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1) RGE núm. 3408/94, presentada pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a Decret 75/94, de 26 de maig, 
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lIJ.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) R GE núm . 3267/94, presentada pe! Grup Parlamenlari M1XT, relativa a destinació i ús de l pon de Sant A ntoni 
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E L SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats , bones tardes a tots. Comen r;a 
la sessió 

1.1) Pregunta RGE núm. 3692/94, de l'Hble. Sr. Diputat 
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a cost de nou edifici de la COPOT. 

E l prime r punt corre po n a preguntes, i la primera és la 
36 2, del diputal Sr. Orfila i POllS, del Gru p Parlamentari 
P$M 1 E M, rela ti va a cost de nou edifici de la o n e lle ri a 
el Obres Públique rdenació del Terri tori. Té la paraula 
el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Reus , ha sortit als mitjans de 
cOl1lunicació fa pocs dies anuncis de I'Ibavi convocant un 
concurs d'idees per a la construcció d'un edifici, futura seu 
de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territo
ri . COl1l que estam escaldats, Sr. Conseller, davant tanta 
compra i construcció d 'edificis per part del Govern, sempre 
amb un cost molt elevat, i com que, a gat escaldat aigua tebia 
li basta, és per ar;o que Ji demanarl1 quin cost co nsidera el 
Govern que pot tenir el nou edifici de la Conselle ria d 'Obres 
Públiques i Ordenació del Territorí , el concurs d 'idees de la 
qual ha convocat Ibavi fa pocs dies . 

EL SR. PRE SIDENT: 

Gracies, Sr. Orfíla. Té la paraula el conselIer Sr. Reus . 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBUQUES 
ORDENACIÓ D E L TE RRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, em sap greu que estigui 
escaldat, no sé per que, pero voste tendra els seus mo
tius i raons. No és un edifici per a la Conselleria d 'O
bres Públiques , és per a la Conselleria d'Obres Públi
ques, Junta d' Aigües , Ibasan, Ibagua, Ibavi, SFM i Ges
tur Balear. És un edifici qu e ha de donar cobertura a la 
necessitat d'espai de 550 persones, és intentar unificar 
onze seu s disp~rses avui en dia. Plantejam una operació 
de capitalització d'ics actius dispersos, intentar raciona
litzar. 

El cost? El cost el sabrem el dia següent que el pro
jecte redactat estigui concursat. Parlam d'una edificació 
d'un nombre de 14.000 metres útils de mínim, amb la 
qual cosa aplicant un modul el'obra normal és bastant 
més deIs 1.000 milions que voste ha vist a quaJque mitja 
de comunicació. Anam a una xifra el e 1.500 milions de 
pesseles jo c ree que de mínimo o o b tanL, con ideri 
voste que e l n stre objectiu és rencl ibili.tzar immo ililzal 
q ue avui e n dia tenim nosaltre de manera dispe r. a. i la 
gestió e1e l qua l és ta l vegada un l oc inacl eq uada. 

No volem una massa de credit d 'un sol exercici de 
1.500 milions de pessetes, confiam poder nosaltres recu
perar vía venda 1.000 milions posant en el mercat actius 
que avuí en dia empram. Gracies. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Orfila'J T é la paraula. 
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EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Escaldats, Sr. Conseller, perque 
200 milions per a un nou edifici per a la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda, 545 per a un nou edifici de la Conselleria 
de Sanitat, 1.000 milions per al Consell Insular d'Eivissa, 
1.000 milions per construir una nova seu al Consell Insular 
de Menorca, 150 milions per a una subseu a Ciutadella. 1 
nosaltres pensam, Sr. Conseller, si no hi ha altres prioritats 
abans que aquesta, quan planyem des del Govern de la Co
munitat Autonoma dur a terme diferents actuacions per 
manca de disponibilitat economica. 

Les nos tres prioritats, Sr. Conseller, és evident que no són 
les mateixes de vostes, perque vostes consideren que sí, que 
rendabilitzen, que sí que prioritzen bé; i aquí és evident 
que de cap manera coincidim. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar fer ús ele la paraula el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

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

Jo ... percló, Sr. President. Sr. Diputat, no tenc més dades
que el que es refereix a I'activitat ele la Conselleria eI'Obres 
Públiques i conjunt d'empreses públiques. No obstant tenc 
informació abastament per saber que operacions immobilia
ries plantejades pel Govern estan molt ben elefinides i molt 
estudiades, amb molt ele rigor. A vegades per falta el'infor
mació previa és bo ele fer caure en I'error de pensar que 
inversions el 'aquestes quanties estan mal definides i no són 
productives. Jo amb molt de gust a un debat, a una compa
reixen<;a vull explicar aquesta operació, i vull demostrar la 
bondat d 'ella respecte a xifres i respecte a estalvis. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3693/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, 
relativa a funcions de l'Ibavi. 

Passam a la segona pregunta, que és la 3693, també del 
Sr. Orfila, relativa a funcions de I'Ibavi. Té la paraula el Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Aquesta és una pregunta, Sr. Con
seller, Sr. Reus, a la qual m'empeny la curiositat parlamenta
ria. Nosaltres hem estudiat, hem llegit que els objectius, les 
funcions de l'Ibavi, i veim que difícilment entre elles encaixa 
la d'obrir o convocar concursos d'idees per a la construcció 
d 'eclificis per a la seu ele la Conselleria. Ens costa entenclre, 
Sr. Conseller, per quin motiu no ho -ha fet la Conselleria 

directament, que ens semblava logic, i ho ha encarregat 
a Ibavi, que entenem que té altres funcions més impor
tants que aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, Sr. President. Sr. Diputat. com abans he explicat, 
no és un projecte que respongui a necessitats estrictes de 
la Conselleria d'Obres Públiques, sinó també a entitats 
autonomes i empreses públiques. Hem pensat, tal vegada 
ele forma equivocada, jo pens que no, que més especifi
citat que I'Ibavi qllant a edificació no teníem ningú a la 
conselleria ni a altres empreses públiques. No és altra 
cosa que I'Ibavi doni suport en una fase de concurs 
d'idees al que és la selecció el'un projecte edificatori 
el'obra on tenim equips tecnics que poden avaluar molt 
millor que equip ele la Conselleria d'Obres Públiqlles 
aquest projecte, per l'experiencia que tenim. Ha estat un 
poquet cercar la millor gent per poeler lIan<;ar aquest 
tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Orfila? No. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3631/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, relativa a estudis que fan afirmar al presi
dent de la CAIB que els inilitants del PSM són com els 
arabs. 

La tercera pregunta, que és la 3631, ha estat retiraela 
mitjan<;ant escrit 3830. 

11.1) InterpeHació RGE núm. 3408/94, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relatiya a Decret 
75/94, de 26 de maig, sobre barem de merits de valo
ració autonomica en els concursos de funcionaris d' Ad
ministració local amb habilitació nacional, de la Con
selleria de Governació. 

1 en conseqüencia passam al segon punt de I'ordre 
del dia, que correspon a interpel·lacions. La primera és 
la 3408, presentada pel Grup PSM I EEM, relativa a 
Decret 75/94, de 26 de maig, sobre barem de merits de 
valoració autonomica en els concursos de funcionaris 
d'Administració local amb habilitació nacional, de la 
Conselleria de Governació. Té la paraula pe! grup in
terpel'lant el Sr. Gomila. 
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EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sra. Consellera. 
Aquesl estiu hi ha hagul do atemptats administratius greus 
contra la nostra lIengua: Un, la famosa o rdre del conseller de 
Cultura. que ja n hem parlal en c1iferent oportunitats; i 
I'a ltre ti n decret de la onse lleria de Governació publicat a 
comen<;ament d 'estiu, dia 23 de juny, el dissabte de Sant 
loan, el Oecret 785/1994, que regula les especificitats de 
Balears que han de tenir les co nvocalories de concur o que 
fan els ajuntaments per cobria- les places el interventor i e 
cretari; decret que regula el meril pel coneixement de catala 
i de l'organització administ rativa de la no tra comllnitat 
autonoma. 

1 així veim que el coneixement del catala nomes 
serveix per mil/orar la puntuació en aquest c n Uf . 1 eró nla i 
COl11 un requisit per poder concursar. El con ixe mem el 
catala pot puntuar 1,5 punts si és coneix el Ilen guatge admi
nistratiu, 1,2 si es té el nivell superior, 0,85 el nivell milja 
0,60 el nivell elemental. i 0,30 el nivell d ' iniciació. Aquest 
decret no obliga els concursants a coneixer la nostra Ilengua, 
no és un requisit per als participants, només és un merit, 
només ajuela a millorar la puntuació. 

