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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia a tots. Comen¡;a la sessió pel punt corresponent 
preguntes. 

1.1) Pregunta RGE núm, 1876/94, de l'Hble Sr, Diputat 
amon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
~lativa a 

EL SR. PRESIDENT: 

La primera és la 1876, del Sr. Orfila i Pons, del Grup 
SM i EEM, relativa a despesa consignada com a Secció 
;panyola del pavelló de 1'Expo-92. Té la paraula el Sr. Orfi-

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gnkies, Sr. President. simplement voldríem demanar un 
clariment al Govern perque aquesta partida ens sembla poc 
lara, la veritat és que fins i tot ens ha costat entendre que 
olia dir exactament Sección española com una despesa que 
a originar uns pagaments de 6.287.000 pessetes; ens sembla 
xcessiu , poc justificat i com que no l'entenem, demanam 
quest aclariment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila . Té la paraula el conselJer Sr. Matas. 

Pree als diputats que seguin als seus escons, per favor. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Orfila, efectivament, aquestes factures corresponen, 
amb el túol Secció espanyola, a factures l1íurades pel 
pavelló d'Espanya per a I'ús de I'exposició col·lectiva de 
les sales de l'Arenal a la ciutat de Sevilla amb pintors de 
les Illes Balears. Aquesta actuació va ser una actuació 
conjunta de totes les comunitats autonomes a I'Estat 
espanyol. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Orfila? No. 

1.2) Pregunta RGE núm. 2094/94 de I'Hble Sr. Di
putat Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari PSM 
i EEM, relativa a autoritz.ació per vendre aigua. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 2094, del Sr. 
Sampol. i Mas, del Grup PSM i EEM, relativa a autorit
zació per vendre aigua. El diputat no hi és present; en 
conseqüencia, la pregunta decau. 

I.3) Pregunta RGE núm, 2095/94, de I'HbJe Sra. 
Diputada Maria Antonia Vadell i Ferrer del Grup 
Parlamentad PSM i EEM relativa a compliment de la 
resolució número 4, relativa a la redacció deIs cri tris 
d'homogenei'tat de les futur es memories anuals sobre 
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l'exercici de les competencies en materia d'urbanisme 
habitabilitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 2095, de la diputa
da Sra. Maria Antonia Vadell i Ferrer. La diputada no hi és 
present; en conseqüeneia, la tercera pregunta decau. 

Proposició no de llei RGE núm. 984/94, del Grup Parla
mentarí SOCIALISTA, relativa a declaració de bé d'interes 
cultural deIs cafes anties de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon pu ne r)rol)o,ielo\l~ 110 ele lIei, de l qU~ll 
veurem en primel' lloc 1;: 9t,-:-. qU é \ ~\ lIueclar ajornacla . a I ~: 

sessió eI'avui, presentacia pe! C ;llI J) ParJamentari SOCIALIS
TA, re lativa a declarac ió ele be ci' interé, cultu ral deis cafe~ 
antics ele les llles Balears. Té la paraula pel gru p proposant 
el diputat Sr. Pons i Pons. 

"EI Parlament de les llles Balears acorda: 

Primer. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, en 
el termini de sis mesos, elaborara un inventari deIs cafes 
antics de les IlIes Balears. 

Segon. Finalitzat l'inventari, en el termini d 'un any, el 
Govern de la Comunitat Autonoma establira les disposicions 
pertinents per tal de protegir els cafes antics de les IlIes Bale
ars." 

Te la paraula, Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Moltes vegades 
ens referim a la societat civil i parlam de la necessitat de 
refon;ar-la i de tenir en compte les seves iniciatives. En el 
cas de Palma en concret, pero també a un ambit de les Illes 
Balears, ens hem trobat amb unes iniciatives. Primerament, 
Arca, una iniciativa de la societat civil disposada a recuperar 
el casc antie de Palma i que bona part de la gent que va im
pulsar aquesta entitat, que ha donat un resultat exce¡'¡ent, 
estan avui embarcats en una iniciativa que pot semblar mo
desta, pero que, si fos refon;:ada i degudament secundada per 
part deIs poders públics, podria ser un element molt impor
tant del manteniment de la vida deIs nostres po bies i ciutats, 
em referesc concretament a la societat Amies deis cafes. A 
l'hora de revitalitzar la nostra c¡utat. hem de tenir en compte 
tots els elements que integren la vida urbana. tant de la ciutat 
com també deIs diferents pobles de les Illes. 

Un deIs elements clau inevitablement han de ser els cafes, 
els cafes son, dins el món mediterrani, molt més que un lloc 
de simple consum, són centres socials, aglutinen elements 
socials diferenciats, han format part de la nostra historia i 
també de la nostra cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té raó el Sr. Pons . Prec als diputats que guardin 
silenci, per favor. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. continuu . 

Deia que l'element del cafe és un element sociologic 
de primer ordre. és un elemel1t d'estructuració social i 
també, si repassam la historia de la 110stra cultura i del 
nostre art, hi veurem e0111 entorn als cafes s'han fet 
moltes iniciatives culturals fonamentals: recordem, per 
exemple, el cas de Ouatre gats, a Barcelona. que avui 
tots associam al moviment e1 el Modernisme i a la figura 
cle Picasso i altres anistes . 

Per tant, quan hem de recobrar la nostra vicia urbana, 
hem ele recobra també els nostre cafes. i per als que te
nim vius, per als que han arribat a tenir una caracterit
zació. hi ha d 'haver una iniciativa que procuri mantenir 
aquest caracter dins els IÍmits del possible. És aixo un 
invent estrany que s'ha fet aquí, a Mallorca, a Palma en 
concret? No, hi ha inieiatives de ciutats europees que 
defensen els seu s cafes entranyables i que, quan hi anam 
com a turistes i coneixem aquestes ciutats, veim que 
entorn d'aquests centres s'aglutina la vida ciutadana; 
recordem el cas de París, Roma, Barcelona, Madrid, 
Amsterdam, etc., a tos ells, si hi hem anat com a visi
tants, haurem associat la nostra visita a algun d'aquests 
centres. En el cas de les Illes Balears, a Palma, per 
exemple, és inimaginable aquesta ciutat sense un centre 
com el bar Bosch o un centre com el Cristal o un 1I0e 
com el Moka, etc. El centre de la vida de la ciutat d'Inca 
esta molt vinculat entorn del Mercantil, etc. De cada 
lloc de les Illes Balears podríem posar exemples diferen
ciats. Per tant, quan es tanca un vell cafe tenim sempre 
la sensació que una part important de la vida d'aquella 
ciutat o d 'aquell poble ja no sera igual. Els qui hem 
participat de la vida d 'un determinat cafe, quan aquell 
cafe es tanca, tenim la sen sació que alguna cosa es mor, 
que res ja no sera com abans i que, per tant, és un acte 
de responsabilitat i un acte d'incentivar la vida social 
defensar aquests centres socials, entranyables i que tenen 
un caracter historie. 

La iniciativa que avui es proposa deriva, ho hem de 
reconeixer així, que hi ha hagut una inieiativa ele la 
societat civil, deIs Amics deis cafes, aquí I 'hem titulada 
deis ca fes anties perque suposam que es tracta sempre 
de cafes que tenen una historia, encara que breu en el 
temps, pero intensa en la vida social. La proposíció o de 
llei és extremadament simple, es proposa que, en el 
termi1Pi de sis mesos, la Conselleria de Cultura, Educació 
í Esports elabori un inventari deIs cafes antics de les 
Illes Balears, i el segan punt, que dicti les dispasicions 
pertinents per tal de protegir aquests cafes antics. 
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Ha de fer la feína directament la conselleria? No, disposa 
~videntment de la col·laboració d'aquesta societat que ha 
lascuda, que és Amics deIs cafes, la qual, sense generar gaire 
:\espeses a la conselleria, podría realitzar aquesta iniciativa. 
~a segona part, "finalitzat l'inventari, dictar normes de pro
ecció", com es pot fer realment? aquí hauríem de cercar 
)(lsicament el contacte amb els propietaris o amb els que 
iuen els cafes, perque sense ells és impossible qualsevol 
lOrmativa que pugui ser realitzable. S'ha de generar una 
'eacció positiva perque coneixem tristes experiencies dins les 
Hes Balears de normatives fetes amb la millor voluntat que 
~eneren el contrari del que pretenen; el fonamental per man
enir el cadcter d'un cafe és l'assentiment d'aquella persona 
1ue dedica o ha dedicat la seva vida a fer funcionar aquell 
:entre. Els cafes són una cosa tan particular, tan peculiar 
-llIe moltes vegades no només és el local. sinó que és la 
Jersona que eluu aquest local la que és decisiva per haver 
¡conseguit un exit social i convertir-se en un centre impor
.ant clins la ciutat haver aglutinat un determinat sector social 
) un determinat grup d'artistes o cl 'escriptors. Per tant, 
lqueixa normativa necessita previament un coneixement fet 
;obre el terreny, a veure que es el que desitgen aquests pro
Jietaris o arrendataris de cafes, no pot ser una normativa de 
:aracter basicament coactiu, ha de ser una normativa de 
:aracter cooperatiu, sense aixo no es pot tirar endavant. 

Per tant, creim que aquesta proposició no de llei pot 
)btenir l'assentiment unanime el'aquesta cambra, per que? 
?erque és una iniciativa que no grava de manera significativa 
) no gravara els pressuposts de la Comunitat Autonoma, 
:oncretament els de la Conselleria ele Cultura, Educació i 
::sports, que comptara amb un element civil que esta treba
lant en aquest terreny i que, finalment, el contacte amb 
lquestes persones que duen endavant aquests cafes abans 
:l'establir la normativa donara una resposta inevitablement 
Jositiva i que garantid que aquests cafes continuaran for
nant part de la vida deis nostres po bIes i de les nostres ciu
:ats. 

Pnkticament, crec que amb tot aixo esta perfectament 
jefinida la intenció i esper el suport unanime d'aquesta 
:ambra. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-presiden! primer substitueix el Sr. President en 
'a direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sr. Pons. Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Pons, en principi, no dubt de la bona voluntat amb la qual 
;'ha fet aquesta proposició, jo li he de dir que amb el punt 
Jrimer estam totalment d'acord perque crec que fer un llistat 
raquests ca fes antics pot ser positiu; per una altra banda. el 
:¡ue sí que s'ha de tenir clar és que no podem confondre el 

que són establiments antics i el que són establiments 
vells, que són diferents, és una qüestió totalment distin
ta i diferenciada. Ara, pel que fa al punt segon, jo cree 
que s'hi han de ten ir en compte una serie d'elements 
que en aquesta proposició, que tal vegada s'ha fet amb 
molt bona voluntat, pero jo crec que un poc a la lleuge
ra; jo li posaré un exemple d 'establiments que han estat 
protegits; concretament, a l'i!la de Menorca, en el muni
cipi del qual vaig ser batle durant vuit anys es varen 
protegir una serie de loeals. una serie d'edificis que són 
establiments no propiament cafes, pero són bars o res
taurants i que tenen un significat historic o un significat 
arquitectonic singular, és en aquest sentít que es van 
incloure aquests edificis, aquests locals dins deis catalegs 
el 'edificis protegits, annex al Pla general d' ordenació 
urbana. O 'aquesta form a. no es pot llevar d' aquests 
edificis c1eterminats elements, pero el que sí que nosal
tres no pocíem fer en aquest parlament és incidir, per
que ac;o no ha quedat clar en la seva intervenció, en 
!'activitat privada que fan aquests establiments. Jo cree 
que seria absolutament il'logic que en diguéssim que s'hi 
ha de mantenir l'activitat privada. Voste ha parlat d'un 
lloc entranyable aquí, a Palma, que per jo també ho és, 
que és el bar Cristal, per exemple, que és un lloc entra
nyable per una serie de circumstancies que no venen al 
eas esmentar aquí, pero que aquí determinéssim, mit
jam;ant l'aprovació d'aquesta proposta, que llavors fos 
la conselleria qui determinés que aquell lloc ha de man
tenir aquesta activitat per sempre més. Que és el que hi 
volem manten ir? L'activitat que exerceix aquest esta
bliment o I 'edifici on s'exerceix aquesta activitat? Jo crec 
que és un primer tema, ho hem de diferenciar, no és el 
mateix, perque, és clar, si l'activitat eco no mica que 
representa el bar Cristal en aquest moment -pos aquest 
exemple- no és suficientment rendible als seus propieta
ris i volen transformar aquest edifici en una lIibreria o 
en una tenda de venda de discos, mentre uns elements 
arquiteetonics que poden ser singulars s'hi mantenguin, 
es pot canviar l'activitat; el que aquí no es pot preten
dre és que aquesta activitat s'hi matengui, perque si no 
és rendible, arribaríem que s'hauria de procedir a l'ad
quisició o expropiaeió d'aquest edifici perque a través 
de I'activitat pública s'hi mantingués l'activitat. Em 
sembla que a' <;0 no és exaetament així. 

Jo crec que l'exemple que voste ha posat deIs Quatre 
gats, a Barcelona, és un exemple que pot extrapolar-se 
a al tres punts, podem posar de Madrid el Café Gijón o 
El espejo al passeig Recoletos i, com ha dit voste, a 
altres ciutats europees, com el cafe de La Pau a París, 
el bulevard Haussman vora I'Ópera o altres lIoes singu
lars del Barri llatí a París, o els cafes vienesos a Viena, 
etc. Vu!l dir que aquí tenim tota una gamma per als 
quals en aquestes ciutats s'ha fet una certa protecció, 
pero sobretot per als edificis i el caracter singular que té 
aquell 1I0c. pero no en el sentit que hagi de mantenir 
necessariament aquesta activitat, perque, per aquesta 
regla de tres, si ac;o hagués estat aprovat amb molt 
anterioritat ... , bé. aquí es feia una activitat. en aquesta 
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ro sospit que no només és aixo el que desitja el Grup 
nentari Socialista amb la seva proposició no de llei. El 
arIa de cafes com a elements eentrals de la vida social 
llles Balears, eom a referents soeials i culturals, com a 

:nts creats espont:'miament per la dinamiea social. La 
itat de convocatoria social de certs establiments és una 
1t massa complexa per preservar-la i protegir només 
béns materials. Hem de tenir en compte també que 
ts ambients contenen també una iniciativa privada, un 
:i legítim, una empresa a la qual es pot obligar a man
uns certs béns material s pero a la qual no es pot impo-
1.a dedicació concreta. Quin és, ens podem demanar, el 
na més apropiat per facilitar la supervivencia d'aquests 
en ts? Segurament el text introductori de la proposició 
1 la via ele solució més valida per a aquesta c1asse de 
;sitat ele protecció, em referesc a l'actuació de la societat 
Tots sabe m que la soeietat eivil sorgeix espontaniament 
nteres el 'autoorganitzar-se que tenen els individ us, pro
; per la !libertat d'associació i eI 'expressió. Les organítza
. que donen vida a la societat civil pertanyen a I'esfera 
da i és per aixo que poden utilitzar instruments de 
lasió no coercitius cliferent de les formes d'actuacíó de 
ato 

I Govern de la Comunitat Autonoma, a través de la 
¡elleria de Cultura, Educació i Esports, sempre ha donat 
port que l ha estat possible a les entitats privades sense 
ital de lucre que han presentat projectes de reconeguda 
.aL pública. Ens agradada aquestes propostes de les enti
lue semen jnquietud per preservar els ambients tradicio
i aixl és ben segur que trobaríem una forma el ajudar

;ense haver-los d'obligar per la via ele I acceptaciód'a
ta proposició no de llei, a la qual, en conseqüencia no 
~m donar suporto Gracies. 

