc 
dir que aquest govern mai, mai ha presentat durant aquest 
temps que ha governat una alternativa de conciliació davant 
un eonflicte. ¿Per que? Perque ni ha tengut voluntat, ni la 
manifesta en aquest moment, ni la va manifestar al debat, ni 
tan 5015 ha fet el que ha de fer un govern, que és articular els 
n:ecanismes legals reglamentaris per poder actuar, que no els 
te. 

Jo 1i vull aclarir una series de coses. La llibertat, evi
dentment, de negociació: jo Ji pue assegurar que per part de 
I~s patronals, i ahir mateix m'ho confirmaven, i per part deIs 
SlUdicats, i ahir mateix m'ho confirmaven, estan d'acord en 
la creació d'institucions d'aquest tipus. Per tant, no atempten 
COntra la llibertat, primer de tot perque és lliure sotmetre's 
a aquests comites. Hi ha un aItre tema que tenim pendent en 
aquesta cambra, que són les comissions d'arbitratge en temes 

=-

de consum, dones aixo esta en la mateixa lÍnia: són 
totalment lliures per poder-se presentar, as sumir i accep
tar aquestes decisions. Per tant, aquí no hi ha cap 
atemptat contra la llibertat, sinó més avíat una regulació 
o una articulació de la llibertat de les parts. 

Quan es parla d'assignar personal, es fixi en el que 
diu el text. No diu "nou personal", sinó que diu que dins 
el personal que s'assignin ja uns recursos humans que té 
ja la conselleria per dedicar-se a aquest tema. No par
lam, per tant, ni tan soIs de creació de nova despesa, ni 
noves contractacions, sinó l'assígnació de personal a 
aguest objectiu concret, ¡que comenci a treballar-hi, que 
comenci a agafar documentació, que es comenci a infor
mar, i que vagi presentant documentació, que fins ara 
no se'n presenta mai. 

Voste parla que han fet mol tes reunions, i jo no ho 
dubt, i ho sé i em consta; i sé perfectament tots els 
debats que hi ha hagut. Pero em digui guan hi ha hagut 
una resolució en aquests temes gue hem presentat, i no 
en trobaran ni una, ni una. Per tant, sempre que s'han 
presentat documents -i els tenc al meu escó- s'han pre
sentat o bé pels sindicats, o gualque vegada per la patro
nal; el Govern sempre ha estat el gran absent a l'hora de 
presentar precisament alternatives. Voste parla que no 
hi ha salvadors, evidentment; jo no cree que aixo sigui 
la so lució deIs conflictes, jo l'únic que li vulI dir, que 
aíxo és un marc que aquells que hi hem participat -i 
voste hi ha participat, en aItre temps-, tots sabem com 
funcionen aquests nivells de negociacions; i perque ho 
sabem voste i jo, sabem que són necessarís aquests ins
truments que en un moment donat, en que la sang co
men~a a bullir, i a créixer el nivelI de tensió, puguin 
permetre una sortida a les parts per intentar trobar 
aquesta mediació, aquest arbitratge, aquest conciliacíó, 
aquest reconduir el dialeg a les solucions. 

Jo Ji vulI dir una cosa: moltes vegades molts de con
venís, moltes sítuacions tenses per a aquesta comunitat, 
noi s'han produit perque en un moment precís s'ha 
pogut fer aquesta mediació. 1 d'aixo en podríem parlar 
de persones, de situacions, de lloc í d'espai. Nosaltres el 
que desitjam és que el Govern es posí com a capdavan
ter en aguest tema, l'articuli i estigui present, precisa
ment en aquests moments que s'apunta una greu conflic
tivitat una altra vegada. Pergue voste parla que aquest 
govern ( ... ) conflictivitat. Vol que Ji que repassi els mit
jans de comunicació, quan l'any passat hi havia les va
gues del sector d 'hostaleria, o aquests darrers dies, quan 
hi havia les vagues de neteja deIs aeroports, deIs avions; 
o guan varem tenir l'aeroport amb acumulació de fems, 
i els problemes que se'ns generaven. Aixo era alIa, hi 
era i ho tenim, ho tenim com a problema imminent. 