Sent el Govern balear qui ha dictat aguest decret, la veri
tat és que al nostre grup no l'ha sorpres gens que així sigui; 
l'esperit 11 rma litzador de l Govern no arriba fins él. aquests 
extrems. Exigir e l coneixement elel eala la per entrar a l'Ad
ministració pública. evidentmen t no ent ra lin el panim -
tres de l'Administra ió ele la Comunitat AUlOnOn1., ex igir e l 
coneixement ele la llengua propia i oficial d 'aquesta comuni
tat per treballar a les administracions de Balears, a<;o no 
entra dins el que el Govern de les llles enténper nonnalitza
ció. 

Com els he dit, al nostre grllp no ens estranya gens aquest 
decreto que 110 volgues in e l catala eom a requi iL. i que no
mé fos un merit, perqu.e si no ho fan a I'aclmi ni trac ió que 
vos tes gestionen , no oblig run e l ajuntaments. Pero la r
I r n é que no obliguin. sinó que ho proh ibeix. Aque l 
de rel proh ibeix que el ajuntaments a les eves ba es del 
c I1curs per accedír a la pla~a ele secretari o interventor 
l uguin exigir el e neixement le la no tra lIengua. Y s les 
prohibeixen que a ó igui po sible. E l G vern no vol que 
ningLI sigui més norma li tzador de cala la que e l I ropi ('¡

vern, í n accepten que cal a lt ra instilUCió lengui un nivell 
de nor malilzació lingü ística mé Jevat que I Admini tració 
de la Comunitat Autónoma, i per a<;o no se supera el Go
vern incrementant el nivell de normalització de la seva ad
ministració, sinó que limita la normalització lingüística de 
les altres administracions, i en aguest cas deIs ajuntaments. 

Si els aj untaments per clonar un millor servei als ciuta
dans , qu vo len que el. ci utadans del seu municipi siguin 
atesos en la ' eva lI e ngua , que e l catala tenglli un reconeixe
ment i un tractamenl oficial .\ la seva administració, que 
creuen en l'importancia gue té que la nostra !lengua sigui 
utilitzilda él tots els nivells de la societat; vostes van i prohi-

beixen que als funcionaris que han de treballar en els 
ajuntaments se'ls exigeixi el coneixement de la nostra 
\lengua. Com que vostes no ho fan, els ajuntaments 
tampoco 

Aquest decreto ra. onsellera, uposara per a molts 
d'ajun taments tirar per terra molt d'a ny de trebalJar 
per la impl antació del catala, aj ul1taments que durant 
a ny s' han preocupat perque la nostra !lengua igui 
present a la eva admin istració no només posanl a les 
ba es que I el' accedir a la funció pública s ha de conei
x r le n tra Ilengua, ' jnó col'laborant amb e l treballa
dors, perC<lue aquest e neguin la no tra lIen gua tant de 
manera oral com de manera e'crita , amb curs s d'apre
nentatge, normalitzant els seus impresos. 1 vostes van i 
prohibeixen que al funcionari més important administra
tivament parlant dins un ajuntament no se li pugui exi
gir el e0l1e iXe m ' I11 ele la no Ira !lengua . És eviclent. com 
VO ·tI! al , ra. onsellera , que qlli l ' re. I 011 abilitat 
obr qua i lOlS I expedient · eI'un (Ijuntamenl é el 
ecrelari . i aque ·t decret era un entrebanc per a molts 

d'ajuntam nts que tenen un nivell d normaliLzació 1110 lt 
eleval, que vClIran que en un momeOl determinal hi 
entra un fUll cionari que no conei la no tra 1I ngua. la 
qua l co a vo ldr¡i dir que li hallran de tra luir tots els 
expeclien , am) el retarcl que ac;6 up (Irii. amb la 
feina eXlra que a<;o supo <Ira per a-aguest ajuntaments, 
i amb el retare! en res Idre 1 eXI edients e1e l admii1is
trats, els ajuntaments que no fan mé que complir el que 
disposa l ani le primer de la Llei de norrnalicració lin
güística, de fer efectiu I'ú ' progressiu del cata la a I'am
bit oficial i aclmi nistra t iu, i com que vo le incompleixen 
de manera reiterada a l'ambit de l'Administració de la 
Comunitat Autonoma aquest articIe, doncs els alt res 
també l'han de complir al nivell que vos tes ho fan. 

El Sr. Conseller de Cultura, quan defensava la nova 
ordre sobre l'ensenyament en catala, ens parlava de les 
llibertats deIs centres escolars, que redactaran el seu 
projecte lingüístic i establiran de quina manera s'ha 
el'utiltzar la nostra llengua. La llibertat deIs centres 
docents és la base ele la nova ordre de la Conselleria de 
Cultura, pero vos le. Sra onsellera. ni a<;o. Yoste no 
deixa que el ajuntamen decideixin si el cata la ha de 
ser un re lui it o ha de el' un merit. Yostes imposen, ha 
de ser un merit, i de cap manera un requisito 1 ho diu 
l'a rticle quart c!'aquest decret: no sera possible consi.de
rar-ne cap -deIs barems establerts- com a requisit exigi
ble als participants en el concurs; i l'ajuntament que s'ha 
atrevit a desobeir aquest anicIe, recurs al canto, i ja ho 
acIarirem als tribunals. 

Aquí no serveix la tantes vegades invocada autono
mia municipal, aquesta es veu que només serveix en 
temes urbanístics, en temes ele normalització no hi ha 
autonomia municipal que valgui; el que diu el Govern, 
i prou. 1 el Govern diu caste lla sí, cata la no, i s'ha 
acabat. Per ser secretari o interventor només es podra 
exigir el coneixement del castella , el catala amb el seu 
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decret, de cap manera. S'imaginen un pobre auxiliar adminis
tratiu?, quan es presenta a unes oposicions d'aquests ajunta
ments, que tenen un nivell de normalització de la nostra 
lIengua molt important, se Ii pot exigir el coneixement de la 
nostra Ilengua per accedir a la funció pública, i per accedir 
al 1I0c de secretari o interventor, el funcionari amb més 
responsabilitat d 'aquesta administració, no sera necessari 
aquesta exigencia. 

Per que, Sra. Consellera, si un ajuntament vol que el 
coneixement de la lIengua propia i oficial d'aquesta comuni
tat sigui un requisit per accedir a la pla<;a de secretari o 
interventor , vostes ho han de prohibir? Els sembla excessiu 
aquest nivell de normaJització lingüística? Per que prohibei
xen que els aj untaments decideixin les característiques i 
coneixements que han de tenir els seus funcionaris? Per que 
aquesta ingerencia en I'au tonomia municipal'l Per que la 
Conselleria no marca el límits , els maxims, i ja els posaran 
els propis ajuntaments? Que és, que desconfien deIs ajunta
ments? Els sap greu que els ajuntaments utilitzin la 110stra 
llengua amb un grau més important que la propia adm ini s
tració de la Comunitat Autonoma? 

La veritat, Sra. Consellera, és que el nostre grup no entén 
aquest requisit que marca I'article 4 d'aquest decret. Ente
nem que la Conselleria no vulgui obligar que es secretaris i 
interventors hagin de coneixer la nostra !lengua; pero si ho 
fan els ajuntaments, ho deixin, permetin que els ajuntaments 
exigeixin a<;:o com a requisit. 

Pero evidentment -i jo pens que amb aquest decret així 
ho deixa clar- vostes no tenen voluntat que els ajuntaments 
creixin en la normalització de la nostra lIengua, i per aixo 
prohibeixen que als secretaris i als interventors es pugui 
exigir el coneixement d'aquesta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. En representació del Govern té la 
paraula la consellera Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA D E GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Inten
taré fer una explicació tan raonada com sigui possible del 
perque d'aquest decret i per que la seva redacció en aquests 
termes. 1 111 'agradaria parlar de diferents punts, entre altres 
coses en primer 1I0c de les bases legals; per que fer aquest 
decret ara, en aquests moments, no abans, i per que d 'aques
ta manera. 