~L SR. PRESIDENT: 

Jr3.cies, Sra. Ferrer. En torn de replica, té la paraula el 
:>ons. 

::L SR. PONS 1 PONS: 

ir. President, senyores i senyors diputats. Que és el que 
de mantenir deis ¿afes antics, s'ha demanat el Sr. Pe

l? Evidentment, els elements arquitectonics, els elements 
iecoració de valor, l'element patrimonial és important 
es mantenguin, pero la finalitat d'aquesta proposició no 
lei quan parla, i ho diu textualment que el Govern de la 
nunitat Autonoma establira les disposi.cions pertinen ts 
tal de protegir els cafes antics de les Illes Balears no 

:a la qüestió, deixa la qüestió oberta perque se cerquin les 
nes adients de protecció i, per tant, no es tracta -cosa que 
seria impossible- d'obligar a tenir-hi una activitat, es 

:ta de cercar per vi es moltes vegades indirectes, pero molt 
¡ eficaces que l'element coercitiu -bo he dit en la meya 
~nsa de la propo ici,ó n de llei- per estimular el manteni-
11 d'aquesta activitat, que és fonamental, perque un cafe 
és nom ' una clecorac.ió no són unes taules, unes cadire 
quaelres, etc. o un edifici, sinó que és una activitat de la 

societat entorn el'aquell local aixo és el fonamental; 
com es pot fer? Crec que mol tes vegades a les Ilies Bale
ar ens perdem per voler inventar el que ja esta inventat 
i que, per tant , si cercam elements de protecció que 
altre eiutats europees han dictat en relació amb els 
ca fes , una ele les mé evidents podria er la ciutat 
cl'amsterdam, que és una de les que manté un deIs cases 
historjcs més precio O d'Europa i on I'activitat del 
cafes és fonamental per manten ir no només el caracter 
no només el tipisme d aquesta ciutat. sinó que és un 
elemem de primer ordre. quan anam a aquesta CiLltal 
cercam immediatamem els seus cafes. aquesta és la 
finalitat basica d'aquesta proposició no de lIei, que la 
comunitat Autonoma es comprometi a establir les dispo
sicions pertinents per protegir tant I'element patrimonial 
com el manteniment de I'activitat, no el 'una manera 
coercitiva, pero és que hi ha moltes maneres que no són 
dir voste sera cafeter tota la vicia perque aixo no es pot 
dir a ningú, pero sí que es pot fer qu aquelJ cafe formi 
part d 'uns itineraris 'lIrbans, figuri a les guies cu Itura ls, 
figuri a tots elements divulgatills que es fan i s impulsen 
des de la Comunitat Autónoma i que, per tant un cafe 
que té un caracter que ha estat reconegut perque hi ha 
una societat civil que considera que és important el 
manteniment de l'activitat social dins aquella ciutat, aixo 
pot ser inclos en elements divulgatius que són un ele
ment de protecció de primer ordre. Per tant, d'elements 
coercitius, res de res . 

Em pareix absolutament increible, Sra. Ferrer, que 
voste es cregui el que acaba de dir aquÍ, que si no s'a
prova aquesta llei aixo continuara, que aquesta proposi
ció no de llei no és necessaria i que, per tant, la clau és 
donal' ajudes als elements de la societal civil. Precisa
ment és des d'aquests elements de la societat civil, des 
d' Amics deis cafes, que arriba aquí aquesta proposició 
no de l1ej' no confiem que una simple entitat per molt 
bona voluntat que tengui, pugui dur endavant una tasca 
tan extensa com és la protecció i el manteniment deis 
antics cafes de les Illes Balears. Aquesta societat civil 
clemana que els poders públics complementin les seves 
activitats, no que els doni I esquena, i avui el que es 
proposa aquí és complementar una. iniciativa nascuda 
espontaniament de la societat civil. Es demana que els 
poder públics, en aquest cas la Comunitat Autonoma, 
agafin la seva responsabilitat i ajudin al manteniment 
d'aquests centres social de les ciutats i deis pobles de les 
Illes Balears. 

Si no es dóna suport a aquesta iniciativa que passa
ra? Passara com ara, que hi ha un grup de gent moguda 
amb molt bona voluntat per mantenir els cafes antics de 
les Illes Balears que faran le seves activitats pero que 110 

troben ja avui una resposla d'aguest parlament i per 
tant, gi ram l'esquena a la societat civil. En el moment en 
que la societat. civil ens demana que J'ajudem i a umim 
les nostres respol1sabilitats. nasal tres preferim ignorar-la, 
aixo és el no que el Grup Parlamentari del Partit Popu
lar planteja a aquesta proposició no de Ilei. ' 0 diguin 
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que volen mantenir el caracter dels nostre pobles i ciutats, 
no diguin que hi volen cooperar, diguin que aixo no els preo
cupa; a nosaltres, com que ens preocupa, com als altres grups 
d'aquesta cambra, hem presentat aquesta proposieió no de 
!lei i lamentam que sense uns arguments solids se'ns hagi 
negat el suport. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pons. Hi ha intervencions en contrareplica? 
Sí, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Griteies. Sr. Presiclent. Sr. Fons. li torn a dir que les COI11-

paracions que voste fa no .... fer una C0111 paració deis cafes 
el 'Amsterdam o deis ele Viena o deis ca fes que hi ha a Vene
cia amb els cafes que hi ha aquí. a la nostra comunitat. em 
sembla que és exagerat, em sembla que és una exageració, 
poden dir-ne el que vulgui, pero em sembla que és una exa
geració. 

si el que volem és que, per exemple. el Líric no es con
verteixi dema en una hamburgueseria, en un McDonalds, si 
és a($o el que pretenem, qui ha de fer aquesta protecció ha 
de ser l'Ajuntament de Palma mitjanc;:ant un caúileg d 'edifi
cis protegits que no permeti introduir determinats elements 
que distorsionin el seu aspecte. el seu entorno Aquestes al tres 
coses que voste ha dit, que se 'ls inclogui en els itineraris, que 
se'ls puguin donar certes ajudes o que s'hi introdueixin ele
ments perque mantenguin aquesta activitat i que endemés es 
do ni a coneixer, a mi em semblen perfectes, amb ac;:o estic 
totalment d'acord, pero no és la proposta que vostes fan; la 
proposta que vostes fan diu que s'establiran les disposicions 
pertinents per tal de protegir els cafes anties de Balears. En 
primer lloc, hem de fer-ne el llistat i veure el que ja li he dit, 
no confondre el que és antie i el que és ven, perque, és cIar, 
voste ha posat abans l'exemple del bar Cristal i a no ens pot 
fer creure que el bar Cristal és un cafe antic d'aquesta co
munitat autonoma, no és un cafe antic, és un cafe relati
vament modern que ha tingut una activitat important com a 
punt de trobada de l'activitat ciutadana, de les relacions 
humanes entre les persones, amb a($o estic totalment d'acord, 
pero en tot cas s'hauria de discutir quins elements arquitec
tonics són els que es volen protegir d'aquests edifieis, pero 
abó, amb caracter general i amb aquests exemples que voste 
ens ha posat aquí, la veritat és que jo ja li die que entene 
quin és el fons de la qüestió i cree que esta bé eom idea 
pero no esta ben formulada com a proposta, jo crec que si 
vostes, que estan representats en els diferents ajuntaments, 
fins i tot hi ha ajuntaments alla on governen, com és el cas 
que m'ha posat d'Inca, ido. és molt facil ; ja li dic que nosal 
tres ho vare m fer en el nostre munieipi, varem dir: Del cafe 
teatre Salón no volem que es modifiqui I'estructura ni com 
esta, i que varem fer? El varem posar en el cataleg d'edifieis 
protegits, annex al Pla general, on hi ha una normativa. i no 
es pot tocar aquest edifici, el seu caracter, pero no la seva 

• 

activitat, perque si a aquest senyor no li va be l'actívitat 
i hi vol posar, com he dit abans, una llibrería o una 
botiga del que sigui, mentre mantenguí els elements 
arquitectonics i el seu caracter, pot fer el canvi d'activi
tat, només faltaria, perque si no, anirÍem en contra de 
la propia Constitució. Jo crec que hem de ser un poc 
seriosos amb les coses i que. quan facem un planteja
ment c!'aquest tipus, I'hem de fer el'una altra manera, no 
com s'ba formulat aquí. 

Per tant, no hi votarem en contra. pero ens abstin
drem. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr;'\cies. Sr. Peralta. Més intervencions? Sí. Sr. go
ruila, té la paraula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Pons, nosaltres pensam que en una societat turística 
com la nostra cada vegada és més necessari que hi hagi 
determinats elements, sobretot a dins les ciutats, que es 
mantenguin per així aportar un element important als 
qui ens visiten. Voste ha citat Viena, Amsterdam i altres 
indrets, pero jo crec que Balears segur que també té 
alguns el 'aquests indrets deIs quals les guies turÍstiques 
normalment eliuen que no surti d 'aquesta ciutat sense 
que no hagi anat a prendre cafe a tal lloc. Nosaltres 
pensam que a balears també hi ha d'haver aquests in
drets, que hi ha d'haver aquest indrets dins les zones 
urbanes deIs nostres pobles, dins les zones urbanes que 
fins i tot no esta n vara la costa, sinó que estan a I'interi
or i que no tenen una afluencia turística tan important 
com és la costa, i per tant, mantenim el suport que ja li 
hem donat a la primera intervenció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. GomBa. Sra. Ferrer, té la paraula. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Pons, per comen($ar li vull 
dir que cada vegada que surt a aquesta tribuna estie 
convenc;uda del que he de dir; ha die pel que voste 
m 'ha dit abans. Ara bé, el que 1 vuJl dir és que la inicia
tiva de fet és interessant, o sigui, el nostre grup la con
sideram interessant, ara bé, també li he repetit que 
nosaltres volem veure propostes perque després.. i li 
repetesc que el Govern de la Comunitat Autonoma, a 
través de la ConseJleria de Cultura, sempre ha donat en 
la mesura de les seves possibilitats que ha volgut, pero 
nosaltres ( ... ) encara no hem vist cap proposta. En prin
cipi, el títol és DecIaració de bé d '¡nteres cultural. des
prés vostes insten i no parlen de bé d'interes cultural 
referent als cafes antics de les Illes Balears quan acaba 
la seva proposieió. Ara bé, també ha dit que la feina no 
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¡avía de ter la conselleria, la veritat és que, com diu el Sr. 
~raIta en aquest cas, no queda cIar que presentin una pro
)sta, s'estudiara a través de la Cooselleria de Cultura i 
~sprés el nostre grup podra donar suporto en aquest cas, a 
luest govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades. Sra. Ferrer. 

Acabat el debat, passarem a la votació. Prec als diputats 
lIe seguin als seus escons. per favor. 

Entenc que hi ha petició per separat deis dos punts de la 
roposició. 

Votarem. icló. en primer lIoe, el punt primer. 

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

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

Abstencions? No n 'hi ha. 

30 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat el punt primer de la proposició. 

Passam a la votació del punt segon. 

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

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

Abstencions? 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queda rebut
jat el punt segon. 

11.1) Proposició no de llei RGE núm. 1270/94, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a transferencia de l'Inserso. 

EL SR. PRESIDENT: 

La Proposició no de llei número 1270, presentada pel 
Grup PP-UM. relativa a transferencies de l'lnserso ha estat 
retirada mitjan~ant Escrit 2167. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm. 1271/94, presentada 
pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a pla regional de 
toxicomanies" 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam. en conseqüencia, a la Proposició no de llei 1271, 
presentada pel Grllp PP-UM. relativa a pal regional de toxi-

comanies. Té la paraula, pel grup proposant, la diputada 
Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gracies. Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
des del Grup Parlamentari PP-UM volem excusar per a 
la seva consideració un deIs problemes més grans amb 
els qual s'enfronta la societat, la IlLtita contra la droga
addicció. El fenomen de les drogodependimcies és emi
nentment social i afecta sectors tan diferents com és el 
sanitari. educatiu i jurídico-penal. La importancia que 
té per a la població la problematica de la droga queda 
reflectida en els diversos estudis sociologics que es fan 
reguJarment a l'Estal. en aquests estudis es veu que la 
droga és una de les preocupacion mé imponants de la 
població. De.) de 1"(111 . 1987. a I'ambit de I'Estnt e 
disposa e1el Pla nacional sobre drogues. el qual coord ina 
i marca ¡ les directrius ele les cOl11unitats autonomes i les 
tasques a c1ur-hi a tenne. cada cOffiunilat autonoma és 
I'executora dios el seu ambit de les actuacions encami
nades a prevenir ls dJ'ogodependencies i a oferir assis
tencía per a aqueUes persones que volen deixar la seva 
toxicomania. Amb aquesta finalitat cada comunitat 
autonoma ha de disposar del corresponeot pla autono
míe o regional que elóna una visió per activa de les di
rectrius del pla nacional. 

El caire que avui té el problema de les toxicomanies 
és substancialment distint del que tenia en el seus orí
gens i el que es contemplava en el primer període del 
pla nacional. 

L'aparició de la malaltia de la Sida I'envelliment de 
la població toxicomana el procés de marginació i delin
qüencia al qua! estan sotme os els toxicómaos, I'aparició 
ele noves experiencies en el camp de I'assistencia, la 
moclificació de determinades normatives d'ambit estatal 
fan necessari revisar de forma continuada les actuacions 
que es duen a terme a la nostra comullitat. Per altra 
part, ha de tenir- e en compte des el un pla regional de 
toxicomanies, I alcoholisme, amb una greu incidencia 
dins el nostre ambit i que junt amb els accidents de 
trae it són les causes rués importants de trauruatismes 
craneoencefalics i neurologics. 

La Coeselleria de Sanitat i Seguretat Social del Go
vern duu a terme des de Pan any el clesenvolupament 
d aquest pla regional; a més, sabem que la conselleria té 
c1issenyada una pro posta d elaboració el un pla regional 
ele toxicomanies i que esta iniciat des del passat mes de 
desembre. També hi ha establert un crqnograma on la 
quarta i dan'era fa e del p.la acabaria el novembre o 
clesembre del 1994. 

Pensam que I'elaboració del pla regional permetra 
revi al' les actuacions que s'han dut a terme en aguest 

anys i. el'alu·a banda, adequar els objectiu els progra
mes i recur os a le noves necessirats que permetin fer 
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front a aquesta problematica. El Pla regional també sera un 
instrument vaIid tant perque les diferents administracions 
públiques com les organitzacions no governamentals i els 
diferents sectors de la societat puguin unir esfor<;os i recur
sos. 

Per tot l'exposat, senyores i senyors diputats, des del 
Grup Parlamentari PP-UM els demanem el seu suport a 
aquesta proposició no de llei per tal que el Govern de la 
nostra comunitat elabori el Pla regional de toxicomanies. 
Moltes gracies per la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Alberola. GruiJs que valen intervenir: Pe! 
Grllp MIXT, Sr. Vida!. té b O:\I'::\LIl:\. 

EL SR. VIDAL 1 llJ A' : 

Gracies, Sr. President. ~enyores i senyors eliputats. la ho 
vaig dir en una altra intervenció anterior, crec que el grup 
parlamentari majoritari en aquesta cambra ha pres un camÍ 
encertat amb aquest d'ells mateixos instar el Govern al qual 
donen suport perque faci algunes coses. 

