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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats , bones tardes a tots. Comen
a la sessió plenaria d'avui horabaixa. EIs prec que s'asse
n en els seus escons i guardin silencio 

1.1) Pregunta RGE núm. 1937/94, de I'Hble. Sra. Diputa
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari 
CIALIST A, relativa a la previsió d'inversions per al Pare 
:ural a l'Albufera d'es Grau . 

EL SR. PRESIDENT: 

La primera pregunta és la 1937 de la diputada Sra. 
l oaDa Mad a Baree!ó i Maní, del Grup SOCIALISTA. 
rela ti va a previsió d 'i nversions per al pare natural de 
j 'Albufera des Grau. Té la. paraula la Sra . Baree!ó. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Voldríem demanar als meJ11-
bres del Govern, al eonseJler d'Agdcultma, quina ~ la 
previsió d inversioDS que té el Gover!) de la Corntl rllt.at 
Autonoma en 199'4 per a l Albufera d'es Grau a Menor
ca. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller d' Agri

cultura. 

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

Grades, Sr. President. Un total de 21 milions per esco
rnetre el muntatge del centre d 'informació provisional i les 
despeses de personal (dues persones), la restauració de part 
del Camí de Cavalls que es troba en el futur parc, alguna 
publicació divulgativa del parc. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres li hem demanat exacta
ment quina era la previsió pressupostaria de tots aquests 
conceptes que ha assenyalat el conseller d' Agricultura, i 
evidentment, si, per exemple, en aquests 21 milions que 
aporta per a gestió hi participen altres entitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Vol tornar afer ús de la paraula el 
conseller Sr. Morey? Té la paraula. 

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

Aquesta és la previsió del Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

r 
1.2) Pregunta RGE núm. 1938/94, de I'Hble. Sra. Diputa

da Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a declaració del parc natural a I'AI

I hufera d'es Grau. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 1938, també de la Sra. Joana 
Maria Barceló i Martí, del Grup SOCIALISTA, relativa a 
declaració del parc natural a l'Albufera d'es Grau. Té la 
Par aula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Dia 3 ele mar<,; de I'any 93, el Sr. 
Conseller d'Agricultura va assenyalar en aquesta mateixa 
cambra alIó de dir: Jo die que la declaració de parc natural 
sera abans d'un any. Ja ha passat I any i, per tant li hem de 

demanar, Sr. Conseller d' Agricultura, qua n estara la 
declaració de parc natural per a l'Albufera d'es Grau. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el conseller Sr. 
Morey. 

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

Estant próxima l'aprovació provisional del Porn i 
l'oberturta d'informació pública, dependra del nombre 
de delegacions que s'hi presentin que aquesta declaració 
oficial pugui ser entre tres i sis mesos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula al Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Evidentment, les respostes 
respecte de l'Albufera d'es Grau no són suficients. La 
primera no la acabada de contestar amb dir-ne la quanti
tat total; a la segona, tornam a estar sense cap compro
mís per la zona natural més important de l'illa de Me
norca i que és el nucli basic de la reserva de la biosfera. 
Dijous ens donen un gran diploma i el Govern balear 
d'aquestes illes, amb molts de compromisos signats pura
ment de paraula i de paper, continua sense exercir les 
seves responsabilitats a tot el que fa referencia al suport 
necessari del Govern a una opció que és la reserva de 
Menorca com a reserva de la biosfera. El compromís 
del Govern queda clar amb aquestes respostes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. No hi ha més intervencions. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1842/94, de I'Hble. Sr. Di
putat Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a productes que comercia
litzara l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear. 

1.5) Pregunta RGE núm. 1843/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a ingressos prevists per 
l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1845/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Valentí Valenciano i López, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a parells de sabates que 
pensa comercialitzar l'empresa Nova Generació d'Ex
portació Balear. 
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1.9) Pregunta RGE núm . 1846/94, de l'Hble. Sr. Dipu tat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a volum de des peses previst per l'empresa 
Nova Generació d'Exportació Balear. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1878/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a contestació a les soHicituds de docu
mentació de les empreses mixtes Tradición y Calzados S.A. 
i Tradición y Calzados France S.A. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 1842, del Sr. Va
lentí Valenciano i López, relativa a productes que comercia
litzan\ l'empresa Nova Generació d'Exportació Balear. Té 
la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gnicies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Ate
nent que avui matÍ ha tengut lloc una comissió d'Hisenda en 
la qual s'ha tractat abundosament aquesta empresa, Nova 
Generació d 'Exportació Balear, i s'ha donat resposta a 
aquestes preguntes. Sr. President, retiraríem les preguntes 
1842, 1843, 1845 j 1846, i, si m'ho permet el president, la 
1878, com que també ha entrat en el registre d'aquest parla
ment la resposta a les peticions de documentació, també la 
donam per resposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. 

1.4) Pregunta RGE núm. 1834/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a creació i desenvolupament de laboratoris de con
trols de qualitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 1834, del diputat 
Sr. Orfila i Pons, del Grup PSM i EEM, relativa a creació i 
desenvolupament de laboratoris de control de qualitat. Té la 
paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Dia 23 de novembre de l'any 1993 
el Parlament de les Illes Balears va aprovar una serie de 
resolucions referides al Pla de reindustrialització de les Illes, 
entre elles una que deia el següent: "El Parlament de les Illes 
Balears insta el govern que en les actuacions destinades a 
promoure la recerca i el desenvolupament es doni prioritat 
als projectes conjunts presentats per grups d 'empreses, així 
com a potenciar la creació i desenvolupament de laboratoris 
de control de qualitat". D 'aquí la nostra pregunta: Ha tingut, 
el Govern de les Illes Balears, alguna actuació els darrers sis 

mesas per impulsar la creació i desenvolupament de 
laboratoris de control de qualitat? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el conseIler Sr. 
Triay. 

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

Sí, gnl.cies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. Tal com vam anunciar en passades compareixences 
el Pla de reindustrialització en aquests moments est~ 
practicament a punt de ser dut endavant amb els decrets 
que hem aprovat , pero que, en funció del pla que encara 
esta en vigor, dic que hi hem aportat en aquests mo
ments diverses actuacions, que són les següents. Primera, 
a Mallorca, 3.576.500 pessetes; a l'Iteb de Menorca, 
2.500.000; a Pime de Menorca, 1.343.000, i a Trauler 
S.L., 1.376.000. Són actuacions que s'han fet ja en labo
ratoris que fa anys que esta n en vigencia i que, en 
col·laboració amb altres conselleries, com pot ser la 
d'Obres Públiques, etc., estam disposats a potenciar. 

Per tant, crec que la resposta correcta seria que, una 
vegada que els nous decrets entrin en vigor, practica
ment a dins aquest mes de maig, intentarem, amb l'apor
tació de noves peticions que tenim, per exemple del 
sector de la llenya, del moble a Manacor, i algunes altres 
d 'altres illes, potenciar els laboratoris que en certa ma
nera creim que encara falten i deIs quals hi ha necessitat. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Orfila? Té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. E l nostre grup té la sensaqió 
que aquelles frisaJlces que tenia el Govern a hora d ~~ 
provar el Pla de reindustl'ialització no s 'han corresp0Sl 
després amb la dura realitat , i és que fa sis mesas que C$ 

va aprovar aqueJl pla i fins ara pnkticament no s ha 
posat en funcionament. Una de les qüestions amb la 
qual no s'ha posat és amb aquest punt concret que par
lava de potenciar la creació de nous laboratoris; ja ho ha 
explicat el conseller, s' ha ajudat en base a l 'antic Pla de 
reindustrialització encara en vigor, 'ha donat suport als 

laboratoris que ja hi existien, pero de cap manera s ha 
potenciat cap de nou. 

No altres hem de lamentar les poques frisances de~ 
Govern , la lentitud del Govem a posar en practica peJ 

la via deis decrets ele concreció tot alió q ue es va apro~ 
var amb el Pla de reindustrialització, i hem de reco.rd?' I 
que les frisances que en el seu momem s hi van-=j 
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van ser les que van impossibilitat que hi hagués un acord 
consensuat de tots els grups per donar suport a un pla que 
naixia amb la voluntat de rebre el suport de tots els grups 
parlamentaris. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Triay? Té la paraula. 

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

Sí, molt breument, és per dir que tenim dues peticions 
concretes d 'uns laboratoris per tirar endavant i que la impos
sibilitat d'acord entre diversos sectors en aquest moment ens 
dóna la impossibilitat de fer un acord concret, concretament 
amb el de la llenya, Manacor concretament i Palma demanen 
un mateix laboratori, nasal tres creim que, en definitiva, Ma
llorca necessita un laboratori concret i que, una vegada s'a
partí una documentació concreta per a un laboratari únic i 
exclusiu per a Mallorca, li donarem suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1844/94, de l'Uble. Sr. Diputat 
Valen tí Valenciano i López, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, relativa a volum de la facturació de l 'empresa 
Nova Generació d'Exportació Balear. 

EL SR. PRESIDENT: 

Abans de fer la següent pregunta, valdria fer l'observació 
que em queda el dubte de si la 1844 el Sr. Valenciano també 
l'ha retirada. La 1844, la sisena pregunta, perque no l'ha 
esmentada en la seva retirada de preguntes; esta relacionada 
amb el volum de facturació de Nova Generació d'Exportació 
Balear. 

Sí, Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. També s'ha donat resposta a aquesta 
pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte. 

1.8) Pregunta RGE núm. 1869/94, de 1 HbIc. Sra. Diputa
da Maria Antonia VadelI i Ferr er, del Gr up Parlamentad 
PSM i EEM relativa a paralització de les obres de ses Cove
tes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1869, de la 
diputada Sra. Maria Antonia Vadell i Ferrer, del Grup 
PSM i EEM, relativa a paralització de les obres de ses 
Covetes. Té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Moltes gracies. Sr. President. La pregunta és molt 
simple: Que espera la Conselleria d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori per paralitzar les obres que s'es
tan realitzant a ses Covetes? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Té la paraula el canseller Sr. 
Reus. 

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

Sr. President, Sra. Diputada. És un tema interessant 
perque pat implicar moltes coses. Faria falta refrescar 
un poc les dades, els conceptes. Ens trobam amb uns 
fets maIt clars, a nivell de Costes de 1 'Estat hi ha dos 
informes contradictoris, el primer dictat per Jefatura de 
Costas de Balears i l'altre, el darrer, que és el vinculant, 
dictat pel director general de Costes, organ superior. 
Pareix que ens trobam amb un tercer de Jefatura de 
Costas que no pot invalidar-ne el segon, per rang jerar
quic; per la qual cosa, nosaltres hem demanat de Costes 
de l'Estat, a nivell provincial i a nivell central, que hi 
hagi una ratificació de criteri. Sabem que hi ha en a
quest moment dictamen s jurídics oberts a nivell de 
l'Estat central i de periferica, i el que seria divertit seria 
anunciar que a la millar l'Estat ha de tornar enrera una 
altra vegada. És un tema de vaivens en el qual voste i jo 
podem tenir una sensibilitat clara respecte que seria 
maco no fer aqueix edificio El tema és que, p~r desgra
cia, hi ha uns promotors que han actuat amb Ilicencia 
d'obres, donada la partida a un planejament aprovat, 
amb un informe preceptiu vinculant emes per autoritat 
competent i estan pendents de saber realment com acaba 
aqueixa historia, que és com menys divertida. 

Dema mateix som a Madrid, no per a aquest tema en 
particular, pero hi feia comptes plantejar-Io, perque 
realment ha creat un estat d'opinió pública molt deter
minant i estam pendents de veure com acaba aqueixa 
historia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConseIler. Vol tornar afer ús de la pa
raula la Sra. Vadell? Té la paraula. 
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LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnkies, Sr. President. Sr. Conseller, em sap molt de greu 
dir-lí-ho, pero deu ser l'únic que es diverteix amb aquest 
tema. Nosaltres el que voldrÍem dir és que tant l'ajuntament 
de Campos, governat pel PP, com el PP al ConselI Insular de 
Mallorca, com el Govern del PP, es neguen a fer aquesta 
suspensió cautelar que realment es podria fer mentre s'espe
ren tots aquests informes. Hi ha altres evidencies que aconse
llen i justifiquen plenament que es pugui fer aquesta suspen
sió cautelar. Per exemple , no sé si saben vostes que les nor
mes subsidiaries de Campos encara no són vigents, no han 
estat publicades al BOCAIB, aquesta és una evidencia i un 
moti u per poder paralitzar. Un altre detall, només és un 
detall, els solars alla on es construeix encara no tenen condi
ció de solar, per tant no es pot construir a una zona rústica 
en aquest cas o urbana si no té condició de solar. Em sembla 
que ana m d'Herodes a Pilat i traspassam la pilota d'un orga
nisme a un altre, i tots ells, tant Costes, com el Govern bale
ar, com l'ajuntament de Campos, com el ConselI Insular de 
Mallorca, cadascun per si mateix hauria pogut fer aquesta 
suspensió cautelar. Mentrestant es construeixen a bon ritme, 
fins i tot es fan hores extres, i si hi ha lloc a aquestes indem
nitzacions, si és que s'arriben a produir, aniran creixent de 
cada vegada més. Creim que no s'han d'esperar tants d'infor 
mes i s'ha d'actuar d'una manera molt més efica~ i amb 
molta, més contundencia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President, senyora diputada. Per a mi és divertit ob
servar com amb bona voluntat es diuen coses que després 
poden crear molts de problemes, per a mi és més important 
saber que si no vaig alerta em puc veure obligat a estar en
mig d'un procediment que pot derivar en un pagament d'in
demnitzacions per un import molt important; és a dir, que 
tal vegada aquesta actuació a Ses Covetes, si no anam bé, ens 
pot significar haver de pagar indemnitzacions que podrien 
estar aconduldes a altres actuacions, com per exemple a la 
dotació de cent habitatges socials a aquesta regió. És divertit 
veure com amb doblers públics, la gent, de vegades, emet uns 
judicis de valor poc fonamentats i carregats de molt bona 
voluntat. Aixo sí. Pero hem de veure que parlam de temes 
que tecnicament són complexos i li he de dir, a la vista de la 
dificultat, que el ministeri esta molt preocupat, veurem 
aquests dies si el tema roda bé o malament, i jo li dic que si 
Costes manté el criteri de dir que són 20 metres i no 100, 
com va dir, jo aplicaré la lIei, derivant el problema, la res
ponsabilitat a qui l'ha creat, l'Estat. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. 

11 .1) Moció RGE núm. 1893/94, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política turísti_ 
ca en la temporada d'hivern, derivada del debat de la 
InterpeHació RGE núm. 1384/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia que corres
pon a mocions i veurem en primer lloc la 1893 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política turística 
a la temporada d'hivern. Aquesta moció ve derivada del 
debat de la InterpeHació 1834. Pel grup proposant té la 
paraula el Sr. Pallicer. 

EL SR PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma a: 1) Elaborar, en el termini de 
dos mesos, un pla de foment del turisme d 'hivern a les 
zones turístiques de les Illes que per les seves caracte
rístiques climatiques i d 'infraestructura tenguin una 
major viabilitat. 2) Elaborar, en el termini de tres mesos 
un pla que tendra com a objectiu impulsar el condicio
nament de la planta hotelera perque pugui estar en 
condicions de rebre clients a l'hivern. 3) Elaborar, en el 
termini de tres mesos, un pla de foment de turisme 
esportiu i cultural en coordinació amb el sector turístic 
de cada zona, el qual incorporara programes atractius 
per a cada segment de mercat: golf, ciclisme, senderisme, 
etc. 4) Elaborar, en el ter mini de tres mesos, programes 
específics per a cada zona turística per fomentar el 
turisme de la tercera edat; aquests programes tendran 
una animació constant el matí, tarda, vespre i nit. 
Aquest producte sera específic i diferenciador de qual-
evol altre. 5) Arribar a acords amb els tour operato/'S. 

per incloure dins els seu fullets els programes d'aroeni
tat i esports del producte d 'hivern de cada zona. 6) Per 
tal de millorar la comunicació als mercats turístics del 
nostre producte, de LOur operators, relailers, conswni
dors etc. , en el terminj de mig any, elaborara un pla 
que contempli accions combinades de relacions públi
ques promoció i publicitat. 7) Per tal de fer factibles els 
plans i programes abans esmentats, la Conseller ia de 
Turisme l1i destinara una quantitat minima de 250 
milions de pessetes" . 

(El Sr. Vice-president segon substilueix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Secretario Sr. Diputat, té la parau
la. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 115/ 10 de maig del 1994 4627 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si 
feim un poc de memoria, recordarem que a la presentació de 
la interpeHació varem recordar un poc el passat de la nostra 
indústria turística durant la temporada d'hivern, i com, a 
poc a poc, ens hem deixat llevar el fet de ser avantguardistes 
dins el turisme d'hivern, malgrat el clima i malgrat el que 
havÍem estat: els pioners. 

Les conseqüencies d'aquesta manca de política decidida 
fa que a les zones turístiques es vagi produint un fenomen 
de desertització per tancament deis establiments hotelers, les 
botigues, els restaurants, els bars i d'altres negocis es veuen 
obligats a tancar, tot plegat provoca un problema social molt 
greu, ja que els treballadors es queden sense feina, i un pro
blema economic, perque els petits empresaris just tenen mig 
any per mantenir el seu negoci i viure. És una economia que 
ben bé podem qualificar de feina a temps parcial. Davant 
aquest problema que s'ha incrementat durant aquests darrers 
anys, nosaltres proposam una serie d'iniciatives per Iluitar 
contra l'estacionalitat, en el benentes que són feines que 
s'han de desenvolupar, no just un any, sinó any rera any, fins 
que el producte s'hagi consolidat. Per tant, passaré amb 
brevetat a explicar el conjunt d'aquestes propostes. 

La primera, fa referencia a zones turístiques amb una 
major viabilitat. No hi ha cap dubte que vendre l'hivern a la 
Mediterrania no és facil, entre d'altres coses pel clim;:t, pero 
així i tot, també és cert, que gaudim de moltÍssims dies de 
sol i que la mitjana de les temperatures és molt agradable, i 
que en general el clima és bonancenc i, sobretot, si ho com
param amb les mitjanes del mercat del nord d'Europa, tenim 
un gran avantatge. Per aquest motiu, aquí a les Illes hem 
d'estudiar les zones turístiques de manera que fent un mapa 
deIs microclimes, així com del que es diu per part deIs vene
dors de vacances, el que diuen els IIfaxos ll

, el que hi ha, els 
fets, les infraestructures, els equipaments i els transports , 
puguem aconseguir tot un mapa concret de cada una de les 
zones turístiques per donar-los una prioritat. 

El segon punt fa referencia al condicionament de la plan
ta hotelera. A les zones alla on es doni prioritat per les ca
racterístiques apuntades, s'elaborara un pla per impulsar el 
condicionament deIs hotels, perque estiguin preparats i en 
condicions per rebre el turisme d'hivern. Dins aquest pla es 
POdrien acordar, també, ajudes per a les inversions. 