Per tant l'únic que demanam el Grup Parlamentari 
Socialista a aguest parlament és que instí el Govern, i el 
grup majoritari que li dóna suport, simplement que 
aquest govern en prengui consciencia, i el Parlament 
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1 'insti perque do ni una alternativa de solució en aquest mo
ment. 1 aixo creim que és positiu, i no sé si el que li mostren 
en el diari de Mallorca és el mateix que jo li deia. En aquests 
moments hi ha dos conflictes forts, ja presentats, amb tres 
convenis que afecten gairebé el 40% de tata la població, i 
a tata l'economia d'aquesta illa, com són el conveni d'hosta
leria, el conveni de construcció i el conveni de comen;, que 
tal volta si a un moment donat tenguéssim articulada, mun
tada, organitzada la possibilitat d'aquest dialeg, quan les 
parts ja no hi veuen sortida, i que hi hagués una admissió 
d'aquestes mediacions, que a altres comunitats tenen ja esta
blertes, i que les parts s'hi sotmeten , tal volta podríem llevar 
una conflictivitat que maí fanl bé enlloc, i menys a l'econo
mía de les nostres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Obrador, jo només vull dir-li 
que a pesar que en el moment que m ' he pronunciat era 
majoritarí dins el meu grup, en aquest moment ja tal vegada 
quedaré en minoria, pero mantenc la meva paraula. Tal 
vegada en els detall s no hi estic molt d'acord; com no hi estic 
en allo que li he dit de la sintaxi, i si em permet la petita 
broma, no vol dir aixo de la sintaxis una vaga dins un deter
minat sector de transport; com peripatetic, i que consti que 
parl des d 'una estricta cultura dimanada de les fulles de 
calendari i de fet mots enreixats; pero peripatetic vol dir 
d'aquella escala que ensenyaven passejant. Per tant, que 
quedi cIar que ni sintaxis vol dir vaga e~ un determinat sec
tor, que ve molt bé dins el tema de la mesa de concertació; 
ni peripatetic vol dir altra cosa. Aclarit aixo, també vull 
deixar clar que pau social optima no vol dir pau social octa
viana. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Més intervencions? El Sr. Ribas de 
Reina té la paraula. 

EL SR. RIBAS DE REINA: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Evidente, Sr. 
Obrador, que no nos va dar las gracias a nuestro grupo, de 
la misma manera que las ha dado a los otros grupos que 
apoyan su moción. Lo que está claro que, le vuelvo a insistir, 
no creemos en las regulaciones con reglamentos, con estruc
turas, porque no queremos. Creemos en la libertad de diálo
go, creemos en el diálogo social, con las empresas, con los 
trabajadores, porque creo que es un problema para hablar y 
entenderse. Pero créame que entender que porque el regla
mento ha llegado a una norma ... Usted 10 sabe perfectamen
te, no hay norma que valga en un momento determinado. Es 
cierto que en toda comunidad, en las demás, que por mime
tismo lo que ha hecho la Comunidad de Aragón, 10 que ha 

hecho la Comunidad de Andalucía, no tenemos por qué 
copiarlo. Si las cosas que podemos copiar son buenas 
magnífico. Pero estamos totalmente convencidos, por~ 
que usted sabe que muchas veces una comunidad autó
noma para dar satisfacción a unos sindicatos, se puede 
establecer con nombres rimbombantes de las comisiones 
y tal; ahora, la verdad ¿sabe usted lo que quiere el que 
está trabajando? A ver cuánto le suma la semana, cuán
to le han aumentado, si las vacaciones o no las vacacio
nes. y si está satisfecho, está satisfecho; y lo va a estar 
muchas veces, que a pesar que los sindicatos muchas 
veces no están satisfechos, son los propios trabajadores 
que están satisfechos. Y para esto, no hay reglamento de 
un gobierno que lo arregle, porque si fuese tan fácil, no 
habría ningún problema laboral en todo el mundo; y 
desgraciadamente existen. 