En aquest cas, ens trobam davant d 'un problema, com 
diuen a la seva exposició de motius, deis més greus amb que 
s'enfronta la nostra societat, és la lluita contra la drogaaddic
ció, contra tots els caires que té aquest aspecte preocupant 
i on no només inclouen les toxicomanies, sinó fins i tot l'al
coholisme. És important i és molt aclaridor que el propi grup 
que dóna suport al Govern insti el Govern perque elabori un 
pla regional de toxicomanies, perque aixo és el que diu la 
proposició no de llei, que el Parlament de les Illes Balears 
insti el Govern de la Comunitat Autonoma a elaborar un pla 
regional de toxicomanies. Estan en una bona línia, tant és 
així que els eximeix en una proxima interven ció de dir que 
ja ho estan fent, perque vostes demanen que es faci i, com 
tan tes vegades hem escoltat aquí, avui no ho hauran de dir; 
vostes demanen que es faci perque se su posa que no s'ha fet. 
Ara bé, s'obliden d'una cosa molt important, una cosa prou 
important de la qual no s'oblidaven en una anterior propo
sició no de llei, que no s'ha vista perqlle I'han retirada, on 
demanaven al Govern central, quant a unes transferencies 
determinades, no és el cas d'aquesta proposició no de llei, 
pero no surt de la qüestió com a exemple, demanaven que 
una cosa que ja s'havia aprovada per llei, s'executas, que es 
dugués a terme, i és clar, que passa aquí?, que sempre ens 
oblidam del mateix: Fixar uns terminis per fer les coses. 
Vostes avui, amb molt bon criteri, insten el Govern perque 
elabori aquest Pla regional de toxicomanies i naturalment en 
sortira aprovat; nosaltres, sense cap dubte, avui hi donarem 
suport, no crec que cap grup d'aquesta cambra s'atreveixi a 
votar-hi en contra, pero si no hi fixam un termini, potser la 
proxima legislatura -els que ho vegin o els que ho vegem
tornem a demanar el mateix. Perdoni. a pesar que veig al
guns signes que hi diuen que no, no seria el primer cas de 
coses que s'han aprovades en aquest parlament esperen el 
torn, de les quals es repeteix que esta n aprovacles pero que 

no s'han dutes a terme. No tenc cap dubte que si el seu 
grup majoritari -supos que sense que no ho sapiga el 
Govern no ho hauria fet, en pens que no-, duu aixo 
aquí és perque ho pensen fer prest, és clar, és logic, 
pero 1 'hi posin, hi posin el termini i tots estarem més 
clars i més contents de poder aprovar per unanimitat 
una proposició no de llei, que no obliga el Govern, pero 
que en aquest cas, moralment, el Govern tendra l'obli
gació de dur-la a terme i si hi posassin un termini deter
minat encara quedaria més rodona. 

Per tant, no cal dir que donarem suport a aquesta 
proposició no de llei i si tot hi estam d'acord i hi volen 
fixar un termini, com que és segur que hi estan d'acord, 
perqlle si no. no la hi haurien duta. encara quedara 
millar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vida!. Pel Grup PSM i EEM. té la pa
raula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Només per dir, i així ho 
creim, que el fet que el PP insti el Govern, del mateix 
PP, a elaborar un pla regional de toxicomanies, entenem 
que és que el pla s'esta fent i així, a la intervenció de 
la Sra. Diputada Alberola ho hem entes, ja que s'ha dit 
que aquest pla esta iniciat. Per tant, el nostre grup, que 
d'aquest tema ha dut propostes aquí i ha vist com eren 
pro postes no escoltades; en aquest cas concret, creim 
important elaborar aquest pla i lamentam, com ja s'ha 
dit aquí dins, que, ja que instavem el Govern, no s'hi 
hagués posat un termini per poder-lo votar amb molt 
més coneixement. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Socialista, Sr. Gómez i 
Arbona, té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Primer de tot, he de donar l'enhorabona a la diputada 
Sra. Alberola per la seva intervenció i he de dir que estic 
content que després de molts anys, com comentava el 
Sr. Sansó que en aquesta cambra s'ha demanat que el 
Govern balear faci un pla de lluita contra la droga, ara 
definitivament el grup que dóna suport al Govern reco
neix que no hi ha hagut mai un pla i 4emana a tota la 
cambra que instem el Govern; per tant, estic content que 
es reconegui la feina que hem vengut fent des de 1'0-
posició eles de fa molts anys -després els la passaré-. 
Certamen!, all0 de "si vivim, coses veurem" crec que és 
el que ha passat. EIs diputats que hi havia a l'anterior 
legislatura recordaran els debats que hi va haver amb 
I'anterior conseller, en els quals el! pretenia que en teni-
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rl un pla, que no en necessitaven cap pla, que per que n'ha
ien de fer, que ja n'hí tenien, ara resulta que el grup que 
óna suport al Govern ens demana a tots els diputats que 
lstem el Govern a fer un pla regional de drogues. Alegria, 
stic content perque sembla que, si no , no demanarien a tota 
1 eambra que donés suport a aquesta proposició no de llei, 
I Govern no té prou voluntat per fer aquest pla i ens dema
la que tots empenguem el eonseller, el Govern -el conseller, 
Jeró aguí- perque faci aguest pla, m'explicaré. 

Que es pretén amb aquest pla?, per que es presenta 
,questa proposició no de llei?, és que desconfien de les pa
aules del conseller que ( .. ) en una eompareixen<;a deis pres
.uposts gue estaven elaborant un pla? és que no es fia el 
:J rup del PP de les paraules gue estan gravad es i escrites en 
~ l Dia,.¡ de Sessions d 'aquesta cambra? O una ele dues. o el 
:Jovern no és ele fi ar o el que c1iu el conseller és paper ba
lyat. o el que feim en aquest parlament és perdre el temps. 

Facem-ne un repaso L'any 90 aguest parlament aprova 
una comissió d 'investigaeió i estudi de la problematica de les 
toxicomanies; cada grup parlamentari hi va presentar tot un 
seguit de pro postes de resolució a aprovar, el Grup Parla
mentari Socialista n'hi va presentar vuit, només li'n varen 
aprovar dues: La que feia referencia a la creació d'un servei 
de farmacovigilancia i la que feia referencia al pla de reci
clatge del personal que fa feina amb toxicomanies. Per supo
sat, cap de les dues s'ha complert, norma habitual d'aquest 
govern. La primera resolució que presentava el Grup Socia
lista deia -llegesc-: "Que el Govern balear elabori un pla 
territorial de drogues ", els sona a res? Podem llegir el text de 
la proposició no de lJei que presenta avui molt originalment 
el Grup Popular: "Instar el Govern de la Comunitat Autó
noma a elaborar un pla regional de drogues. II La cinquena 
resolució del Grup Socialista feia referencia a un tema que 
ara sembla que ha estat descobert pel Grup del PP i que en 
aguelI moment ni se la va voler recollir en les resolucions 
que va aprovar aquest parlament, feia referencia a la proble
matica de les toxicomanies alcohóliques, i ara descobreixen 
que el tema de les toxicomanies alcohóliques és un tema 
important i que l'han d 'incloure en un pla de toxicomanies; 
repassin les 14 resolucions que van aprovar i hi veuran com 
no n 'hi ha cap que faci referencia al tema de la toxicomania 
alcoholica. Pero, que és que es va aprovar aquell 8 de mar<; 
de I'any 90? , en fa més de quatre anys, que es que s'hi va 
aprovar? S 'hi van aprovar 14 resolucions, de les quals dues, 
una del PP i l'altra del PSM i EEM, feien referencia se m
blant a I 'elaboració d'un pla territorial del drogues; la del PP 
ho aprofita tat i deia: "El Govem balear ha de finalitzar els 
treballs d 'actualització del Pla territorial de drogues de la 
Comunitat Autónoma", l'any 90, som a l'any 94, en fa qua
tre anys, esta acabat? La del PSM i EEM, a més de fer re
ferencia que s'ha d 'acabar aquest pla manava que s'informés 
exhaustivament aquest parlament de les feines que estava 
fent el Govern respecte de toxicomanies, han vist vostes mai 
que hagin vingut aquí a explicar qualque cosa de tOA.icomani
es. respecte a as;o? No, i tot as;o es va arroyar , no van ser 
resolucions que no es van aprovar, aquestes es van aprovar 
per unanimitat de tota la cambra, i en fa més de quatre anys. 

Si no en tenim prou, tom a remetre'm a les paraules 
que dei a abans, a les paraules del conseller, enregistrades 
al Diari de Sessions, a la compareixens;a que va fer en 
comissió on deia que esta ven elaborant el P la regional 
de drogues. Ja en aquelJ temp vam felicitar el conseUer 
perque recon.eixia que el Govern no havia tingut mai 
cap t ipus ele pla de Huita contra la droga i que havia 
actuat a im pulsos, a demanda, un dia cap aquí un al tre 
cap alla, el pta quaelriennal diu una cosa, nosaltres en 
feim una altra, actuava a demanda. Ara. el Grup Parla
mentari de l PP. cinc mesos després que el conseller 
digués ... , no li hem donat ni un marge de confia I1~1., jo 
cree que a~ó és desau toritzar el eonseller, perdoni m; 
ara no. instar tOt5 els grup parlamemaris perque el 
Govern elabori tal cruna el pla de lIuita contra la droga. 
La veritaL ens fa un poc ele grac ia i a nosaltres en 
queda e l du ble i aquesta proposició no ele lIei esta 
presentada un poc en tO de burla c<lp a ague t parlament 
o si est~ presentada am b un esperit candid i que s han 
Uegit poe el ' papers que es fan en aquest parlament 
perque ja em diran voste a que ve nim aquí. Després 
de Jlegir les resolucions que vam aprovar, em queda un 
gust amarg que perdem el temps: la viee-pre identa Sra. 
Estara feia referencia a les dietes parlall1enti.ries que 
es cobraven en aquest parlament; realment, és perdre el 
temps i els doblers venir aquí a aprovar coses i ineom
plir-les després de quatre anys, és perdre el temps. 

Torn a repetir que ja fa molts d 'any que vam dema
nar que aq uesta comunitat autonoma elaborés un pla 
regional de drogues i vostes, enyors de l Govern. ban fet 
el que han volgut. per tant, no a nosaltres no ens elema
nin la coHaboraeió en aquesta pantomima, facin v05tes 
el que vulguin, bo fan sempre amb el VOl a favor o amb 
el vot en contra, ho fan sempre' per tant, o ens demani n 
la coHaboració. Les paraules que voste ha dit, Sra. AJ
berola, han estat molt ben el ites. Jo els demanaria se
nyor del Grup Popular que deixin de fer teatre, que les 
coses que aquí s'aproven es facin. Repetesc que no 
podem donar suport a aquesta pantomjma. Si creuen 
que han de fer un pla -nosaltres fa m.olts cl 'anys que el 
vam demanar-, facin-Io i si vostes continuen creient que 
no 1' l1an de fer no el facin; vostes són els qui co
manden. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. En tom de replica, la 
Sra. Alberola té la par aula. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Moltes gracies Sr. Presicleot. Senyores i senyors 
diputats. E n primer 1J0c voldría agrair al diferents 
grups parlamentari e l uport que donaran a aquesta 
proposició no de lIe i i ja que el Sr. Gómez i Ar bona, 
de elel Grup Parlamentari Socialista, ha expressat tot el 
que rea lment eJls pensen sobre aquest pla regional . sí 
que els voldria dir que en absolut el nostre grup en fa 

------------------------.~ 
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.lrla, d 'aquest tema, justament hem fet tota una exposidó de 
otius on ho hem comentat, i si hem elemanat justament que 
; realitzi aquest Pla regional sobre toxicomanies és perque 
stament pensam que el Govern esta actuant correctament 
en la línia que correspon a aquesta problematica. 

Per descomptat que el Sr. Conseller ha fet diverses com-
3.reixences on ha marcat les directrius que s'estan elaborant 
~s ele la conselleria sobre aquest pla. Una cosa també els 
)ldria dir, que és que es pugui vincular un pla sense estar 
~dactar i una altra és que no s'estigui fent res. Nosaltres, el 
ostre grup, que feim un seguiment exhaustiu el'aquest tema 
pode m assegurar que aquestes paraules no són certes, es 

ot treballar sobre un pla regional sense estar escrit. El que 
que sabem, ho he elit a 1(1 primer" intel'venció, és que el 

iovern esta elabor"nt aqu est pi (1 regional. que hi ha un 
'onograma afer i que tal \ eg,lCla no sigui una practica 1118', -
1 habitual en aquesta cam or,1 (ju e el gr up parlament8ri lTléi

Jritari insti el Govern a fe r una seri e cI'actuacions , peró 
ens que hauria ele ser una practica ta vegaela un poc més 
abitual ; en aquest cas, em sap greu dir-li que no és precisa
lent perque el Govern no actul en la línia correcta i ade
uada, sinó tot el contrari , perque la societat de les nostres 
les sapiga que el grup parlamentari majoritari treballa colze 
colze amb el Govern. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Alberola. Hi ha intervencions en contrare
,lica? Sí, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies , Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. Sra. 
~lberola, no sé si ha passat que se n'ha oblidat o que no ho 
olen tenir en compte. Tant aquest diputat, en nom del Grup 
'arlamentari Mixt, com el Grup PSM i EEM li han dit que 
li donarien suport, pero li han demanat, eles d'una crítica 
onstructiva, crec jo, que fixassin un termini per finalitzar 
quest Pla regional de toxicomanies. com que no ens ha 
lassada desapercebuda la conversa que ha tengut amb el Sr. 
~onseller, nosaltres pensavem que, com que l'estan elabo
ant, podria dir fins i tot en quin termini i naturalment hi 
lonaríem suport, com l 'hi donarem de totes maneres, ja ho 
ne dit, pero almenys una explicació en aquest sentit ens 
lauria agradat sentir de voste; ja sabem que una esmena in 
'occe transaccional si no és admesa per tots els grups no es 
Jot incloure en la proposició no de llei , pero sí que voste, 
í és que ha sap, ens n 'hauria pogut informar i ens hauria 
et més contents al ' hora de donar suport a la se va proposi
:ió no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Vida!. Sr. Gómez i Arbona, té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr . President. Nosaltres no hem dit que el 
Govern no hi hagi fet res, no ho hem dit, repassi voste 
si vol la cinta, en el Diari de Sessions, guan surtí, veura 
que no ho hem dit, l'únic que hem dit és que actua a 
impulsos, actua a demanda, pero que mai no ha actuat 
d 'acord amb el que és un pla. Voste mateixa ha recone
gut que seria convenient que hi hagués un pla escrit. 