El tercer punt fa referencia al turisme esportíu i cultural. 
El mercat de I'esport que d'una manera no articulada va 
venent a les Illes i a pesar que és minoritari, és un mercat 
Potencial important, que ben planificat es podria incrementar 
eXtraordinariament; pero fa falta que es planifiqui i es resol
gUin les necessitats que específicament té cadascun d'aquests 
segments. Aquest pla coordinara tot l'esportiu amb el cultu
ral, i a més a més incorporat també a cadascuna de les zo
nes. 

b 

El quart punt fa referencia a la tercera edat, en 
aquest mercat i segment de la tercera edat, a Europa hi 
ha un mercat d'aproximadament 80 milions de persones 
de més de seixanta anys, aquesta seria la base i el viver 
per aconseguir el manteniment de les zones turístiques, 
pero per conquistar-lo hem de crear el producte. El 
primer és crear el producte, no podem anar cap a la 
promoció sen se tenir ben cIar quins són els nostres 
productes, cada zona turística ha de ser, per ella matei
xa, i competint amb altres, un gran club alla on els 
clíents se sentin en un ambient encisador. S'han de 
desenvolupar programes d 'animació de qualitat i que 
abastin tot el ventall de les necessitats deis clients. Dins 
aquests programes la varietat i la Huita contra la rutina 
han de ser els eixos per arribar a donar satisfacció als 
nostres visitants. Aquest producte s'ha d'elaborar per 
professionals i s'ha de desenvolupar amb la precisió 
d'un rellotge suís, no podem deixar a la proverbial 
tecnica de la improvisació tot el funcionament deis 
programes. 

El cinque apartat fa referencia a la comunicació, el 
cinque i el sise. Tots aquests programes que he esmentat 
abans i el producte, el producte una vegada fet, delimi
tat, s'han de donar a coneixer, d 'una manera adient, per 
la qual cosa hem d 'utilitzar totes les tecniques que hi ha 
en aquests moments i que resulten més eficaces. Ja que 
la comercialització en un tant per cent altÍssim es pro
dueix a través deIs tour operators, hem d'aconseguir que 
el producte es publiqui als seus fullets. EIs criteris de 
milers i milers de fullets que es distribueixen, tant als 
retailers com als consumidors, resulten un mitja moIt 
apropiat per a la seva publicació. Pero no basta aquest 
aspecte publicitario La política ha de ser, primer d'acon
seguir el producte, que ere! una demanda, pero després 
l'hem de comunicar amb els segments deis consumidors, 
a cadascun deIs segments. S'ha d'elaborar un pla a curt 
i mitjan termini per aconseguir aquests objectius, aquest 
pla combinara tot el referent a relació pública, promo
ció, incentius i publicitat, i sera l'instrument p~ecís per 
aconseguir uns millors resultats. 

El sete punt fa referencia als doblers. Amb paraules 
no es fa res, amb paraules l'únic que es fa és enganyar
nos a nosaltres mateixos, fan falta plans, voluntat i do
blers, pero els objectius són tan importants que si no
més s 'aconseguís, a mitjan termini, un increment de les 
vendes d'un 30% o d'un 40% durant tot el programa 
d 'hivern, aquestes iIles sofririen, sense cap dubte, un 
canvi qualitatiu tan important que sortirÍem un poc 
d'aquesta economia de monocultiu i que a temps parcial 
ens determina. 

El repte és fort , pero, a més a més de ser necessari 
és just, perque les vides de milers i milers d 'homes i 
dones no poden estar a una de les comunitats més ri
ques d 'Espanya amb un sentiment tan negatiu de no 
tenir feina , amb un sentiment de no ser útils a la se va 
comunitat i a les seves famÍlies. Aquesta distribució de 
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la feina tan temporera i injusta que tenim ara, durant l'hi
vern, que provoca també una distribució inequitable de la 
renda, l'hem d'intentar, entre tots, canviar. Aquest és el 
repte i pens que si ens ho proposam podem guanyar a mitjan 
termini aquesta batalla de l'estacionalitat i, com he dit abans, 
no amb paraules, sinó amb plans, amb voluntat i amb elo
blers. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el dip utat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des
prés del debat que varem tenir a la interpel·lació sobre po
lítica turística en temporada d 'hivern, avui ve la moció 
subsegüent, on es proposen una serie ele qüestions que jo 
crec que haurien de ser objecte d'un debat amb bastant Olés 
profunditat que el que avui es planteja. Hem de dir que amb 
una moció, només, es proposa l'elaboració de quatre plans 
eliferents, un pla de foment de turisme el'hivern a les zones 
turístiques de la Comunitat, un pla de conelicionament de la 
planta hotelera, un pla de foment de turisme esportiu i cultu
ral i per últim un pla d'accions combinades de relacions 
públiques, promoció i publicitat. És a dir, quatre plans en 
una moció de set punts. Per una altra banda, se'ns parla d'e
laborar una serie de programes específics de cara a la terce
ra edat i, per últim, es fixa una quantitat de doblers per 
desenvolupar tots aquests plans i aquests programes, una 
quantitat mínima, es diu aquí, de 250 milions de pessetes. 

Jo no és que estigui en contra que es facin o es puguin 
dur a terme una serie d'accions per incrementar i promocio
nar el turisme d'hivern a la nostra comunitat, jo cree que 
difícilment algú pot estar en contra d'a<;o, ara bé, jo crec 
que les fórmules que aquí es proposen, que el que es pretén 
és que sigui amb la iniciativa del Govern que es dugui a 
terme aquesta política turística en temporada d 'hivern, si no 
va combinada amb un interes per part del sector i fonamen
talment per part de les empreses turístiques, difícilment es 
podra desenvolupar qualsevol tí pus d'activitat com aquestes 
que es proposen aquí. Li posaré l'exemple que fins aquest 
any, aquest hivern passat ha estat el primer hívern que a l'illa 
de Menorca s'ha aconseguit dur turisme de l'Inserso durant 
la temporada d'hivern, perque, a causa de la situació de crisi, 
hi ha hagut algunes empreses, molt poques, que han demanar 
o varen de manar ja la temporada anterior, i després d'haver 
fet alguna pressió s'ha aconseguit que hi hagués aquest con
veni per dur turistes de l'Inserso durant la temporada d'hi
vern a 1 'illa de Menorca; pero li he de dir que la majoria deis 
hotelers, i pos I'exemple de I'illa de Menorca, pero també ho 
podríem fer extensiu a Mallorca i a Eívissa, no ten en gens 
d'interes que hi hagi una prolongació de la temporada turís
tica i molt manco a fer les inversions necessaries. encara que 

siguin subvencionades, per adaptar la seva planta hotele_ 
ra a aquest turisme d'hivern. 

Jo crec que la primera passa que s'hauria de fer, la 
primera passa que s'hauria d'aconseguir és si realment 
hi ha algun tipus d'interes majoritari per part del sector 
jo fins ara li he de dir, sincerament, i estic molt desenci ~ 
sat en aquest tema, que la majoría del sector no esta per 
aquesta labor. Hi ha una part del sector que sí, que és 
la que ha fet aquest plantejament d'allargar la tempora_ 
da i ele mantenir la planta hotelera oberta durant l'hi
vern, pero hi ha una immensa majoria que estan absolu-
tament en contra, i que ha ten en com una qüestió pura
ment económica, ele costos, que consideren que no és 
interessant. 

CIar, de quina forma s'ha d'aconseguir que hi hagi 
aquest interes, aprovant avui aquesta moció i demanant 
que la Conselleria de Turisme faci , o el Govern de la 
Comunitat, posi en marxa aquests plans? La veritat és 
que em planteja dubtes que aixo pugui ser aixÍ. Hi ha 
altres qüestions, per exemple, per impulsar el condicio
nament de la planta hotelera, perque tingui condicions 
per rebre clients d 'hivern, encara que vostes parlen 
d 'una quantitat mínima de 250 milions de pessetes, jo 
crec que la quantitat si es vol fer un condicionament 
seriós de la planta hotelera, i s'ha de donar algun tipus 
d'incentiu o d'ajuda des del Govern perque a<;o sigui 
així, quan s'hagi despert l'interes d 'aquest sector em
presarial perque ac;o es dugui a terme, 250 milions de 
pessetes són una quantitat quasj diría que ridícula. Ja sé 
que em dira que ha posa eom a mínim, i que podrien 
ser 1.000 o 2.000 milioos pero em se01bla que la quanti
tat és absolutament mínima. 

Pel que fa a elaborar programes específies a cada 
zona turística per fomentar el turisme de tercera edat, 
bé, crec que s'ha fet un esfor<; considerable, tant per 
part del Govern central com per part del sector per dur 
a terme els programes de I'}nserso, que són programes 
dirigits fonamentahnent a la tercera edat si voste es vol 
referir que s'a01plil ac;o en convenís a través de la 
Comunitat Economica Europea per aconseguir dur 
turisme de tercera edat d'altres paisos, de fet ja se'n du 
un poe de turisme, ja l1.i ha una certa quantitat ele turis
me de tercera edat d 'altres palsos, si el que es pretén és 
a<;o , bé hí podríem estar d'acord, sempre i quan hi 
hagi aquest jnten~s del sector; pero cIar, és que més 
endavant es diu que aquests programes tindran una 
animació constant, de matí, tarda, vespre i nit, és a dir, 
ja entram en qüestions molt concretes de programes 
d'animanció , que cree que són qüestions, que una cosa 
és que es complementi amb activitats de caracter cultu
ral o socio-cultural amb programes concrets des de la 
conselleria, en col-laboració amb empreses que duen 
turisme d'hivern, i una altra cosa és que parlem que han 
de fet des d 'aquí, des de la Conselleria de Turisme 
programes concrets d 'animanció, que jo crec que a<;o 
correspon fon amentalment a les empreses, i de fet les 
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'aos cadenes hoteleres disposen d'una secció, d'un departa
gl ent que es declica al temes cl'animanció i que elaboren els 
l:llS programes fins i tot n'llí ha que tenen les seves pr,opies 
s 'coLes d 'animació i plantegen una serie d'activitats. Es un 
:J11a que ero planteja dubtes, la forma com esta plantejat no 
cree que sigui la més correcta. 

En definitiva, pel que fa a aquesta mo.f'ió, he de dir que 
per part meya, en els punts 1, 2, 3, 4 i 6, se'm plantegen 
bastants dubtes; no aixÍ en el punt 5, que el votaré favora
blement. perque crec que sí que és interessant, encara que 
jo crec que ja es fa, en part, que s'incloguin tots els progra
mes d'amenitats i d'esports que es fan a cadascuna de les 
zones a totes les publicacions. 1 pel que fa al punt 7, li hauré 
de dir que no, perque el punt 7, ja dic, em sembla que pri
mer haurÍem de definir si realment hi ha un interes i és 
necessari fer tot aquest conjunt de programes i de plans, i a 
partir d'aquÍ, veure quina és la quantitat més adient, pero 
crec que una quantitat de 250 milions, si realment hi ha un 
interes per part del sector de fer tot a<;o, és una quantitat 
totalment mínima, ridícula, i crec que una vegada s'hagués 
formulat tota la resta, haurÍem de parlar ja d'aquestes qües
tions. 

Jo crec que aquest temes, tenint en marxa, com tenim, els 
plans de l'oferta turística de Mallorca, que en aquest mome
nt es troba en fase d'aprovació, encara que esta un poc en
darrerit, i estan en fase d'elaboració els plans de l'oferta 
turística de les illes d'Eivissa, Formentera i Menorca, crec 
que s'haurien de contemplar o s'haurien de preveure, no no
més els aspectes únicament i exclusivament urbanístics dins 
aquests plans d'ordenació de l 'oferta turística, sinó també 
tates aquestes altres qüestions que afecten el turisme d'hivern 
i també el turisme en general. Esperarem veure quin es són 
les explicacions que es donen a la replica, pero ja li avan<; 
que al punt 7 el meu vot sera negatiu. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
PaUicer, ja el dia de la interpeHació almanco varem estar 
d'acord que hi havia una manca de política turística d'hi
Yerno És clar que des del Govern se'ns va dir tot el contrari, 
afirmant que tot el que nosaltres havíem posat aquí damunt 
de negatiu, ells , com és normal, ho veuen en positiu, i diuen 
qUe tot aixo que nosaltres demanam ja es fa . Hi estam acos
tumats, pero aquest grup que represent, el seu i d'altres de 
l'oposició tenim la labor en aquesta cambra de presentar les 
nostres alternatives, com així altres vegades també s'ha 
demanat des del propi conseller de T urisme, en aquest tema. 
El conseller moltes vegades ens ha dit, "presentin vostes les 
alternati ves que farien vostes? " 1 la veritat és que moltes 
Vegades presentam aquestes alternatives o el que per al nos
tre grup seri a necessari que es fes. 

b 

Avui ens trobam amb una moció del Grup Parlamen
tari Socialista, que vagi per endavant que tendra el nos
tre suport, perque entenem que totes aquestes coses que 
es pro posen podrien rompre el greu problema d'aques
tes illes o almanco podríem intentar millorar i rompre 
1 'estacionalitat. Crec que totes les iniciatives per Huitar 
contra aquesta estacionalitat són benvingudes, i la veritat 
és que tant si són del Grup del PP com d'altres grups, 
en aquest cas del Grup Socialista, tendran el nostre 
suport, perque el que no podem fer és dir "s'esta fent", 
posem-ho en practica i que es pugui dir, "s'ha fet" 
al manco sabrem si realment té uns resultats o no. 

De la moció, ja li ho dic, li donarem el nostre suport, 
pero voldria fer quatre matisos. Per exemple, al punt 5, 
guan diu "arribar a acords amb els tour operators per 
incloure dins els seus fullets el producte d'hivern de 
cada zona", hem de dir que ja en els pressuposts nosal
tres varem ser ben clars, dient que els pressuposts, prin
cipalment de promoció , era insuficient, pero és el que 
és; el problema que veim és que si es vol continuar fent 
el que s 'havia fet fins ara, com es fa, el que veim és que 
una altra vegada el turisme d'hivern, la promoció cap al 
turisme d'hivern quedara una altra vegada fora fer-se i 
realment arribarem a la temporada d'hivern, haurem 
tengut un bon estiu, haurem tengut una gran temporada 
turística d'estiu, pero realment quan es tractara d'haver 
fet unes inversions o una promoció per al turisme d'hi
vern, creim que aquesta manca sera patento 

En el punt 2, qua n diu "elaborar en el termini de tres 
mesos un pla que tendra com a objectiu impulsar el 
condicionament de la planta hotelera perque pugui estar 
en condicions de rebre clients a l'hivern", li he de dir 
que pot ser que hi hagi empresaris que no vegin massa 
clar aquest punt o que tenguin els seu s dubtes, pero 
també en tenien al pla de modernització, també hi ha 
molts d'empresaris que no s'han adaptat al pla de mo
dernització, i jo crec que el Govern ha de dir realment 
cap on vol anar, i aquest és un camí, adaptar, no només 
els hotels a un pla de modernització, sinó adaptar-los 
per rebre uns clients d 'hivern. 1 li vull dir una cosa, Sr. 
Pallicer, almanco de part del nostre grup, crec gue hi ha 
bons empresaris en aquestes illes que es voldran adaptar 
a aquest pla, és a dir, els bons empresaris d'aquestes illes 
s'adaptaran perfectament a aguest pla. 

1 també vull dir, perque aquí dins ha paregut, en 
una intervenció, que es deia certa cosa d'una zona, jo a 
la zona en coneret que conec li vull manifestar que 
l'empresari esta disposat a aixo i l'empresari de cada dia 
més veu clarament, i la prova és que almanco a la zona 
que jo conec de cada vegada més s'intenta que a \'hivern 
s'obrin més hotels; pero també li he de dir que per 
ventura més per la iniciativa privada i de qualque ajun
tament que per la labor del Govern, i aixo també ho 
volem deixar dit aquí dins . 
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Per tant, jo cree que aixo és possible, és cert que els 250 
ilions poden pareixer poc, pero també ens pareix poc el 
'essupost que té la Conselleria de Turisme, és el que hi ha, 
Jsaltres hem manifestat clarament que el pressupost de 
'omoció era poc, pero hem de fer feina amb el que hi ha , 
'er feina amb el que hi ha vol dir que davant aquestes grans 
mporades que ens vénen, dins l'estiu, anem a posar aquests 
Jblers, invertim uns doblers que fins ara no hem invertít 
~r a un turisme d 'hivern que cree que sera almanco un 
,tent de rompre l'estacionalitat que tots els ciutadans d'a
lestes il/es agrairien, perque no oblidem que rompre aques-
estacionalitat també és una labor que ens hem de plantejar 

nivell social, és molt important. Per tot aixo, ti donarem el 
Jstre suport a aquesta moció. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Sansó. Grup PP-UM, Sr. Palau, té la paraula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, 
sta m davant una moció que ha presentat el Grup Socialista 
ue és conseqüencia de la interpeHació que varem veure fa 
ues setmanes en el pIe d'aquest parlament i que fa referen
ia a la política turística, sobretot en temporada d'hivern. 

Jo vull diT que després d 'haver tengut el debat que varem 
~nir aquí fa un dies en relació amb la interpeHació, de les 
esolucions que es presenten avuj amb aquesta moció voldria 
ir que em pareixen curtes, que em pareixen poques, em 
'areixen fins i tot sense el contengut que necessitarien tenir 
'er realment tenir les conseqüencies que tots buscam en a110 
ue jo diria que és no política turística només de tempora
.a d'hivern, sinó allargar la temporada turística durant 
'estiu. Vull dir que m'han paregut poques i que, d'alguna 
aanera, aquesta moció m'ha decebut; jo esperava aItres 
oses, aItres resolucions. 

Quan el portaveu del Grup Socialista l 'altre dia parlava 
le política turística i es referia al problema de l'estacionali
at, vul! dir que hi estam d 'acord. és un problema que tenim 
otes les illes d'aquesta comunitat j és un problema que voste 
nolt bé deia que podia haver-hj per diferents fenómens, 
.limatológics, circumstancies socials i fins i tot jo m atreviria 
. dir-ne uns altres, que poden ser circumstancies de preus o 
le tipus impositius que tenim a la nostra comunitat i que 
nés endavant, si el temps m'ho permet, els analitzarem. 

E l nostre grup pensa que el que es fa fins ara, fjns a la 
lata, és una política encertada quant a aLIó que es pretén de 
)l'olongació de la temporada turística. Ja vaig dir !'altre dia 
m e l debat de la interpel'lació que no m'agradava parlar de 
urisme d'hivern o de turisme d'estiu, sinó que tal vegada 
n'agradava més dir que en comptes de tenir sis mesos de 
emparada, tenir-ne vuit, tenir-ne nou o tenir-ne deu, i si en 
'ossin dotze, ja seria, com aquel! que diu, el maxim. Nosal-

tres creim que hi ha moltes mane res per aconseguir 
aquesta prolongació de la temporada, pero repetiré 
algunes de les coses que vaig dir l'altre dia; un deis te
mes podria ser acanseguir més cups de turisme de terce_ 
ra edat -de l'Inserso-; l'altre podria ser proporcionar 
també el turisme de tercera edat europeu; un altre 
fomentar el turisme de segona residencia; l'altre, COnti~ 
nuar promovent cada dia més ofertes esportives, bé en 
temporada mitjana o en els mesos d'hivern, com poden 
ser golf, turisme juvenil, turisme nautic, turisme de 
salut, ciclisme, turisme rural, etc.; un altre, que el cree 
el més important perque hi podem fer molt des d'aquí, 
pero tenim una dependencia absoluta en aquest tema, 
que és del elels pro pis tour operators, i -es mentalitzar 
d'una vegada els tour operators que així com fan uns 
fullets, que acaba la temporada, bé sigui a finals d'octu
bre o bé sigui el dia 15 de novembre, mentalitzar-los-ne, 
ter-Ios-ho veure, i crec que s'sta en el camÍ i ells també 
ho comencen a coneixer, que és que a les nostres illes, 
donat el clima que tenim, l'oferta que tenim, és possible 
dur turisme altres mesos, és a dir, prolongar aquesta 
temporada i que hi puguin venir fins al 31 de desembre 
o fins i tot que aquesta temporada no s'interrompi; un 
altre tema -crec que aquí ha sortit- és que fins i tot hi 
pot haver alguns empresaris que s'ho pensen molt, s'ho 
pensen dues vegades abans d'obrir un establiment a 
l'hivern és que, donats els preus, com és natural, que es 
cobren, d'alguna manera s'incentivas aquestos empresa
ris que corren un risc perque obrin els seu s establi
ments, que se'ls incentivas ja que estan creant una ocu
pació durant aquestos mesos d'hivern a unes persones 
que estada aturades i que, segurament, haurien de co
brar de les arques de I Estat, o sigui, que se'ls incentivas 
perque ells se sentíssin emparats, j també, corn no -i és 
un deIs ternes als quals havia fet referencia fa UDS mo
ments-, és que d ' una vegada per sempre, demanar I'e
quiparació amb els gravamens d'".ivas" a determinats 
productes com són hotels de cinc estrelles, transports i 
aItes productes que tenen una incidencia global sobre la 
nostra oferta, sobre els nostres preus, que ens equipa
rassin a aItres illes, bé siguin del mateix Estat espanyol 
o bé siguin altres illes que són competidores. 