Dins la competencia d'assessorament a les corporacions 
locals, la capacitat legislativa I'ha tenguda i la té l'Estat, si bé 
en la primera llei, la L1ei 22/1993, de 29 de desembre, con
cretament a ' la disposició número 9, i posteriorment a un 
reial decret legislatiu, número 2/1994, de 25 ele juny, que no 
fa més que refondre les disposicions legals vigents sobre 
aquest tema, es va atribuir a les conl unitats autonomes la 

possibilitat de fixar un 10% del total de merits avalua
bIes en els concursos per a la provisió de Ilocs de funcio
naris d 'adminstració local amb habilitació de caracter 
nacional, en relació sempre amb la normativa de cada 
comunitat, i establíem que dins aquests merits es podia 
contemplar el relatiu al coneixement de la lIengua oficial 
propia. 

A aquest tros que acab de Ilegir, perque és copiat 
talment de la normativa estatal, cree que hi ha una serie 
de coses que s'haurien de matisar. Una és que parla de 
funcionaris eI'habilitació nacional; aixo compren secreta
ris , interventors i tresorers de corporacions locals, pero 
que poden fer feina a qualsevol ajuntament del territori 
espanyol. Vol dir que de penen de I'estructura organica 
estatal, i del regim jurídic de l'Estat. L1avors ens parla 
de fixar un 10% elel total, que el total són 30 punts: es 
pot fixar un 10%, que són en total 3 punts, i establíem 
que es poelen contemplar materies elins aq uest 10% 
relatives al coneixement ele la llengua oficial propia. 
Tampoc l'Estat no ho posava com un requisit, sinó que 
ens deixava la potestat, poelíem donar O punts o poelí
em donar els 3 punts. Com a maxim 3 punts, més d'a
quests 3 punts ja no es podien donar. Per tant no ens 
obligava a contemplar e l tema ele la Ilengua. 

1 llavors una altra cosa que vol dir que s'havia ele 
fixar en relació a la normativa de la Comunitat. 1 que 
vol dir aixo? Simplement que ni jo ni ningú podem fer 
per molt que vulguem establir aquest clecret sense ajus
tar-nos a res. Aixo vol dir que la referencia a la lIengua 
s'ha de fer segons la nostra legislació autonomica . La 
legislació autonomica que parla d'aquests temes són 
dues lIeis, per una pal't la L1ei de funció pública, la Llei 
2/1989, en els articles 45 i 567.2; i la L1ei 3/1986, de 
normalització lingüística, especialment a 1 'article 34. 

Jo no entraré ni bé ni malament, tant si ens agrada 
com si no ens agrada, jo podria qualificar personalment 
que és dissortadament que es produeix d 'aquesta mane
ra, en aquestes dues lleis, en aquest precís moment que 
parla m no contemplen el catala C0111 a obligatori, sinó 
que el contemplen com a merit , en aquest precís mo
ment, i són les dues lleis en que estam emmarcats , i que 
ens regulen una mica a J 'hora d 'establir aquest deCl·et. 1 
dic dissortadament, i ho torn repetir; si bé em consta, i 
ho puc manifestar aquí, una voluntat certa i expressa 
per pan deis dos consellers responsables de subsanar a 
un futur proxim aquesta mancan<;a, que evidentment 
tendra una repercussió directa en el Decret 75/94 que 
ara ens ocupa. 

Després de parlar ele les bases legals, o deIs principis 
legals on s'ha emmarcat aquest decret , ara li vull dir que 
tot és mi!lorable, tot es pot millorable, i tot és suscepti
ble de modificacions. Complir tot ¡'anterior, les bases 
legals i tot I'anterior, ha estat sempre la norma que ens 
obliga, varem procedir a aprovar aquest decret; i aquest 
decret , com mo lt bé voste ha dit, contempla dos merits, 
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que s'avaluaran dos merits, per una part el coneixement de 
la lIengua catalana, amb una puntuació que voste ha relatat 
molt bé, que va des d'un mÍnim de 0,30 fins a un maxim de 
0,50; i per una altra banda es valoren, que creim que era 
important per al personal que havia de fer feina en una 
administració, tota una serie de cursos, seminaris, jornades, 
d 'organització territorial de les Illes Balears i coneixement de 
la normativa autonomica, també fins a un maxim d'I,50. 

Hi ha un altre punt a tenir en compte, que és que dins la 
normativa estatal es preve u la possibilitat que les propies 
corporacions locals puguin incrementar la puntuació assigna
da a aquests merits mitjanlSant el seu barem de merits espe
dfics. O'aquesta manera es poden atribuir fins a 7,5 punts 
més a aquesta qüestió. Així, el coneixement de llengua cata
lana per a un ajuntament que cregui que és el coneixement 
basic i prioritari, a l 'hora de valorar els coneixement pot ser 
valorat fins a 9 punts, els 7,5 que té la potestat ( ... ) els ajun
taments, i 1'1,5 que com a maxim pot tenir la persona pel 
barem ele merits de la Comunitat Autonoma. 

S'ha de tenir en compte que si varem tenir en compte un 
fet, no sé si de manera encertada o no encertada. era que es 
tractava el 'aixo, de funcionaris amb una habilitació de carac
ter nacional, i que es tractava e1'un tipus de persones que 
podien fer una serie de funcions reservacles a tot I'ambit 
estatal, i aix6 sí que ha varelll teni.r en compte. Ja die, no sé 
si tal vegada per tenir-Ios l1lassa en consieleració, cosa que 
vostes consideren erronia. pero sí que varem tenir en 
compte que era gent que poelia fer feina en tot l'ambit esta
tal, i que ens podia venir gent d'altres comunitats, COl1l gent 
ele la nostra cOlllunitat. secretaris i interventors de la nostra 
comunitat, amb un coneixement magnífic de la lIengua 
catalana, pero amb un desconeixement total de gallee o 
el 'euskera podien anar per mil motivacions afer feina a les 
altres eomunitats, i varem creure que e1'aquesta manera es 
donava un tractament al tema correcte, de la manera que li 
hem donat. 

Pero voldria també fer una referencia, no per il·lustrar, 
sinó com a detall, perque també quan vaig veure a la inter
pel'lació de que serÍem objecte per aquest decret, veure una 
mica per veure com estava, o si realment anavem tan mala
ment nasal tres amb aquest criteri, quina situació tenien les 
altres comunitats autonomes referent a aquest decret, de fet 
és un decret sobre el qua] teníel1l potestat fa poc temps per 
fer-Io, com ja he dit, perque la no.rmativa estatal no ens ha 
havia permes fins ara, i de fet hi ha certes cOlllunitats que el 
tenen fet , i que de moment estan en vies de fer-Io. Per una 
part vaxem parlar amb la Comunitat de Galícia, i ens varen 
dir que tenen en estudi la redacció d'una norma que reguli 
aq uesta qüestió, sense que fins ara es consideri la !lengua 
com a un requisit exigible. Hem demanat també documenta
ció a la Com unitat Valenciana, que per cert que quan varem 
ele manar si ens podien passar el text, tot i que contemplen 
també una valoració pel coneixement de valencia, la lengua 

valenciana, ens ho varen passar en castella, és a dir que no 
tenien ni redacció en allo que ells diuen la lengua valenciana, 
perque ho diu expressament aquí: "conocimiento del valell-

ciano". Tenen un decret redactat pendent de dictamen 
del Consell d'Estat, i contempla no només els dos me
rits que contemplavem nosaltres, que és per una part el 
coneixement de l' Administració i assistencia a cursos, 
sinó que contempla la,mbé uns a lo'es merits com experi
encia profe sion al, formació per anal, coneixements del 
valencia, com hem dilo i una a ltra cosa que ells conside
ren al tres merits, que des del meu punt de vista, que 
aquí no entram a valorar, bastant subjectius a I'hora 
d 'establir un baFem. 

1 si em permet que li llegeixi trossets, perque vegin 
com ho mu, ells estableixen en el punt de conocimientos 
del valenciano: "La valoración del conocimiento del 
valenciano se entiende sin perjuicio de su consideración 
como requisito en las bases especifica ti las on 1I0CatO

rias que aprueben las entidades locales de los municipios 
de predominio lingi¿( tico valenciallo . de Ol!forl1lidad 
con sus relaciones de l)Ue 10, de trabajo al ampa/'o de 
la Ley 4/83. de 23 de Iloviembre, de la Generalilat Valen
ciana. d 'ús i ensenyamen( del valencia. Sí que tenen un 
punl que vo le en ha ritical en aqlleSI decret, que é 
que e ll pennelen a le orporaci n ' local. va lorar e l 
va lencia com un requi il en egon quin municipi ,ell 
dis lingeixen un l11unieipis on hi ha parla o ú le la 
lI engua villenciana, i él a ltr~, és a dir qu discriminen el 
a ltre municil i , como mérito especifico, ell su caso las 
corporacio/les podrán I/(/Iorar el valencial!o C01110 mérit 
espeCifico en las bases de su convocatoria. 