Nosaltres el que sí hem dit -ho torn a repetir- és que 
mai no hi ha hagut voluntat per fer un pla, i s 'enten pla 
C0111 un document , del qual en la seva proposició no de 
Ilei tampoc no diuen si es dura o no a aquest parlament 
i que aquest pla marca uns objectius. una situació de 
C0111 esta actualment. quines mesures s 'han ele prenclre 
en reinserciÓ . en rehabilitació, tl"actament: a<;;o és el que 
és un pi a. Puc llegir-li les pro postes que nosalt res pre
sentavem el 111ar<;: e1 e l 90, apart cl"aquesta eI 'elaborar un 
pla territo ria l. que es realitzi un programa cl" educació 
per la salut, que es crel una xarxa única d'assistencia a 
toxicomans, com la que demanam a11y rera any en els 
pressupost i hi presentam una esmena. Voste sabra que 
un deIs problemes greus que hi ha en el tema de toxico
manies és que hi ha diverses xarxes d'atenció primaria 
als toxicomans, cosa que crea una duplicitat i un cercle 
viciós molt difícil de controlar. Creació d 'un inventari 
de recursos , que a<;:o sí que esta fet, que el pla contem
pli la prevenció, assistencia i control de la toxicomanía 
alcoholica, que es potencil la rehabilitació i reínserció, 
que es crel el servei de vigilancia farmacologica -so m 
una de les poques comunitats autonomes que no el té 
creat , per a<;:o és difícil seguir, apart del tema de les 
toxicomanies, els efectes adversos deIs medicaments
establir un pla de reciclatge per a l personal. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. 

Acabat el debat, passarem a la votació de la proposi
ció no de lIei. 

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? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen ? 

39 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la Proposició no de llei 1271. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

El nostre grup s'ha abstes. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament. Són 39 vots a favor, cap en contra, 20 
stencions. 

11.3) Proposició no de llei RGE núm. 1646/94, del Grup 
lrlamentari PP-UM, relativa a creació de centres de per
~cionament i tecnificació esportiva. 

EL SR. PRESIDENT; 

La Proposició no de llei 1646. del Grup PP-UM. relativa 
:reació de centres de perfeccionament i tecnificació espor
ta ha estat retirada mitjanc;;ant Escrit número 2166. 

HA) Proposició no de llei RGE núm. 1738/94,del Crup 
n-Iamentari SOCIALISTA. relativa a senyalització d'itine
.ris de muntanya. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia, passam a la Proposició no de llei 1738, 
'esentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
nyalització d'itineraris de muntanya. Té la paraula pel 
up proposant el diputat Sr. Pons. 

Sr. Moll, per favor , pot fer lectura de la part que s'ha de 
'tmetre a votació? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: 

Primer. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
abo rara en el termini de sis mesos un pla de senyalització 
~ls itineraris de muntanya de les Illes Balears. 

Segon. El pla contendni, entre d'altres, els següents ele
ents: a) Plafons informatius a l'inici de cada ruta, indicatius 
~ les normes de conducta a observar pels excursionistes i els 
ements paisatgístics i culturals de I 'itinerari. b) Senyals 
dicatius de la ruta i informatius deis punts d'interes pai
tgístic i cultural. 

Tercer. La Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
~stinani al llarg de 1994 una partida de 25 milions de pes
:tes per fer efectiu 1 'inici del pla de senyalització deis itine
.ris de muntanya. 

Quart. Ates el nombre d'excursionistes, la Serra de Tra
untana i el massís d'Arta seran les arees prioritaries a 
:nyalitzar en la primera fase del pla que, en fases successi
~s , abastara la totalitat de les zones muntanyenques de les 
les Balears. 

Cinque. Elaborat el pla, la ConselJeria de Cultura. Edu
tció i Esports el dura a terme a través deis ajuntaments de 

les arees de muntanya. els quals negociaran amb les 
propietaris de les possessions la ubicació deis pannells 
informatius i deis elements de senyalització." 

EL SR. PONS ] PONS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Cree que 
seria una bona norma ele conducta, per part deis poders 
públics, procurar, com dei m a Mallorca, no recordar-nos 
de Santa Barbara només quan trona i ens haurÍem 
d'abrigart abans de ploure. Elements conflictius dins la 
societat entorn d 'actuacions tan poc teoricament conflic
tives com l'excursionisme s'han detectat, s'han denunci
at, hi ha hagut una informació i com que aquesta con
flictivitat és creixent, creim que seria responsable que el 
Parlament aprovas aquesta proposició no ele Ilei i que, 
per tanto la Conselleria ele Cultura. Eclucació i Esports 
assumÍs les responsabilitats que, amb cankter exclusiu 
té, d'acord amb l'article 10.10 ele l'Estatut el'Autonomia, 
i afrontas una senyalització deis itineraris de muntanya 
a les Illes Balears que permetés la practica de l'excursi
onisme, que permetés que els eiutadans d'aquestes illes 
gaudissin d'aquestes arees naturals de gran bellesa sen se 
generar elements de conflictivitat i al mateix temps ser 
informats sobre el terreny deis elements fonamentals 
que van trobant al llarg del seu itinerario 

L'excursionisme no és una cosa de minories, ho va 
ser, pero avui una societat que dedica moltes hores al 
seu oei, que té una gran capacitat de desplac;;ament, avui 
totes aquestes zones de muntanya de les Illes Balears 
estan profundament afectad es per un fenomen d'un 
excursionisme caracter massiu. Aquest excursionisme 
disposa d'una amplia parafernalia informativa: Té lli
bres, fullets , mapes de diferents escales, etc., pero quan 
és sobre el terreny es troba que els elements concrets 
que va localitzant al llarg de la seva ruta no estan degu
dament senyalitzats, la ruta no esta degudament infor
mada, no té pannells informatius i no sap, quan entra 
dins una propietat, quina sera la reaceió deis propietaris 
o arrendataris, aixo genera unes situacions realment 
molt conflictives; en primer lloc, la manca d'informació 
deis excursionistes quan són sobre el terreny duu a gent 
que es perd -quasi cada cap de setmana s'ha d'anar a 
cercar algú que s'ha extraviat per la muntanya tant a 
l'hivern com a I'estiu-, hi ha accidents i, per tant, l'ex
cursionisme té un element de risc que és totalment 
innecessari; a vegades he pensat que que passaria si les 
nostres carreteres estiguessin senzillament sense senyalit
zar, fossin aIla, ni estop, ni senyals de priOl-itat de pas, 
ni ratlles continues ni discontínues, que campi qui pu
gui i ja veurem que passa, evidentment hi hauria un 
increment espectacular deIs accidents i hi hauria una 
conflictivitat. Evidentment, l'excursionisme es fa a peu 
pero els elements de conflicte hi són, per exemple, si un 
hi vol passar i 1 'amo de la possessió diu que per aquí n~ 
passes? Un element de conflicte. Hi ha una font , hl 
volen anar a beure, el propietari d'aquella font, com qu~ 
esta cansat de desastres, la tanca, hi posa un pany. nO hl 

----------------------------------~ 
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ha font. El puig Roig, una excursió classica de la Serra de 
Tramuntana, l'han tancat, ja no es pot fer, per que? Perque 
hi havia una conflictivitat i finalment els propietaris de la 
possessió varen dir: Aquí s'ha acabat el conflicte, no hi ha 
més excursionisme, s'ha acabat, viurem tranquiHament i no 
tendrem problemes. A la possessió d'Alcanella, dins el terme 
de Pollenc;a, possessió de muntanya molt maca, actes de 
salvatgisme continus, animals morts dins la cisterna, utilitza
ció del po al senzillament per fer-hi una mica de menjar, és 
clar, la reacció del propietari és la de tancar-Ia immediata
mento Aixo no pot ignorar-se per part de qui té la responsa
bilitat d'aquesta area, que és el Sr. Conseller de Cultura, 
Educació i Espons. 

Poch-a solucionar tots els problemes aquesta iniciativa? 
No. pero posara aquesta situació en un camÍ on elements ele 
conflicte que avui es procl ueixen comenci n a aten uar-se fins 
desapareixer. Per tanto la proposició no ele !lei el que planteja 
és que aixo es faci el 'una manera sistematica. hi ha camins de 
muntanya senyalitzats: el camÍ per exemple que va de L1uc 
a sa Cometa des Morts esta senyalitzat d 'una manera ideal, 
passa a passa pots anar seguint l'itinerari, no has de menester 
cap planol de res, hi tens els elements informatius deguda
ment senyalitzats, indiquen els toponims deIs elements que 
hi trabes; pero aixo és una gota d'aigua dins el desert, la 
immensa majaria deIs camins de muntanya no tenen practi
cament cap element de senyalització, els excursionistes es 
guien únicament pel seu propi material, no pel que troben 
sobre el terreny i cada vegada que obrin una barrera o passen 
per davant unes cases estan en una situació de la qual no 
saben que passanl. A un país que aspira a ser modelic quant 
a turisme, que planteja iniciatives de turisme alternatiu, que 
hem de ser el lloc d'Europa alla on qualsevol persona que 
ve aquí, tant si va a un hotel com si es passeja per la munta
nya, esta ben informat d 'acord amb la sÍtuació actual, aixo 
no hi succeeix, hi ha una situació d 'abandonament ( ... ), de 
conflicte que no pot continuar. Per tant, el pla ha de conte
nir uns elements informatius: Primerament, les normes de 
conducta, quan un és fora de ca seva ha de saber exactament 
com s'ha de comportar... 

Hi ha problemes de so? Se sent ara? 

... per tant, entenem que aquesta situació ha de canviar 
d'una manera radical i rapida, i com que les necessitats po
den ser moltes pero el cost economic és relativament mode
rat, se'l pot anar assumint a través deIs diferents pressuposts. 
Hi ha d'haver un pla global primer ele tot, aquest pla de 
contemplar els plafons informatius amb les normes i els 
elements paisatgístics que hi trobam; aixo pot pareixer una 
exageració, pero jo record perfectament que en passar per les 
autopistes de Navarra, quan una persona s'atura a un lloc de 
des can s d'aquestes autopistes, hi ha pannells informatius que 
indiquen el perfil de les muntanyes que contemples, amb el 
nom de cada una el'elles; aixo a un lloc tan poc donat a l'ex
cursionisme i a la contemplació com pugui ser una autopista; 
resulta que a Navarra son en aquest estadi avanc;at. Es un 
element que Europa no l'ha solucionat perque els territoris 
són molt grans, pero sí que podem comprovar en anar per 

palsos com Franc;a, Alemanya o Holanda el grau de 
senyalització que els elements de muntanya tenen, deIs 
qual nosaltres hem de prendre mostra. Aquests senyals 
ens han d'indicar, evidentment, els elements d'interes 
paisatgístic que trobam i creim que aixo ja no hauria de 
ser ajornat per a anys successius, sinó que enguany la 
conselleria hauria de plantejar la inversió de 25 milions 
de pessetes en aquesta materia. Hem plantejat la serra 
de Tramuntana de Mallorca i el massís d'Arta perque 
creim que són els elements prioritaris a causa de l'im
pacte que hi té un excursionisme massiu, pero el pla ha 
d' abastar finalment les arees de totes les IIles Balears. 

1 finalment, no ignorar que els elements fonamentals 
perque aquesta qüestió es resolgui són I 'ajuntament que 
coneix perfectament el seu propi terme, que coneix els 
propietaris. les practiques deIs excursionistes. i també 
convertit l'element municipal en un element ele negocia
ció amb els propietaris, sense el pie assentiment deis 
propietaris ele les possessions, tant a l'hora d 'admetre 
que per dins la seva possessió, ja d'una manera practica
ment definitiva, un itinerari que sera seguit per molts 
d' excursionistes com per admetre que dins la seva pos
sessió d'instaHin tota una serie d'elements de senyali1;za
ció, sense aquesta col-laboració del propietari, és impos
sible dur endavant aquest pla. 

Per tant, creim que aquesta proposició no de lIei que 
avui sotmetem a la consideració d'aquesta cambra, deri
va d 'una situació que té elements preocupants, que es 
pot resoldre d'una manera progressiva en un termini 
relativament curt i que té un cost economic perfecta
ment assumible en qüestió d 'uns quants pressuposts i 
que podria ser, per tant, resolt i deixar de ser l'excursio
nisme un element conflictiu. Aconseguir que els que 
surten a coneixer les nostres muntanyes tornin amb 
seguretat, que no hi hagi accidents, que no hi hagi hagut 
conflictes amb els propietaris i que hagin conegut ple
nament tots els valors patrimonials i paisatgístics que 
trobin al llarg del seu itinerario Avui no passa, es pot 
resoldre i, per tant, plantejam aquesta proposició no de 
llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. 
Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Pons, davant aquesta proposició no de llei, vagi per 
endavant que tendnl el suport del Grup Mixt, ara bé, li 
he de tornar a dir el que li he dit a l'anterior debat: 
voste em posa uns exemples que si fos pels exemples 
que ha posat, almanco jo li hauria de dir que no, per
que, miri ... Amb aquesta pro posta, evidentment, afavo
rirem els excursionistes que van d'excursió amb seny, 
pero. evidentment. a aquests bretols de muntanya. que 
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le cada dia són més, no és una cosa nova, eh?, ja fa bastants 
l'anys que és així, no és que sigui un fenomen nou que ha 
ortit ara, perque destruccions de creus als cims de les mun
anyes, destruccions d'edificacions singulars que es troben als 
tineraris de les excursions, fa molts d'anys que es vénen 
lroduint, i tota casta d 'actuacions totalment incorrectes, i 
:videntment aºo ha arribat a fartar molts de propietaris, 
lerque jo crec que la propietat privada, i més en aquests 
,asos, que hi ha una serie d 'elements de caracter singular, és 
ma cosa que és sagrada, no només per al propietari, sinó 
)er al conjunt de la societat que hi ha aquests elements que 
\aurien de tenir una maxima protecció. 

]0 tenc els meus dubtes que només amb una senyalització 
le les normes que s'han ele complir, es resolgui aquest pro
,lema, perque hi ha senyalitzacions posaeles a zones bosco
es, on no es pot fer foc, n 'hi ha de posaeles. i sempre hi ha 
!ent que hi fa foc, i se'ns crema una quantitat enorme el 'una 
narina. és un tema que jo crec que ve des deis fonaments de 
a propia societat, j alla on s'ha ele comenºar a fer aquesta 
abor ele conscienciació, és a les escoles i als joves des que 
:omencen a sortir i a anar d'excursió a la muntanya. 

Evidentment, hi ha hagut molta gent que s'ha perdut, 
Jurant aquests darrers anys ha estat notícia, estam totalment 
l'acord, pero normalment no es perden en aquelles ex
:ursions senzilles que tenen una facil senyalització, com 
lquí es proposa, perque, ciar, quina senyalització podrem 
JOsar al Torrent de Pareis -sí, també n'hi hem de posar-, a 
,a Fosca, etc., bé, ja veurem com es pot posar ion, perque 
a veritat és que qui els parla és persona que ha fet moltes 
~xcursions, que coneix molts d'aquests itineraris, encara que 
10 ho sembli , d'aquí, de Mallorca, perque els he fet moltes 
legades, i la veritat és que hi ha punts on, fins i tot posar 
lquesta senyalització sera realment dificultós. 1 després, 
:ambé hem de tenir en compte que, voste ha posat l'exemple 
iel perfil de les muntanyes, que havia vist a una autopista, 
:ot aºo esta moIt bé, i crec que és necessari que es posin 
lquestes senyalitzacions, pero els exemples que m 'ha posat, 
Jé, tenc els meus dubtes que no es continuI perdent gent 
~ncara que hi hagi unes determinades senyals. Perque, la 
¡eritat, dins el Torrent de Pareis hi ha algun tros on sí, s'hi 
Jot posar una senyalització, pero la millor senyalització, que 
la funcionat sempre per als excursionistes de forma tradiei
)nal, ha estat agafar un pot de pintura d'un color determinat 
posar unes fletxes indicatives sobre els penyals, i aquesta no 

'alla, és la que ha funcionat sempre i des de fa molts anys, 
~s un poc, un poc, no respecta del tot la natura, tal vegada, 
Jerque ciar, veure una roca singular amb una fletxa vermella 
Jintada indicant que hi ha aigua potable a una font, aºo és 
~ l que s'ha utilitzat tradicionalment i jo personalment crec 
:¡ue és la millar senyalització de totes, perque quan s'hagi 
Josat aquesta senyalització, veurem, i en podrem parlar 
i'aquí un any, com moltes d 'aquestes senyals, si són ele
nents metaHic o de llenya que es posin, bé, si no llevam els 
Jretols de muntanya, el primer que patita seran aquestes 
;enyals, o fins i tot els llevaran, els donaran la volta perque 
cm en lloc d'anar a la dreta se'n vagi a I 'esquerra. Vull que 

m'entenguin, no ho dic en un altre sentit, en tot cas si 
hi ha dubtes, cal agafar pel camí d'enmig. 