Si m 'ho permet, Sr. President, només vull fer refe
rencia a dos o tres temes. 

Un quadre comparatiu de tipus de gravamen de 
l'Igic que és 1 impost que tenen a les IIles Canaries, 
amb J'lva que tenim aquí, a Balears. Per exemple: Cap
tació i distribució cl 'aigüa: Canarles 0%; Balears, 6%. 
Transports de viatgers i mercaderies per via marítima o 
aeria: Canaries, 0%; Balears, 15%. Transport de merca
deries i passatgers amb origen o destinació a la penínsu
la: Canaries, 0%; Balears, també el 15%. Se¡-vei d 'hotels 
eI 'una a quatre estrelles: Canaries, 4%; Balears 6%. 
Hotels de cinc estrelles: Canaries, 4%' BaJears 15%· 
Serveis d'intermeeliació d'agencies de viatges: Canaries, 
4%; Balears, 15%. Serveis d'hostaleria i espectac1es: 
Canaries, 4% ; Balears, 15%.1 restaurants ele tres, quatre 

~~~~~==~========~==============~==~====~======================~==~==~~~ 
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. cinc forquetes: Canaries, 4% ; BaJeru's 15% . T no tan sois 
1 ull fer aquesta comparació amb al tres ¡Hes del propi Estat 
Vspanyol i que poden ser, d'a lguna manera, competidores e . 
nostres i de les quals cree que creen un greuge comparatlU, 
sinó amb altres ¡lIes , per exemple. amb Córsega Madeira, 
Mores , les Bies gregue on una serie ele cOl1ceptes com són: 
Transport de passatgers, 2 1 % . BaJear , 15%. Hotels de luxe: 
Córsega, 8; Madeira , 4; Grecia, 6; nosallres, 15% . Restau
rants de luxe: Córsega, el 8' Madeira, el 12; Grecia el 6; 
Balears, el 15%. j n'hi ha molts més. Jo cree que alxó és un 
deIs elements més importants que pot fer que nosaltres ten
guem una oferta competitiva durant I 'hivern i que no ten
guem aquest flux de turisme que se 'ns en va a al tres bandes. 

Com que veig que ja se m'encEm elllum, molt breument 
vull analitzar els set punts de la moció que ens presenta 
voste aquí. 

Quant al punt número 1, crec que el punt número 1 diu: 
"Elaborar en el termini de dos mesos un pla de foment del 
turisme d'hivern ll

• Bé jo no li vull dir que aixó s'esta fent, 
aixo s'ha fet, s'esta fent, i a esperar; o sigui, és coneguda de 
tots des fa bastant de temps la feina que esta fent la Conse
lleria de Turisme, i no tan soIs la Conselleria de Turisme, 
aquí vull dir els foments de Turisme, els patronats de Turis
me, els propis ajuntament i, com no, també els propis em
presaris en pro d'aquest turisme d 'hivern, al qual valen fer 
l'estancia més grata i que el producte sigui més atractiu. 

Punt número 2: "Elaborar en el termini de tres mesos un 
pla que tendra com a objectiu impulsar l'acondiciament de 
la planta hotelera perque pugui estar en condícions de rebre 
clients d 'hivern". Bé, de la planta hotelera en aquesta comu
nitat, jo crec que ja se n 'ha impulsat la remodelació, la Uei 
de modernització d'establiments turístics, podríem dir-ne 
que esta quasi en fase terminal, en fase d'acabament, i no tan 
5015 s'ha impulsat aquesta Uei de modernització, sinó que 
també s'ha impulsat, des de les institucions públiques, un pla 
d'embelliment per adequar les zones i no tan soIs per al 
turisme d'hivern, jo crec que quan es fa, es fa per al turisme 
de tota la temporada; com he dit abans, jo crec que, per a mi 
almenys, aquí no s'ha de parlar de turisme d'hiver i de turis
me d'estiu, aquí s'ha de parlar de turisme que pot venir a les 
nostres illes. 

Punt número 3: IIElaborar en el termini de tres mesos un 
pla de foment de turisme esportiu i cultural". Bé, s'esta fent 
tot el que s'hi pot fer. He recordat abans quina era la nostra 
orientació per captar turistes en aquestes dates, aquí vull 
recordar que a través de convenis o a través de les diferents 
federacions s'esta promovent el golf -entre parentesi vull dir 
que precisament a Balears se celebra un open de golf... 

EL SR PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Palau, per favor. 

--
hr 

EL SR PALAU 1 TORRES: 

Grades, Sr. President. 

... durant molts d'anys-, el ciclisme, la vela, el billar, 
etc. 

DeIs punts número 4 i 5, vull dir-ne que quasi quasi 
em reafirm en a110 que he dít abans, el mateix. 

Em deix per al fina le número 7, que diu: Posar una 
quantitat, 250 milions de pessetes, per aquestes actuaci 
ons. JO li vull recordar que Ibatur, com a organ de 
promoció de la nostra comunitat no té 250 milions de 
pessetes per a prom oció de les nostres illes, n 'hi té 840; 
que síguin pocs? Hi podríem estar c1 'acorc1; que ens 
agradaría que en fossin més? També; que esperam que 
en futurs pressuposts les disponibilitats permetin que 
n'hi hagi més? Pero, en aquestos moments, crec que 
fixar una quantitat (250 milions) per fer promoció del 
que jo dic, de turisme, no de turisme d 'hivern ni de 
turisme d'estiu, ens pareixia poca, fíns i tot va per sota 
del que la propia conselleria hi té assignat. 

Per tant, Sr. Pallicer, sentint-ho molt, si hi hagués 
hagut propostes, com li he dit abans, de reducció d'im
postos i aquestes coses, segurament haurien tengut el 
nostre suport, pero, en aquest moment, no els el podem 
donar. Moltes de gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. en torn de replica, Sr. PaJlicer, té 
la paraula. 

EL SR PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Peralta, intentaré aclarir-li els dubtes que ha apuntat. 
A la interpeHació. si voste la recorda, ja varem parlar 
aquí que hi havia un procés a moltíssimes zones tu
rístiques aquests darrers anys de tancament d'hotels, a 
causa que es troben que no ten en un impuls per part de 
les institucions perque puguin quedar oberts, no hi ha 
un producte i, evidentment, no el poden vendre. El 
producte de l'hivrn és totalment distint del de l'estiu, 
aixó ha de quedar clar des d'un principi, a posta hi ha 
d'haver una política d'hivern turística i una política 
d'estiu, i si a tot volen dir política turística, a mi em 
pareix molt bé, pero aixo ha de quedar clar. 

Per tant, la qüestió és claríssima, voste mateix em 
dóna la raó. El sector hoteler ha de ser convidat a abrir, 
són les institucions les que han de provocar que obri, 
perque ells tots soIs no ho faran; evidentment, és un risc 
massa gros per a ells. 

Quant a aixo que hem diu deIs 250 milions per a 
reforma de la planta hotelera. Jo aquí he volgut fermar 
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:1 tema en el sentit que el producte, que és el que a mi 
1 preocupa igui un producte adient que I'hotel estigui 
.ondicions, j els 250 milions són per a tot el programa, els 
milions no sónper reformar I hotel. Hi ha una línía de 

,idiació d'interessos que vilTem proposar nosaltres fa dos 
s i que no se'ns va ser acceptada ara pareix que la Conse
la d Hisenda 1 ha teta i ho fa ido enhorabona. benvingu
si ha haguessin fet fa dos anys ens hauria ervit per mo
nitzar més aviat la planta hotelera j per clonar feina , no 
'a fer, es fa ara, benvinguda, pero és per aquí per on ha 
nar un poco 

Quant a tot allo deis conveni i tot aquest tema del que hi 
bivern; a 1 hivern, totes les Balears tenen 20 milions de 
.setes per al producte d hivern específk. Com voste com
;ndra amo 20 milions de pessetes repartits entre les illes ... , 
;abem que n'hi ha alguna que no té en aquests moments 
ns produccions pero és terriblement contradictori amb 
Jesta ostentació de política turística que ten en a j hivern , 
hi ha practicament res. 

Quant a la problemática de l'hivren, nosaltres hi donam 
>Ita importancia perque sap voste que, mes o manco de 
tjana hi ha 54.000 aturats, dels ql1als el 60% SÓll joves de 
a 30 anys aixo és el que ens preocupa, a més de la petita 

¡presa que també ha de tancar. 

Sr. Sansó moltes gracies per entendre bé el problema el 
e és I hivern j el que implica l'hivern a les 1lles i el que hi 
,dria implicar si se'n fes una altra política. Hi ha bons em
esaris és ver, per tant, nosaltres I'ÚDic que hem de fer des 
. les institucions, sense voler fer una imromissió en la vo
ntat de l'empresari, és intentar ajudar-Jo a tirar endavant. 

Sr. Palau, a mi em sap greu que em digui que el decebia, 
'ha donat una alegria, estic content d'haver decebut el Sr. 
tlau perque ara proposara un programa encisador i potent 
o m bauré de trelll'e el capell i donar-Ii les gJ'acies i I'enho
.bona. Pero, Sr. Palau, no ha estat així, és tot el contrari; 
)ste ve aquí i ens parla d'imposts, de tipus impositius, ens 
~rla de Camrries, de les llles; sobre moltes coses estic d'a
lord amb voste. Pero miri, em parla d'hotels de cinc estre
es, si 110 hi ha més de 700 lIits als hotel s de cinc estrelles a 
:s Balears, no té eap tipus e1'importancia; em parla de la 
i.iestió impositiva de les línies aeries sap voste que, de Ma
orca, la situació geográfica, independentment del, tipus im
ositiu tothom és el que alaba a ca. usa que és a dues hores 
busques de qualsevoJ aeroport europeu i en canvi Canaries, 
1adeira O les A~ores tenen un increment brutal sen se 
omptar-hi I impositiu? Per tant basta escoltar els tour ope-
2LOrs i qui ven el producte, independentment, que a mi em 
areixeria molt bé que ens rebaixas in els imposts. 

Quant a tOL allo altre, voste I'únic que ha fet ha estat 
epassar la proposta que Dosaltres li feím i ha cüt que tot ho 
an: Fan I'esportiu, fan el de la tercera edat· ho faD tOL Jo 
'hi die que no, endemés, I'hi puc demostrar, i cree que ja és 
noment que hi facem qualque cosa. En aquests moments, 
enim una oportunitat única bi ha tres o quatre anys en els 

qual , si no hi ha cap eanvi, els programe el estiu ten
dran Wla venda brutal, una venda tremenda, per raoos 
que no vénen al cas aquí explicar, pero voste sap que 
aquesL és el moment d aconseguir lIuitar per aCOnseguil' 
allargar la temporada d'bivern j aeonseguir que enlloc 
que a I'hivern es vengui just el 18 o el 20% deIs lIits de 
les lIles, pugui incrementar-se fin al 35 o al 40, aixo és 
tot, i aixo es fa fent el que jo els he propo at: Anar a 
cada segment elel mercant i crear-hi un producte perque 
hi hagi demanda pero hl ha d Ilaver el producte Plim _ 
rament i lIavors comunicar-ho amb totes les eines que 
tenim en aquest moment de marqueting. 

1 els 840 milions no basten per res en aquest mo
ment, en pot estar segur. 

El conseIler -i aquí és el Sr. Sansó, supos que se'n 
recorda- ens va dir que n'estava satisfet, esta escrit en el 
Diari de Sessions, almanco jo no n'estic satisfet, no 
n'hem d'estar satisfets cap de nosaltres, perque ara 
tenim una oportunitat única d'intentar vendre l'hivern 
fent un producte, comunicar-lo i a poc a poc, any rera 
any, aconseguir que en Iloc de tenir obert el 16 o el 17% 
de la nostra oferta a l'hivern, n'arribem a tenir oberta el 
35 o el 40, aixo faria canviar qualitativament tot estat 
sociologic i social i economic d'aquestes iIles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Intervencions en contrareplica? 
Sr. Peralta, té la paraula . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pallicer, de satisfets, segur 
que no n'esta níngú amb a~o excepte el Sr. Conseller, 
que ho va dir, va djr que estava satisfet amb a~o; 00-

salo"es, evidentment, no hi podem estar satisfets perque 
el que voldrÍem és que hi hagués un increment im
portant del turisme d'bivern i sobretot, no tan sois en la 
part de tercera edat sinó també en la part cultural, 
sobretot que en la part cultural i esportiva fos abó, el 
que passa és el que Ji he dit abans, si les empreses, el 
sector no esta suficientment per la labor i estic d'aeord 
amb els pressupost que s hi dediquen fins j tot amb 
aquests que es proposen aquí, són totalmeot insufici
ents. Jo cree que el que s'ha de demanar és un esfor~ 
superior per part del sector, cree que aquesta és un 
labor que hem de fer tots I'he de fer tots. Ara aquests 
dles s'esta fent un clebat del converu d hostaleria 0.0 

paliicipen els sincücats, el quals ens anunciavenla possi
biJitat d'lma vaga perque no hi ha un acorcl. Jo cree que 
s hauria també des deis diferents grups polltics instar 
els sindicats que no tan soIs mirin la part economica, 
sinó que també mirin aquesta part d increment deis lJocS 
de feiDa i d'augment de la capacitat del sector en allar
gar la temporada. Aya ha de ser Ul1a feina de tots. El 
que no acab de terur ciar és que aquesta feina únicament 

i exclusivament, o fonamentalmeot qui I'hagi de fer 

------------------=~ 
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sigui la Conselleria de Turisme, crec que I'ha de fer tothom; 
no ens hem de perdre només en qüestions purament econo
miques, sinó que hem d'anar més enfora en aquest tema. 

Per tant, l'hi torn a dir, al punt cinque sí que donaré 
suport i al punt sete, no; als altres, m'abstendré. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pallicer, amb una cosa sí que 
esta m d'acord: Voste diu, 840 milions no hi basten. Efectiva
ment, no hi basten, no basten els 840 milions que destinam 
a promoció, no ens basten tampoc les quantitats que desti
nam a carreteres, no ens basten les quantitats que podem 
destinar a patrimoni, no ens basten les quantitats que podem 
destinar a cultura, pero no hay más tela que la que arde, com 
se sol dir. O sigui, aquÍ tenim un pressupost i amb aquest 
pressupost hem d'optar per unes prioritats, al final surt un 
pressupost que es reparteix de manera que en surti una mi
llor gestió i eficacia. 

Per altra banda, voste em diu que fins i tot ha tengut una 
alegria quan ha vist que jo Ji deia que la seva moció ens havia 
decebut i que jo hi plantejaria unes solucions, no, les soluci
ons són de moment les que s'estan fent; crec que el Govern 
esta actuant amb rigor, amb interes i amb eficacia; a més, 
una cosa, no és que diguin que tenen 20 milions destinats al 
turisme d'hivern, ja ho he dit abans, el que esta destinat a 
promoció, crec que el que es fa des de 1'1 de gener fins al 
que es fa el 31 de desembre, tot, va encaminat a promoure 
el turisme i a combatre l'estacionaJitat. Quan es va a les fires, 
s'hi donen a coneixer els productes; quan es fa un pla d'em
belliment, és que estam arreglant les nostres infraestructures; 
guan es fa un fullet, estam promovent la nostra oferta, etc. 
1 sí que m'hagués agradat, si hi hagués pensat, Ji hauria pre
sentat algunes esmenes a la seva moció i segurament els 
hauria donat suport, pero a la millor tendrem ocasió de 
plantejar-ho un altre dia, que sí que haurÍem pogut dirigir
nos al Govern central i demanar-Ji una reducció deIs ti pus 
impositius, tant deIs di rectes com deIs indirectes, sobretot pel 
que fa a hotels de cinc estrelles, deIs quals diu que hi ha 
pocs, segurament, i segurament d'aquÍ uns anys n'hi haura 
menys, perque la tendencia és, ja que estan gravats amb un 
el 15%, a desapareixer els hotels de cinc estrelles; si tal vega
da tenguessin un tracte d'igualtat amb els altres, n'hi haura 
més. Que també poguéssim de manar ajudes o incentius per 
a totes aquestes empreses que, com he dit abans, obrin a 
l'hivern, segurament. 

Si a la millor haguessin presentat vostes aquestos punts, 
cOm Ji he dit abans, jo els hauria donat suport i amb molt de 
gust. Si en una altra ocasió els planteja, segurament tendra 
el nostre suporto Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. 

Acabat el debat, passarem a la votació. Entenc que hi 
ha petició de votació per separat. En principi, he entes 
que el punt cinque i sete separat de la resta. 

Sí, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí. El punt cinque separat del punt sete també, per 
favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament. Hi ha més peticions de votació per 
separat? No. 

Passarem, ido, en primer lloc a la votació deIs punts 
primer, segon, tercer, quart i sise. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjats aquests punts. 

Passam a la votació del punt cinque. 

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

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

Abstencions? 

28 vots a favor, 29 en contra. en conseqüencia, queda 
rebutjat el punt cinque. 

Passam a la votació del punt sete. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

.~-------------------------------
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Tornarem a procedir a la votació de tota aquesta moció. 

Passam en primer lloc a la votació deIs punts primer, 
segon, tercer, quart i sise. 

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

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

Abstencions? 

28 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, queden rebutjats aquests punts. 

Passam a la votació del punt cinque. 

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

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

Abstencions? No n'hi ha. 

Al punt cinque, els resultat són 29 vots a favor, 29 en 
contra, cap abstenció. en conseqüencia, hi ha empato 

Se suspen la sessió. 

Recomen~a la sessió. 

Passam a segona votació. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Empat. 

Se suspen la sessió. 

Recomen~a la sessió . 

Passam a tercera votació. 

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

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

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

29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia, en tercera votació, queda rebutjat el punt 
cinque. 

Passam a la votació del punt sete. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. En con
seqüencia, queda rebutjat el punt número 7. 

11.2) Moció RGE núm. 1894/94, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a xarxa de cases de cultura 
a les Illes Balears, derivada del debat de la Inter
peHació RGE núm. 1385/94. 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a la segona moció que és la 1894, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a xarxa 
de cases de cultura a les Illes Balears., Aquesta moció ve 
derivada del debat de la lnterpel-lació 1385. Té la parau
la pel grup proposant de la moció el Sr. Pons. 

Sr. Moll, per favor, pot fer lectura del text de la 
Moció 1894? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President: 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: 

a) El Govern de la Comunitat Autonoma elaborara 
en el termini de tres mesos un pla de cases de cultura 
per a les illes Pitiüses. 

b) El Pla de cases de cultura per a les illes Pitiüses 
sera finan~at pel Govern de la Comunitat Autónoma i 
preveuni les aportacions economiques complemenü'tries 
del ConseU Insular d'Eivissa i Formentera, així com de 
cadascun del ajuntaments de les Pitiüses. 

c) El Pla de cases de cultura per a les illes pitiüses 
tendra una dotació global de 700 mi.lions de pessetes i 
es dura a terme en el termini de tres anys, 1995-1997. 

d) El Pla de cases de cultura per a les illes pitiüses 
s'aplicara mitjan~ant la següent distribució: 

Casa de Cultura d'Eivissa 150 milions, Casa de 
Cultura de Santa Eularía des Riu 100 milions, Casa de 
Cultura de Sant Joan de Labritja 100 milions, Casa de 
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cultura de Sant Antoni de Portmany 100 milions, Casa de 
Cultura de Sant Josep de sa Talaia 100 milions, Casa de 
Cultura de Formentera 150 milions. 

e) El Govern de la Comunitat Autónoma incloura anual
roent als pressuposts les partides adients per dur a terme el 
pla de cases de cultura per a les Pitiüses, mitjan<:;ant comuni
cació anual donara compte al Parlament de les Illes Balears 
del compliment del Pla." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . La Memória de 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports de l'exercici de 
1994 s'obre amb una afirmació solemne: "El programa de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports per al 1994 té 
com a objectiu prioritari completar el mapa d'infraestructu
res culturals". Aquestes paraules no van en absolut recolza
des per cap partida pressupostaria. No hi ha partida per 
crear una xarxa d'infraestructura cultural a les Pitiüses, no hi 
ha ni una sola pesseta, no hi ha cap recurs de la Comunitat 
Autónoma destinat a paHiar el desert de cases de cultura que 
pateixen les illes d'Eivissa i Formentera. De 3.340 milions de 
que disposa la conselleria, no hi ha ni una sola pesseta per 
solucionar una situació realment impresentable. 

Contrasta la situació -ho vare m exposar durant la inter
peHació- amb una Mallorca que té una xarxa gairebé com
pleta de cases de cultura, amb una Menorca que la té com
pleta, i unes illes d'Eivissa i Formentera que no disposen de 
cap casa de cultura. 

La casa de cultura no és la solució, evidentment, de tots 
els deticits culturals, pero és un element basÍC i fonamental 
de la infraestructura cultural de les Illes Balears. 1 que Eivis
sa i Formentera després de 12 anys d'autonomia no disposin 
ni d'una sola casa de cultura és un fet vergonyós i intolera
ble, que per part del Grup Parlamentari Socialista donarem 
totes les batalles que faci falta fins que aquest tema estigui 
plenament solucionat; perque -per aixó hem presentat aques
ta moció que acaben d'escoltar- entenem que aquesta actitud 
del conseller de Cultura, Educació i Esports, responsable de 
la coordinació cultural de les Illes Balears, atempta contra 
una serie de principis, de disposicions constitucionals i esta
tutaries. 

Article 9 de la Constitució: "Els poders públics han de 
facilitar la participació deIs ciutadans a la vida cultural". 1 
quina facilitació fa el conseller en relació als ciutadans d 'Ei
vissa i Formentera? Cap casa de cultura en projecte. Article 
44 de la Constitució: "EIs poders públics promouran I'accés 
a la cultura, a la qual tothom té dret". Supós que segons el 
~onseller haurÍem de dir "exceptuant els ciutadans d 'Eivissa 
I Formentera. Article 48: "EIs poders públics promouran la 
Participació de la joventut en el desenvolupament" . Supos 

que també haurÍem d'afegir a peu de pagina "exceptu
ant els joves d'Eivissa i Formentera. Article 138: "equili
bri adequat i just entre els diferents punts del territori 
espanyol, i atendran (els poders públics) les circumstan
cies del fet insular". Ni equilibri entre territoris espa
nyols , ni atenció al fet insular. 

1 en relació a les disposicions estatutaries, cinc sous 
del mateix: un article 9 pnkticament calcat del de la 
Constitució, un article 10 que dóna a la Comunitat 
Autónoma, i responsabilitat directa del Sr. Conseller, 
"competencia exclusiva en materia del foment de la 
cultura". També haurÍem d 'anar a afegir "exceptuant 