Pero hi ha mé aquí. com que hi ha mé merits. 
com que hi ha una serie ele meri mé. la p1l11luació 
qu per a lOle le COl11unitats é fins a 3, e ll els han d 
repartir entre més l1lerilS, i per 13nl la Ilengua no t' ni 
la puntuació d;1.5 com tenim nQsalLres, sinó qu t ' un 
50%. que és 0,75, ju t la meil<'Il del que nosallres va lo
ramo 

Podem anal' a una altra cOl11unitat, que supos que sí 
que Ii agradad. aquest cas, perque és Catalunya, que sí 
que la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret, el 
Oeeret 14/94. de 8 de febrer, en el qual s'estableix i es 
regula I'exigencia del coneixement del calala com a 
requisit necessario É nece sari el certifical de nivell C, 
mitja -hi ha tal un recull I'in titu ion. i 'lila on s'esta
bleixen les tilulacion' de cata la i el que t nen el permís 
o la titulació corresponents- per a tots aquest per a ls 
concursos de provisió de lIocs de treball a ent il3 I e l' 
de Catalunya per a funcionaris, també Ilmb habi litació 
de caracter estatal. Si bé és cert que hem de teoir en 
compte que la normativa autonomica en materia de 
normalització lingüística és diferent de la nostra. Hi ha 
un altre detall, és l' única comunitat on la llengua és un 
requisit per a aquest coso diríem, de funci onaris d'habi
li tació nacional pero lambé és cen -un deta ll que hem 
ele lenir 11 c mple- que aques! decrel esta impugnal al 
Tribunal Superior d Ju líciR de ata lu nya per pan lel 
col'legis professionals afectats. 
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1 posaré un darrer exemple, que és el País Basc, i li pos 
un exemple d 'una comunitat gens sospitosa d'antinacionalis
me, i diferencia també dos tipus de municipis, uns les locali
tats que ells determinen con un perfil lingüístico que no 
varem saber exactament que volia dir, pero que vol dir que 
tots els que viuen en aquestes localitats, siguin funcionaris de 
delegació d 'Hisenda, funcionaris de qualsevol administració, 
encara que sigui estatal, han de coneixer I'euskera; pero 
aquests municipis són molt, molt, molt reduits, hi ha un 
nombre molt escas d'aquests municipis. A la resta de locali
tats el Govern no valora el coneixement de la lIengua. No és 
ni tan sois un merit autonomic, és un merit que es valora 
segons criteris municipals . 

Aquesta és la situació més o menys en aquestes comuni
tats. la li dic, creim que tot és millorab le, creim qu e són 
importants les passes que es fan per part de conselleries com 
la de Cultura i la ele FUl1ció Pública cap a un altre reconei
xement el el coneixement ele la Ilengua cata lana elins els fun
cionaris el'aquesta comunitat, que elesprés poelem extrapolar 
als ele caracter nacional, i que tot eI'una que aixo surti efecte, 
no ho dubti , i si és molt Ilarg aquest procés miraríem no
saltres si hi ha qualque possibilitat o qualque manera eI'aele
quar-ho a les necessitats eI'aquesta comunitat, pero no crec 
que anassim tan elesencaminats, o que féssim un elecret, com 
voste ha qualificat, el'atemptat aelministratiu contra la nostra 
Üengua. No estava aixo en la meya idea, ni en la iqea de cap 
personal ele la Conselleria. Gré1cies, Sr. Presielent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Per fixar la posició pel Grup MIXT 
té la paraula el Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors c1iputats. En primer 1I0c, 
he escoltat el Sr. loan Bosco Gomila, i m 'ha fet la impressió 
que el tema objecte d'aquesta interpel'lació tal volta es podia 
despatxar directament amb una proposició no de Ilei, perque 
és una referencia molt concreta -no dic que no sigui impor
tant, que ha és important, molt important pero molt concre
ta- a un decret de la Comunitat, i que francament escoltar les 
explicacions ele la consellera, Sra. Cirer, tampoc no ha apor
tat gran cosa, sí, ens ha parlat d'altres comunitat, pero no 
ens ha aportat gran Ilum a I'hora ele prenelre unes resolu
cions, que aquest parlament prengui unes resolucions respec
te deis concursos de funcionaris el'Administració local amb 
habilitació de caracter estatal, com són secretaris, interven
tors i tresorers. 

Respecte a la legislació estatal al respecte, en la nostra 
opinió hem de dir que ens sembla molt poc que es doni 
només un 10% a les comunitats autonomes quant al barem 
del Concurs de merits , perque aixo limita extraordinariament 
el pes elel coneixement de la lIengua propia en aquests con
Cursos. Per tant, vagi una crítica a la legislació de l' Esta r, i 
naturalment nosaltres 110 poclem fer res aquí al respec te , 
pero que sí ens agradaria que aixo es pogués ampliar. Cl:H, 

si només tenim 3 punts sobre 30, que ha fet el Govern? 
El Govern de la Comunitat en aquest Decret 75/1994 
l'ha dividit en dues parts, una part per a la lIengua i una 
part per al coneixement de l' organització territorial 
propia de les IlIes Balears, s'ha dividits en dues parts 
iguals. En la meya opinió hauria d'haver pesat més el 
tema de la Ilengua, que és el tema més sagnant. Jo pens 
que qualsevol secretari, interventor o tresorer li és molt 
més facil aprendre I'organització territorial de les IlIes 
Balears que no tenir coneixements de la nostra lIengua, 
la lIengua catalana, i per tant pens que el Govern hauria 
d'haver primat més dins aquests tres punts el coneixe
ment de la Ilengua que no el de I'organització territorial 
propia de les Illes Balears . 

1 queda el punt ele l'article 4, que és el punt objecte 
ele grans crítiques per l'interpel ·lant. El coneixement del 
catala és un merit pero no és un requisit , i aquí vull 
enlla~ar amb el que ha dit la Sra. CiL-er, ha fet referen
cia que Catalunya és rúnica cOl11unitat que té regulat 
aquest extrel11 per a aquests mateixos concursos on la 
\lengua, en aquest cas el catala, a part de merit és un 
requisit ; i ens ha dit que aquest clecret esta impugnat 
c1avant el Tribunal Superior c1e JustÍcia de Catalunya. 
No sabem la resolució, si no ho entes l11alament. 

Aleshores la pregunta que ens hem de fer és la se
güent. Aixo jurídicament és possible que sigui un requi
sit, a part d'un merit? De moment el que tenim és que 
la L1ei de funció pública no ho contempla com un re
quisit. L'article 45 parla que si no tenen coneixement es 
faran uns cursos; hi ha un compromís de fer uns cursos. 
Aixo és una legislació que esta per damunt d'aquest 
decret, i que per tant ens dóna que pensar. Evidentment 
si aquesta solució que sigui un requisit és una solució 
constitucional, nosaltres estam a favor que sigui un 
requisit, sobretot en Ctrts casos, millor dit en aquest 
tipus de funcionaris, perque per exemple el secretari 
redacta les actes. fa tota una serie d'escrits i comunicats 
que seria convenient que es poguessin fer en la nostra 
llengua i no ho poden fer. 

En qualsevol esperarel11 les pro postes cle resolució 
que presenti l'interpeHant per pronunciar-nos definiti
vament sobre aquesta qüestió, que pensam que és molt 
important i pensam que és oportuna, perque després de 
l'ordre d~1 conseller del passat mes d'agost, com molt bé 
voste ha élit, Sr. Joan Bosco Gomila, és una altra passa 
enrere i no de cap endavant quant al desenvolupament 
i l'ús de la nostra !lengua dins I'administració pública, 
sigui dins l'ensenyament o sigui dins I'administració amb 
caracter més estricte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Socialista el Sr. Tur 
Torres té la paraula. 
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EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Decret sobre el 
barem de merits de valoració autonomica en els concursos 
de funcionaris de I'Administració local amb habilitació naci
onal; es presenta en aquests moments una interpel'lació 
referida basicament a l 'article 4 d 'aquest decret, on prohibeix 
expressament que els ajuntaments puguen posar com a condi
cionant dins les bases que regiran aquest tipus de concursos 
el coneixement de la \lengua catalana. El representant o el 
portaveu del grup que ha presenta l aquesta interpeHació ha 
qualifica l aquesta acwació om a atempl<l l a la no tra lIen 
gua. Jo diria que é més, que fin i lot és un atemptat a 
l'a utonomia lllunicipal, i que ho valor '~m b tanta importancia 
com puga ser l'altre aspecte, i per descomptat és una desvia
ció -per dir-ho d 'alguna manera- de la legislació que regula 
aquesta materia. 