Jo crec que, evidentment, la proposició és bona, la 
finalitat és bona, ara veurem quins seran els resultats 
finals, i el que sí em fa por és que puguin ser doblers 
llanºats, crec que la intenció és bona i així ho hem 
convingut dins el Grup Parlamentari Mixt i, per tant, tal 
com havíem dit, li donarem el nostre suport. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM i 
EEM, Sr. Gomila. té la paraula. 

EL SR GOMILA 1 BARBER: 

Gracies. Sr. President. Senyores i senyors c1iputats. El 
Grup Parlamentari PSM i EEM pensam que facilitar el 
contacte deis ciutadans -que se sent? (dejiciencies d'en
regislrament) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Veig que hi ha problemes de so. Se suspen la sessió 
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gomila, el seu torn d'intervenció. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gra.cies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
Grup Parlamentari PSM i EEM creu que facilitar el 
contacte deis ciutadans amb la natura, sense que aquesta 
hagi de ser malmesa, és una iniciativa positiva. La massi
ficació que hi ha hagut els darrers anys de l'excursio
nisme, hi ha en aquests moments fins i tot empreses 
turístiques que ofereixen, com a activitat complementa
ria, alguns itineraris i algunes excursions turístiques, ha 
de motivar que d'alguna manera l'administració concerti 
amb els propietaris perque aquest senderisme es pugui 
fer i les propietats privades no quedin malmeses, és una 
cosa natural i normal veure itineraris a determinats 
espais naturals o paratges naturals a qualsevol indret de 
l'estat espanyol, a qualsevol indret d'Europa, i pensam 
que aquí seria una bona iniciativa. Itineraris on el seu 
recorregut s'anuncien Ilocs histories, paisatgístics com 
es fa també als altres indrets, itineraris que no tenen per 
que ser una gran pinzellada de pintura, vull dir, les 
associacions senderistes a nivell internacional, tan just hi 
posen un puntet que deu tenir un diametre de dos o tres 
centímetres, vull dir que no és una gran tintada de les 
roques i deis espais naturals. 1 aºo és poc costós. 

Una cosa que li valíem apuntar és que aquesta inici
ativa, malgrat voste l'hagi adreºada a la Conselleria de 
Cultura, la que possiblement té fans per a aquest tema 
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í és en la qüestió de l'objectiu 5-b, seria la Conselleria d'A
gricultura. Perfectament aquesta iniciativa es podria desviar 
cap a la Conselleria d'Agricultura que dins l'objectiu 5-b i 
per al foment del senderisme, possiblement tendria aquests 
recursos que vost(~s pro posen, pero a~o, evidentment no 
impedeix que es pugui realitzar el que vostes proposen a la 
proposició no de llei. 

Pens que a<;;o és necessari. perque el Govern, i ara Ji diré 
coses referents a Menorca, va editar un fulletó amb el mapa 
de Menorca. indicant el CamÍ de Cavalls i una ruta per fer 
la volta a Menorca a peu a través elel CamÍ de Cavalls, i en 
aquesta ruta se situaven 1I0cs Oil es poelia acampar, quan el 
senderista que hi anava a peu arribava a aquell 1I0c. acampa
va i immec1íatament venia el propietarí í el treia del terreny, 
Evic1entment. hi ha el'haver aquesta relació amb els propieta
ris i és una feína ele camp que ha ele ter I'aelmínistració per 
tal que els ciutaelans puguem gauelil' el'aquestes excmsions tan 
habituals per fora, pels espais natmals de la resta de I 'Estat 
espanyoL i, per tanto un treball ele camp que s'ha de fer amb 
els propietaris perque deixin passar els excursionistes i amb 
les condicions que no se'ls malmetin les propietats, 

Per tant, nosaltres creim que és una iniciativa molt encer
tada i nostre grup parlamentari també els donara. suport, 
Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila, Pel Grup Parlamentari PP-UM, el 
Sr. MartÍnez i Polen tinos té la paraula , 

EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS: 

Moltes gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
"Caminar és, sens dubte , la millor manera de gaudir plena
ment de l'entorn , respirar naturalesa, fent país, enriquint
nos amb els petits detalls í les meravelles que ens envolten , 
és una evasió total de I'altre món, el de les presses, els re
nous, els cotxes que ens encalcen 11 • Este ideal de Pere Llofriu 
hoy en día no se da, es un ideal que pone en la introducción 
de su libro Caminant per Mallorca , es en realidad el proble
ma que hoy nos planteamos. 

La proposición no de ley presentada por el Grupo Parla
mentario Socialista expone un tema conflictivo, ciertamente 
el excursionismo constituye un fenómeno social que necesita 
una cierta regulación, ya que es una actividad legítima de 
tiempo libre que incide directamente sobre bienes y trabajos 
de otros ciudadanos, no precisamente destinados a la satisfa
cción del ocio . Hoy día de esas tan transitadas rutas, de esos 
itinerarios que todos conocemos, lo son gracias a pioneros 
como Leandro Ximelis, Xic Casada O tantos otros que nos 
han enseñado a las generaciones actuales la incomparable 
belleza de la Serra, sus sombríos encinares, sus valles, la 
delicada visión de una orquídea, ese idílico rincón junto a 
una fuente o, incluso, ese pesado regreso a casa, siguen abier
tos , a pesar de haber abandonado el uso tradicional al que se 
habían destinado. Unos eran caminos de carboners, de neva-

ters otros, y en nuestro camino nos encontramos con 
elementos constructivos tradicionales del trabajo al que 
se destinan, cases de neu. foms de pa. forns de calr;. 
sitges, barraques y por supuesto también empedrals, 
cases de possessió. marjades, etc. 

No cabe pues la menor duda que su práctica contri
buye en gran medida al conocimiento del medio natural 
a la vez que supone un enriquecimiento cultural. No 
tenemos que limitarnos tan sólo a la evasión, ya que 
malgastaríamos un cúmulo de posibilidades inimagina
bles, inherentes a la práctica del excursionismo. No cabe 
duda que estamos en condiciones de tenernos que plan
tear la regulación de esa afección de nuestros ciudada
nos y establecer las prioridades ele los derechos que 
presumiblemente puedan entrar en conflicto. Lo que sí 
ponemos en eluda es. en todo caso. esa forma tan deter
minada con que se pretende que se lieve a término por 
parte elel Grupo Parlamentario Socialista, A la vez que 
apuntamos la necesidad de afrontar este problema, quie
ro pasar a exponer las dificultades que vemos en los 
términos estrictos de la proposición no de ley que trata
mos. 

Primero, el Grupo Parlamentario Socialista no tiene 
en cuenta las actuaciones llevadas a cabo sobre este 
asunto por otras instituciones, no podemos dejar de lado 
ni elogiar todo el trabajo efectuado hasta ahora por el 
Consell Insular de Mallorca a través de Fodesma, que no 
sólo ha recuperado antiguas profesiones, sino también 
ese trabajo ha ido encaminado a la recuperación de 
tradicionales elementos culturales de nuestra tierra. Un 
ejemplo patente de este trabajo ha sido la recuperación 
del CamÍ del Ros o de Castelló y del CamÍ del Barranc, 
en Sóller i Deia, o la edición del Cataleg dels antics 
camins de la Serra de TramUluana o los Itineraris a peu 
pe,. la Serra de Tramuntana . En estas publicaciones se 
especifica claramente todos y cada uno de los puntos 
solicitados por ustedes. Formación del itinerario a se
guir, hay un plano bastante detallado de la situación; 
información cultural de la zona, su perfil, lo que es el 
CamÍ del Ros, por ejemplo -he traído uno como ejem
plo-, lo que son las casas de ( .. . ) , etc.; y normas básicas 
a observar por los excursionistas, también se indica que 
no hay que tirar basuras, no hay que dejar desperdicios, 
etc. 

Segundo, la proposición no de ley contiene una serie 
de prescripciones como son fijación de paneles informa
tivos y señales indicativas, indicación de zonas priorita
rias , etc., demasiado estrictas. Tengamos en cuenta que 
inciden sobre las zonas menos manipuladas de nuestro 
paisaje, para decidir qué zonas se tendrían que señalizar 
y cómo desarrollar el provecto , es necesario escuchar a 
técnicos en medio natural. en patrimonio histórico, etc. 

Tercero , tampoco se puede prescindir ele los propie
tarios ele las fincas por donele transcurren estos itinera
rios, hemos de empezar por reconocer el derecho que 
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tienen a la propiedad privada, como se pone de manifiesto en 
el artículo 33.1 de la Constitución; creo que los inconvenien
tes que se derivarían de emprender la señalización sin tener 
en cuenta sus legítimos intereses, nos impone a comenzar la 
experiencia ciñiéndonos a las fincas públicas, no olvide, Sr. 
Pons, que la propiedad pública ocupa ya una parte muy 
sensible de la Serra de Tramuntana. Recuerde también, señor 
diputado , que esas normas de conducta para con los propie
tarios han de basarse en el sentido común de las personas. 
Powell decía que al abandonar un 1 ugar hemos de dejar dos 
cosas, primero, nada, y segundo. las gracias. 

Cuarto, en cuanto a la dedicación de una partida presu
puestaria para la realización de este plan. he de decir que no 
es posible actualmente desde el momento que no está previs
ta en el presupuesto ele este año. Nos encontramos en el 
segundo trimestre y las previsiones presupuestarias están 
ejecutadas. ele manera que no permiten variaciones de enti
elad en la eledicación de los fondos . Si concluimos estas mati
zaciones, acabado el presente ejercicio presupuestario, la 
Conselleria de Cultura, Educación y Deportes junto con 
otras instituciones, como podría ser perfectamente la Conse
lleria de Agricultura, incluso también la Conselleria de Go
bernación, por la parte que tiene de protección civil, asumirá 
gustosamente la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamen
tario Socialista, siempre que se pueda canalizar a través de 
la colaboración institucional. Tendrían que participar en la 
iniciativa, además de las consellerias implicadas, los distintos 
consells insulares, en este caso se ha ceñido más a la isla de 
Mallorca, por lo tanto sería el Consell Insular de Mallorca 
y los distintos ayuntamientos por donde puedan pasar estos 
recorridos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Diputat, per favor. Deman silenci als 
diputats, els prec silenci, per favor. Continu!, Sr. Martínez 
i Palentinos. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS: 

Gracies. Todas estas matizaciones creo que pueden resu
mirse en la siguiente propuesta transaccional, en el caso de 
que sea aceptada por el grupo proponente: liLa Conselleria 
de Culrura, Educació i Esports, la Conselleria d'Agricultura 
i Pesca, junto con otras instituciones implicadas elaborará un 
plan de recuperación y señalización de itinerarios de mon
tafia que discurran por terrenos y caminos de titularidad 
pública dentro del próximo ejercicio presupuestario ". Nada 
más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palentinos. Torn de replica, Sr. Pons, té la 
paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Peralta, 
li agraesc el suport del Grup Mixt, cree que aquesta pro
posició no de lIei no resoldra -i ha he dit- el problema. 
pero pot comenc;ar a atenuar un conflicte creixent, 
perque l'excursionisme de cada vegada és més massiu, 
que du que es tanquin, i es tanquin ja sense més explica
cions moltes finques fins ara obertes a I'excursionisme, 
com a mínim, que es tanquin i. si no pot passar ja no 
pots accedir a aquella muntanya, a aquella costa, a aque
lIes terres que hi ha més envant, per tant, quedes blo
quejat. 

Senyals. Hi ha una determinada senyalització. VOStl~ 
ha elit que aquestes senyes amb pintura eren tal vegacla 
les més eficaces. i li he ele reconeixer que no deixa ele 
tenir raó, perque aquestes són persistents. ara bé tenen 
un impacte ecológic, sobretot si es fan amb pintura amb 
plom, i, per tant no s'han d'utilitzar, i s'han d'utilitzar 
les que s'estableixin d 'acord amb unes normes de protec
ció de I'entorn. I no caricaturitzem la necessitat de se
nyalitzar 1I0cs que són molt suggestius per als excursio
nistes, pero fets sense esma es converteixen en trampes 
de vegades mortals; es Torrent de Pareis, fantastic, el 
Torrent de Comafreda, el que davalla de L1uc, és un lloc 
perillosíssim, té una serie d'enrocadors on fins i tot 
mestres d'escola, duts per la seva bona fe pero amb 
escas coneixement del terreny, han fet baixar un grup 
d'al·lots, han quedat a un enrocador i, per sort, els de la 
finca de Can Beneit varen sentir veus, hi anaren i els 
tragueren, perque aquell mateix vespre va baixar el 
torrent -és un torrent de barrumbada- i no hagués que
dat ni mestre ni alumnes. Per tant, aixo és fruit d'aques
tes temeritats de ficar-se dins la muntanya, considerar 
que és un itinerari suggestiu, no hi ha cap senyalització 
que digui que aquest torrent té aquest punt perillós, que 
pot baixar, pero que no pot tornar enrera, i per tant 
aixo podria haver dut a una vertadera catastrofe. Les 
senyals són necessaries per tot. 

Sr. Martínez i Palentinos, jo cree que s'haurien 
d'aclarir, aixo no pretén senyalitzar els camins públics, 
pretén senyalitzar els itineraris de muntanya, itineraris 
que poden discórrer per zones públiques o per zones 
privades, i les zones conflictives són les privades, per
que, com diuen a Mallorca, í supos que a les altres illes, 
tot el que és del comú no és de ningú, i a la zona públi
ca, sí, pot reaccionar la institució, pero a la zona priva
da hi ha l'amo, i moltes vegades, i li ha passat a més 
d'un excursionista, s'ha trobat a l'amo amb una escopeta 
a la ma. CIar, i, si no, vagin devers la Vall d'Aríant a 
Pollenc;a i veuran que els passa si intenten fon~ar el paso 
Hi ha gent que s'ha deixat de manies, s'ha enfrontat a la 
situació i ha dit "aquí som l'amo i no passa ningú". 
Aixo és el que aquesta proposició no ele llei intenta 
evitar. 