Eivissa i Formentera". Artide 39.17 -el famós article 39-
"tendra la facultat d'assumir la gestió i I'execució" de 
tota una serie de materies, punt 17, "foment de la cultu
ra". 

Ha donat en mans deIs consells insulars aquesta res
ponsabilitat? No. La té voste; i si la té, per que no 
soluciona aquest buit dins la infraestructura cultural 
d'Eivissa i Formentera? No hi ha resposta, pressuposta
ria , que és la vertadera. 

1 article 54.3 de l'Estatut: "La Comunitat Autónoma 
té l'obligació de vetlar pel seu propi equilibri territorial, 
especialment entre les diverses illes que la formen, a fi 
de fer possible la plena realització del principi de solida
ritat" . Molt bé, í des de 1983 quina solidaritat han ten
gut Eivissa i Formentera, que no han rebut ni una sola 
pesseta per completar aquesta xarxa de cases de cultura? 
Realment és una vertadera parodia l'actitud que té 
aquesta conselleria en relació amb un buit greu d'una 
infraestructura cultural a Eivissa i Formentera. 

Que es proposa aquesta moció? Jo crec que és de 
simple sentit comú. No hi ha intencions amagades, no hi 
ha intencions ocultes, no s'ha d'investigar res, ningú no 
ha de ser duit a la picota, simplement es denuncia una 
situació, es planteja que aquesta situació no pot continu
ar, i es fa una proposta, raonable, assumible, que es 
destinin 700 milions de pessetes en tres anys per part de 
la Comunitat Autonoma a través de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports, i s'acabi d'una vegada i per 
sempre amb aquest buit d'infraestructura cultural -al
menys pel que fa a cases de cultura- a Eivissa i Formen
tera. 

És una responsabilitat exclusiva de la Comunitat 
Autónoma? No. L'apartat b) de la Moció preveu possi
bilitat d 'aportacions económiques complementaries del 
Consell Insular i deis ajuntaments respectius. 1 em diran 
"700 milions de pessetes, no els tenim". No, Sr. Conse
ller, les té; i les té en el pressupost d 'enguany, quasi 
quasi. Inversions immaterials: 474 milions. No, aquesta 
tatxeta ha d'anar caient a cada sessió, i no se m'escapa
ra. Preparació de transferencies: 59 milions. Experimen
tació model educatiu: 42 milions. Sumats, 575 milions 
en un any, en el 1994. Tengui en compte que amb 125 
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milions més enguany hauríem completat la xarxa de cases de 
cultura d'Eivissa i Formentera -veig que el conselIer de 
cultura d 'Eivissa i F ormentera se n' ha anat, perque supos 
que deu estar vertaderament empegueit de l'actuació de la 
conselleria- en un any; vol dir que en tres anys aquests 700 
milions són perfectament assumibles, i que per tant si no es 
vol afrontar aquesta responsabilitat , és senzillament perque 
no hi ha voluntat política. Doblers, n'hi ha; recursos, n'hi 
ha. Li he posat el cas flagrant: inversions immaterials per 
que? Preparació de transferencies?, i que s'han d 'entrenar? 
Experimentació d'un model educatiu, que llavors no és un 
model, que és com una proposta, una cosa confosa, pero 42 
milions; tendríem mitja cas de cultura feta. 

Per tant, senyores i senyors diputats , ens trobam davant 
un cas evident ele manca de voluntat política, de desviació 
clara del que ha de ser una política cultural solida, i que 
aixo realment no es pot defensar, i evidentment el conseller 
tendra l'elegancia de no sortir a defensar-ho. Li vaig dir ja 
en el debat que varem tenir en el desembre del 1993 amb el 
pressupost: cases de cultura? Em vol dir en aquest pressupost 
en cases de cultura quants de milions destinen a Eivissa i 
Formentera? No hi ha ni una sola pesseta. El 1993 no n'ha
via cap, el 1994 no en tendran cap. Les hauran de fer aques
tes illes sense l'ajuda d'una conselleria -escolti bé, Sr. Rotger
que en temps de crisi augmenta els seus recursos, pero no 
per fer cultura. Tengui en compte que aquesta falta d'actua
ció a Eivissa i Formentera sera puntualment recordada al 
llarg del que queda de legislatura, i a les proximes eleccions 
autonomiques evidentment estara apuntat i formara part 
deis greuges que Eivissa i Formentera han de formular a la 
Consel1eria de Cultura, Educació i Esports. Si no soluciona 
aquest problema, si no dóna lIum verd en aquest tema, en 
materia de cultura, a les proximes eleccions val més que no 
vagi afer campanya per alla. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Passam al torn d'intervenció d'altres 
grups. Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, 
ens trobam davant una moció del Grup Parlamentari Socia
lista, derivada d'una interpe¡'¡ació, en la qual varem in
tervenir i on ja, d 'alguna manera, varem fixar la nostra pos
tura. La postura és la mateixa que quan la interpel·lació, 
pero, naturalment, el pronunciament ha de ser claro No coin
cidim amb el planejament que fa , o amb la manera com el fa, 
el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, pero jo diria 
que és una qüestió d'estrategia; eH planteja les coses d'una 
manera que a mi no em convencen, perque quasi mai no 
obtenen resultat, i a mi el que m'interessa és el resultat. No 
estam d'acord, per tant, amb la manera com es demana allo, 
amb el qual coincidim que és necessari per a Eivissa i For
mentera, pero sí que hi estam d'acord en el fons. Ara bé, 
diu el portaveu del Grup Socialista que no s'ha d'investigar, 
que no hi ha, en aquest cas, més que acceptar o no el que es 

demana; jo crec que sí que s'ha de matisar qualque cosa, 
jo crec que moltes vegades Eivissa i Formentera donatn 
la culpa a Mallorca perque és el més facil quan no 
tenim coses, i en aquest cas, jo els vull recordar que la 
responsabilitat incumbeix totalment a Eivissa i Formen
tera a través de la seva maxima institució representativa, 
i diré per que. 

En la legislatura del 87 al 91, el Ministeri de Cultura 
va proposar, per alIo d'aquells fausts, que no tot fossin 
coses com l 'Expo de Sevilla, que hi hagués també coses 
que tenguessin un contengut propiament cultural, que 
no és aquella no el tengués, pero específicament, i es 
va pro posar aquesta iniciativa de creació de cases de 
cultura i la veritat és que el Govern balear no es va 
acollir a aquesta iniciativa, pero sí els diferents consells 
insulars, el Consell Insular de Mallorca i posteriorment 
el de Menorca, i aixÍ, gracies a aixo, a Mallorca ten en 
a cada municipi una casa de cultura, igualment a Menor
ca, i a Eivissa, com ha dit tan tes vegades el Sr. Pons, cap 
ni una. 

Pero jo vull dir que contrariament a allo que diu el 
Sr. Pons, Eivissa no per aixo és un desert cultural, Eivis
sa no es un desert cultural, pero sí és el paradigma del 
"passotisme" cultural; ho dic perque hem de fer un poc 
d 'autocrítica a l'hora de plantejar mocions en aquest 
parlamento Jo record els temps del Consell General 
Interinsular, jo llavors era president del Consell d 'Eivissa 
-dic que comen~ per jo mateix l'autocrítica-, i un dipu
tat, millor dit, en aquell temps no eren encara diputats, 
pero un consel1er menorquí del Consell General Inte
rinsular va dir, se'n va enorgullir amb molta raó, que no 
hi havia cap municipi a Menorca que no tengués la seva 
biblioteca, i jo, com sempre m'ha agradat fer broma, 
vaig dir: Bé, d 'Eivissa podem dir el mateix perque no 
n'hi ha, pero només eufonicament, no n'hi ha cap que 
no tengui la seva discoteca, pero, de biblioteques, n'hi 
havia molt poques. Pero, entre broma i broma, ens va
rem preocupar d'aquest assumpte, i avui en dia, i podem 
dir-ne que ha dut feina i en aquesta feina la institució 
del consell insular va treballar des del primer moment 
en col-laboració amb els ajuntaments i també amb la 
Conselleria de Cultura del Govern balear, tots els muni
cipis d'Eivissa i Formentera tenen la seva biblioteca, 
encara que a Formentera li n 'estan regatejant una, com 
així li toca, perque aquí mateix s'ha dit i no s'ha arri
bat a concretar. De totes maneres, es va avanc;ar en 
aquest campo 

Jo vuL! dir que avuj estic d 'acord que Eivissa i For
mentera tenen falta el 'aquesta dotació de cases de cultu
ra, jo no diría tant coro una necessitat perque no sigui n 
un desert cultural -torn a repetir que jo no ho pIantej 
així-, hi ha moltes iniciatives culturals que no són pró
piament les cases de cultura, pero que podrien ajudar en 
aquesta tasca i sobretot a demostrar que hem deixat de 
ser com he dit abans, el paradigma del "passotisme" 
cultural, í ens hauríem de preocupar perque aquesta 

================================================================================~~~~ 
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10ció anas endavant, pero amb la manera positiva que la 
1,\ ntej jo· no acusar el Govern balear, el qual -ho torn a 
~ ~etir- és le més culpable en aques! cas -la Conselleria de 
~u[tura del Govern balear-, sinó demanar- li que, d 'alguna 

anera. reemplaci allo que en el moment aclient ho bauria 
~tat per demanar-bo des del Consell lnsu lar d Eivissa i for
~,entera, aquesta dotació de cases de cultura per als munjci
pis d Eivissa i Formentera. que hi reemp[aci ['Administraci
ñó central, que ara ja no estara per la labor hi ha altres 
coses que no són precis3mcnt el descobril11ent el ' America 
silló altres clescobriments, ara, naturalment. 110 estam per 
aquestes feines . Encara que els les demanassim, no n ·obten
dríem segurament ajut. En canvi, podem tenir aques! ajut , 
i hi ha la voluntat del Govern balear per part de la Conse

Heria de Cultura i lIavors, ¡aquí és el quid de la qüestió -
valgui I'expressió-. comprometre seriosament e l ConseU 
Insular d'Eivissa j Forme11tera, pero aixo és a un altre fo 
rum, i els qui tenim representació alla és alla on 1 bem de 
fer comprometre. És molt c1'agrair que hagi estat e l Sr. Da
mia Pons qui ha defensat aixo pJ·e a les P it)üses, quan hi ha 
representants i diputats del seu grup d'Eivissa i de Formen
tera que també ho haguessin pogut fer, pero traslladats al 
fórum corresponent, al Conselllnsular d'Eivissa i Formente
ra, tendran ocasió també de defensar una iniciativa en aquest 
sentit. Jo estic segur que amb bona voluntat per part de tots 
i amb la col-laboració deIs ajuntaments podríem arribar a 
aquesta dotació de cases de cultura per a Eivissa i Formente
ra. 

Jo li podria dir que hi ha moltes coses amb les quals no 
estic d'acorcl -vaja moltes, algunes- que hauria de matisar -i 
acab, perque tenc poc temps-, perque la distribució que fan 
vostes jo crec que és un poc ... no diré gratuIta ni aleatoria, 
peró llavors, segons les necessitats de cada municipi, donar-li 
les dotacions corresponents; ara, de la quantitat global, 700 
milions, que vol que li'n digui? No em pareix excessiva, i 
més en tres anys. Hem de pensar que, com vaig dir l'altre dia 
en la interpeHació, només amb un casal per a una determi
nada cultural, que és la cultura intensiva de la burocracia 
administrativa, el Govern balear hi ha destinat 700 milions, 
per fer aquest casal de 10.000 metres quadrats on hi haura 
cultura -ho torn a repetir- burocratico-administrativa. Per 
tant, 700 mílions no és demanar-Ios molt, jo crec que amb 
Un poc d'esfor~ ho poden ... , fins i tot, si hi fóssim a temps, 
es podria canviar la partida per a aquest casal, que precisa
ment no és molt edificant quant a l'aspecte cultural, dedicar
ho a aixo, pero, ja sense entrar en aquesta dinamica, perque 
llavors estaria plantejant les coses com les planteja el Sr. 
Damia Pons i segur que a aquestes dirien que no, oblidem 
allo, dotin amb una quantitat similar aquesta construcció de 
cases de cultura i -ho torn a repetir- alla on toca, consell 
insular i diferents ajuntaments, posem-hi tots el nostre esfor~ 
i que puguem dir, com he dit abans, així com deiem -acab 
de seguida, Sr. President- de Menorca, a cada municipi una 
biblioteca, i jo deia que només podíem presumir d 'una dis
Coteca, avui , encara que n'hi ha cents, de discoteques a cada 
municipi, almenys hi ha una biblioteca i que, en el futur, 
almenys hi hagi una casa dedicada exclusivament a la cultura 
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a cada un deIs municipis d'Eivissa de Formentera. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan. Pel Grup PSM i EEM, té 
la paraula el Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores j senyors diputats . en el debat 
de la ¡nterpel -Iació ja vam manifestar la importancia 
que tenia per al desenvolupament cultural de les ciutats 
les cases de cultura, la importancia que tenien quant a 
dinamització i quant a les possibilitats de generar activi
tats culturals i d 'albergar-hi activitats culturals de dife
rents entitats. Detectada, ido, aquesta necessitat que avui 
ha plantejat el Grup Parlamentari Socialista de la man
can~a en cases de cultura que hi ha a les ilIes d 'Eivissa 
i Formentera, al contrari que la majoría deIs pobles de 
Menorca i de Mallorca, que tenen quasi completada una 
serie d'instal-lacions cultural s de les quals les ilIes d'Ei
vissa i Formentera estan mancades, ens pro posen a la 
seva moció que el Govern elabori un pla per tal de dotar 
aquestes illes d'aquestes cases de cultura que, al nostre 
entendre, són tan necessaries. 

És evident, i així ho esmenen vostes en el segon 
punt de la seva moció, que s'ha de comptar amb la 
col-laboració del Conselllnsular i deis ajuntaments afec
tats, ja que, al nostre entendre, també és imprescindible 
que aquestes institucions sigui n conscients de les pos
sibilitats culturals que donen aquestes xarxes de cases de 
cultura i que, per tant, de qualque manera, s'impliquin 
en l'elaboració d 'aquest pla i en el posterior desenvolu
pament. 

Vos te també ens pro posa que durant aquests tres 
anys el govern de les Illes Balears es gasti 700 milions de 
pessetes per dur endavant aquest pla; evidentment, voste 
també els ha donat la solució, que a nosaltres ens sem
bla molt encertada, que aquestes partides surtin de les 
inversions immaterials que té la conseIleria de Cultura, 
inversions que algunes vegades s'han destinat gairebé a 
publicitat, nosaltres creim que seria moIt més productiu 
destinar-les a aquest pla de xarxes de cultura. També ha 
dit que les institucions públiques s'han de maldar per 
equilibrar les situacions que entre les diferents illes hi 
pugui haver d 'infraestructures culturals; nosaltres creim 
que és prou positiu que si hi ha una illa que no disposa 
de suficients o, com en aquest cas, de cap casa de cultu
ra, el Govern balear hi dediqui una atenció preferent 
per tal d'equiparar aquesta situació amb la situació de 
les diferents illes i així poder disposar a tot el territori 
de les Illes Balears d'una xarxa completa de cases de 
cultura. 

Per tant, i com haura pogut deduir de la nostra in
tervenció, el nostre grup donara suport a la seva moció. 
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::L SR. PRESIOENT: 

Jracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM, Sra. Ferrer i Bas
ma, té la paraula. 

~A SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

3dtcies Sr. President. Senyores i enyors diputats. Abans 
¡omen~ar vull fer una serie de consicleracions me'lodolo
les i hhtoriques de les case de cultura. Historicament en 
anys quaranta i cinquanta, durant I'epoca Olés dura del 
tquisme. es varen crear les esmentades cases de cultura 
controlar les escas es manlfestacions artístiques i apaiva
les opinions deIs autors i iniciar un fo rt dirigisme cultu
Per tant, pens que voste, Sr. Pons, estara d 'acord amb 
amb aquest govem i amb el grup que el sustenta que som 
; partidaris de la defensa de la llibertat i, en conseqüenci
'ermetra deixar-me el terme obsolet de cases de cultura i 
larem de centres cuIturals coma difusors i divulgadors de 
. ultura amb majúscules i amb totes les seves accepcions. 

Parlar de centres culturals significa parlar de biblioteques, 
rxius, de museus, de centres d'exposicions, etc., pero ens 
trarem en la moció que vostes presenten i que fa refe
cia a l'oferta cultural a les Illes Pitiüses, una oferta cultu
que es projecta de manera amplia en observar-hi l'exis
da d'un centre cultural que pertany a l'entitat Sa Nostra, 
altre de La Caixa, en construcció, en coHaboració amb 
juntament d'Eivissa -em sembla que s'inaugura un dia 
quests-. Així mateix, s'hi observa l'existencia d'un centre 
tural a Sant Joan de Labritja, el museu arqueologic d'E
;sa i el museu del Puig des Molins, com a entitats que per
Iyen a la Conselleria, i la resta d'oferta cultural privada i 
blica conformen un mapa cultural que quedaria de la 
.nera següent: Al munidpi d 'Eivissa, tres biblioteques, qua-
museus, un arxiu, sis sales d'exposicions, dos grups ar

:ics, set teatres, dos cines i una sala multi ús; al municipi 
santa Eularia del Riu, una biblioteca, un arxiu i dos tea
s; al municipi de Sant Antoni, una biblioteca, un arxiu, un 
lp artístic, dos teatres j dos cines; al municipi de Sant 
)ep, una biblioteca, un arxiu i una sala d exposicions i W1 

ttre; al m unicipi de Sa11t l oan de Labritja a més del centre 
ltural abans esmentat, una biblioteca, dos museus, un ar-
1, un teatre i una sala multiús, i per acabar, a l'illa de for
~ntera, dues biblioteques, un arxiu, dues sales d'exposici
s, un grup artístic, un teatre, un cine i una sala muItíús. 

Un panorama que, malgrat estigui desequilibrat, es corre
-a a través de l'aplicació de l'estudi conjunt fet amb el 
inisteri de Cultura i que es concretara en el termini de deu 
ys amb l'aplicació del Pla d'infraestructures culturals, un 
sequilibri del qual, amb tot, cal matisar que ja que s'ha de 
;1ir en compte que si bé prop del 86% de l'oferta cultural 
concentra a l'illa de Mallorca, resulta que aquest percen

tge també correspon a la població de l'illa. La tasca de les 
ferents administracians és la de facilitar els mitjans d 'ex
essió adequats a les diferents formulacions artístiques, ja 
~ui ele manera directa a través deIs centres ja existents, o 
: en fo rma de convenis o de subvencions per al foment de 

l'activitat artística, i aixo és el que feim a partir de les 
os tres passibilitats. 

Per tot aixo , senyores i senyars diputats, pensam que 
vaste ha reconeixera, que la se va moció és pura dema
gogia i que, per tant, comprendd que el meu grup no 
donara suport a aquesta moció. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. En tom de replica, Sr. Pons, té 
la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyares i senyors diputats. Sra. Ferrer, 
m'arriba una chuleta pitiüsa que diu que s'ha deixat que 
hi ha clubs colambOfils als diversos municipis, pero 
deixem-nos de bromes i anem al tema . 

És pura demagogia reclamar que es cre! una infraes
tructura cultural, una infraestructura de cases de cultura, 
a cada un deIs municipis el E ivissa i Formentera? Aixo 
vull que ho digui , no voste que sera a Mallorca, pero sí 
les persones que a Eivissa I any que ve hauran d 'anar a 
una confrontació electoral, uua casa de cultura per a 
Eivissa, per a Sant Antoni per a Sallta EuLaria, per a 
Sant Joan, per a Formentera. per a cada un deIs m unici
pis, aixo és demagogia? Invertir 700 milions ele pessetes 
perque a cada municipi hl hagi un Iloc on la gent pugui 
reunir-se per fer una exposició, per fer una activitat 
teatral, per fer música, per a tot allo perque serveixen 
les cases de cultura? , aixó és demagógia? Ido, sí, nosal
tres som uns demagogs, i deis d'Eivissa volem que siguin 
més demagogs que ningú, nosaItres volem demagogia, 
volem 700 mílions de demagogia i una casa de cultura . 
per a cada un deis mun icipis d'Eivissa i Formentera, 
perque aqueixa demagogia és positiva, així de simple. 
1 no em tregui aixó que el franquisme va cases de cultu
ra le cases de cultura són un fet basicament de tran ¡
ció i de l'inici de l'epoca democnltica i autonomica, són 
un fruit basicament d'un programa que no va ser només 
de fausts i de coses efímeres, sinó de coses positives 
entorn al V Centenari, que el Consell Insular de Mallor
ca va tenir la virtut d'acollir-s-'hi, a Menorca també 
varen fer les seves cases i el resultat és que les illes 
d'Eivissa i Formentera, que no s'hi acolliren, a aquest 
pla es troben J'any 1994 sense tU una casa de cultura, i 
aixo és greu, pero el més greu és el cini me, I obstinaci
ó, la pertinacia dins I'equivocació perque que s'equivo
quin és huma pero que no vulguin admetre ¡'error i 
diguin que fer cases de cultura és demagogia ja el meu 
el iccionari de q ual ificati us se Jll ' ha acaba t. 

Per tant és absollltament oecessari que aguest pla es 
faci, que el Govern de la Comllnitat Autónoma 00 el vol 
fer , i jo ja sé la sensibiLitat cultura que té el Sr. RotgeJ" 
per a experiments edllcatitts, per a inversions immateri 
als, per a prepaJ'ació de transferencie i per a múltiples 

------------------------------. 
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tarangues efímeres. per a alxo, sí; pe!" favor, si amb un 
jnto)" de tercera fila, com el Sr. Torreos, S'hM gastat la 

~eitat del que val una casa de cultura, eos d igui el Sr. Con
se Jler, que ha costat aquesta broma 40 o 50 miUons, i és 
ciar, com que hi ha exposicions, compromisos perq ue són 
pin torS que agraden mo ll al Sr. President i és ciar, s'ha de 
fe r el "gastorum" amb una exposició insubstancial en cases 
de cultura, no, alerta. Eivjssa i Formentera poden contin uar 
sense cases de cu ltura, la cuJtura no hj fa falta, no fos cosa 
que si agafen una certa cultura, deixin de votar certes opci
ons polítigues, és e1aT, el ciutada madur dllll un ec¡uilibri 
polítiC a Eivissa encara no esta equilibral peró si s hi fa 
més cultura hi haura unes conseqüencies polítiques delica· 
des i aixo no ho podem admetre. 

Aixo és la realitat, no, aixo és la demagogia que vostes 
diuen. Per que és que no donen priorítat a cases de cultura 
sobre pintors de tercera fila com és el Sr. Torrens? Per fa
vor, no hi ha cap museu del món que el tengui dins les seves 
sales. 

Pla d 'infraestructures culturals, és clar, com que no tenim 
pressupost, tenim paraules. Aquí l10 tenim una planificació 
per a I'any que ve, pero no es preocupín en deu anys hi 
haunl un pla d iJlfraest¡-uctures culturals alla on el Ministeri 
de Cultura -sempre la pilota enfora- donara remei a aquesta 
situació; no, no, Sr. Conseller, és voste qui de manera imme
diata ha de presentar aquest pla, si no li va be aquest, en 
presenti un altre, pero seu, perque voste és el responsable 
de la cultura a les Illes Balears, i, que hi hagi aquest desequi
libri, voste n'és el responsable. 