Per aixo jo cree que aquesta interpel'lació a aquest elecret 
I'hem ele contemplar en les dues vessants: L'aspecte que fa 
referencia al necessari respecte a I'autonomia municipal, i 
I 'aspecte que fa referencia a la legislació que regula aquesta 
materia. S'inclou en aquest decret aquest condicionant. com 
hem dit, que va frontalment contra I'autonomia municipal 
que reconeix la Llei de bases als ajuntaments i la propia 
Constitució. Per tant el 'entraela no podem ,estar mai el 'acorel 
amb aquest apartat que fixa aquest decret. 

Pero el que més ens preocupa és que es fa -i la Sra. Con
sellera en la seva intervenció no ha aconseguit explicar-ho 
suficientment ciar, que ens convencés- sense cap motivació 
legal al respecte, sense cap imperatiu legal que exigeixi la 
necessitat de recollir aquest apartat o aquest condicionant a 
I'anicle 4 d'aqll t decrel; més aviat al contrari, jo cree que 
la legis lació que s' lla c itat, lue jo havia apunta l també amb 
aquesL motiu. mé aviat al contrari, dóna precisament fa 
incidencia ontínuament en e l respecte a 1 autOnomía (1'01'

ganització que han de tenir les corporacions locals. Així 
mateix, la L1ei 10/93, de 21 d'abril, en el seu article 99, quan 
eliu que els ajuntaments aprovaran les bases que han de regu
lar aquest tipus ele concursos diu "las corporaciones locales" 
-lIegesc talment esta, per no traeluir- "incluirán en las bases 
del concurso los méritos espedficos que puedan establecer) 
as{ como al conocimiento de la lengua oficial propia de sus 
correspondiemes comunidades aUlónomas en los términos 
pre vistos en la legislación autonómica respectiva". A conti
nuació la L1ei 22/93, ele 29 de clesembre, fixa el percentatge 
que Iins del l>arem lOla l de merits pOl fixar I cOlllun ilU¡ 
aUlónoma i parla de 10 pun sobre IDO, pero no diu res 
més, no parla en ab olut que es pugl.len o q ue s'hagin d are
gil' altres co ndi j ns; per a ixo c1eim que no hi ha cap impera
tiu legal, i en canvi a pesar d 'aixo s'ha col'locat aquesta pro
hibició que els ajuntaments puguen, si aquesta és la seva 
voluntat, col'locar a les bases que hauran de regular aquest 
tipus ele concursos aquest conelicionament. 

Per tant 110saltres valora m tan negativament el menyspreu 
que es fa a la nostra lIengua, pero també la interferencia que 
hi ha dins l'autonomi3 municipal en aquest aspecte. 1 no 

parlem de la legislació autonomica que també s'ha citat 
aquí; la Llei de normalització lingüística en el seu 
article 34, que s'ha citat expressament, em pareix que 
per part de la Sra. Consellera, diu que la Comunitat 
Autonoma, consells i ajuntaments asseguraran I'ús de la 
Ilengua catalana dins e ls seus ambits respectius. 

Amb aquest tipus d'actuacions, amb aquest tipus de 
condicionaments no només creim que no es fomenta 
J'ús de la Ilengtla catalana, o no s'assegura I'ús de la 
Ilengua catalana, sin ' que es fomenta més aviat el con
trari e pr hibeix lue ajuntaments que tenguin la vol un
tat de col locar aquest condicionament es puga fer. Pero 
fins i tot és més, no respecta el que estableix ['apartat 3 
ele I'esmentat artic\e 34, que diu "Les bases de convoca
toria per él la provisió de places en l'Administració de la 
Comunitat Autonoma i en les corporacions locals in
cloman una referencia expressa al coneixement de la 
II ngua a lfl lana. Per lanl ' j en aqu l decrel que ens 
ocupo es diu que ap deIs requi i que e ' valoren abans 
per a la seva baremació. Hu 11 ens que siga p s ible cap 
COm a requisil exigible per participar a l eoncur ", i e l ele 
men r nivel! d coneixemcn l diu "nivel l el'inicia ' ió". vol 
dir que negam fins i tot la possibilitat que els ajunta
Illents condicionin en les seves bases que es tengui un 
ll1ínim nivell d'iniciació de coneixement de la nostra 
lIengua. Per tant creim que ya fwntalment en contra de 
la Llei de normalització lingüística de la nostra comuni
tat autonoma . 

Per tant no entenem la necessitat d 'aquesta condició, 
i creil11 ponuna la interpel'lació que s'ha I re emat a 
aquest re ' pecle, moll mé qU'~n actuacions o co nclicio ns 
d 'aquest tipu han e ta l rerrenclades pel Tr ibunal lI

prem, i plIC llegir un extracte e1'una el1lencia del Tribu
nal Suprem: Semen in del Tribunal S'.lpremo de ella 16 
de diciembre de 1985. La exigencia del conocim.ientO del 
calalán no infringe el principio de igualdad conlenido en 
el artículo 14 de la Constitución Española". Per tant 
amb tots aquests condicionants creim que és una actitud 
purament voluntarista del Govern col'locar aquests 
requisits que condiciona els ajuntaments amb les se ves 
actuacions, aleshores creim que és absurd que s'hagin 
col·locat. Nosaltres podem entendre que el Govern ten
gui un criteri respecte del tractament de la nostra llen
gua, que el compartirem o no el compartirem, pero el 
que no pode m entendre, i molt mane companir que 
aquest criteri, que és voluntarista, que no Ul regL;lal ni 
ve per cap imperatiu legal, es pretenga impo ar-Io o fer
Io complir a través d'un decret als ajun laments. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tm. Pel Grup PP-UM té la paraula el 
Sr. MartÍnez de Dios. 
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EL SR. MARTÍNEZ 1 DE 0I0S: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La interpela
ción es una figura parlamentaria que nos permite discutir 
sobre cuestiones de política general derivadas de la actua
ción del Gobierno de la Comunidad o de alguna consellerÍa. 
Se aprovecha la publicación de un decreto perfectamente 
ajustado a derecho, y que aplica los criterios de disposiciones 
de carácter general en el ámbito nacional, concretamente la 
Ley 22/1993, para establecer el baremo o la puntuación que 
por el conocimiento de la lengua catalana se puede dar en las 
condiciones de carácter general a los funcionarios de habili
tación nacional cuando concurran a la provisión de vacantes 
en los municipios de la Comunidad Autónoma de Baleares. 
En ese sentido se ha fijado este baremo para la lengua en un 
punto y medio, más otro punto y medio para otras cuestio
nes específicas en relación con el conocimiento del entorno 
local. 

Se ha olvidado aquí fundamentalmente que la regulación 
de los ba remos para apreciar en los concursos de funciona
rios sus méritos vienen determinados por dos amplios con
ceptos de primas o premios, unos de carácter general y otros 
de carácter específico. Y los ayuntamientos de Baleares han 
hecho uso de esa facultad, de tal manera que en el BOCAIB 
número 8, de 18 de enero de 1994 tenemos ayuntamientos 
como el de Alaró que prima con 3 puntos el conocimiento 
de la lengua catalana. Luego quiere decir que 3 puntos más 
1,5 son 4,5 puntos. El de Sóller, por ejemplo, fija esa pun
tuación para el conocimiento de la lengua catalana en gene
ral con 5 puntos, que unidos a los 1,5 de decreto son 6,5. Si 
ustedes cogen las órdenes ministeriales que regulan, y las 
resoluciones del Ministerio de Administraciones Territoriales 
que regulan la cuestión de la fijación de los baremos, se 
encontrarán que la máxima puntuación que se le puede dar 
a un funcionario de habilitación nacional para concurrir a 
una prueba, dentro del límite de 30 puntos totales 7,5 de 
determinaciones específicas a fijar por los ayuntamientos, y 
22,5 de los que hay que detraer los 3 puntos del decreto ele 
la Consellería, que la máxima puntuación por prestación de 
servicios es de 7,5 puntos. 