--------------------------------------------.. ~ 
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I ha de recordar que la part privada esta perfectament 
'epresentada i contemplada al pum cinque, per que pensam 
~lIe els aj untaments h i han de participar?, perque l'ajunta
nent és c¡ ui conei,X mes el terreny i é qui coneix perfecta
nent els amos i els senyors de le possessions i és el més 
ldient per negociar en cada cas i saber que hi haura persones 
1ue diran que no, pero hi ha persones que poden dir que sí 
, per tant, es pot pactar amb ells I'establiment d 'aquests 
tineraris. En contra deis propietaris i arrendataris o amitgers 
10 es pot fer cap senyalització, no es pot practicar cap excur
,ionisme i, per tant, aquesta proposició no ele !lei té en 
:ompte aquest element, té en compte que ha sorgit un ele
ment conflictiu, que com que no es resol esta duent al tanca
ment d'itineraris c1assics de muntanya, molt estimats i molt 
interessants i. si no hi intervenilll (I'una manera clara pero 
ponderada. eviclentment els tZlllcaments s'incrementaran , 
perque a més excursionistes. més confjictes. a més conflic
tes, més tancamems: una situació cíe bloqueig. una serp que 
es mossega la cua. 

Nosaltres volem que els excursionistes puguin accedir a 
tates les zones de les IlIes Balears i que ho facin d'una ma
nera civilitzada i que s'hagi produi't una situació de pacte, 
d 'acord amb els propietaris, propietaris que accepten que la 
gent passa per la seva finca, que accepten senyalitzacions, 
que si una senyal cau o és destru'ida, o la tornen posar o 
avisen el poder públic perque la tomi a reposar. 1 és dins 
aquest clima, que jo li puc dir, Sr. Polentinos, que ho he vist 
amb els meus ulls, perque he viatjat, sobretot per Fran<;a i 
Alemanya, i he vist aquest civisme i aquesta col'laboració, i 
aquesta col'laboració i aguest civisme és el que vull veure a 
les Illes Balears, vull que siguem europeus, vull que siguem 
civilitzats i que, de la mateixa manera que els que passen 
respecten la propietat, la propietat accedeix, fa un servei a la 
comunitat, un servei al poble posant a disposició uns ter
renys, uns camins que són propietat seva, pero que accepta 
que siguin utilitzats pels excursionistes. 

Si no s'aprova aquesta proposició no de lIei , evidentment 
la situació continuara degradant-se i, per tant, és una situa
ció a la qual hem de posar remei . Crec, per tant, que pode m 
acceptar que no sigui la Conselleria de Cultura i sigui la 
d'Agricultura, aixo sí, pero crec que la proposició no de llei 
s'ha de mantenir en la seva integritat. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pons. Hi ha intervencions en contrareplica? 
Sí, Sr. Polen tinos, té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Solamente era para decir lo si
guiente, de aprobarse esta proposición no de ley, vamos a 
privar a los propietarios de su propio derecho a la propiedad 
privada, tal como dice la Constitución . Muchas gracias. 

(Remor de lieus) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez i Polentinos. Acabat el debat 
passarem a la votació de la proposició no de lIei. Entenc 
que s'ha de sotmetre a votació tal com ve redactada. 

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

Senyores i senyors c1iputats que voten en contra, es 
volen posar drets , per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor , 29 en contra. cap abstenció. Queda 
aprovacla la Proposició no ele llei 1738. 

III. - Informe de la Comissió de Peticions de l'an} 
1993. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al tercer punt de l'ordre del dia, Informe de 
la Comissió de Peticions de l'any 93. Deman als diputats 
si es pot donar per lIegit I 'Informe de la Comissió de 
Peticions. Es dóna ido per llegit. Deman si es pot con
siderar aprovat per assentiment. Queda, ido, aprovat per 
assentiment. 

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Economia, 
sobre el Projecte de llei RGE núm. 1681/94, relatiu a 
infraccions i sancions en materia de calendaris i d 'ho
raris comercials. 

EL SR. PRESIDENT: 

1 passam al quart punt de l'ordre del dia que és el 
debat del dictamen de la Comissió d'Economia sobre el 
Projecte de Ilei núm. 1681/94, relatiu a infraccions i 
sancions en materia d 'horaris comercials. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

A aquest projecte no s'hi mantenen esmenes ni cap 
vot particular, en conseqüencia, deman en primer lloc 
si es pot sotmetre a votació conjuntament tot l'articulat 
del projecte. Sí. Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí. Sr. President, no hi haud cap inconvenient per 
sotmetre a votació tot I 'articulat, pero els grups parla
mentaris, almanco el nostre grup demana un temps 
d ' interven ció per explicar el vot i la postura del grupo 
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EL SR. PRESIDENT: 

És a dir, una vegada feta la votació, hi haunl un tom 
xplícació de vot per un temps de cinc minuts per a cadas
I deis grups parlamentaris. 

Passam a votar el títol del projecte, articles 1, 2, 3, 4, 5, 
/,8 , 9,10,11,12, disposició final primera , disposició fina l 
ona i exposició de motius. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
¡ar drets, per favor? Gracies, poclen seure. 

Queda aprovat per unanimitat. 

Passam al tom cI'explicació ele vots. Grups que volen 
ervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. 
¡cual. 

(Re mor de veus J 

Sr. Huguet, li prec que guardi silencio 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan el Govern 
les Illes Balears ha publicat el decret regulador d'horaris 

mercials com a conseqüencia de la normativa de caracter 
. atal que va entrar en vigor fa pocs mesos, va promulgar 
decret que encara que fos vigent no tenia efectivitat per

e aquest decret introdlÜa, és a dir, no podia tipificar uns 
.S punibles ni les seves sancions. A posta hi ha hagut grans 
perfícies comercials que han obert quan ja el decret ha 
:at publicat perque sabien que no hi havia una fon;a coer
iva per part d'aquest decret que els pogués causar un 
rjudici, en aquest cas economic a través de la multa cor
>ponent o del tancament cautelar o d'altres que impedissin 
e poguessin dur a terme la seva activitat comercial. 

És ciar, ido, que feia falta amb urgencia una llei d'in
lccions i sancions en materia de calendaris i d'horaris 
mercials, i aquesta llei ha vengut consensuada a aquest 
.rlament per part de les organitzacions empresarials i tam
: deis sindicats, i aquest parlament practicament no hi ha 
troduIt variacions ja que ha considerat que és correcta. 

Dit aixo, crec que no s 'ha d'entrar ja en més detalIs, sinó 
mar el vist-i-plau a aquesta proposició de llei, que el que fa 
nI tipificar unes infraccions, establir unes sancions en ma
ria d 'horaris comercials que és absolutament necessari i a 
és molt urgent, ja que tenim el decret que no tenia cap 
ectivitat ni una sense aquesta llei que hem aprovat avui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, 
. , Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Hem de dir que quan es va 
presentar aquest projecte de llei d'infraccions i sancions 
en materia de calendaris i horaris comercials, la nostra 
actitucl va ser d 'esmenar-Io, presentar tota una serie 
d'esmenes, deu concretament. Hem de dir, en honor a 
la veritat, que el grup que dóna suport al Govern no va 
tenir cap empatx d'acceptar la major part, practicament 
la totalitat de les esmenes que vam presentar, que corre
gien el text presentat pel Govern i, creim nosaltres, Ji 
dona ven coherencia, li donaven sentit i, d'alguna mane
ra el feien més seriós, en el sentit que hi corregien al
guns errors eviclents. 

I\iosaltres. en aquest sentit. li hem clonat suport per
que hem pensat que era important que una lJei com 
aquesta sortís amb el 111axim consens possible. De tota 
manera, pensam, i no hem tingut cap problema per dir
ha a la comissió 011 es va debatre aquestes esmenes 
finals, que tenim els nostres dubtes que el Govem tengui 
realment vocació, interes a aplicar les sancions, les du
rÍssimes sancions que es preveuen en aquesta llei nosal
tres en passarem comptes d'aquí un temps, pero pen
sam que difícilment el Govern tindra voluntat d'aplicar 
sancions que preveuen el tancament d'empreses, sanci
ons que preveuen multes de fins alOa milions de pesse
tes . 

No obstant a¡;o, Ji hem donat suport perque pensam 
que la problematíca del comer¡; exigia una llei d 'a
questes caracterÍstiques i que, en qualsevol cas, els pro
blemes no han de venir a aquesta comunitat autonoma 
per I'aplicació d'aquesta llei de sancions, sinó més bé 
per l'aplicació del decret o pel contingut del decret que 
en el seu moment va fer la conselleria; en qualsevol cas, 
ja es veura. i el nostre grup fara un seguiment estricte 
del compliment d'aquesta lIei. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Grup Parlamentarí SOCIALIS
TA, Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. El Grup 
Parlamentari Socialista ja ha expressat el seu vot favo
rable a aquesta llei de sancions i infraccions en materia 
d'horaris comercials. No obstant a¡;o, en aquests mo
ments explicarem, vull aprofitar per explicar quina és la 
posició del grup referent a aquesta llei i referent, logica
ment, a tota la situació política que envoltaaquesta llei. 

En primer lloc, hem de fer notar que I'opinió, la 
posició política del Partit Popular ha estat variada i 
contradictoria . 

r 

l 

--------------------------------________ 111 
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E L SR. PRESIDENT: 

Sr. Valenciano, li vull fer observar que estam en torn 
d' explicació de vo!, no de debat. 

E L SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

No debato Sr. President, explic ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que esta obrint debat, Sr. Valenciano, cenyeixi 's 
al tom d 'explicació de vot , per fa vo r. 

EL SR. V ALENCJA!'iO 1 LÓPEZ: 

Explic que el nostl"e grup parlamenw: i .,. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Valenciano, li he dit que entenc que entra en debat, 
cenyeixi 's al tom d'explicació ele vot, per favor. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President, explic per que el Grup Parlamentari Socia
lista dón a suport a aquesta lIei i creu que és constitucional, 
i cree que puc explicar per que creu que és constitucional, o 
no? 

EL SR. PRESIDENT: 

Pot explicar el seu vot, Sr. Valenciano, el que no pot fer 
és moure debato Si I'he de tornar a interrompre, li retiraré 
la paraula, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President, aquest diputat creu que aquesta llei és cons
titucional, i és constitucional per molts de motius, perque ho 
creuen practicament tots els governs de totes les comunitats 
autonomes, a pesar que hi hagi gent, que hi hagi gent que 
segons esta a l'oposició o al govern opina el contrari. Nosal
tres creim que aquesta llei és constitucional. Pero el fet que 
no hi hagi una unanimitat en aquesta creen<;a implica que 
aquesta llei neix debilitada , i és una llastima que aquesta llei 
neixi debilitada perque hi ha gent que es dediqui a un lloc a 
estar a favor, segons governa, j a l'altre lloc, si esta a l'opo
sició, considera que no és constitucional. Arro és negatiu, és 
negatiu per a la llei que presentam avui aquí, al Parlament 
de les IlJes Balears . I cree que és important coneixer i saber 
arro, perque debilita la llei que avui aprovam aquÍ, aquesta 
manca de coherencia debilita la llei que avui aprovam aquÍ, 
un projecte de lJei presentat pel Govern que governa aquesta 
comunitat. 

En segon lloc, he de dir que el Grup Parlamentari Soci
alista va presentar vuit esmenes. el Grup Parlamentari Po
pular no en va presentar cap i el Grup Parlamentari Mixt. 

tampoc, i el Grup Parlamentari PSM i EEM en va pre
sentar deu. L'esperit de totes les esmenes, les elel Grup 
Socialista, i vam entendre també les deis aItres grups, 
I'esperit era el de millorar el text, i, com a cas aIllat, ens 
vam trobar també que l'esperit del grup parlamentari 
que dóna suport al Govern també va ser un esperit 
constructiu i ho volem dir aixÍ, i aixo ha fet possible 
que la llei que surti d 'aquí avui sigui una llei que po
drÍem ano menar-la de correcta. 

No obstant arra , i per acabar el 'explicar la posició del 
nostre grup referent a aquesta llei, el que sí hem ele dir 
és que el nostre grup dubta de la seva efectivitat, i dub
tam de la seva efectivitat, perque aquesta llei ele sancions 
ve a donar suport a un c1 ecret que és un clecret que el 
mateix conseller res ponsable que I'ha redactat ja ha dit 
als mitjans ele cOl11unicació que era un clecret ambiguo 
Teoricament aqu est elecret s'havia cl' apiicar a tat el 
territori ele la Comunitat Autonoma. en aquests 010-

ments ja no s'aplica a tot el territori, s'aplica aproxima
dament a la meitat, pero el més greu és que .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Valenciano, don la seva intervenció per acabada, 
no fa un ús correcte del torn d 'explicació de voto Ha 
acabat la seva intervenció. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

(Jmervenció inoibleJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ha acabat la seva intervenció, Sr. Valenciano. Pel 
Grup PP-UM, Sr. Mesquida, té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec que 
avui és molt important que puguem treure aquÍ, per 
consens, la Llei de sancions i infraccions en materia de 
calendaris i horaris comercials. Voldria dir que s'ha fet 
un esfor<; perque aixo pogués arribar aquí, avui, amb 
un dictamen consensuat de ponencia, crec que es va 
aconseguir, hi ha hagut un esfor~ per part del grup PP 
i també per part deis altres grups per anar a consensuar 
aquesta IIei i acceptar la majoria de les esmenes que, 
sense cap dubte, l 'han millorada. Per tant, cada diputat 
i cada grup parlamentari és lliure de poder pensar i 
opinar el que cregui adient, el que passa és que el cert 
és que la llei s'ha consensuat, ha vengut aquÍ, s'ha 
aprovat el dictamen, no s'han mantengut esmenes per
que s 'han consensuades i han millorat el text de la IIei. 
per tam, jo crec que ens hem de felicitar i crec que, a la 
IIarga, l'aplicació el 'aquesta llei. donanl resposta, si sera. 
efectiva o no . Moltes gracies, Sr. Presidem. 
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:L SR. PRESIDENT: 

inkies, Sr. Mesquida. 

T._ Debat de presa en consideració de la Proposició de 
RGE núm. 1760/94, presentada pel Grup Parlamentari 
:IALIST A, relativa a estadística de la Comunitat Auto
a de les BIes BaIears. 

~L SR. PRESIDENT: 

'assam al cinque punt que és el debat de presa en consi
ció de la Proposició de llei RGE núm. 1760, presentada 
Grup Parlamentari SOCIAUST A, relativa a estadística 
1 COl11unitat Autónoma ele les Illes Balears. Té la para u-
11 110m del grup proposant. la Sra. Riera i Madurell. 

_A SRA, RIERA 1 MAOURELL: 

:Jracies. Sr. President. Senyores cliputaeles i senyors elipu-
com vostes saben la Constitució Espanyola a l'article 

1.31 atribueix a l'Estat la competencia exclusiva en ma
l d'estadística per a finalitats estatals, i l 'Estatut d'Auto
tia de les Illes Balears a l'article 10.1 S confereix a la 
:1Unitat Autónoma la competencia exclusiva en materies 
dístiques relatives a les Illes, sempre en coordinació amb 
tat. Conseqüencia d'aquesta disposició estatutaria és la 
~ssitat de desenvolupar el marc legal adequat que faci 
:tiva ... 

El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en 
irecció del debal) 

:::L SR. PRESIDENT: 

:>erdoni, Sra. Riera. Senyors diputats, els prec silenci, per 
)r. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

3racies, Sr. President. 

Conseqüencia, deia, d'aquesta disposició estatutaria, és la 
essitat de desenvolupar el marc legal adequat que faci 
:tíva la competencia esmentada. Aquest és, senyores i 
yors diputats, I'objecte de la proposició de llei que presen
I per a la seva presa en consideracíó. 