Realmente hay momentos políticos y sociales, en 
determinadas coyunturas económicas, que hay un paro 
evidente, que hay quizá un malestar , es verdad; yesta
mos todo el mundo haciendo un esfuerzo. Porque yo no 
quiero que haya nadie que esté intentando llevar la paz 
no social en un momento determinado en ninguna co
munidad. ¿Que es verdad que en la hostelería hay pro
blemas? Es verdad. Es el sector más importante que 
existe en las Islas Baleares, y es evidente que con la 
cantidad de gente que tiene, tenga problemas, y para 
esto tienen que sentarse a hablar, y entenderse. Es ver
dad que en los aeropuertos y en los aviones hay muchos 
problemas, en que no me voy a meter; pero evidente
mente comprendo que a la hora de discutir, si hay otros 
problemas de Índole que hay muchos millones por 
medio, están discutiéndose; realmente la paz social es 
muy difícil de crear en los aeropuertos nacionales; que 
a lo mejor los hay, no sé, he visto o leído en los perió
dicos muchas cosas. Es cierto que en la construcción hay 
problemas, es verdad, hay una gran crisis en el sector de 
la construcción, a nivel nacional. Y en el comercio, 
exactamente, lo estamos viendo en el periódico. Y créa
me, Sr. Obrador, que esto no se arregla con un regla
mento, por desgracia. 

Yo estoy convencido que en cualquier momento el 
Gobierno, con amor a la libertad, va ha hacer todo el 
esfuerzo necesario para intentar solucionar los proble
mas que pueda; Pero que son las propias empresas, los 
propios trabajadores que tienen que ponerse de acuerdo, 
y creo en la mayoría total del pueblo balear para enten
der que todos estos problemas se puedan solucionar con 
la vía del diálogo. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reina. Acabat el debat, passa
rem a la votació de la moció. Deman si es pot fer vota
ció conjunta, o hi ha petició de votació per separat. 

====================================================================~~ 
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EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sr. President, jo deman per separat el punt número 4. 

EL SR. PRESIDENT: 

Bi ha més peticions? Votarem, ido, en primer 110c, els 
unts primer, segon i tercer del text de la moció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
osar drets, per favor? G racies, poden seure. 

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

Senyores i senyors cliputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 4 abstencions. Queden 
~butjats els punts primer. segon i tercer. 

Passam a la votació elel punt quart de la moció. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 29 en contra, 3 abstencions. En conse
üencia queda rebutjat també el punt quart del text de la 
loció 1701, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

IV.l) Proposició no de llei RGE núm. 1264/94, del Grup 
arlamentari PP-UM, relativa a la eoordinació i eogestió 
1tre el Mee i la Caib del departament de normalització 
ngüística en el sistema edueatiu a les BIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al darrer punt de l'ordre del dia, que correspon 
la Pro po si ció no de llei número 1264, presentada pel Grup 
arlamentari PP-UM, relativa a la codirecció i cogestió entre 
MEC i la Comunitat Autonoma del departament de nor

lalització lingüística en el sistema educatiu a les Illes Bale
·s. ' Té la paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. 
[arí i Tur. 

EL SR. MARÍ I TUR: 

Gnkies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aques
proposició no de llei sera tan breu i és tan simple, que 

=nsam que tendra el suport de la majoria; ja que és de 
:ntit comú, creiem, a110 que el Grup PP-UM proposa per a 
seva aprovació, si ho estimen pertinent. 

De la simple lectura d'aquesta proposició ja s'entén facil
ent alló que jo podré dir a continuació: "El Parlament de 
s Illes Balears insta el Ministeri d'Educació i Ciencia a 

> 

codirigir amb la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports, el Departament de Normalització Lingüística, 
i a gestionar-lo conjuntament per tal d'assolir la més 
correcta avaluació del procés d'incorporació de la 11en
gua catalana en el sistema educatiu a les Illes Balears ". 