Luego, si se ha mantenido aquí que el conocimiento del 
catalán debe de ser una condición excluyente, creo en primer 
lugar que para los funcionarios de habilitación nacional que 
estamos conculcando no solamente estas normas a las que me 
refiero, de carácter nacional, sino también principios esta
blecidos con un carácter clarísimo en la Constitución Espa
ñola, y a tal efecto tengo que referirme al artículo 23 .2 de 
esta Constitución, donde se reconoce el derecho de los ciu
dadanos -no de los españoles, de los ciudadanos- a acceder en 
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con 
los requisitos que exigen las leyes. Y el artículo 14 de la 
Constitución aquí citado de pasada en relación con una 
sentencia no solamente establece el principio de igualdad de 
los españoles ante la ley -aquí sí de los españoles- sino que 
dice que este principio de igualdad que está reconocido , lo 
es sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, de raza. de sexo, de religión , de opinión o de 

cualquier otra condición o circunstancia personal o 
socia1. 

Si lo que se ha dicho aquí sobre la exclusividad de 
una lengua, cuando en esta comunidad son oficiales dos, 
y son oficiales en este parlamento dos, reconocidas en el 
reglamento, que una excluya a la otra, creo que estamos 
bordeando la inconstitucionalidad. 

Señoras y señores diputados, aquí tomamos posesión 
de nuestros casos jurando en unos casos -como en el 
mío-, prometiendo en otros casos, cumplir la Constitu
ción, velar porque los derechos y los principios recono
cidos en ella se apliquen en toda ocasión y en todo lu
gar. Esto para la mayor parte de los diputados de este 
Parlamento. Otros, sin embargo, condicionaron ese 
juramento o esa promesa. Posiblemente esta sea la dis
culpa que les permita en estos momentos no se r fieles al 
compromiso ... 

(El Sr. Vice-presiden/ segon sllbstil.ueix el 5r. Presi
dent en la direcció del debat! 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, 3 part que se li esgota el temps, el preg3-
ria que se cenyís a la qüestió de fixar la posició, perque 
el gl'llp parlamentari interpel·13nt no té opció de entrar 
en replica a la seva aportació. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, estoy haciendo referencia a las cues
tiones que se han planteado en la interpelación. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE OlOS: 

Termino . 

En consecuencia, dicho lo que antecede. espero que 
las propuestas de resolución que figuren en la moción 
subsiguiente a esta interpelación nos desvelarán estos 
problemas, y ahí sí entraremos a debatir si realmente 
se está apartando de lo que es la normativa, el impera
tivo legal de la Constitución, del Estatuto de Autono
mía y las leyes para su aplicación, o si por el contrario 
se están ajustando a ellas. Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Sr. Diput3t. Pel Grup Parlamentari 
PSI"1 1 EEM té la paraula el diputat Sr. Gomila. 
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EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com 
que en la moció subsegüent tindrem un altre debat sobre 
aquesta qüestió, ja podrem entrar en moltes de les qüestions 
que ha encetat el portaveu del Grup Popular, peró avui em 
limitaré a contestar el que ha dit la Sra. Consellera. 

Voste ha al'legat la L1ei de la funció pública, la L1ei de 
normalització lingüística, que cap de les dues no exigeixen 
el catala com a obligatorio Evidentment, peró tampoc no n'hi 
ha cap de les dues que ho prohibeixi. No hi ha cap de les. 
dues que prohibeixi que el catala pugui ser obligatori per 
accedir a I 'administració. L'única norma d'aquesta comunitat 
autónoma que prohibeix que el catalil. sigui obligatori per 
accedir a l'Administració és el seu decret de 23 de juny de 
1994. 

És evielent que nosa/tres no esperavem un decret COIl1 el 
de la Generalitat de Catalunya, peró tampoc no esperavem 
a<;ó, no esperavem que vostes no permetessin que el ajunta
ments poguessin usar aquest requisit a les bases deIs concur
sos per accedir a les places de secretaris i d'interventors. 
Nosaltres. la veritat, no els veiem tan nacionalistes, pero 
tampoc no ens espera ve m que posessin aquest afegitó a 
l'article 4 d'aquest decret, que prohibís el fet de I'exigencia 
del catala.als -ajuntaments. 

Miri. fins al seu decret hi ha hagut molts de concursos als 
ajuntaments de la nostra comunitat autonoma on el conei
xement de la llengua catalana ha estat un requisit, i no ha 
passat res. A partir del seu decret han comen<;at a venir 
recursos i contenciosos amb els ajuntaments i la Conselleria 
de Governació. Faci el que diu el conseller de Cultura, lIiber
tat perque els centres puguin dir a quin nivell vol en la nostra 
llengua, que els ajuntaments estableixin a quin nivel! volen el 
coneixement de la nostra llengua dins la seva administració. 
Vostes posin els mínims, pero deixin que els ajuntaments 
posin els maxims, no limitin aquesta voluntat. 

r vostes ja han presentat recursos contra ajuntaments per 
establir com a requisit per participar en el concurs I'exigen
cia elel coneixement de la nostra llengua. A nosaltres ens 
sembla impresentable, que I'administració que ha ele vetllar 
perque I'ús de la nostra Ilengua s'eixampli i cada vegada 
sigui més normal i més present dins l' Administració, en lloc 
el'impulsar hi posin entrebancs, prohibir que els ajuntaments 
exigeixin aquests coneixement; prohibir i fins i tot arribar al 
contenciós amb aquests ajuntaments, arribar als tribunals 
amb els ajuntaments que volen posar la qüestió del coneixe
ment del catala com a requisit. Nosaltres no creim que sigui 
missió de la Conselleria de Governació impedir que els ajun
taments puguin exigir aquest requisit. 

1 al seu decret li sobra una retxa. li sobra la dan'era retxa 
ele I'article 4, 011 eliu que aquests requisits sempre hauran ele 
ser merits i mai no podran ser requisits. Només li sobra -
pensant sobretot que ve elel Partit Popular- només li sobra 
aquesta retxa per pertlletre I'autonomia municipal. Nosaltres, 

ja li he dil, tal vegada haguérem arribat més envant, 
pero no entenem que es pugui prohibir, que es pugui 
retallar I'autonomia municipal en aquest cas perque els 
ajuntaments puguin exigir, si així ho consideren -deixin 
la lIibertat als ajuntaments-, si consieleren oportú que es 
pugui exigir -el coneixement de la nostra !lengua. La 
veritat és que el nostre grup no entén aquesta darrera 
retxa del decret, el decret hauria d'haver acabat una 
retxa abans, i possiblement aquesta interpeHació no hi 
haguera estat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes graeies, Sr. Diputat. Per part del Govern té 
la paraula la consellera Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERN ACrÓ (Cata
lina Cirer i Aclrover): 

Gr;1cies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Quan revisem o quan miram aquest decret, la lectura 
que se li va fer , va ser fer un decret en positiu, valorar 
en positiu i reconeixer determinats eoneixements ele la 
nostra lIengua, tant per part de l'autonomia C0111 per 
part deIs municipis. Ja hem dit la puntuació que pot 
clonar el Govem, i la puntuació que es pot establir per 
part municipal; i no -no sé quina paraula emprar per 
dir-ho- no pellalitzar el cas d'una persona que vol venir 
el 'una altra c0111unitat per raons ies afer feina a aquesta 
comunitat, a qualsevol municipi d'aquesta comunitat, i 
que ve d'una altra comunitat que ell té un eoneixement 
super bo i molt específic de la lIengua de la seva comu
nitat, pero que ve a una altra que no és la seva propia, 
i que ereiem q~e no ( .. ) en el momenl eI'acceelir al 1I0c 
ele la feina que no conegués la nostra Ilengua. 

Diferent és quan aquesta persona elu un temps aquí, 
i ' ha parlal el ' una cosa, no sé si és voste mateix que 
m ' ha parlal del cursos de reciclatge, que sí que cree 
que és important. Quan ve una persona e1'una altra 
omunitat n Ji podem tancar les portes pel fer de co

neixer-ho, pero sí que en un termini de temps se li ha 
I'exigir. I no d ie que hagi de coneixer la no ·u·a Ilengua, 
inó IU e li ha cl'ex igir, no vull dir. no li h.em de dir 

que I ugui eoneixer la nostra lIengua. sinó que li hem d 
dir qu he de coneixer la nostra lIengua quan fa un 
temp que desenv lupa la seva feina a un municipi d 'a
questa comunitat. 

Manten que aq uesl decret ha ele ser modificat quan 
sigui po sible i quan ens ho permeti la legislació auto
nómica, vist que anam cap a aquesta voluntat, i esta 
manifestat de manera molt expressa per un conselJer que 
és aquÍ present, que és el conseller de Cultura. 1 no 
només donant autonomia als ajuntaments, com voste 
reclama, sinó fent factible la seva exigencia a nivell 

autonomic i a nivell municipal. Tot aixo ho mantenc, tol 
aixo ho tene present, i tot aixo entene que ho hem ele 
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revisar i que ho hem de posar en funcionament quan el marc 
legal ens ho permeti. 