Hi ha una cosa molt símptomatica: Per que és que en 
aquest debat no hi ha hagut cap persona d'Eivissa que hagi 
sortít en nom del Partit Popular a donar la cara? Perque 
senzillament estan empegueits i els mals papers val més que 
els facin discretament, que cerquin una víctima propicia a la 
qual passin els apunts corresponents i que s'intenti justificar 
l'injustificable. 

Sra. Pilar Ferrer, la compadesc, perque li ha tocat fer un 
paper molt dolent, perque aquí havÍem d'haver sentit algu
na persona d'Eivissa o. sobretot, el Sr. Conseller, pero no 
n'hi ha. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la 
paraula el Sr. Vid al i Juan. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Una veu d'Eivissa ha sortit, Sr. 
Damia Pons, no ha sortit per Grup Popular pero tampoc no 
ha sortit pel grup que ha presentat la moció, una veu d'Ei
vissa és aquí per dir-li, com he dit abans, que estic comple
tament d'acord amb el fons de la qüestió, pero, escolti'm, 
per poc ho tira tot a perdre, perque voste ha dit una cosa 
qUe no jo li admet, respecte d'Eivissa, ha volgut dir que aBa 

--
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tenim un nivell cultural tan baix que propicia els resul
tats d'una determinada opció política, aixo és inadmis
sible, Sr. Damia Pons. Jo no som sospitós precisament 
de no defensar allo que voste defensa amb aquesta mo
ció. Pel que diu voste, jo només li demanaria una cosa: 
Que s'aplicas la qüestió aquí, a Mallorca, perque preci
sament des que han fet aquesta xarxa de cases de cultura 
el sentit del vot a Mallorca o ha estat precisament dife
rent en el sentit que dill voste, sinó, en tot cas tot al 
contrari. Per tant, no és aixo, no és aixo, com deia 
aquell senyor que tots sabem, no es aquesta la manera de 
plan tejar les coses. Li tom a repetir que fan falta a eivis
sa cases de cultura, comprometem tates les institucions 
perque se n'hi facin, pero diguem aquestes inconvenien
cies respecte d'Eivissa i Formentera, perque jo només 
li admet el que he dit abans: Eivissa som el paradigma 
del "passotísme" cultural, pero aixo no vol dir que no hi 
hagi cultura suficient. 

Quant a la cosa política, jo esper que abans que s'i
nauguri cap casa de cultura, veura com aquesta intenció 
de vot que voste ha dit, fent-ho d'una altra manera, 
canvia bastant substancialment. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Més intervencions en contrarepli
ca? No hi ha més intervencions. 

Acabat el debat, passarem a la votació. Entenc que es 
pot fer la votació conjunta de la totalitat de la mociÓ. 

Sí, Sr. Peralta? 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, voldria votació separada deis punts e) í d) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. c) i d) es votaran per separat. 
Votarem en primer lloc els punts a), b) i e). 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjats aquests punts. 

Passam a la votació deIs punts c) id). 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats aquests punts. 

m.1) Proposició no de llei RGE núm. 1269/94, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a elaboració del Pla geronto
logic de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al següent punt de I'ordre del dia, que correspon 
a proposicions no de llei. Vull fer l 'observació, en primer 
lJoc, que la Proposició 1269, presentada pel Grup PP-UM, 
relativa a elaboració del Pla gerontologic de les Illes Balears 
ha estat retirada mitjan~ant escrit número 2036. 

111.2) Proposició no de llei RGE núm. 2421/93, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a declaració de sa Dra
gonera, pare natural. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia, passam a la Proposició no de llei nú
mero 2421, del Grup PSM i EEM, relativa a declaració de la 
Dragonera com a parc natural. té la paraula, pel grup propo
sant, la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . Aques
ta proposició no de llei va set: presentada dia 10 d'agost de 
1993; possiblement, si el Grup Parlamentari Popular no 
hagués presentat tantes iniciatives parlament~h'ies aquesta 
proposició s'hauria poguda veure en moment més oportú 
pero realment el que ID ' hagués agradat -ara fa uns dies- és, 
nou mesas després d'have.r presentat aquesta proposició no 
llei, poder-la retirar, aixo és el que m'hagués agradat, pero 
veig que o és possible perque les coses continuen igual i, per 
tant, no quedara més remei que haver de defensar aquesta 
proposta que férem ja fa nou mesos, com he dit. 

Aquesta proposició no de nei va venir motivada, apart del 
temps que feia que diferents grups polítics i diferents grups 
socials reclamaven la declaració de la Dragonera com a parc 
natural, va venir motivada -tots vostes ha recordaran- per 
unes declaracions que va fer el president del Consell Insular 
de Mallorca, en les quals deia que hi hauria possibilitats de 
declarar la Dragonera, pare natural, si la compravem; pero, 
el mes de setembre, el mateix president es va comprometre 
que aquesta declaració es faria abans de final d'any, quan 
havÍem discutit aquesta mateixa proposició en el Consell 
Insular de Mallorca, presentada també pel nostre grupo 

Ja duim cinc mesos després, del 94, i aquesta declaració 
encara no s'ha feta. Pareix que les coses semblen igual, no és 

així; efectivament, no he de dir que siguin igual, les 
coses. El desembre, a final d'any, es va presentar a la 
Comissió d'Ordenació Territorial un esborrany del Pla 
d'ordenació de recursos naturals, redactat per la Conse
lleria d' Agricultura i Pesca, i juntament amb aquest 
esborrany ja hi havia un estudi fet pel consell insular 
mitjan~ant l'organisme Fodesma; de llavors en~a la 
veritat és que no n'hem sabut res més. 

La propietat de l' illa és de propietat pública, aquest 
espai natural és un espai públic i la competencia de la 
declaració no és del conselI insular , sinó que és del 
Govern de la Comunitat Autonoma el qual, d'acord amb 
la Llei 1/1 991, de 30 de gener d 'espais naturals i de 
regim urbanÍstic de les arees especials, protecció de les 
Illes Balears, ho pot declarar mitjan<;ant decret. Aquest 
decret es podra fer de dues maneres, bé sigui després de 
la redacció i aprovació del Pla d'ordenacio de recursos 
naturals o, en cas d'excepció i quan existeixin raons que 
ho justifiquin, es podra fer la declaració previa; en 
aquest cas, el Porn s'haura de tramitar en el termini 
d'un any. El primer camÍ es el que s'ha adoptat en 
aquest cas, i aquest camÍ pareix que és eterno Fa, com 
he dit abans, cinc mesas que es va presentar en el con
sen insular i encara ara no se n'ha fet l'aprovació inicial 
ni s'ha exposat al públic o al manco no en tenim notíci
es. Aquesta declaració podria rubricar tota una Harga 
historia de passes en la protecció de la Dragonera ja que 
aquest espa i ha pati t tota classe d 'entrebancs. Des del. 72 
que va ser ¡acIosa en el Decret Ileí de protecció del 
paisatge de la costa nord de Mallorca, fins a l juliol del 
88 que el ConseU Insular de Mallorca la compra per 
acord de tots els consellers, hi ha hagut tot un rosari 
d'esdeveniments que han omplit pagines i pagines de 
diaris i revistes. Tenim aquí un llistat, figura dins aquest 
esborrany del Pla d'ordenació de recursos naturals, que 
realment és molt llarg, va des de l'intent d'urbanització 
de l'illa de la Dragonera fins a manifestacions populars, 
fins a actes culturals per reivindicar la protecció del 
pare, fins a recursos, i quan l'any 88 el consen insular en 
definitiva ja va comprar la Dragonera s'obriren unes 
expectatives molt favorables per a la protecció d'aquest 
espai. 

La protecció des del 88 realment estava garantida, un 
espai de propietat pública no tendda cap problema per 
ser declarat parc o reserva natural , pero la realitat ha 
estat molt diferent quasi sis anys després encara no hi 
ha cap regim de protecció aprovat. El conseU insular, és 
ver, I'ha p rotegida de Sel" urbanitzada pero pel que fa 
a la con ervació deis valor naturals aquesta ha estat 
una protecció passiva, sense cap classe de planificació ni 
control, ni tan soIs hi ha hagut un simple reglament per 
regular-hi el regim de visites. Nosaltres ens demanrun 
aquí -i no ho volem aUargar més perqlle n 'hem parlat 
moltes vegades, de la Dragonera, en varem parlar al 
consell insular, en varem parlar a una proposició no de 
\leí de declaració d 'espais natll rals en el perioele passat 
ele sessions i no volem tornar a conta r les excel' lencies 
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naturals de l'ilIa de la Dragonera- que espera el Govern, que 
esperam, senyores i senyors d iputats, per fer duna vegada la 
dec1aració de l'illa de la Dragonera Caro a pare natural? 
Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Intervenc des de 
l'escó perque evidentment és una aspiració del diputat que 
parla i cree que puc dir que del Grup Mixt amb caracter 
general que la Dragonera es declari parc natural, pero també 
he de dir que aixo és de dia 10 d 'agost del 93, ha passat molt 
de temps i en aquest temps el Consell Insular de Mallorca 
practicament té enllestit el pla d'ús i gestió, l'únic que falta 
per exposar-Io al públic és que hi hagi un acord amb la Con
selleria d' Agricultura ja que, des del consell insular, es consi
dera que, com a propietari deIs terrenys, la direcció del parc 
hauria de correspondre al consell insular i no a la Conselleria 
d' Agricultura i alguna altra cosa que hi pugui haver de dis
crepancia. Pero el que he de dir és que el pla d'ús i gestió 
esta practicament elaborat i, per tant, esta a punt de ser 
exposat al público 

De qualsevol manera, donarem suport a aquesta proposi
ció no de llei perque evidentment ha de quedar ciar que la 
Dragonera ha de ser parc natural. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, té la paraula el Sr. Antich. 

EL SR. ANTICH I OLIVER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. en 
relació amb la proposició no de llei del PSM EEM sobre la 
declaració de la Dragonera com a pare natural, hem de dir 
que el nostre grup pensa, i ja ho ha dit altres vegades, que els 
valors naturals de la Dragonera mereixen la maxima con
serva ció i endemés és imprescindible regular la utilització 
d'aquell espai per treure'n els fruits socials i educatius, entre 
d'aItres, que se'n puguin derivar. 

Segons pareix, des de fa temps la Conselleria d'Agricultu
ra té fet un esborrany del Pla d 'ordenació de recursos natu
rals de la Dragonera. En desembre de l'any passat, com ja 
s'ha dit, el consell insular va analitzar un informe de Fodes
rna sobre el Pla d'ordenacio de recursos naturals de la Dra
ganera. Per tant, sabem que el procediment per declarar la 
Dragonera, pare natural esta en marxa, pero pareix que no 
avan~a així com caldria, cosa que ha impedit , ara i abans, 
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continuar agilment la tramitació del procediment esta
blert a l'efecte, i que acabi amb el decret de declaració 
de sa Dragonera com a pare natural, i amb la redacció 
del Pla d'ús i de gestió . En aquest moment pareix que 
esta m en el tramit de consulta institucional, de eonsens 
entre el Consell de Govern, i entre el Consell i el Go
vern balear, de la manera com es redactara finalment el 
Pla d'ordenació de recursos naturals. 

Per tant el nostre grup esta a favor de descongelar 
definitivament una situació que fa massa temps que 
avan<;:a poc, i per la qual s'hauria de fer un esfor<;: exem
piar, ja que es tracta d 'un espai propietat del Consell 
Insular des de fa més de cinc anys, i perque a més la 
Llei d'espai naturals preveu que sa Dragonera es declari 
espai natural protegit, llei que fa més de tres anys que 
esta en vigor, declaració que ha de fer el Govern de la 
Comunitat Autonoma. 

És indubtable que l'aplicació de la Llei d 'espais natu
rals no sera definitiva fins que es desenvolupin tots 
aquells instruments que facin possible una millor gestió 
i conservació deIs espais protegits. És per aixo que el 
nostre grup parlamentari ere u imprescindible fer avan
~ar definitivament el tema i procedir a al tramitació 
prevista per la llei, amb la finalitat d'acnoseguir aquesta 
declaració, aixÍ com que s'elabori el Pla d'ús i gestió 
d'aquell indret, tot i amb concordan~a amb la nostra 
voluntat, tan tes vegades expressada, que és imprescin
dible desenvolupar tots aquells instruments que preveu 
la Llei d'espais naturals encaminats a millorar la conser
vació i gestió deIs nos tres espais protegits. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Es una satisfacción salir aquÍ a estar de acuerdo -básica
mente de acuerdo- con todo el resto de los grupos en 
alguno de los temas que tratamos; yo creo que con mu
cha frecuencia se produce, pero éste es uno de los casos 
en que eso es asÍ. 

Vamos a votar, desde luego, favorablemente la peti
ción del Grupo del PSM i EEM. Ya lo hicimos algunos 
de los diputados, concretamente los que somos conse
llers del Consell Insular de Mallorca, no hace demasiado 
tiempo; y estamos efectivamente en que eso sea aSÍ, que 
la Dragonera sea declarada parque natural. La verdad es 
que por parte de la conselleria yo creo que han cumpli
do su misión bien, han reclamado primero estudios 
sobre las condiciones, tanto faunÍsticas, florÍsticas, 
geológicas, etcétera, a la isla; primero, como digo, a la 
Universidad, después han elaborado otro documento 
que en este momento está en el Consell Insular de Ma-
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'rca para su estudio. De acuerdo también con lo que se 
ntiene en el artículo 6 de la Ley de espacios naturales, la 
:y 4/89, la ley nacional, que dice que en el procedimiento 
elaboración de los planes se incluirán necesariamente los 

tmites de audiencia a los interesados, información pública 
:onsulta a los intereses sociales e institucionales afectados, 
:le las asociaciones que persiguen el logro de los principios 
l artículo 2 de la presente ley. 

De manera que estamos en pleno período de consultas y 
estudio conjunto de ese plan de ordenación de recursos, 

so previo y muy importante a la declaración de parque 
tura!. Yo, por disentir en algo, disentiría exclusivamente 
algún tratamiento que se hace en el planteamiento de la 

estión, en el preámbulo que hace el Grupo del PSM i 
::M, en la que se habla de la degradación de la isla debido 
una falta de control, y que se agrava más cada día. Yo 
=0 que esto es un poco exagerado, un poco hiperbólico. 
~almente desde que el Consell Insular se ha hecho cargo de 
Dragonera -la compró hace efectivamente unos años, en 
legislatura anterior- yo creo que ha hecho un buen trabajo, 
l razonable trabajo, en aras a la conservación de la isla. 

Así, se suprimió cualquier cultivo agrícola o ganadero, 
pecialmente este último, a los que los valores naturales de 
isla podían ser sensibles. Se cuidó muy especialmente la 
estión de los recursos hidráulicos, que son escasos, y que 
,r consiguiente son probablemente el tema más delicado, 
mi juicio, en cuanto a los recursos propios de la isla. Se 
tuvo, desde luego, cualquier proceso urbanístico, se hicie
n exclusivamente obras de pura conservación, pero creo 
le bastante razonables también, absolutamente entonadas 
n las condiciones de la vivienda y de las otras edificaciones 
istentes, que se habilitaron para que el guarda pudiera 
,rmir en ellas y estar en ellas suficiente tiempo, y se acondi
maron también para que pudieran estar los muchos grupos 
• estudio que habitualmente pasan por la isla, para llevar un 
ntrol fundamentalmente de las aves, hacen un anillado de 
es, y algún otro tipo de estudios de flora y fauna, y por 
nsiguiente tenían que tener unas condiciones dignas para 
tar allí. Se ha hecho un control de visitantes mediante 
:rmisos que se exigen al Consell Insular. Se hizo un control 
mbién de las visitas turísticas, que estaban extraordinaria
ente restringidas, y finalmente se hizo una guardia y vigi-
1cia que quizá no puede ser completa, no vaya decir que 

algún caso probablemente no haya habido algún acto de 
~ún desaprensivo, aunque desde luego no me consta esto; 
• ro lógicamente y dentro de los recursos posibles a destinar 
a isla, creo que se ha hecho una vigilancia bastante sustan-
11 de la misma. 

En definitiva, yo creo que tenemos la enorme ventaja 
ora de que, transcurridos estos años, la situación de la 
~agonera no es, ni muchísimo menos, peor de lo que era 
ce cinco años; yo diría que es mejor, por esas razones 
tes expuestas, sobre todo de cuestiones como la supresión 
cultivos y la supresión de ganadería, de la introducción 
animales domésticos que complicaría la situación; y se 

n también , como digo. conservado los recursos escasos de 

la isla razonablemente bien. Por consiguiente, creo que 
sólo nos falta ya este paso de concretar con la Conselle
ria de Agricultura algunos de los aspectos, fundamental
mente yo creo que los más importantes desde el punto 
de vista del Consell Insular de Mallorca, como propieta
rio de la isla, que es su participación en la regulación de 
lo que después será el Plan de uso y gestión que tam
bién pide la propuesta del PSM, y espero que pronto 
eso sea una realidad, y que ya no tengamos que volverlo 
a discutir ni aquí ni en ninguna otra institución. Nada 
más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Torn de replica, Sra. 
Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. VulJ agrair a tots els grups el 
suport que donen a aquesta proposició no de llei. Ja he 
dit a la me va primera intervenció que possiblement no 
fas el moment més adequat, ja que quan es va presentar 
sí realment estava bastant paralitzada aquesta declaraci
ó; actualment esta en marxa. Només em permetra el Sr. 
Miquel Pascual, tal vegada no corregir-lo, sinó aclarir-li 
una miqueta els termes, dir que el que esta elaborat és 
el Pla d'ordenació deIs recursos naturals. Nosaltres pro
posam al segon punt que en el termini de tres mesas 
s'elabori el Pla d'ús i gestió, que és posterior a la decla
ració del Pare, i és realment el que permetra que hi hagi 
un ús racional de l 'espai, i que hi hagi un regim de 
visites, i que es regulin els usos científics, culturals, 
etcetera. 

Per altra banda, al Sr. Antich també vull agrair-li el 
suport que donen. Crec que tots esta m d 'acord que 
aquest espai ha de ser declarat parc natural, I'únic és 
que insistiríem que donin una miqueta de celeritat a 
aquesta declaració, perque fa molts d'anys que esperam, 
i pensam que un espai públic, un espai natural de propi
etat pública hauria de servir d'exemple per a la declara
ció d'altres zones, i que pogués servir d'esplai i de fo
ment de la cultura, tant científica com recreativa per a 
tots els ciutadans de les Illes. Molte~ gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Hi ha intervencions en contra
replica? No hi ha intervencions. Prec als diputats que 
per favor s'asseguin als seus escons. 

Entenc que aquesta proposició no de llei es pot con
siderar per assentiment. Queda, ido, aprovada per assen
timent. 1 record als diputats que el timbre habitual per 
a les votacions esta espanyat. És a dir , es toca el timbre 
d 'inici de sessió. 
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IV.- Proposta de creació d'una comissió no permanent 
d'ínvestigació sobre l'actuació del Govern en l'exercici de 
les seves responsabilitats i de l'empresa concessionaria de la 
construcció i explotació de la variant de la carretera C-n1, 
de Palma a SÓller, amb el túnel que travessa la Serra d'AI
fabia, en relació amb l'adjudicació de la concessió (RGE 
núm. 1825/94, del Grup Parlamentari SOCIALISTA). 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam al darrer punt de l'ordre del di a, que és el debat 
de la proposta de creació d'una comissió no permanent d'in
vestigació sobre l'actuació del Govern en l'exercici de les 
seves responsabilitats, i de l'empresa concession~'tria de la 
construcció i explotació de la variant de la carretera comarcal 
711 de Palma a Sóller amb el túnel que travessa la serra 
d'Alfabia, en relació amb l'adjudicació de la concessió. És 
I'escrit 1825, presentat pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Té la paraula pel grup proposant la Sra. Barceló. 

Prec als diputats que guardin silenci , per favor. Té la 
paraula, Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. D'ab
solutament indispensable qualificam des del Grup Socialista 
que avui s'aprovi la creació d'una comissió d ' investigació que 
determini i clarifiqui no només els motius, les causes i les 
solucions de l'absurda i kafkiana situació actual de l'estat 
d'execució de les obres de túnel de Sóller. Pensem que duim 
més d'un any amb les obres paralitzades, que duim tres anys 
de retard respecte a la finalització prevista de les obres; i 
deim per ara, perque la historia va per llarg. Avui més que 
estudiar, és indispensable ja pels perjudicis economics que 
sofreix tota una comarca i que pot produir sobre tots els 
ciutadans d'aquestes illes, és indispensable -repetim- deter
minar i clarificar responsabilitats. Responsabilitats imputables 
primerament al pro pi Govern, per traete de favor i per dei
xació de l'exercici de les seves responsabilitats en el control 
i vigilancia del compliment per part del concessionari de les 
seves obligacions, i vetIar per l'execució del pla financer 
presentat, eom assenyala, i és clar, l'article 36 de la Llei 
8/1972. 

Per tant, el primer que ha de quedar clar: determinar les 
responsabilitats del Govern per tracte de favor, per deixació 
de les seves responsabilitats de control i de vigilancia. Pero 
evidentment també s'han de clarificar i determinar les res
ponsabilitats de l'empresa concessionaria, amb un patrimoni 
particular suficient, presentat per la mateixa empresa conees
sionaria com a garantía financera per fer front als costos de 
les obres. Aquesta documentació figura entre la documenta
ció presentada pel coneessionari. 

Demanam exigir i clarificar responsabilitats, perque des
prés del debat d'una interpeHació al Govern, després del 
debat d 'una moció, després d 'escoltar les difoses i con foses 
res postes del Govern a les preguntes formulades en aquest 
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plenari pels representants de l'oposició, després d 'escol
tar les intervencions del portaveu del Partít Popular en 
aquest tema, només ens ha quedat una cosa clara: que la 