Com deia, és facilment comprensible aquesta petició, 
perque és del tot urgent l'actuació conjunta d 'ambdues 
administracions, la central i l'autonomica, en qualsevol 
camp que tengui incidencia en el bé comú i en l'ús 
d'interessos col·lectius. Ho exigeixen les més elemental s 
normes de coordinació i d'eficacia, com té dret a dema
nar als poders públics. Si en aquest cas el que es demana 
als poders públic és allo de que en aquesta cambra 
tan tes vegades hem parlat, com és la correcta utilització 
i aprenentatge de la l1engua catalana, encara les meves 
paraules sobraran una mica més. Pel que fa al procés 
d'incorporació de la llengua catalana al sistema educatiu, 
que és un assumpte de cabdal importancia per a la 
normalització de la nostra llengua, ens trobam amb una 
dicotomia que resta eficacia a qualsevol esfor¡; que hom 
faci en aquest sentit. I no em vull posar ni d'acord del 
Ministeri ni d'acord de la Comunitat Autónoma. Em 
vull posar senzillament d'acord amb el sentit comú. Em 
referesc que mentre que en materia de llengua catalana 
a l'ensenyament la facultat normativa és del Govern de 
la Comunitat Autonoma, el seguiment i el control del 
grau d'observancia als centres docents d'aqueixes matei
xes normes és vedat, perque soIs el Ministeri és compe
tent per fer-ho. 

Aquesta duplicitat competencial no soIs és un exem
pIe del que podríem anomenar raresa administrativa, 
sinó que condiciona el treball normalitzador de la llen
gua catalana en el món de l'ensenyament i Ji resta efecti
vitat. La situació s'agreuja encara més si hom té en 
compte que el departament de normaJització lingüística 
de la Direcció Provincial deu tenir dificultats per funcio
nar, vuit anys després de l'entrada en vigor de la Llei de 
normalització lingüística. Els bons resultats que, mal
grat tot aixo, hem aconseguit, són fruit deIs esfor¡;os de 
la Conselleria de Cultura, també del Ministeri d 'Educa
ció; pero especialment és l'exit degut a l'interes de 
molts de professionals de l'ensenyament, que perque 
estimen i valoren la nostra llengua, la promouen més 
enlla de les deficiencies que tata administració pot patir. 

Per totes aquestes raons, demanam el suport a la 
proposició o de llei del Grup Parlamentari PP-UM, ja 
que soIs la codirecció, la cogestió del procés d'incorpo
ració de la nostra llengua al sistema educatiu de les Illes 
Balears ens permetra avaluar correctamenUa feina fins 
ara realitzada i orientar el sentit del que encara en resta 
per fer. Deixem de banda tants egoismes, deixem de 
banda tants protagonismes, busquem all0 que parlam 
aquí un dia un altre, que és que la nostra llengua sigui 
emprada i reconeguda per tots. Per a aquesta tasca. no 
podem esperar a rebre les competencies educatives, cal 
continuar normalitzant l'ensenyament des d'ara. La nova 

• 
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actitud negociadora que darrerament demostren els interlocu
tors del ministeri ens fa esperar que la nostra proposició no 
de llei tendra una acollida favorable i esdevindra possible, 
d'aqeusta manera, la tan necessaria coHaboració en aquesta 
materia. Els qui ens dediquem a l'ensenyament com a pro
fessió de la nostra vida entenem que és dins el sole deIs 
nostres infants on hem de sembrar la llavor de l'estima, del 
coneixement i del respecte a una llengua de que una tarda i 
una altra aquÍ parlam. Aprovar aquesta proposició no de 
llei del Grup Parlamentari PP-Um és de sentit comú i estam 
segurs que vostes en tenen. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Altres grups que vulguin interve
nir? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una intervenció 
breu, per dir que codirigir una codirecció entre el Ministeri 
d 'Educació i Ciencia i la Conselleria de Cultura respecte del 
departament de normalització lingüística sembla positiva per 
a la millora de l'ensenyament, o sigui, per a la incorporació 
de la llengua catalana al sistema educatiu de les Illes Balears, 
pero que des d'una postura, almanco des del meu partit, hi 
ha una preocupació, una preocupació perque ha passat un 
fet no gaire temps, que és que els senadors deIs Partit Po
pular han fet unes declaracions no precisament cap a la nor
malització de la llengua catalana en el sistema educatiu de les 
Illes Balears, sinó més aviat tot al contrari, i el conseller de 
Cultura, el Sr. Rotger, no ha tengut el coratge de contestar 
a aixo. Per tant, votarem evidentment a favor d'aqeusta pro
posició no de llei i ens teme m que no hi hagi una decisió fer
ma dins la Conselleria de Cultura per tirar-la endavant d'a
questa manera, almanco mentre no es llevi aquest malentes 
que s'ha creat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM i EEM, té la paraula 
el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La 
proposta que fa el Grup Parlamentari PP-UM per tal que la 
conselleria cogestioni el departament de normalització lin
güística, nosaltres volem suposar, i així ho ha expressat el 
portaveu del grup parlamentari proposant, que aquest depar
tament era de la Direcció Provincial del Ministeri d'Educació 
i Ciencia. Codirigir una serie de situacions, de les quals 
nosaltres creiem que eren competencies de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports del Govern de les Illes Balears. 
Temes com l'aplicació deIs programes oficials de llengua i 
literatura catalana, llibres de text, material didactic utilitzat 
a l'ensenyament de la llengua catalana eren una serie de 
qüestions que qui en té la competencia és la Conselleria de 
Cultura. 