1 em deixin fer una reflexió personal, que per ventura no 
hauria de fer en aquesta cambra, pero que sí que com que 
a la meya conselleria no tenc oportunitat de tractar massa 
vegades temes de !lengua, perque no és una materia propia, 
i quan la tract encara en surt mal parada, sí que voldria fer 
una reflexió personal. Jo revisant el cas base, com he tengut 
oportunitat de revisar aquests dies, j parlant amb diferents 
persones o funcionaris que fan feina en aquesta comunitat, 
perque em va pareixer un cas bastant il'lustratiu, és possible 
que vivint a Euskadi ens trobem amb molts pocs que parlin 
la seva llengua, i altres que ni tan sois la coneguin. Aixo em 
va fer pensar que hi podia haver ciutadans de primera i ciu
tadans de segona, uns que la coneixen perfectament, uns que 
només parlen la llengua propia, com pugui ser I'euskera o 
COI1l pugui ser el catala, i els alu'es que ni tan sois. no la 
parlen. no I'usen, i els que ni tan sois la coneixen. Es una 
manera com qualsevol altra eI 'entendre el nacionalisme , pero 
em cregui, jo he l1latisat que és una reflexió \11olt personal i 
molt personal, la meya no és aquesta, la meya opció va cap 
a un fet acceptat per tots, va cap a un país alla on el propi , 
la Ilengua, la cultura, i al tres coses que vulguem considerar 
com apropies siguin ele tots i per a tots, i no més per a uns 
quants que difícill11ent tendran la capacitat necessaria per 
fer possible que aquest nacionalisl11e sigui per a tot_un poble. 
Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. 

11.2) InterpeHació RGE núm. 1849/94, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a política de l'executiu 
en relació amb el compliment de les mesures previstes a la 
Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf. Mantin
guda mitjall(;ant escrit RGE núm. 3328/94. 

Passal11 a la segona interpel'lació, que és la 1849, presen
tada pel Grup Parlal11entari MIXT, i és relativa a política ele 
I'executiu en relació amb el compliment de les mesures pre
vistes a la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de cam ps de 
golf. Té la paraula pel grup interpel·lant el diputat Sr. Vidal 
i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, sen yo res diputades, senyors dipu
tats. El 17 de novembre del 1988 va entrar en vigor la Llei 
12/88, de camps de golf, que recull una serie de mesures per 
regular I'atorgament de !licencies per a aquestes instal'lacions 
a fi i efecte que la seva concessió no vagi en detriment del 
seu propi objectiu, la captació d'un turisme de qualitat que 
al mateix temps que demana aquest tipus d'equipament d'oci 
i esportius, exigeix que no es c1eteriori _el medi ni els recursos 
naturals. Així, en el mateix sentit, després que fou aprovada 

la Llei d'espais naturals, el Parlament acordava la que 
venia a modificar la Llei de camps de golf del 88, con
cretament I 'article cinque, mitjan<;ant la Llei 6/90, de 31 
de maigo 

Les esmentades disposicions legals, necessaries i 
oportunes, emplacen i comprometen eliverses conselleri
es, en definitiva el Govern; concretament quant a les 
conselleries, la de Turisme, la d'Agricultura i Pescª, la 
de Cultura i Esports, i finalment la d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori. J dei m que en definitiva com
promet el Govern perque no es produeixi 1 'esmentada 
situació contradictoria a I'hora de comptar amb unes 
instal'lacions que indubtablement milloren la nostra 
oferta turística, pero que -repetim- si es deixassin fer 
c1esordenadament i sense control podrien ocasionar, i de 
fet provocarien tan sois perjudicis. 

La mateixa Ilei 89, en la seva exposició ele moti us es 
pronuncia al respecte d ' una manera clara. Per aixo 
abans de la declaració d'interes social, sent que són 
vinculants per a les respectives comissions insulars d ' ur
banisme, els informes esmentats de les distintes conselle
ries, i tota vegada que en moltes ocasions inclouen con
dicions determinad es, ja en data 9 de setembre aquest 
diputat va presentar una proposició no de llei en que 
deiem que quan s'anaven a cOlllplir cinc anys, pergue la 
Varelll presentar efectivament en setembre del 1993. 
cinc anys de la promulgació de la llei que regula la cons
trucció de camps de golf a la nostra comunitat autono
ma, I 'experiencia ha demostrat la necessitat de prendre 
mesures que garanteixin el compliment de les normes 
previstes en l'articulat de I'esmentada lIei. Concretament 
en aquell cas feiem referencia als informes preceptius 
per a la declaració d'interes social, i particularment en 
el que pertoca a la Cons~lleria d'Obres Públiques i Or
denació del Territori sobre la suficiencia i conveniencia 
deis recursos hidraulics proposats. 

Aixo nosaltres deiem que provoca va situacions ele 
confusió que era necessari evitar, i per aixo varem pre
sentar una proposició no de llei, que per cert va tenir el 
suport unanime e1'aquesta cambra, en que després de 
demanar que les aigües destinades a regar els camps 
el'aquestes instal'lacions no es detreguin d'altres usos de 
necessitat més perelllptoria, demanavem que I'informe 
favorable preceptiu de la Conselleria d'Obres Públiques 
j Ordenatió del Territori per a la eleclaració d 'interes 
social de la construcció sol·licitada no fos emes fins que 
no es tenguessin proves fefaents de 1 'existencia deis 
mitjans que garanteixin que l'aigua per regar el camp de 
golf que demana la instal 'lació procedira de la depuració 
d'aigües residuals o de la dessalinització d'aigua de la 
mar, o bé ele fonts, rius i torrents que vessin directament 
a la mar. 

Jo he dit moltes vegades, i amb motiu eI'algunes pre
guntes o bastants preguntes que vaig fer sobre aquest 
particular al Sr. Conseller, que ni aquest diputat ni la 
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formació ( ... ) que representa són contraris als camps de golf. 
Nosaltres, més aviat, som partidaris d 'aquesta oferta per 
millorar -valgui la redundancia- el nostre paquet d 'oferta 
turística. No obstant aixo, apart que creim que són necessa
ris en un nombre raonable, el que no es pot fer és no vigilar 
adequadament, no vull dir vigilar pel que fa al Govern, sinó 
en sentit general de la nostra societat, que aquestes ins
tal 'lacions, com he dit al principi , puguin su posar una oferta 
contraria a la que es persegueix. 

L'altre dia -si m ' ho permet citar- em va complaure molt 
la intervenció de l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques, a 
la darrera compareixen<;a davant la comissió deIs pressu
posts, quan va dir que la qüestió de I'aigua , en aquest cas hi 
ha altres vessants -valgui I'expressió- també com és la pro
tecció del medi natural , els quals s'han de tenir en compte, 
pero a la qüestió concreta de I'a igu a e l! se saltava id eologies 
polítiques, s'ho saltava tot, i fins i tot era partielari el'un 
intervencion isme, perque I 'aigua és u na qüestió -entre com e
tes- d'estat , pel que fa a la nostra comunitat autOno ma. Jo 
som elel mate ix pareixer i crec que precisament per aixo, i en 
aquest aspecte també vull fer menció , més que res per a un a 
reflexió al Sr. Conse ller, que quan l'altre elia ens donava un es 
dades estadístiques sobre el que suposava e l consum a camps 
de golf el 'aigua i el consum huma, consum agrícola, etc., no 
tenia en compte precisament que quan un camp el e golf -
s'enten deIs que han estat constru'its elesprés de la llei que 
com entam de I'any 88- no compleixi les mesures cautelars 
que es prenen perque no detregui l'aigua del consum huma, 
tot el que consumeixi -estam parlant, presumptament , pero 
amb indicis que a vegades es produeix, jo conec casos con
crets-, tot aixo , va a alo'es usos , el consum huma, per exem
pie, o al reguiu, etc.; per tant, les xifres cauen. 