consigna del Govern és l'ajut incondicional a una em
presa que ha incomplert tots els deures. Deim consigna, 
perque el Govern no ha parlat aquÍ, detenta vertadera
ment la responsabilitat inicial en tot aquest procés, que 
no és l'actual conseller, sinó que ja hem dit en altres 
intervencions, el propi president del Govern que braveja 
a través deis mitjans de comunicació de ser mut dins 
aquesta sala. Pero evidentment controla i vigila el com
pliment de la consigna. 

Com es demostra aquest ajut i com es determina? 
Perque fins ara tots els que han parlat en suport al 
Govern i en nom del Govern, no ha fet res més que 
justificar amb una gran fe els incompliments de l'empre
sa, tant pel que fa referencia als incompliments deis 
terminis de presentació de les garanties financeres, pri
mera dia 31 de mar~, la data límit -ara estam en dia 11 
d'agost-, com pel que fa referencia a la justificació de 
les prorrogues per l'acabament de les obres, amb argu
mentacions per part de representants del Partit Popular 
en intervencions mancades de veritat. 1 deim mancades 
de veritat perque quan se'ns diu allo que els problemes 
vénen perque en un túnel mai se sap quina és la com
posició del terreny, que hi va haver moviments de terres, 
que hi va haver grans falles, i que tot a<;o són causes 
imputables de for~a major, li hem de recordar que 
estableixen les auditories demanades pel mateix govern, 
i així tenim l'auditoria elaborada i en mans del Govern 
en el gener de l'any 1993, realitzada per Euroestudi, que 
assenyala d 'una manera claríssima "durant el projecte 
es disposava d'una informació abundant i precisa sobre 
les característiques del terreny, és mes -segueix- la 
predicció ha estat pnicticament exacta 11 • 

Pero n'hi ha moltes, de cites que assenyalen aixo. A 
més, no han gastat ni un duro més per desviacions 
inicials. La desviació pressupostaria final sera mínima; 
i aixo ha deien en el gener del 1993 Pero, cIar, també 
deien el gener de l'any 1993, que els retards prodults el 
1989 són basicament deguts, i ha assenyalen aquí, a 
falta de financ;ament. Aixo ja al gener de l'any 1993. Per 
tant, totes les prorrogues,. moviments de terres i falles 
que han justificat aquí perque es poguessin adaptar a 
les causes de for~a major, úniques causes que la llei 
estableix per les quals es pot permetre qualsevol tipus de 
prorrogues, no s'admet cap altre tipus de justificació, 
per a~o evidentment no hi entren les deficiencies de 
finan~ament, que ja es traben el gener de l'any 1993. 

Pero és més, les manques de veritat no arriben fins 
aquí, perque per aprovar la prorroga de la segona pror
roga, com que no hi va haver moviments de terres per
que les obres estaven totalment paralitzades, i hi ha 
informes deIs tecnics de la conselleria que diuen i certi
fiquen que esta n en perfecte estat les obres després d 'un 
any d'estar tancat el túnel, i així i tot la prorroga s'am-
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plia quatre mesos; també hem d'assenyalar que una altra 
auditoria, I'elaborada per Ernst&Young dins l'any 1994 
estableix de manera textual que "adicionalmente el próximo 
10 de agosto del año 1994 expira el plazo concedido por el 
Govern balear para la finalización de las obras. No obstante, 
según se nos comunica por parte del Gobierno balear hay 
acuerdo verbal de prorrogar el plazo". És a dir, que ara ja ni 
esperam que hi hagi possibles moviments de terra. Ara ja les 
auditories funcionen amb acords verbals per part de Govern 
balear que hi haura més prorrogues, que no ens preocupem 
per res, perque hi ha més prorrogues. 1 aixo figura com a 
documentació justificativa de les auditories. 

Per tant, no ens enganem ni ens vulguin enganar. Clarifi
quin si hi va haver sol'licituds per part del concessionari, que 
la legislació estableix com a totalment indispensables per a 
concedir les prorrogues; diguin quines eren aquestes 
sol'licituds, amb que ho justificaven, qui les va informar, i 
per que el Govern les va donar. 

Tot a¡;o esta, evidentment, totalment a les fosques. Per 
tant, són moltes les coses que hauran de justificar. Pero 
també, al marge d'afavorir aquest incompliment de l'empre
sa, també hem escoltat al Govern tapant i protegint I'empre
sa, ajornant respostes i compareixences. Declaracions del Sr. 
Reus dia 26 de febrer de l'any 1994, el conseller deia "Tenc 
set mesures secretes a la maniga"; pero mira que n'hem 
passat de temps, i les mesures encara no han sortit. Declara
cions a aquest plenari dia 10 de mar~ de l'any 1994, fa dos 
mesos, el Sr. Reus assenyalava: "estaria molt content de 
poder compareixer aquí en un termini de dos mesos -avui 
fa els dos mesos- i dir que el túnel ja funciona, que tot acaba
ra bé. Si és així, vindré, i si el tema ha fracassat, demanaré 
disculpes i aportaré altres solucions". El convidam a fer-ho. 
El convidam avui, que ja han passat dos mesos, al Sr. Reus 
que pugi aquí i digui si té el tema del finan~ament aclarit, 
i si no, quin es són les solucions magiques, les solucions se
cretes que té, i que no vol compartir absolutament amb 
ningú. 

Pero hi ha moltes altres coses que s'haurien de justificar -
i elllum ja s'encén- pero no voldria deixar de dir que hauri
en d'aclarir-se per que el Govern no va exercir des del seu 
inici totes les seves funcions de control i de vigilancia que la 
llei Ji permet i Ji exigeix que faci a través del delegat del 
Consell de Govern dins l'empresa concessionaria. També 
aquest ha de controlar fins i tot la licitació de les obres si ho 
fa un tercer; pero hem de recordar, curiosament, que el 
nomenament del delegat del Consell de Govern es fa un any 
més tard del que havien comen~at les obres. Per tant, la 
voluntat de control del Govern queda totalment en entredit. 
Aquest tracte de favor, la situació actual, exigeix clarificar 
responsabilitats, que demanam que es comencin a investigar 
des del principi, des del primer moment de fer la concessió, 
perque ja aquí ens hauran de demostrar -i no val alIo de 
l 'informe de Sóller i Fornalutx, i hi podem entrar, si volen
per que l'oferta considerada per una comissió, la més avan
tatjosa, no va ser considerada pel Govern com la més conve
nient. 

Quins arguments, quines proves té el Govern per dir 
que l'oferta més avantatjosa dedulda per l'estudi d'una 
comissió, que va tenir en compte el peatge per a resi
dents, i per tant no valen informes paraHels, perque els 
informes deIs ajuntaments s'havien d'emetre en quinze 
dies, l'informe de la comissió es va fer en un mes, per 
tant coneixia perfectament els informes deIs ajunta
ments, es varen tenir en compte els peatges específics 
per a residents de Sóller i Fornalutx, és fa una pro posta 
més avantatjosa, i resulta que el Govern considera que 
la conveniencia la té un altre. Per tant, hauran d'expli
car quina és la conveniencia, i en darrer terme explicar 
quin sera el futur del finan~ament, quines són les possi
bilitats de futur, quines garanties pot aportar avui el 
concessionari. 

1 d'entrada, Sr. Conseller, tots els dubtes per enda
vant. Ens expliqui avui aquí, supos que ho fara, si exis
teix l'aval deIs 4.800 milions de pessetes de credits esta
blerts per a la finalització de les obres. Vertaderament 
ho hem de dubtar, i se'ns ha d'explicar quina ha estat la 
participació del Govern, si és el cas que s'ha aconseguit, 
perque és difícil i dubtam que qualsevol entitat finan ce
ra sigui capa¡; d'aconseguir un aval d'una quantitat molt 
superior al cost que tenen les obres pressupostades, amb 
un deute increible, i que si vertaderament avui es recu
peressin per l'Administració, tan just en traurien no 
arriba ni a la meitat. És a dir, el tema del finan<;ament, 
els dubtes, els avals que són capa<;os de presentar també 
és de les coses que són imprescindibles clarificar de cara 
al futur. 

Necessitam, per tant, i defensam la creació d 'una 
comissió d'investigació que permeti la compareixen~a 
deIs consellers, de les persones lligades a l' Administració 
de la Comunitat Autonoma que hagin tingut i puguin 
aportar dades suficients per clarificar responsabilitats. És 
necessari fer propostes de resolució, és necessari deba
tre-Ies, i és necessari votar-les. Per tant, esperam que el 
sen y avali els membres del Grup Popular, i puguin do
nar Hum verd a aquesta comissió d'investigació, i poder 
arribar, per tant, a solucions entre tots. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Passam al torn deIs altres 
grups. Pel Grup Parlamentari MIXT el Sr. Pascual té la 
paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Pa
raHelament a aquesta proposta de creació d'una comis
sió d investígació per pru·t del Grup Parlamentari SOCl
AUST A, ha entrat al Parlament recentment una petició 

del Grup Parlamentad del Pru-tit Popular la creació 
d'una comissió no permanent pero no el investígació ~n 
aquest caso Jo pens que fa falta distingir entre el que es 
una comí sió d investigació, quines facultats té, j quines 

--------------------------------------.~ 
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facuJtats tenen les altres comissions normals, o sigui de 110 

investigació. Per aixo he dui t aqu í el llibre on hi ha el Re
glament del Parlament; i l'article 51.2 diu que "les cOrnlssions 
d' investigació elaboraran un pla de trebaU i poclran no menar 
ponencies en el seu si i requerir la presencia de qualsevoJ 
persona per tal d 'oir-Ia ". Aquesta és la gran d iferencia entre 
una comissió d'investigació normal. 

La pregunta que hem de fer, per tant, és: "és necessari 
perque el túnel de Sóller s 'acabi aviat, perque arribi a bon 
port , és necessari que venguin aquí persones distintes del 
Govern, sí o no? Per contestar aquesta pregunta ens hem de 
remetre al fet que efectivament després de la concessió a una 
empresa determinada de la construcció del túnel, hi ha hagut 
dues prorrogues. La primera es va argumentar per motius 
tecnics. La segona esta cIar que no és per motius tecnics, 
esta clar; aquí hi ha un diari que diu que dia 25 de mar<; del 
1994 la constructora embarga la concessió del túnel de Sóller 
al promotor. Aquí hi ha una altra informació d 'un altre 
diari, de dia 1 d'abril d'enguany, que diu que I'enginyer de 
la Conselleria d'Obres Públiques, Sra. Francesca Campaner 
diu que tecnicament les obres del túnel de Sóller es poden 
posar en marxa, es poden reprendre tot d'una. Per tant, esta 
ciar aixo. 

Aquí hi ha una situació d'incompliment per part de 
l'empresa concessionaria al Govern, respecte al contracte que 
té. 1 jo no vull entrar si el conseller -que jo crec que s'ha 
esfor<;at molt en intentar arreglar les coses- va demanar un 
termini fins dia 31 de mar<;. Ha passat, esta m dins el mes de 
maig, i crec que estam iguals, o almenys per part del diputat 
que els parla, no veig que hi hagi els problemes solucionats, 
i per tant cree que és del maxim interes que es pugui citar 
aquí l'empresa concessionaria del túnel de Sóller, l'empresa 
constructora, i aquelles altres persones o entitats que facin 
falta per aclarir que passa i per fer el possible entre tots 
perque el túnel de Sóller s'acabi. 

Per aixo donarem suport a la moció presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista sobre creació d'una comissió no 
permanent d'investigació. Ha de ser d'investigació, per poder 
fer venir aquesta gent. No pot ser una comissió normal, 
perque segons el Reglament del Parlament no tenim facultats 
per citar-los. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. 
Barceló, vagi per endavant que el nostre grup donara suport 
a la creació d 'una comissió no permanent d 'investigació, i 
intentarem explicar per que donarem suport a la creació 
d'aquesta comissió. El mes de novembre del 1988 es va adju
dicar a J'empresa del Sr. Antonio Cuart la concessió adminis
trativa per a la construcció del túnel de Sóller. El pla de la 
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realització de les obres era de 24 mesos per a l 'acaba
men, i de 26 mesos per a I'obertura al transito Aixo vol 
dir que pel mes de febrer del 1991 tots nosaltres havíem 
de poder travessar la serra d'Alfabia per dins aquest 
túnel. 

Aquesta era la teoria, aquestes eren les promeses del 
concessionari. La realitat, pero, és molt diferent. Estam 
a dia 10 de maig del 1994 amb les obres paralitzades i 
embargades; i amb una sol· licitud de fallida de fa pocs 
dies a un jutjat de Palma. Tot aixo sense saber encara de 
quina manera s'acabara el túnel , ni tan sois si s'acabara 
mal. 

Sembla, senyores i senyors diputats, que tot ha estat 
des del principi un gran muntatge basat sobre un projec
te que no era viable si no anava !ligat a aItres interessos. 
Saben vostes que l'any que es va aprovar la construcció 
del túnel es varen sol· licitar a l' Ajuntament de Só!ler 
600 !licencies urbanístiques en un període de tres me
sos, i que d'aquestes 400 ja han caducat, és de suposar 
a causa del retard de les obres del túnel de Só!ler. Aixo 
soIs ens ve a confirmar que no es va prendre cap mida 
contra l'especulació de terrenys, i que la construcció del 
túnel anava !ligada a fomentar la construcció indiscrimi
nada. Així, no és gens estrany que els responsables de 

- ['empresa concessionaria se senten fracassats, ja que cal 
recordar també com pensaven poder treure profit d 'un 
port esportiu dins la badia de Só!ler, que va ser vetat per 
[' Ajuntament -cal recordar-ho- i pel poble de Sóller. 

Hem de recordar també com els béns personals del 
concessionari eren un deIs arguments que, segons eH, 
assegurava la viabilitat del projecte. Record que el con
cessionari insistia constantment afirmant que la finan~a
ció corria cap perillo Afirmava llavors que el patrimoni 
particular deIs promotors era suficient per fer front al 
cost de l'obra, raó per la qual la seva finan<;ació estava 
garantida. Tot aixo, senyores i senyors diputats, quan des 
del PP s'afirmava que l'aventurer no tendria cabuda dins 
aquesta concessió. Si aixo fos cert, haurien de ser els 
mateixos diputats del PP qui demanassin aquesta comis
sió d 'investigació, i aclarir per que es va donar una 
concessió a una empresa insolvent, o el perque d'aques
ta connivencia, d'aquesta paternitat benevolent amb 
l'empresa del Sr. Cuarto És trist veure com es parla 
d 'indemnització al concessionari abans de parlar de 
sanció. 

Cal fer-nos encara moltes preguntes no contestades. 
Cal recordar també com el tra~at elegit per al túnel de 
SóHer en el seu moment ja va tenir l'oposició del geoleg 
Guillem Colom, tota una personalitat en la materia, i 
que havia d 'haver estat escoltat. Cal demanar-nos per 
que els mapes que es varen utilitzar per elegir el tra<;at 
estaven completament desfasats. Es va dir en el seu 
moment que tot l'informe tecnic d'aquest projecte feia 
la impressió d 'haver estat fet dins un despatx sense els 
sondeigs imprescindibles. No ha quedat gens cIar tampoc 
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1 aquesta cambra quines han estat les causes que han fet 
le el Govern concedís una prorroga darrera l'altra, i no 
Jlieas des del primer moment les sancions que per llei po
a aplicar; prorrogues que, per les informacions donades a 
¡U esta cambra, no podem qualificar de massa transparents . 

Davant les nostres preguntes, davant la nostra insistencia 
~r aclarir els nostres dubtes s'ha dit, principalment per part 
~l conseller d'Obres Públiques, que des de l'oposició inten
vem polititzar el tema del túnel de Sóller. Puc entendre 
le certs membres del Govern vulguin ser i es defineixin ells 
ateixos com a tecnics. pero no que s'excusin amb aquesta 
~finició per no respondre políticament a aquesta cambra. 
mb el tema del túnel de Sóller, senyores i senyors del Go
~rn, suposam que hi ha qualque responsable del que passa; 
aquí, senyores i senyors del Govern, venim a fer política, 
3.ls membres de I'oposició ens cal demanar responsabilitats 
~r la política del Govern. Qualcú ha de respondre clara
lent els nostres dubtes. Si qualque conseller es vol mantenir 
)m a tecnic i no respon de les qüestions polítiques, ens 
ueix molt bé, sempre que ens respongui el Sr. Cañellas -
)sent d'aguesta sala- com a responsable polític deIs seus 
:cnics. 

Amb el tema del túnel de Sóller hem d'afirmar una vega-
3. més que des del PSM i EEM ens sen ti m enganats i de
audats. El nostre grup entén que des del moment que no 
; va produir I'obertura del transit a principis del 1991, tal 
)m estava previst i s'havia promes, el Govern tenia i té una 
Irta responsabilitat en aguest tema. El nostre grup esta 
'acord, com hem dit abans, en la creació d 'una comissió no 
~rmanent d 'investigació, tal com demana el Grup Socialista; 
~rque aquest, com ja també hem manifestat altres vegades 
1 aquesta cambra, és un deIs majors errors de la gestió 
ública d'aquests darrers anys, un error que necessita ur
:ntment ser aclarit. 

És necessari, senyores i senyors diputats , que el Parlament 
lvestigui per que s'ha arribat a aquesta situació. 1 jo acab 
~uesta interven ció amb una pregunta que crec que no ha 
;tat contestada en aquesta cambra en cap moment: a qui 
~neficia aquesta situació? Responguin, senyors del Govern. 
er aixo fa falta la comissió d 'investigació. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El 
la 6 de abril de 1988 esta cámara trata el tema del túnel de 
Sl1er, y aprueba entre otras las siguientes propuestas de 
~solución, y leo textualmente: "El Gobierno balear pedirá 
los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx un informe previo 
la adjudicación del concurso del proyecto, obra y explota
ón del túnel en que éste pueda expresar sus preferencias en 
lanto a las condiciones ofertadas por los licitadores, o en su 

caso la conveniencia de dejarlo desierto. Los ayunta
mientos podrán declinar pronunciarse al respecto ll

• Es 
una propuesta de resolución del Grupo de Unión Ma-
1I00'quina que resulta aprobada. 

Otra resolución que resulta igualmente aprobada, y 
también del Grupo de Unión Mallorquina, dice: "el 
pliego de condiciones particulares del concurso estable
cerá como uno de los factores de la valoración de las 
ofertas presentadas los posibles descuentos que del peaje 
'puedan gozar los vecinos de Sóller y Fornalutx". Tam
bién resulta aprobada. A propuesta de AP-PL, que más 
tarde se convertiría en el Grupo Popular se aprueban 
las siguientes propuestas de resolución: liNo se garanti
zará beneficio alguno al concesionario ", 11 no se compro
meterán avales públicos para los capitales concurrentes 11 , 

lino se garantizará al concesionario en caso de rescisión 
indemnizaciones de ningún tipo, salvo las contempladas 
en la Ley 8/1972 y en el Decreto 215/1973, de 25 de 
enero, que la desarrolla". "Se arbitrarán las oportunas 
fórmulas de pago de las indemnizaciones antes aludidas, 
de forma que se espacien suficientemente en el tiempo 
para no comprometer gravemente los recursos de la 
Comunidad Autónoma ", 11 Se valorarán especialmente 
las condiciones más beneficiosas para los habitantes de 
Sóller y Fornalutx de entre las presentadas por quienes 
opten a la concesión 11 • 

Todo esto es una serie de propuestas de resolución 
que se aprueban entonces y que, como ven, van a afectar 
a dos campos importantísimos de la concesión; por un 
lado el campo de la resolución de la concesión, que 
queda fuertemente condicionada por la opinión de los 
habitantes de Sóller y Fornalutx, y por los peajes que se 
ofrezcan a estos habitantes del valle de Sóller; y un 
segundo bloque que atiende fundamentalmente a la 
cuestión de las indemnizaciones que haya que dar en 
caso de resolución de la concesión. Efectivamente eso se 
transmite a los pliegos de condiciones particulares, se 
transmite también al Decreto de concesión, y se va un 
poco más lejos en ese aspecto. Así, en el pliego de 
condiciones se dice "además de no se garantizará al 
concesionario en caso de rescisión o resolución del con
trato de la concesión indemnización de ningún tipo, 
salvo las expresadas en el Decreto ... 11 , se añade: "En caso 
de resolución o rescisión de la concesión, el pago de las 
indemnizaciones, en caso de que resulten legalmente 
procedentes, se realizará en plazo no inferior al señala
do para la financiación de las obras en el plan económi
co financiero, con un límite mínimo de 10 años" . Es 
decir que hay que rescindir y hay que pagar como míni
mo en 10 años. Esto se exige, de forma un poco atípica, 
en el pliego de condiciones de la concesión. Y digo 
atípica porque no es frecuente que ese párrafo venga. 

Pero aun hay otro mucho más infrecuente en contra
tos de este tipo, y que leí el otro día a propósito de la 
discusión que hubo con motivo de la interpelación Y 
posterior moción sobre el túnel de Sóller, hecha tarn-



b 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 115/ 10 de maig del 1994 4647 

bién por el Grupo Socialista, es la de que el presupuesto de 
ejecución de las obras según el proyecto que deberá presen
tar el adjudicatario, no pocl.rá ser en ningún caso superior al 
presupuesto ofrecido en el propio concurso. Eso quiere decir 
que cuando se presenta la concesión, el concesionado. en 
este caso el Sr. Cuart por ejemplo, ofrece hacer las obras del 
túnel en 3.200 millones. Con posterioridad elabora un pro
yecto. porque el coneLtrso se haee sobre anteproyectos cuyo 
coste e muy ·uperior. Sin embargo su única reclamación en 
caso de resolución de contrato se tiene que circunscribir al 
presupuesto inicialmeme planteado. Digo que es una cláusu
la enormemente restrictiva y enormemente fuerte; el Gobier
no no solamente la ÍJlcluye en este pliego. sino que cuando 
el director general de Carreteras aprueba el proyecto del 
túnel de Sóller definitivo, incluye en la cláusula primera d) 
lo siguiente: "De acuerdo con lo previsto en el articulo 5.1 
del Decreto 8611988 ele adjudicación, dicho presupuesto de 
contrata no tendrá incidencia alguna a efectos de aumento de 
las tarifas propuestas, ni en el abono de las indemnizaciones 
o compensaciones que pudieran ser procedentes en el caso de 
extinción anticipada ele la concesión. A los efectos anteriores, 
regirá el presupuesto ofrecido por el adjudicatario en el 
concurso de adjudicación de la concesión administrativa", es 
decir los 3.200 millones de pesetas que inicialmente presenta
ron. 

Esto en cuanto al tratamiento económico de la concesión 
¿Se puede hablar de ayudas a un concesionario?, ¿se puede 