De totes maneres, nosaltres creim que sempre és 
positiva, malgrat el que ja han apuntat al tres portaveus. 
em pens que nosaltres, amb la quantitat de pro poses qu~ 
hem fet sobre temes de normalització lingüística o 
temes d'ensenyament en llengua catalana en aquest 
parlament, molts deIs quals també han estat fets des del 
sentit comú, entenem nosaltres, i aixÍ i tot no s'han 
aprovat, pero, com deia abans, el nostre grup no estara 
mai en contra de la col-laboració entre institucions per 
tal de tirar endavant programes de normalització i d'in
corporació de la nostra llengua al el sistema educatiu. 
Per tant, és vident que donarem suport a aquesta propo
si ció no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Grades, Sr. President. Señoras y señores diputados, 
ante esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario 
Socialista quiere manifestar en primer lugar y a tenor de 
la intervención del portavoz del Grupo PP-UM que el 
sentido común que sí que parece que predomina en sus 
intervenciones a veces no predomina en las mismas 
proposiciones, o digo en las suyas, digo en las de su 
grupo, porque, como ya dijimos el otro día, a nosotros 
nos da la impresión que éste es el segundo puntal -ma
ñana tendremos otros dos, más otros cuatro que se han 
retirado- que se hace para el apuntalamiento de todos 
sabemos quien. En todo caso, Sr. Marí, los técnicos le 
han fallado, no sé si los técnicos de mantenimiento, de 
auto mantenimiento o de escalada, les han fallado porque 
en la exposición de motivos habla de dos aspectos fun
damentales, si analizamos el texto de la proposición no 
de ley. 

Por un lado, habla del convenio general de coopera
ción entre el Ministerio de Educación y la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, supongo que quien ha -~ 
preparado esta proposición no de ley se lo ha leído, y 
en esa proposición no de ley, en el apartado segundo, de 
los siete acuerdos que firma el Sr. Ministro entonces 
Javier Solana Madariaga y el presidente de la Comuni
dad Autónoma Gabriel Cañellas Fons, dice a tenor 
seguido: liLa Consejería de CuJtUl'a, Educación y De
portes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
establecerá el programa de seguimiento y evaluación de 
estas enseñanzas 11 , y dice la Con elJeria de Cultura, Edu
cació i Esports, así como otros elementos de los siete 
acuerdos dice el Ministerio de Educación y Ciencia, Es 
decir, hay que dar por sentado que etcétera, etcétera; es 
decir, habla de que la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports llevará a cabo estos programas. 

Por otra parte, usted ha aclarado en su intervención, 
cuando se dirigía al departamento de normalización 