Com a introducció al desenvolupament organitzatiu cor
Jonent a la competencia en materia d 'estadística de la 
tra comunitat autónoma, el Decret 100/84, de 13 de se
Lbre, crea l 'Institut Balear d'Estadística, l'Ibae, que ha 
Lt fins al passat mes de desembre l 'encarregat de dirigir els 
jans humans i tecnics invoJucrats en l'activitat estadística, 
~tllar pel rigor metodológic i per la validesa deis seus 
;ltats. O'aquesta manera la competencia per dictar nor
; tecniques l'exercia fíns fa uns mesos l'Institut Balear 
. stadística, peró el marc legal per desenvolupar la compe
cia estatutaria encara no s 'ha arribat a establir mai; ans 

al contrari, senyores i senyors diputats, des que al 1984 
es va crear l'Institut Balear d'Estadística, en lloc d'avan
c;ar cap a l'elaboració del marc jurídic esmentat, que 
encara quedava pendent, es va anar retallant any rere 
any, pressupost rere pressupost, els mitjans deis quals 
disposava I 'Institut per poder exercir les funcions que Ji 
havien estat encomanades, fins arribar a la tramitació de 
la darrera llei de pressupostos. 

Com vostes, amb gran perplexitat per part de tots els 
grups de l'oposició, el conseller de la Funció Pública, en 
la seva compareixenc;a davant la Comissió d'Hisenda, va 
anunciar la supressió de l'Institut Balear d 'Estadística 
i la seva substitució per un servei dependent de la Con
selleria ele la Funció Pública. servei al qual s'assignaven 
menys ele la meitat elel pressLlpost del que c1isposavJ 
I"Institut. Aquest anunci es va fer realitat amh I'aprm a
ció ele I'articulat de la Llei de pressupostos elel 1994. que 
en la seva disposició aelelicional vuitena di Lt textualment: 
"1 'Institut Balear el 'Estadística. Ibae, creat pel Oecret 
100/84, de 13 de setembre, passa a denominar-se Servei 
Balear d'Estadística i Demografia"; i més envant diu: 
"es mantenen les finalitat i funcions regulades a ls arti
cles 1 i 3 de l'esmentat decret, i es deroguen els articles 
2,4 i 5", és a dir, es deroga l'estructura i plantilla, la de
pendencia i el regim económico AixÍ dones, també en 
materia d'estadística en lloc d'anar cap endavant, anem 
fent enrere. 

L'estadística, senyores i senyors diputats, com a 
ciencia que permet estudiar numericament i amb el 
maxim de precisió els fenómens co¡.]ectius incompleta
ment coneguts, és un instrument fonamental per al 
coneixement de la realitat económica, social i demogra
fica d'un país; coneixement que constitueix un requisit 
necessari per a la presa de decisions a les tasques de 
Govern, i facilita la realització de les diferents políti
ques, tant de foment de l'activitat económica com de 
creació d'infraestructures i equipaments. És necessari 
crear un marc legal que permeti el desenvolupament 
d'aquesta competencia estatutaria, de manera que es 
garanteixin el objectius de coneixement estadístic de la 
nostra realitat, i s'aprofiti el bagatge acumulat. 

L'existencia d'aquesta necessitat es fa més palesa si 
tenim en compte que cada vegada més la distribució de 
fons i I'assignació de recursos procedents a les adminis
tracions públiques, així com les derivades de la integra
ció de l'Estat espanyol a la Unió Europea, es fan depen
dre legalment de variables estadístiques, com per exem
pie l'atur, el valor de producció afegit, els indicadors de 
serveis socials í altres, als quals es reflecteix el nostre 
nivell de qualitat de vida i de benestar. . 

EL SR. PRESIDENT: 

EIs prec silenci, per favor, senyors diputats . 
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LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Des del 1984 el Grup Socialista ha 
reclamat en diverses ocasions davant aquesta cambra la ne
cessitat de crear aquest marc legal que permeti el desenvolu
pament de la competencia estatutaria en materia d'estadísti
ca. Senyores i senyors diputats, el Grup Socialista pensa que 
ja és hora que la nostra comunitat autonoma tingui una llei 
el 'estadística, com ja tenen altres comunitats autonomes, que 
reguli tant els principis basics com les normes tecniques i 
jurídiques que s'han de tenir en compte en l'elaboració 
el'estadístiques, coordini les diferents institucions públiques 
existents a les nostres illes que en produeixin i n 'utilitzen, 
permeti planificar l'activitat estadística, i reguli la 
col'laboració ciutaclana en el subministrament ele la informa
ció. 

Senyores i senyors ciiputats té L1ei e1'estaelística eles elel 
1986, Catalunya des e1el 1987. Galícia eles e1el 1988. i eles que 
a l'any 1989 es va elaborar i aprovar una nova llei cl"estaclís
tica a nivell de l'Estat, per substituir la que estava vigent des 
del 1945, tenen llei d 'estadística Anelalusia eles elel 1989, 
Valencia i Cantabria des del 1990, i Canaries des del 1991. 

La proposició de llei d'estaelística ele la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears que presentem vol elesenvolupar 
l'articJe 10.15 del nostre Estatut d' Autonomia, i encaixa 
perfectament elins de l'ambit competencial propi de la nostra 
camunitat autonoma. Obviament és susceptible el'incorporar 
millores de tecnica jurídica en la seva tramitació parlamen
taria, i en aquest sentit estam oberts a qualsevol tipus ele 
consideració. El projecte ele llei que sotmetem a cansideració 
analitza de forma sincretica els aspectes normatius que susci
ten les estadístiques, planificació i programació, secret esta
dístic, principis generals d'observancia obligatoria en la 
recallida, tractament i difusió del resultat, regim sanciona
dor, etcetera; i crea els diferents organismes encarregats de 
la seva materialització, que són dos; un d'executiu, l'Institut 
Balear d'Estadística, concebut com un organisme autonom 
perque pugui gaudir d 'una ampla autonomia funcional, i un 
altre de consultiu, el Cansell d 'Estadística, que assegura la 
participació d'un ample ventall d'agents social s en l'exercici 
de la funció estadística auto no mica. 

En el text i en l'esperit d'aquesta llei que presentem hi ha 
sempre present la recerca de la millor informació estadística, 
de l'objectivitat, del rigor tecnic i de la necessitat d'homolo
gació d 'acord amb les normes generals que permeti l'analisi , 
la comparació i la integració deIs nostres resultats amb els de 
qualsevol altre espai geogratic. 

Senyores i senyors diputats , votin a favor de la presa en 
consideració d'aquesta proposició de Ilei, per garantir el 
coneixement estadístic de la nostra realitat, i posar a disposi
ció de tota la societat, i en particular diferents organs de 
govern, una informació completa j objectiva que sigui la base 
fonamental per a programar tota I"activitat pública adre<;ada 
a donar millor servei a ciutadans i ciutadanes. Gracies. Sr. 
President . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Grups que vulguin intervenir a 
favor d 'aquesta proposició de Ilei? Pel Grup MIXT té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Govern 
de la Comunitat Autonoma darrerament ha optat per 
una reducció de la despesa pública en el camp de l'esta
dística, suprimint l'Institut Balear d'Estadística, i creant 
el servei corresponent. Ara bé, aixo no pot ser un argu
ment contrari a la regulació de la funció estadística 
cl'interes per a la nostra comunitat autonoma. Per tant 
he d 'anunciar eles elel primer moment que donarem 
supon a aquesta iniciativa legislativa e1el Grup Parla
mentari Socialista. perque les Illes Balears han de gauelir 
d'una lIei cl"estaelística propia. No basta que tenguem 
una !lei subsidiaria, en aquest cas, que és la L1ei estatal 
12/1989, de 9 ele maig, ele la funció estadística pública; 
sinó que és interessant tenir una regulació propia que 
ens permeti tenir una normativa ajustada a les nostres 
necessitats. 

El grup proposant, dins l 'articulat d'aquesta proposi
ció de llei vol refor<;ar 1 'Institut Balear d 'Estadística. 
Aixo ho pensarem, i durant el període per fer esmenes 
prendrem les decisions corresponents, perque s'ha de 
reconeixer que en aquest parlament l'Institut Balear 
d'Estadística del passat ha tengut moltes vegades de tots 
els grups parlamentaris, fins i tot des de J'oposició a 
vegades s'ha demanat més dotació pressupostaria per a 
aquest institut, perque s 'ha considerat que era un orga
nisme que funcionava bé. Pero aixo no vol dir que tal 
vegada no pugui funcionar en forma de servei , ni pugui 
funcionar amb unes partides pressupostaries inferiors; 
i si aixo és així, s'ha de mantenir així cam esta actual
ment. En qualsevol cas sí convé aquesta regulació, i sí 
convé que es faci un pla d 'estadística per a les Illes 
Balears a llarg termini, que es transformi després en els 
respectius programes anuals d'estadística, com pro posa 
la proposició de !lei. 

Jo pens que aquesta proposició de llei, que és lJarga, 
és extensa com ho són totes les lleis que parlen d'esta
dística que hi ha, i que ha mencionat abans la Sra. Tere
sa Riera, totes tenen un articulat extens, pero crec que 
avui no estam aquí per discutir aguest articulat, sinó 
per discutir si hem de tenir una llei d'estadística o no 
l'hem de tenir, i la conclusió és molt clara, no veim per 
que no hi ha d'haver aquesta llei d:estadística ele les 
Illes Balears; tal volta no sigui el més urgent que ten
guem a la comunitat autonoma, pero si ho podem fer 
ho hem ele fer. El grup parlamentari al qua! pertany la 
Sra. Riera ha tengut aquesta iniciativa parlamentaria, 
aquesta iniciativa es positiva, i per tant li donam suporto 
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~ SR. PRESIDENT: 

'acies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM 
paraula el Sr. Orfila . 

~ SR. ORFILA 1 PONS: 

racies, Sr. President. Vull dir que donarem suport a la 
en consideració d 'aquesta llei presentada pel Grup 

mentarí Socialista, relativa a estadística de la Comunitat 
noma de les Illes Balears, i donar I'enhorabona a la 
veu per la seva intervenció. molt preparada, molt rigo
que si no haguéssim estat convin~uts hauri a estat sufi
com per convencer els diputats del nostl'e grupo Nosal

:oincielim, Sra. Diputada, en la necessitat el'aguest marc 
. un marc legal que reguli els principis basics i les nor
tecniClues pe!' elur a terme l'activitat estaelística. Voste 
.a dit. l'estadística és un instrument fonamental per 
ixer la realitat, i ha de servir per condicionar, per facili
l presa ele decisions per part el'aquells que governen. El 
'e grup va denunciar també en el seu moment, quan 
tíem el pressupost de la Comunitat Autónoma, I'intent 
finalment es va dur a terme de suprimir !'Institut Balear 
tadística i deixar-Io redutt a un simple servei adscrit a 
::mselleria de la Funció Pública. L'estadística o és neu
o no és rigorosa, i nosaltres creim que tal i com ha té 
tejat el Govern de les Illes Balears realment el rigor és 
m. 

.a veritat és que en el moment d'escoltar la seva inter
:ió, voste tenia encara una part el'utopia en els seus plan
nents, qua n intentava convencer el grup que dóna suport 
overn des de la perspectiva de comparar l'absencia d'a
ita llei a la nostra comunitat autónoma, amb la seva 
¡encia a Catalunya, a Galícia, a Cantabria, a Valencia, 
1dalusia, a practicament tates les comunitats autónomes, 
.01 ser un principi que serveixi a aquest Govern. El Go
l i el grup que li dóna suport se sol autoelenominar com 
leral, i nosaltres pensam que actua més des d'una pers
:iva el 'anarco-liberalisme; és a dir, hem d 'estar en contra 
~ualsevol norma, de qualsevol regulació, de qualsevol 
stió que pugui condicionar 1 'actuació del Govern. Una 
el'estadística implicaria que aquesta activitat hagués de 
rigorosa. s'hagués de formular en termes científics, i no 
::om el Govern en aquest moment es proposa fer-ho, o 
tinua fent. Per tant, crec sincerament que el Grup que 
a suport al Govern no suportara. la seva proposta, perque 
mporten controls, no suporten actituds rigoroses. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Orfila. Grups que vulguin intervenir en tom 
contra d'aquesta proposició de llei? Pel PP-UM té la 
aula el Sr. Jaén. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores eliputa
'. Sra. Riera. estamos realmente ante una edición corregida 

-no aumentada, afortunadamente- de una iniciativa que 
ustedes presentaron allá por el mes de febrero, y que en 
función de lo que dispone el artículo 126 del Reglamen
to de esta cámara, el Gobierno manifestó su disconfor
midad con ese trámite parlamentario. A raíz de este 
acontecimiento, por motivos que ahora no vienen al caso 
de entrar en ellos, esto ha tomado otro cariz, ustedes 
presentan la misma iniciativa, y modifican la disposición 
final de la misma, que es la que hace referencia a la 
entrada en vigor. Bien, ésta es una práctica parlamenta
ria que de aprobarse esta proposición de ley comenzaría 
a regir el próximo año. es decir que estaría afectada por 
los presupuestos del año 1995. 

Pero también esto es peligroso, porque ele la misma 
manera que se hace esta práctica parlamentaria, legíti
ma. al amp8ro elel Reglam ento. cuanclo llegasen los 
presupuestos ele la Comunidad, ei grupo que apoya al 
Gobierno también puede hacer otras prácticas que fue
sen en contra de iniciativas que ya están aprobadas, y 
que esto por tanto es evidente que no hay diferencia 
ninguna, salvo la que yo he comunicado. 

Pero sí quiero hacer hincapié en esta parte introduc
toria del debate, de lo que sería un análisis comparado 
con otras comunidades autónomas. Aquí se han citado, 
creo que son seis en total, esas comunidades que de una 
u otra forma tienen regulado por una ley la función 
pública estadística pública, si la queremos denominar 
así. Hemos hablado del País Vasco, de Cataluña, de 
Cantabria, de Valencia y de Canarias, no sé si me dejo 
alguna. Pero ¿qué tienen de común estas comunidades? 
Salvo Cantabria, que lo regula de forma similar. salvo en 
un organismo expreso que es el llamado Servicio Cánta
bro de Estadística o algo parecido pero no como órga
no administrativo autónomo; las demás tienen de común 
una cosa esencial, y es su nivel competencial. Y es claro 
que en el Pais Vasco, que en Cataluña, que en Canarias, 
que eo Andalucía comu.nidades que de una u otra for
ma han accedido a su aulonomía por la vía del artícu
lo 151, unas por un procedimiento, y Canarias y Valen
cia con posterioridad tienen un nivel competencial muy 
distinto del que tenemos nosotros en nuestra comunidad 
autónoma. y sólo por poner dos competencias sobre el 
tapete, y en concreto la seguridad sociaJ y la educación, 
ya generan de por i un volumen de datos fundamental 
que las hace en consecuencia muy diferentes de noso
tros. 

Por tanto, si bien es de obligado cumplimiento, de 
acuerdo con nuestro reglamento, que consten en las 
iniciativas los antecedentes legislativos, o los precedentes 
que existan, tengo que decir que para el caso que nos 
ocupa la comparación, que siempre se dice que es odio
sa, en ese caso creo que no es precisa. 