hablar de privilegios a un concesionario cuando se le ponen 
cláusulas claramente atípicas y absolutamente imposibles de 
encontrar en concesiones de otro tipo, concesiones de auto
pistas o de túneles del Estado o de otras comunidades autó
nomas? Insisto que son cláusulas absolutamente atípicas que 
garantizan en todo caso que no pueda haber un lucro por 
parte del concesionario en materia económica. 

En cuanto a la concesión en si misma, es también el 
informe del Ayuntamiento de Sóller decisivo; y les leo, les 
bago gracia de ( ... ) porque es bastante lal-go, pero les hago 
simplemente la lectura de un párrafo del acta cuya copia 
tengo aquí de una sesión de 20 de octubre del 1988 del 
Pleno del Ayuntamiento de Sóller, en que e dice textual
mente !lA continuación, y por autorización de la Presidencia, 
toma la palabra el Sr. Concejal del Partido Socialista Obrero 
Español, Don Antoni Garau Coll. Éste advierte que de entre 
las ofertas de adjudicación, la más ventajosa para el interés 
general de todos los ciudadanos era la que estaba encabezada 
por Don Antoni Cuart Ripoll, ya que era la que ofrece un 
peaje inferior al de las otras empresas". Un poco más adelan
te, después de una serie de consideraciones y discusiones, se 
dice "A continuación, y siguiendo las directrices marcadas 
por la Presidencia, se procede a votar sobre la cuestión plan
teada conjuntamente por los grupos municipales del PSOE 
y del CDS, cuyo tenor literal es el siguiente: 'los grupos 
municipales PSOE y CDS, en relación al punto del orden del 
día del Pleno del día 20 de octubre de 1988, solicitan que 
Se informe favorablemente la propuesta presentada por la 
elllpresa Antoni Cuart Ripoll, primera alternativa'. La Cor
Poración, en votación ordinaria, por mayoría de 5 votos a 

----

favor, emitidos por los miembros de los partidos PSOE 
y CDS, 8 abstenciones formuladas por los miembros de 
los partidos UM, AP-PL y ningún voto negativo, ya que 
los representantes del PSM manifiestan su decisión ele 
no votar, acuerda aceptarlo". 

Eso parece que deja, a mi JUICIO, suficientemente 
clara la decisión del Gobierno en materia de esa conce
sión. Por consiguiente nos queda exclusivamente un 
tema. Nos queda el tema de las prórrogas, que también 
hemos discutido aquí. Y del tema de las prórrogas ya he 
explicado -y parece que ahora el Grupo Socialista ya lo 
acepta- que están dentro de la ley. Pero es que hay algo 
más, por encima ele la ley, en este caso, perfectamente 
claro, y es el sentido común. Es una obra que en este 
momento se está trabajando en ambas bocas, en los dos 
casos. Tengo aquí -se me enciende la luz amarilla, y 
además me temo que desde el sitio no lo pueden ver- un 
diagrama de barras de los avances de las bocas, y podrán 
ver, espero que en la comisión que nosotros propone
mos, cómo en pleno trabajo de las obras es cuando se 
piden esas prórrogas ¿Es de sentido común, cuando la 
obra es necesaria, cuando la obra está en marcha, cuan
do en la obra se está trabajando intensamente, es de 
sentido común denegar las prórrogas?, ¿es de sentido 
común pedir la resolución del contrato? A mi, sincera
mente, me parece que no es asÍ. 

Por consiguiente yo creo que no hay ninguna razón 
para hacer una comisión de investigación. Porque yo 
creo que la diferencia -yen eso discrepo de lo que decía 
el Sr. Pascual- es que para investigar tiene que haber un 
delito o por lo menos una presunción de existencia de 
ese delito. Y en este caso no la hay por ninguna parte; 
no hay ninguna presunción, ni mucho menos, lógica
mente, ninguna actuación delictiva. Por esa razón, y 
porque sin embargo nosotros queremos que quede per
fecta claridad y perfecto conocimiento, no sólo para los 
diputados de esta cámara, sino para cualquiera que 
quiera asistir a esa comisión, nosotros presentamos, 
nuestro portavoz, el 29 de abril del 1994 a la Mesa del 
Parlamento de las Islas Baleares una petición que dice 
"de acuerelo con lo que prevé el artículo 52 del Regla
mento de la Cámara la creación de una comisión no 
permanente que estudie la problemática derivada de la 
construcción del túnel de Sóller. Esta comisión tendrá 
la misma composiciones que las comisiones permanen
tes, es decir constituida por 15 miembros '1 ya demás 
será abierta -eso no lo dice, pero lo digo yo- con luz y 
taquígrafos, y podrá estar quien quiera. 

y finalmente quiero decirle al Sr. Pascual también 
que no estoy de acuerdo con él. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. González Ortea, la intervenció no és en relació 
a la del Pascual, sinó a la de la Sra. Bareeló. 
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EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Conforme. Entonces se me permitirá decir al resto de la 
Cámara que a mi juicio un ciudadano común y corriente no 
tiene obligación de acudir a ninguna comisión creada por 
este parlamento, absolutamente a ninguna, sea cual fuere el 
nombre que esa comisión tuviera. Sin embargo es frecuente -
en este mismo momento creo que hay una comisión no per
manente sobre el Plan de competitividad- que se convide a 
la gente a venir, y que la gente acuda a la petición del Parla
mento, tanto si la comisión es de un tipo como si la comisión 
es de otro. Nuestra intención, desde luego, es convocar a 
todo el que haya que convocar. Y nosotros no haremos cosas 
raras, nosotros no haremos votaciones extrañas para impedir 
que venga gente a esa comisión. Nosotros no tenemos ningu
na dificultad, insisto, en que esa comisión se haga, y se haga 
con toda la luz y todos los taquígrafos que sean precisos. 
Nada más, muchas gracias, Sr. .Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Volen 
un motiu per a una comissió d'investigació? El motiu, em 
sembla que l'havia dit durant tota la intervenció, he insistit 
bastant i he intentat demostrar-lo: presumpció, Sr González 
Ortea, de tracte de favor a una empresa ben concreta, que li 
ha suposat d'entrada beneficis i iHegalitat per part del Go
vern en favor d 'aquesta empresa, i que en un futur li pot 
suposar el negoci del segle. EIs fets aquests hi són, el favori
tisme respecte d'aquesta empresa. Li rebatré punt per punt 
el que ha explicat el Sr. González Ortea. 

Adjudicació: Sr. González Ortea a l'adjudicació, evi
dentment hi havia uns informes de l'Ajuntament de Sóller i 
de Fornalutx que s'havien d'emetre en quinze dies. Hi havia 
una comissió integrada per quantitat de representants, sap 
perfectament qui són, des del conseller d'Obres Públiques 
fins al cap deIs Serveis Jurídics de la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, i aquesta comissió havia 
d 'avaluar l'oferta més avantatjosa segons els següents criteris, 
entre ells les tarifes especials per a residents, que era l 'única 
argumentació que va donar l' Ajuntament de Sóller i el de 
Fornalutx per anar a favor d'una determinada empresa; a 
més d'aquesta variable, d'una variable, n'hi havia d'altres a 
tenir en compte, altres tan importants com les fórmules de 
finan¡;ament, el termini de durada de les obres, la conserva
ció i el manteniment del paisatge, el canon de conservació, 
la durada de la concessió , etcetera. 

Voste ha fonamentat només amb una variable, una de 
totes les que la comissió va estudiar, i per tant, si la comissió 
en va estudiar tantes, i va trobar perfectament clar que ¡'em
presa del Sr. Cuart quedava la tercera de quatre, per tant no 
la més avantatjosa en absolut, per que el Govern va trobar 

que aquesta era la més convenient? Voste creu vertade
rament que la més convenient ho va fer per als habi
tants de Sóller. Si tant el preocupaven les tarifes que 
havien d'aplicar als habitants de Sóller, per que varen 
optar per un peatge del túnel? Per que varen optar per 
un peatge, quan hi havia informes, i he assenyalat a 
altres debats, que era totalment imprudent fer-ho així, 
no només per la rendibilitat economica sinó per la dis
criminació que es feia als habitants d'una zona ben 
concreta? Si tant havien d'afavorir els habitants de SÓ
ller i Fornalutx, mai no havien d 'haver optat per un 
peatge. 1 després vostes justifiquen una conveniencia 
del Govern, una conveniencia del cap d'aquest Govern 
de les Illes Balears emprant els informes d'un ajunta
ment que només va opinar sobre una de les sis variables 
que va opinar una comissió. 1 aixo ho hem de clarificar: 
presentin els papers, presentin amb que es demostra la 
conveniencia del Govern. Vertaderament, en absolut no 
es podnl justificar per unes tarifes recomanades per 
l'Ajuntament de Sóller. 

Indemnitzacions? La veritat és que tenim por de les 
indemnitzacions, i no ens llegeixi d'aquest parlament, 
sinó que primer Ji expliqui al Sr. Reus, aquí present, 
que les resolucions d'aquest parlament no són simples 
recomanacions, perque el Sr. Conseller d'Obres Públi
ques encara no ho sapo Des del moment que el conseller 
parla que són possibles indemnitzacions, i el senyor del 
Partit Popular diu que no, que aquí hem aprovat que 
no; i ens surt el conseller, diu que a¡;o són recomanaci
ons del Parlament que no serveixen per res, ja em dinl 
aquí a veure qui comanda, qui no diu res per ara, el Sr. 
Gabriel Cañellas, que fara el que voldnl, i els altres dos 
faran el que els manara. CIar que sí, sempre és igual. 

Pero com ens podem fiar de vostes, si encara no són 
capa¡;os d'haver dit avui quin és el cost real d'execució 
de les obres? Aquest, el cost real d'execució de les obres, 
aquest encara no I'hem visto El conseller va dir "obra 
certificada, 2.600 milions de pessetes". El Sr. González 
Ortea va dir "bé, a¡;o és obra certificada, pero a¡;o no 
és el cost d'execució real. Aquest encara no el tenim, 
per tant el finan¡;ament avui, que ens costaria rescatar 
el contracte? No sabem absolutament res deIs nombres 
i deIs acords a que ha arribat el Govern amb l'empresa, 
en absoluto 

Per tant, l'adjudicació, totalment confosa; les indem
nitzacions que es pagaran, no tenim cap garantia que el 
conseller i el Govern acceptin com a valides les recoma
nacions d'aquest parlamento 1 és trist dir-ho, pero és la 
veritat: incompleixen les lleis, imaginin les recomanaci
ons. Pero, més encara: ara ens diuen que prorrogues 
són de sentít comú; els moviments de terres han des
aparegut. CIar que han desaparegut. Les auditories ho 
han demostrat claríssim, que des de l'any 1983 els pro
blemes són de finan¡;ament, i les prorrogues del 1989 es 
deuen basicament a problemes de finan¡;ament. Per 
tant, for¡;a major? Impossible; ara ens diuen Il sentit 
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comú ", ni tan sois esgrimint el moviment de terres. 1 ha de 
saber, Sr. González Ortea, que l'única manera de poder 
concedir prorrogues a una autopista de peatge és per causes 
imputables a l' Administració o per causes de for<;a major, 
que evidentment no es poden donar, en absolut, ni a la sego
na prorroga ni a l 'ampliació de la segona prorroga, ni en la 
proxima prorroga que han pactat donar. O és que ja saben 
els moviments de terres que hi haura d'aquí a quatre anys? 
1 fora de causa major , és totalment iHegal, senyors, concedir 
qualsevol tipus de prorrogues. 

Es pot saber a que es deu aquest tracte de favor a una 
empresa? Traben que no hi ha arguments, no hi ha dubtes, 
per deduir clarament té un tracte de favor excessiu? Per que 
no se li han fet pagar les multes? Per que se'ls han donat 
tots els terminis que ha volgut? perque a<so no acabara mai. 
Per que el conseller d'Obres Públiques no surt aquí a expli
car, com va dir que faria fa dos mesos, com esta el finan<;a
ment? O que demani disculpes, que és el que va dir. 

Estam exactament sempre igual: fosca per tot i dubtes, 
evidentment, que el Govern aquí sigui capa<;, a favor de 
I'empresa, de fer qualsevol cosa amb els doblers públics. No 
és la primera vegada, existeixen precedents, existeix prou 
confusió des de la concessió al cost efectiu de les obres, en 
I'aprovació del projecte -que va ser aprovat per la conselleria 
sense cap tipus d'aHegacions-, prou dubtes perque el tracte 
de favor sigui demostrat, l'interes del Grup del Partit Popu
lar, massa evident en defensar una empresa totalment inde
fensable, perque no ha complert en absolut res del que hi 
havia pactat, ni financerament, ni tecnicament, ni en durada 
de cap tipus de termini. Per tant, la paraula de l'empresa i 
del Govern que dóna suport a aquesta empresa, la situació la 
tenen bastant difícil. Si ho volen explicar, si volen comparei
xences, aprovin aquesta comissió d'investígació. Si no, verta
derament poca claredat i tots els dubtes queden respecte -
repetesc- al tracte de favor; d'entrada amb totes les proves al 
nos tres favor. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Hi ha intervencions en contrarepli
ca a la Sra. Barceló? Sí, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. L'article 51.1 
del Reglament del Parlament diu que el Pie del Parlament 
podra acordar la creació d'una comissió d'investígació sobre 
qualsevol assumpte d'interes públic dins l'ambit competenci
al de la Comunitat Autonoma. No diu que hi hagi d'haver 
indícis de delicte. No diu que hi hagi d'haver indicis de cap 
falta . 1 diu al punt número 2, i repetesc el que he dit abans, 
que el Parlament podra requerir la presencia de qualsevol 
persona per tal d'oir-Ia. Aixo vol dir que una comissió que 
no sigui d'investigació no pot citar el Sr. Cuart. Una comis
sió que no sigui d'investigació no té facultats per citar Fo
ment de Construccions i Contractes, per exemple. 1 jo em 
pregunt: és que qualcú d'aquesta cambra no vol que vengui 

--
.... 

aquí el Sr. Cuart?, és que qualcú d'aquesta cambra no 
vol que vengui aquí Foment de Construccions i Con
tractes? Aixo és la pregunta; per tant, la resposta és que 
fa falta una comissió d 'investigació. 

1 encara hi ha més coses. Fa un temps -crec que era 
abans de Setmana Santa- el conseller Reus va tenir una 
intervenció aquí sobre una pregunta o una proposició, 
del Grup Parlamentari Socialista. Era una moció, i no va 
donar practicament cap informació. 1 jo els vaig haver 
de recordar que si hi ha coses que no es poden dir en 
públic, sí que es poden dir a una comissió a porta tan
cada. 1 per ventura hi ha coses que no es poden dir en 
públic, tal vegada s'han de dir a porta tancada. 1 en 
aquest aspecte jo pens que és possible. Naturalment, 
nosaltres volem transparencia i volem sessions públi
ques; pero si hi ha qualque assumpte que ha de causar 
un perjudici greu a alguna entítat o a alguna persona, 
venc a dir que tal vegada fa faIta una comissió d'investí
gació que faci algunes sessions a porta tan cada. 

No s'ha donat cap argument perque no es ere! 
aquesta comissió d'investigació. La interpreta ció que es 
dóna amb els arguments que han donat, que estam d'a
cord amb tot el que s'ha dit respecte a l'adjudicació, que 
efectivament I'Ajuntament de Sóller es va definir d'una 
manera concreta, que I'Ajuntament de Fornalutx també 
es va definir. Estam d'acord amb tot aixo; pero nosaltres 
pensam que és absolutament necessari que el Sr. Cuart 
vengui a aquest parlament, i que és absolutament neces
sari que vengui a aquest parlament Foment de Construc
ció i Contractes, i que ens donin una explicació; perque 
tal com succeeixen els esdeveniments, no hi ha confian
<;a en el Govern perque resolgui aquest problema. Fa 
falta l'actuació del Parlamento 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Sra. Barceló, el Govern té una 
bona papereta. L'aItre dia vaig dir en base a una pre
gunta, que estavem davant una d'aquestes rondalles 
vene<;olanes que ens dóna certa televisió, i crec que el 
tema va per Ilarg. Crec que constantment en aquest 
parlament parlarem durant molt de temps encara del 
túnel de Sóller. No entraré a discutir -ja s'ha fet- en la 
concessió i com es va fer aquesta concessió. Crec que la 
postura deIs nostres regidors a Sóller va quedar ben 
clara en el sentit del que opinavem d'aquesta concessió 
i del túnel de Sóller. Pero sí voldria tornar repetir un 
tema que crec que és important: El termini de realitza
ció de les obres era de 24 mesos per a l'acabament, i de 
26 mesos per a l'obertura al transit. Aixo vol dir, com 
ja he dit, que en el febrer del 1991 havíem de poder 
passar per dins el túnel. 
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Senyores i senyors diputats, estam a dia 10 de maig del 
1994 i les obres estan paralitzades, embargades, i comenc;a a 
Josar-hi ma el jutjat, com hem vist, amb una petició de 
'allida. Davant aquest fet, i davant el fet que jo he dit clara
nent, i que crec que certs diputats a aixo no ha valen tocar, 
~s que l'engany nostre és que sempre el concessionari va dir 
lue no hi hauría problemes de finan~ació. Jo no he sentít dir 
~n aquesta cambra, i m'agradaria sentir-ha dir, que aquests 
Jroblemes de finan~ació no hi havien de ser amb l'especula
:ió que hi havia darrere el túnel de Sóller, amb el port es
Jortiu que hi havia darrere el túnel de Sóller. M'agradaria 
;entir dir tot aixo, i ha sentirÍem dir a una comissió d'inves
:igació. En aquesta cambra, aquí dins , no ha he sentit dir, ni 
Jens que es dira. 1 aixo és la realitat, i el nostre grup pensa 
:¡ue no n'hi ha d'altra: Aquesta gent va anar a una ampliació 
le capital, i ja no va ser respost a aquesta ampliació de capi
cal perque ja no hi havia port esportiu, i ja no hi havia urba
(ützacions, com he anomenat abans, les 600 llicencies en tres 
mesas. 1 aixo és trist, i aixo realment és el que no s'ha rebut
¡at aquí dedins. 

Necessitam una comissió d'investigació perque ens acla
reixi tots els dubtes que hem anat díent amb preguntes, i que 
::ontinuarem plantejant, perque dubtes en sortiran més. A 
principis de mar<; el conseller d'Obres Públiques afirmava en 
lquesta cambra que s'havia posat el día 30 de mar<; com a 
termini maxim per aconseguir finan~ació. Aquesta data ha 
passat, el conseller no ha respost. Dia 8 de maig, no fa tant, 
els mitjans de comunicació asseguraven unes declaracions del 
concessionari que deien que es presentaria a la Conselleria 
un credit de 4.800 milions per acabar el túnel de Sóller. 1 
posava com a termini avui, dimarts. Jo no he sentit dir que 
aixo s'hagi resolt. Fins quan?, com dic, una rondalla vene<;o
lana, tendrem molt de temps per discutir sobre el túnel de 
Sóller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. El Sr. González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. A mi 
no me gusta decir mentiras. Si digo que a mi juicio tiene que 
ser una comisión abierta, y a juicio del grupo que represento, 
desde luego tiene que haber una comisión abierta en la que 
se puede convocar a cualquiera. A cualquiera que tenga inte
rés en el asunto; y desde luego el Sr. Cuart puede ser uno de 
los señores a los que convoque esa comisión; e insisto que no 
encontrarán por parte de nosotros más que facilidades. 

En cuanto a las sesiones a puerta cerrada en las comisio
nes, creo que no hay el menor problema. En una comisión 
se decide o bien hacer una ponencia, o bien simplemente la 
misma comisión a puerta cerrada, y es un acuerdo que toma 
la comisión, y aquí paz y después gloria; si es que eso es 
necesario , cerrar la puerta en algún caso, que desde luego yo 
creo que no ; yo creo que no es conveniente cerrar la puerta 
porque no hay por qué cerrar la puerta. A mi me parece que 

está todo claro como el agua, y créanme que lo conozco 
bastante de cerca. Por consiguiente, con las puertas 
abiertas siempre. Pero si hay que cerrarlas, y ustedes 
quieren que las cerremos, pues adelante. Sea cual sea el 
resultado de la votación de hoy, y sea esta comisión o 
sea la que nosotros proponemos la que prospere, desde 
luego contarán -insisto- con la máxima colaboración y 
transparencia por nuestra parte. 

En cuanto a la insistencia de la presunción del trato 
de favor, yo es que no acabo de entender cómo se puede 
decir que hay un trato de favor a un concesionario al 
que se le ponen una cantidad de trabas impresionantes, 
y que como consecuencia de la situación actual tiene dos 
salidas, nada más: Una, conseguir la financiación yaca
bar la obra, desde luego con bastante retraso, con menor 
tiempo para después explotar las obras, y por consi
guiente recuperar la inversión hecha; y si se resuelve el 
contrato el día 10 de agosto, porque ha concluido el 
trato, no ha conseguido llevarlo adelante, parece eviden
te que conducimos al concesionario, o a los socios de la 
concesión, los conducimos desde luego a la ruina; por
que eso se lo puedo decir también, que no sé si debía, 
pero se lo digo como ingeniero: los 1.600, 1.700 millones 
de pesetas, a lo sumo, que se puede cobrar de acuerdo 
con la cláusula que antes les he leído, y que ya les ha
bía advertido en la otra discusión, son en coste mucho 
menor, por lo menos sensiblemente -y creo que de eso 
no habrá ninguna duda, otros más expertos que yo lo 
dirán, pero desde luego creo que no hay la menor duda 
de que es menor- de lo que realmente le ha costado al 
concesionario hacerlo, lo que tiene hecho ahora, el mi
llón de metros cúbicos de movimiento de tierras. 

Sra. Barceló, movimiento de tierras es una cosa, el 
movimiento de terreno es otra. Me dice usted que he 
olvidado el argumento. Pero es que no vaya estar leyen
do las cláusulas cada vez que salgo aquí, por supuesto. 
Le dije que además de que legalmente las prórrogas 
están concedidas en base a una cláusula que se contiene 
en el pliego de cláusulas administrativas generales, la 72 
o 73, no recuerdo ahora, que la he leído otras veces a 
toda la Cámara; además de eso añadía el sentido co
mún, pero es en ningún caso que no incluyera el movi
miento de terreno. Y desde luego el movimiento de 
tierras, ya es difícil hacer un túnel sin hacer un notable 
movimiento de tierras. Ya le digo que tienen hechos 
como 900.000 y pico metros. 

Mire, yo a veces, y con este asunto, porque que que
remos ayudar al concesionario, que el Gobierno quiere 
ayudarlo ... pero, hombre, yo es que no sé si lo que uste
des hoy tenían que pedir no era una comisión de inves
tigación, sino un pelotón de ejecución, porque lo que 
parece que quieren ustedes es ejecutar, al Gobierno por 
haber hecho la concesión, y ejecutar al concesionario 
porque, bueno, detrás de eso le fallaron sus fuentes de 
financiación. Desde luego el concesionario puso mucho 
dinero y avaló mucho dinero detrás de eso. Desde luego 