--------------------------------------... 
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.' gi:ústica, porque yo tenía uoa nota específica que decía: 
I.'~ué departamento? porque en la proposición no de ley, 
~os técnicos 00 le han preparado a qué departamento se 
. fiere, porque, que yo epa, hay dos departamentos, uno en 
'~ Ministerio de Educación y Ciencia, la Dirección Provincial 
ele Baleares, Y otro en la Con el leria de Cu ltura, Educació i 
~ports. Yo puedo hablar, por la informac.ión .~ue .me .. ~a~l 
transmjtido que el departa mento de normahzaCLOn 11l1gulst l
ca del M.in istel"io de Educación y Ciencia form a parte, como 
usted muy bien sabe, del organigrama del Ministerio de Edu
cación y Ciencia dentro de la un idad de programas educati
vos, y está aprobado en lIna resolución de 3 de etiembre de 
J992, la primera vez que se habló de unidades de programas 
edllcativos fue en 1986: e pecíficamente, para la Comunidad 

utónOO1a de las Islas Ba leares, aparece el departamento de 
normalización li ngüística . que tiene un ámb ito de actuación . 
y siete funciones que le pasaré a relatar, cosa que no he 
podido conseguir del departamento de normaüzación lin
güística de la Comun id<td Autónoma. Las funciones son 
estas: Primero, fomentar y ana li zar los procesos de normali 
zación lingüística en los centros escolares desde el punto de 
vista administrativo y del LISO del catalán como lengua vehi
cular de la enseñanza. Segundo, asesorar el diseño de planes 
y actuaciones que se realicen en los centros en materia de 
normalización lingüística. Tercero, participar en la coordina
ción de las actuaciones que en materia de normalización 
lingüística se realicen en otros departamentos de la adminis
tración educativa. Cuarto, impulsar la colaboración con otras 
instituciones y entidades con responsabilidad en materia de 
normalización lingüística .éste en concreto habla de que 
específicamente sí que se impulsará la colaboración-o Quin
to, participar y colaborar en los términos que se consideren 
en cada caso en los estudios y análisis que en materia de 
educación bilingüe realicen otras instituciones -también de 
colaboración-o Sexto, asesorar en materia de normalización 
lirigüística los diferentes departamentos de administración 
educativa. Séptimo, impulsar y coordinar la publicación de 
documentos, estudios y materiales de apoyo a la normaliza
oión lingüística y la enseñanza de la lengua catalana. Con lo 
cual sí que este departamento, como he comentado, existe; 
no sabemos de las actuaciones del departamento de la Conse
lJeria de Cultura, Educació i Esports, sí que sabemos, a nivel 
presupuestario, que en el programa de sistemas y planes 
educativos, el 4203, cuando habla de ordenación y evaluación 
de la enseñanza del catalán, hay un presupuesto que la con
selIeria adjudica a la normalización lingüística. 

Bien, en cualquier caso, parece que mañana y en días 
SUcesivos discutiremos algunos elementos más relativos al 
plano educativo. Sí que le he de decir que, a pesar de que 
co~ argumentos la postura coherente y de sentido Común 
~er¡a, no sjmplemente por fallos técnicos, a ver si mejoran 
Os tecnicos, sí que les tendría que ofrecer una transacción , 
una transacción en el sentido de intentar ver que el sentido 
cOmún impera, que la colaboración se impone a la compe
tencia y que el beneficio será para todos. 

1 La transacción que ofrezco, leo -la pasaré directamente 
a presidente por si todos los grupos están de acuerdo con 

ella-, rezaría de la siguiente manera: IIEI Parlament de 
les Illes Balears insta el Ministeri d'Educació i Ciencia i 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports a-coordinar 
les actuacions deis seus departaments de normalització 
lingüística a Balears, i a gestionar-los conjuntament per 
tal d'assolir la més correcta avaluació deis processos 
d'incorporació de la /lengua catalana a tots els a.mbits de 
l'ensenyament no universitari a les Illes Balears ll

• Si 
están de acuerdo, ofrecemos, en el sentido que mejora 
el texto, y fundamentalmente, no tanto que mejore el 
texto , sino que está más fundamentado, creemos, 
es' más sensato, es más realizable y es más coherente. 
Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Tejero. En tom de replica, té la paraula 
el Sr. MarÍ i Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Pascual, 
vull donar les gracies pel suport que dóna a la nostra 
proposició no de llei, i no sé si és adient aquí parlar del 
que fan els senadors a Madrid; cregui'm que em té en 
aquestos moments sense cap preocupació; a vegades és 
difícil que tothom estigui sensibilitzat per un tema, a un 
lloc ho pot estar més que a uns altres. 