Habría que hacer también alguna referencia a la 
normativa estatal. que es ele aplicación evidentemente en 
tocio el territorio nacional. pero creo que con las inter-

----.........-._:J 
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venciones de otros portavoces ya han quedado claro algunos 
aspectos, y no me voy a detener por tanto en eso. Así que 
con su permiso, con el del presidente, pasaré a analizar un 
poco lo que usted presentan: una iniciativa legislativa cons
tructiva. como a veces corresponde que la oposición también 
se deje de algaradas parlamentarias en algunos momentos, y 
dedique su esfuerzo a posturas constructivas. Por tanto mi 
felicitación de antemano. no sólo por el tono de su interven
ción, sino también por la iniciativa. 

Bien, a vuela pluma, y pasando por la proposición de 
forma muy rápida. es cierto que usted recoge allá una inicia
tiva que ya está en toda la normativa. Habla del Plan esta
dístico de las Islas Baleares. Esto ( .. . ) otras comunidades: 
aquí ele una u otra forma . yo no sé si con la consideración 
de plan, pero sí que existe un programa de actuaciones den 
tro del servicio. y mantendríamos seguramente algunas dis
crepancias, porque ya ve usted que el tratamiento que se le 
da a este plan estadístico en cada comunidad autónoma es 
distinto, en cuanto a la aprobación o. si quiero ser más preci
so, en cuanto al órgano que tiene que aprobarlo . Usted pro
pone que este órgano ha de ser el Parlamento mediante ley, 
y propone incluso un período, que es más o menos de cua
tro años, que consta en otros sitios. 

Seguramente aquí mantenemos discrepancias, pero por 
tema de operatividad. Crea un organismo específico. Ésta es 
una discusión que ya hemos comentado en muchas ocasiones. 
El Conseller de la Función Pública, en sus reiteradas compa
recencias, antes de los presupuestos, ya manifestó cuál sería 
la voluntad de su departamento , y nos dijo, y todos creímos, 
porque así debe ser, que una de las prioridades en ese depar
tamento era, además del control del gasto público, la reduc
ción del mismo. Y ya explico por qué su presupuesto pasó 
el año 1993 de cerca de 90 millones de pesetas, a ser de 69. 
Por tanto aquí mantenemos esa discrepancia, porque usted 
vuelve, no sé si en artículo 2 ó 3 del proyecto, a manifestar 
que es necesario crear ese organismo que ha de tener carác
ter administrativo, y depender de la Conselleria de la Fun
ción Pública. Esto, creo que es lo que dice, que es una vuelta 
al pasado, en unos momentos en los cuales operativamente 
funcionaba como un servicio. 

Es evidente también que tenemos que compartir muchas 
cosas que en la proposición de ley se contienen; por ejemplo, 
el principio de la colaboración, o el principio de la obligato
riedad de que los ciudadanos colaboren aportando los datos 
estadísticos que se solicitan. Pero este principio general ya 
está contenido también en la normativa estatal. 

Yo creo, por otra parte, que el régimen sancionador que 
se contempla -y es una opinión que tenemos que someter a 
una comparación más profunda- es exagerado, si se me per
mite, por ser más preciso. creo que es un régimen sanciona
dor con unas multas de cuantías excesivas por lo que es esta 
comunidad autónoma. Bien es verdad que en las disposicio
nes transitorias que coloca en su proposición de ley habilita 
a que la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma 
pueda variar esas cuantías; pero yo lo entiendo más como 

unas cuantías que han de ir más a la alza que a la baja, 
por acomodación al crecimiento del índice de precios al 
consumo. 

Crea también el Consejo Consultivo, un órgano 
medio entre ( ... ), que daría en proyectos y en planes su 
opinión al respecto, y que esta recogido también en esa 
doble vertiente que hay de ejecutivo, que sería el Insti
tuto Balear de Estadística, y el órgano consultivo del 
mismo, que ya se contempla en todas las normativas. 
Por tanto nosotros no es que tampoco estemos en con
tra. lo que sucede es que, como después explicaré, en 
estos precisos momentos crear estos órganos iría en 
contra de esa voluntad manifestada por el Gobierno en 
su momento. 

y como conclusión. sin entrar en más detalles de su 
propuesta. la ve rdad tengo que decir qu e no es nacla 
novedosa, porque recoge prácticamente lo que ya hay 
publicado en otras leyes, y en concreto hay una simili
tud, casi identidad, en la ley de Canarias. Tengo que 
decirle que yo creo, nuestro grupo cree, el Gobierno 
cree, todos creemos que es necesario conocer para ac
tuar; es un principio elemental; pero que ese conoci
miento de la realidad para actuar sobre ella y modifi
carla, que es un principio también elemental. no está 
condicionado o sometido a la existencia de un Instituto 
Balear de Estadística necesariamente configurado como 
se configura en esta proposición de ley. 

Por tanto a nuestro juicio en este preciso momento, 
en decir en estas circunstancias del aquí y del ahora, 
entendemos que esta proposición de ley no debe ser 
aprobada. Otra cuestión, y no me diga "que largo me lo 
fiáis", es que en un futuro, yo no me atrevo a decir 
próximo o más o menos lejano, cuando haya otras com
petencias, cuando sea necesario disponer de un organis
mo que satisfaga esas necesidades y esas funciones, que 
se habrán acrecentado, se creen estos organismos que 
ustedes proponen, que a nosotros, como le digo y le 
repito, nos parece que son acertados, pero que en este 
preciso momento no son adecuados. Muchas gracias, 
Sra. Riera, señores diputados, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Jaén. En torn de replica té la paraula la 
Sra. Riera. 

LA SRA. RIERA I MAOURELL. 

Gracies, Sr. President. Sr. Pascual,Sr. Orfila, gracies 
pel seu suporto Sr. Jaén, no perdrem l'esperanc;a, insisti
remo Respecte a la seva intervenció, no entraré en I'arti
culat, pero sí en el que ha dit al comen<;ament, que si 
era una practica rigorosa o no el que havíem fet , de 
tornar a presentar aquesta Ilei. retardant la seva entrada 
en vigor. El que hem tornat a presentar. canviant el final 
de la lIei. és a dir canviant la se va entrada en vigor. és 
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'que vostes ens varen dir en el seu escrit que no hi estaven 
cord per manca de pressupost, per manca de diners, i que 
. tant així entrava en el pressupost de l'any que ve. Enca
lue no altfes evidentmenl no estavem el ' acord amb 1 excu
que ens posaven no entraré una vegada més en recordar 
despeses miliom\ries que 'han fet des d 'aquest govem en 
~stion no massa justificades: ahíf mateix el Sr. Orfila ens 
recorclava en parlar del pavelló de l 'Expo. ornés els diré 
a cosa, que en qual evol caS es u"acta d'un tema ele priori
s. ¡que per a nosaltres, per al Grup Socialista, é una 
estió prioritaria que els ciutadans i ciutadanes c1 'aquesl 
ís estiguin ben informats. 

És evident, Sr. Orfila, que no es donen els mateixos ser
¡s. no cal anar massa lluny. Quanta informació ha rebut 
I Servei d 'Estadística durant els darrers mesos per poder 
senvolupar la seva activitat parlamentaria? Q uantes publi
c:ions d'aquelles que rebíem periodicament hel11 rebut 
rrerament? No cal entrar en detalls, crec que és prou 
ident. D'altra banda, els diré una cosa: és natural, ja que 
lb un pressupost que es va rebaixar de 33,5 milions a 17 
ilions, no es poden realment fer miracles. 

Senyores i senyors diputats, aquesta llei és absolutament 
!cessaria, perque aquesta comunitat autonoma té compe
ncia exclusiva, Sr. Jaén, i així ha diu ben clar el nostre 
tatut, en materia d'estadística, i s'ha de dotar per tant del 
arc legal per poder fer-Ia efectiva; i en aquesta comunitat 
ltonoma no solament no s'ha avan~at cap a l'estabJiment 
aquest marc jurídic, sinó que s'ha suprimit l'únic organis
e que duia a terme, encara que amb pocs mitjans i de ma
~ra insuficient, un mÍnim d'activitat estadística. 

El Sr. Conseller en la seva compareixen<;:a ens deia -i ha 
ic pels que han intervingut fent referencia a 1 'Ibae- que se 
lprimia l'Ibae perque tanmateix no era un organisme auto
om i ja actuava com un servei. És a dir, que el Govern creia 
ue 1 'Ibae havia de ser un organisme autonoma, i com que 
o ho era per arreglar-ho el suprimien. Senyores i senyors 
el Govern, les coses no es fan aix1; aixo es pot arreglar amb 
na llei com aquesta que presenta el Grup Socialista avui 
quí una lIei que tami a crear l'Ibae, pero ara ben creat, és 
dir com un orgalllsme autónom perque oornés un organis

le autónom , i així ho creiem, té la capacitat necessaria per 
arantir la neutralitat operativa, és a di,. I'objectivitat tant en 
aplicació de la metodologia estadística coro en la publicació 
difusió deIs resultats, i en la preservació del ecret estadís
le. 

El que vostes han fet eliminant l'lbae, ja ha varem dir en 
.1 seu moment, és un clar signe d'involució democratica, i 
Ibviament no hi podem estar d'acord. Pero no n'hi ha prou 
:n crear novament l'Ibae per desenvolupar la competencia 
:statutaria. S'han de regular els principis que han de regir 
'activitat estadística, l'obligació de la col-laboració ciutada
la, el dret del ciutada a ['honor i a la intimitat, el secret 
~stadístic; s'ha de regular com coordinar les diferents institu
:ions públiques per tal d'integrar i harmonitzar I'elaboració 
i'estadístiques, i de manera que es reflecteixi en una planifi-

cació. Aixo sí que faria esta lvi de diners. S'han de regu
lar les normes tecniques i jurídiques que s'han de tenir 
en compte en l'elaboració d'estadístiques, i tot aixo no 
existeix, i la se va manca pot portar a situacions d'auten
tica indefensió. Per tant, nosaltres creiem que aquesta 
llei és necessaria, llei que d'altra banda ja tenen moItes 
comunitats autonomes, tant del 151 com del 149, i que 
no s'hauria d'acabar, pensem, aquesta legislatura sense 
fer-la efectiva. 

Arnés, els diré una altra cosa relativa a l'Ibae. Tates 
les comunitats autonomes, com deia el Sr. Jaén Palacios, 
que han legislat sobre estadística ha han fet creant un 
institut, excepte Cantabria -ja n 'ha fet referencia- que té 
un servei. Pero fins i tot el Sr. Hormaechea va preveure 
en una disposició aeldicional única la possibilitat d'elevar 
el rang elel Servei General el 'EstadÍstica a una altra cosa. 
quan convingués. En canvi nosaltres, com deia el Sr. 
Pascual ahi¡-, també quan anem per l'autopista ele l'acti
vitat estadística, anem en sentit contrario 

Senyores i senyors diputats la informació és un bé 
apreciat. i per tant se n 'ha de produir i s'ha de regular. 
Nosaltres no podem estar mai c1'acord amb Ulla reducció 
de la capacitat estadística de la oostra cornunitat auto
lloma, i molt menys arr:'b la se va eliminació, 'ans el con
trari, sempre hem defensat que s'ha de potenciar, i aixo 
és el que pretenem amb aque ta llei. Senyores i senyores 
diputats ja he dit que per a nosaltres, per al Grup Socia
lista és prioritari que els nostres ciutadans i ciutadanes 
estiguin ben informats, i 1 estadística és infarmació. 
Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. En tom de cantrareplica el Sr. 
Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Sra. Riera, yo creo que difícilmente se puede estar en 
contra de un contenido como el que usted ha presentado 
aquí. Creo que en la intervención anterior no he sido 
tan claro como ahora, pero se desprendía de mis pala
bras. Y está claro que deben normalizarse conceptos, 
que categorías, códigos y nomenclaturas deben ser 
comunes para todos, simplemente para poderse entender 
y para que la información pueda ir e intercambiarse de 
un sitio para otro. Y está claro también que deben ga
rantizarse la recogida de datos, la salvaguardia de los 
derechos constitucionales, y el secreto estadístico, como 
así ya está regulado por la ley estatal. También compar
timos -creo que lo he dicho- la necesidad de una coordi
nación ad intra, entre las propias conselleria, y una 
coordinación que podemos llamar ad extra, entre la 
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Comunidad Autónoma, por vía de convenio, como también 
se contempla, con el Gobierno de la nación. 

y por lo que respecta a los principios rectores de la fun
ción estadística pública podemos decir otro tanto: el interés 
público, la objetividad y corrección técnica. la obligatoriedad 
de la colaboración, cuando a un ciudadano se le requiere 
para que aporte unos datos, y tiene que garantizarse en todos 
los sitios. yeso está garantizado, sea el Instituto un organis
mo autónomo o no lo sea. No es en este caso el nombre lo 
que hace la ftmción. como pasa en muchos casos. Y en lo 
que toca a la organización, al régimen sancionador y a órga
nos competentes para hacer operativo el Plan de estadística. 
mantenemos discrepancias que yo antes más o menos le 
había anunciado. 

pero. ¿cuál es la cuestión fun damental ') La pregunta es : 
¿Es preciso crear , ya. un marco jegal piu'a clesarrollar una 

competencia estatutaria cuya activ idad puede realizarse al 
amparo de lo que hay ah ora mismo? Y claro. la respuesta a 
esta pregunta nosotros decimos que no, por varios motivos, 
pero fundamentalmente por uno, que es el que antes expo
nía , especialmente por motivos de carácter económico. Y 
serían motivos que implicarían un incremento del gasto 
público por la creación de ese organismo asesor, por la ele
vación del status que actualmente tiene el servicio. 

No somos, por otra parte, en esta comunidad autónoma 
una rara avis. Usted me ha citado seis comunidades autóno
mas, cinco con competencias plenas, y una, Cantabria, que es 
una excepción, que aprovecho para decir que el Sr. Horma
chea no dice nada, en la propia ley, en su disposición única 
se autoriza al Gobierno que eleve el rango del organismo y 
cambie su denominación. E l Sr. Hormaechea, por tanto, no 
hace nada, sino que la propia ley que aprueba la Diputación 
de Cantabria así lo hizo. Y decía que no somos una rara 
avis porque hay otras once comunidades autónomas, que 
bastaría fijarse en algunas de ellas, con competencias como 
las nuestras, pero con unos volúmenes de datos importantísi
mos, como Madrid, por ejemplo . Madrid no tiene ley de 
estadística; como Castilla-La Mancha, por ejemplo, como 
Extremadura, que sólo para computar el tema del paro, 
fíjese usted, haría falta algún otro organismo. Por tanto, no 
somos nada raro . 

Yo, Sra. Riera, creo que su intención es buena, y todos 
compartimos el tema este; pero me parece que aquí pasa un 
poco algo así como aquella frase que Antonio Machado le 
dijo a Juan Mairena, que era que "joven, tienes tantas ganas 
de querer , que no sabes lo que quieres". Si usted me permite 
que haga un parafraseo de esa fr ase, y la modifique, es que 
seguramente usted esa buena intención que tiene, esa forma
ción que tiene le hace olvidarse de la realidad; y yo creo que 
la realidad en política es lo primero que hay que tener en 
cuenta. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el debat, passarem a la 
votació. En conseqüencia deman a la Cambra si pren o 
no en consideració la Proposició de llei 1760, relativa a 
estadística de la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es valen posar drets. per favor? 
Gr:kies , poden seure. 

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

Abstencions'l 

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció , En COI1-

seqüencia, no es pren en consic1eració la Proposició de 
lIei 1760. 

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Mol
tes grades a tots. 
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