~~~~~~~~~~~~~~================~~~================================~~====~~ 
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pUSO su fortuna personal, eso es algo que parece público 
queotorio. por consiguiente insisto, yo no veo la necesidad 
~ nuevar al concesionario ante un pelolón de ejecución. No 
ce el primer empresario que quiebra o que le salen mal las 
es entas, ¡por a1110r de dios! Y lo que creo que interesa al 
~obierno Y a todos los ciudadanos ele esta comunidad e 
hacer el túnel, y hacer el túnel cuanto antes y hacer el túnel 
al precio estipulado sin que no~ cueste un peseta más de lo 
que noS tiene que costar a los cIudadanos. 

y en esto estamos, y yo creo que es en esto en lo que 
tenemos que estar todos. Y con este espíritu hemos pedido 
la comisión: claridad absoluta, pero también -y sinceramente 
se lo pido- colaboración para tener el túnel de Sóller hecho, 
insisto que sin hacer perder una sola peseta al ciudadano. Si 
esto es ayudar al concesionario, tener connivencia con el 
concesionario, pues que baje dios y lo vea. Yo le digo con 
toda sinceridad, Sra. Barceló, que creo que eso se puede 
hacer, ( ... ), no se puede, que se debe hacer, y que a eso debe
mos contribuir todos nosotros en la medida de nuestras posi
bilidades. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, passarem 
a la votació de la proposta de creació de la comissió no per
manent d 'investigació. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor , 29 en contra, 1 abstenció. Empat. Se 
suspen la sessió. 

Recomenc;a la sessió. Passam a sega na votació. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? Gra.cies, po
den seure. 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat. Se 
sUspen la sessió. 

Recomenc;a la sessió, i passam a tercera votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

---
b 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, en tercera votació, queda rebutjada la proposta 
de creació de la comissió no permanent d 'investigació. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Gra
cies a tots. 
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