Quant al Sr. Gomila, també donar-li les gracies pel 
suport que donara a la nostra proposició no de llei. 

1 llavors, quant al Sr. Tejero, jo no sé si hauria de 
parlar en castella perque entengués exactament el que 
jo vull dir, vull agrair-li l'esfor~ que fa quan vol emprar 
la nostra llengua, peró jo crec que ha estat molt respec
tuós quant a la feina que fa el departament de normalit
zació lingüística del Ministeri d'Educació i Ciencia, del 
qual en cap moment he dit que no actuas, sinó que tenia 
dificultats per actuar. 

... 
En definitiva, el que nosaItres proposam creim que 

és el mateix que voste propasa amb aquesta transaeció, 
vull dir que no hi trobam cap diferencia; per tant, el que 
volem nosaltres, com deia abans aquí, a la tribuna, era 
que quan parlam de catala, quan parlam de la nostra 
llengua, ho facem d'una manera tranquila, no demanem 
el que fan els senadors a Madrid, no busquem el que 
se'n diu a una aItra comunitat autónoma, no demanem 
que ens vengui a donar ningú lli~ons del que hem de fer 
aquí, nosaltres som sobirans en aquest parlament i feim 
alió que estimam oportú d'acord amb les. nostres convic
cions i amb els nostres programes electorals, ¡que quedi 
ben ciar perque no hi hagi cap dubte, i ha repetirem 
tan tes vegades com sigui necessari, que la nostra llengua 
és la catalana; si algú ho vol, també li acceptam la mo
dalitat balear perque, com es va dir aquí fa moIt poe 
temps, tant cata la és el que parlam a Eivissa com el que 
parlen a Mallorca, a Menorca o a Formentera. 

~-----------------------------------
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Per tant, per la meya part, Sr. Tejero, li diré que en ma
teria d'educació no em fa falta cap tecnic, afortunadament; 
me'n faran falta a molts altres temes que el meu grup em 
vulgui encarregar, pero quan és un tema d'educació, que és 
la meya vida l'ensenyament, jo el conec no el que I'hauria de 
coneixer bé, tal vegada el conec menys que voste, pero ten
gui la seguretat que les meves intervencions em porten bas
tant de temps de preparació i no em fa falta suport tecnic ni 
de manteniment, ni de qualsevol altre tipus perque, afortuna
dament, em se defensar jo tot sois. 

Per tant, li acceptarem la seva transacció, encara que 
entenem que no significa cap modificació de cap mena. Pero 
perque vegi aquesta bona voluntat, I'hi deim que sí. Gracies. 

(El Sr. Presiden! reprerl la direcGÍó del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Marí i Tur. Hi ha tom d 'intervenció en 
contrarepJica? Sí, Sr. Tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Sí, gracies, Sr. President. Primerament, agraesc al Sr. 
Marí i Tur que accepti la transacció; nosaltres creim que sí 
que la millora substancialment i, si voste la llegís, segura
ment que admetnl que millora substancialment la primera 
proposta. Nosaltres creim que aixo és més que possible, és 
reaJitzable. En cap cas, en cap moment he pretes posar-Ji la 
qüestió que voste no ho havia preparat, jo he dit que ho 
havia posat en el Parlament, ho diré i voste ho sap, d'acord? 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. No havent-hi més intervencions, 
entenc que el Sr. Marí i Tur ha acceptat en nom del seu 
grup la proposta de transacció i, en conseqüencia, el que se 
sotmet a votació és el següent: "El Parlament de les Illes 
Balears insta el Ministeri d'Educació i Ciencia i la Conse
Heria de Cultura, Educació i Esports a coordinar les actuaci
ons deis seus departaments de normaJització lingüística a 
Balears i a gestionar-los conjuntament per tal d'assolir la més 
correcta avaluació del procés d'incorporació de la Hengua 
catalana a tots els ambits de l'ensenyament no universitari de 
les Illes Balears." 

Entenc de les intervencions que es pot considerar aprovat 
per assentiment aquest text? Queda aprovat per assentiment. 

Acabat el darrer punt de l'ordre del dia, conelou aquesta 
sessió. Moltes gracies a tots. 

d 
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