Per tant, com he dit abans, crec que coincidim plenament 
amb el que diu o amb el que va dir el Sr. Conseller respecte 
del tema ele l'aigua i. en aquest cas concret, amb el compli
ment de les mesures previstes ele la Llei 12/88, de 17 de 
novembre , de ca mps de golf, és molt important que es tengui 
en compte aixo. Per aixo , nosaltres no demana m més qu e 
una cosa : Que quan amb molt bon criteri la conselleria dóna 
un informe favorable perque es pugui atorgar la declaració 
d ' interes socia l, que moltes vegades inclou una serie de con
dicions que són el que podrien fer que a causa tal vegada de 
falta de mitjans suficients, perque es creu de bona fe que ho 
han de complir, etc. , és pogués donar la circumstancia que 
per aquí se'ns anas l'aigua, o sigui , que o es complissin 
aquestes mesures, i per aixo, esperam amb interes i sense cap 
altre anim , més que saber quina és aquesta intervenció polí
tica del Govern quant al compliment d 'aquestes mesures. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Vida l. En representació del Govern . té la 
parau la el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats . Jo comen
<;aré per donar unes dades molt simples que ajuden a 
comprendre un poquet aquest tema deIs camps de golf. 
Durant molt de temps he vist informacions distintes, 
diverses, que fan la sensació que el problema deis camps 
de golf és molt important, que és de dimensió exagera
da. Comen~aré per dir que , de camps de golf, avui en 
dia a les Balears, n'hi ha 12; en tenim 10 a Mallorca, 1 
a Menorca i 1 a Eivissa. En projecte i en construcció, 
més en projecte que en construcció, n 'hi ha en aquests 
moments 12 més. Ens trobarem en una fase de temps 
determinada , el temps que hi faci falta , perque no sera 
en un temps immediat, que a les Balears hi haura possi 
blement 24, 28 camps de golf. Dic a ixo perque en 
aquests moments el problema deIs camps ele golf encara 
és mínim, perque parlam exclusivament ele 12. Aquests 
12 consumeixen un vol u m d 'aigu a an ual de 2'4 hecto
metres , 2'4 hectometres , hem de recordar qu e el consum 
eI 'aigua a les Balears en aquest moment esta sobre 191 , 
2'4 és baixet, i deIs 2'4 n'hi ha 1 '4 d'aigua depurada. 
Estic orientant el tema per fer veure que no parlam 
eI'una gran magnitud d'aigu a avui en dia, en el futur sí 
que ho sera. Que pot p'assa·r qu an tenguem 24 o 28 
depu radores? 

Vegin vostes que tot el que pot passar és que en 
aquest moment tot el que hi ha en projecte o en cons
trucció esta subjecte a I 'autorització a concessió d 'aigua 
depurada. Les 12 plantes ele construcció de golf que 
tenim a la vista .precisen, quant a autorització fixa, que 
siguin d 'aigua depurada. en aquest sentit, recordem que, 
deIs 12 que hi ha avui en dia actualment en funciona
ment -lOa Mallorca , 1 a Menorca i 1 a E ivissa-, n 'hi ha 
S que empren estrictament aigua depurada, 3 que són 
mixtos entre aigua de pou i aigua depurada i 4 que em
pren pous d'aigua bona. Recordem el que hi ha actual
ment, tenim el golf ele ponent que consumeix aigua 
depurada; el golf de Bendinat, aigua depurada; el golf de 
Santa Pon<;a , 1 i 2, aigua depuraela; el golf de Pollen<;a, 
aigua ele qualitat, d'aqüífer; el golf Capdepera Roca 
Viva" a igua eJ e qualita t; el go lf de an ya me l, aigua de
purada; on erv ra, Club eJe Golf, (ligua cl 'aqüífer, 
aigua hOl1a; Vall eJ ' r n'empra de mixta. entl:e aigua 
depurad<l i aigua el qualitat ; o n'Antellll él tiJ a amb 
aigua depurada i a igua de qualitat; Son Vida, aigua d 'a
qüífer, aigua de qualitat; Cala Llonga, a Eivissa, mixta, 
entre aigua depurada i aigua de qualitat; golf Son Pare, 
a es Mercadal, aigua de qualitat. Recordem: Un consum 
de 2'4, imputats 1 '4 a depuració i 1 hectometre a aigua 
de quaJitat. 1 hectometre d'aigua ve a ser el consum 
anual d'unes 130 hectarees de farratgeres, és a dil', no 
són volums ingents. 

No obstant aixo, també hem de veure le~ coses com 
són: Qui és que avui en dia empra aigua de qualitat en 
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exclusiva? En principi, el camp de golf de Roca Viva, que té 
una concessió donada abans de la Llei de camps de golf; ja 
varem dir un dia que tots tenim el desig que arribi un mo
ment que s'empri aigua depurada, pero hi ha drets adquirits 
per als quals a la millor poden estudiar-se indemnitzacions 
que puguin avaluar aquest impacte. Empra aigua de qualitat 
Son Servera Club de Golf, que també té una concessió d'a
bans de la Llei de camps de golf, manté un estatus. Actua 
amb aigua de qualitat del cent per cent el Club de Golf Son 
Vida amb una concessió anterior, ben igual que el Golf Son 
Pare, a es Mercada!. 

De problemes a tots els nivells, en tenim tres avui en di a, 
tenim tres nivells de problemes: Un amb el camp de golf de 
Pollenc;a, que té una concessió per emprar aigua de qualitat 
d'abans de la Ilei,pero pensam, i ho estam investigant, que 
empren més aigua de I'autoritzada. hi ha una investigació 
oberta, no un expedient sancionador. El Club de Golf Vall 
el'Or, que és una planta productiva mixta entre aigua depu 
rada i de qualitat, el qual té avui en dia un expedient sancio
nador aben; jo. respectant, el Parlamento no estic autoritzat 
a donar dacles d'un expeclient sancionador, que té els benefi
cis del que és el transit juríclic el 'u n expedient penal. El golf 
ele So n' Antelm, que és un camp ele golf que és a Llucmajor, 
és mixt, entre aigua depurad a i proclucció d'aqüífer, té 
instru'it un expedient sumarial per saber si n 'hem ele derivar 
una sanció, i tenim el problema que a voste més li preocupa, 
que és el camp de golf ele Cala Llonga. amb un consulll mixt 
de 300.000 metres cúbics anuals, 200.000 d'aigua depurada 
i 100.000 d 'a igua de qualitat, el qual té una sanció oberta en 
aquest moment, i deman excuses perque no estic facultat per 
explicar els eletalls d'aqueixa sanció a una cambra legislativa. 

En resum, la voluntat del Govern seria arribar a poder dir 
que no es reguen els camps ele golf amb aigua ele qualitat. No 
obstant aixo, també he d'apuntar que aixo és un transit que 
jurídicament es determina amb unes passes molt cIares i 
molt definieles, hem de respectar drets adquirits i hem ele 
poder oferir aigua depurada. El futur immediat, saber que no 
autoritzam camps de golf, sigui a zona de costa o a zona 
interior, que no tengui aigua depurada; no obstant aixo , com 
molt bé va explicar aquí qualque diputat. com és el Sr. 
Pascual, hi pot haver la possibilitat d'exceelents d'aigua de 
qualitat I'aprofitament del qual no sigui adequat per a con
sums humans o agraris, i en aquest suposit, abans ele tudar
la, ha de ser factible un ús d'aigua quant a camps de golf. 
Pero, en principi, la regla basica que tenil11 avui en dia i a la 
vista de projectes és que els 12 projectes en construcció o en 
plantejament se'n van amb aigua depurada. En aquest sentit, 
hem de dir que, sí senyors, hi ha 3 camps de golf amb pro
blemes seriosos, hi ha un quart que pot entrar en expedient 
sancionador i que el volum d'aigua consumida d'aqüífers 
avui en dia no és exagerada, és 1 sol hectometre d 'aigua de 
quaJitat que s'empra a zones on no hi ha una demanda clara 
d'aqueixa aigua, on hi ha cobertura d'altres usos, i sí que 
pensam, COI11 a govern, pel que hem estudiat, en la necessitat 
de definir el camp ele golf C0111 un 1110del diferenciat de I'ac
tual, no com un camp ele golf i ofertacomplementaxia. sinó 
COm a cobertma eI'oferta turística a zones que hagin ele 

complementar la seva imatge amb unes capacitats d'oci 
superiors. Si tot va bé, podrem tenir aigua depurada en 
condicions en poc temps i voldrÍem que entitats de 
federacions hoteleres de zona prenguessin en considera
ció actuacions concertad es per damunt deis interessos 
merament particulars d' un hoteler, sinó consensuar -
digue111-ne- postures zonals per donar una oferta que 
treu un turisme de qualitat. Jo m 'he hagut d 'aproximar 
a aquest problema i puc dir que, per desgracia, a Bal~ars 
estam bastant desfasats respecte de zones que són com
petencia a aquestes illes, com pugui ser la Costa del Sol, 
en camps de golf, i les dades són ben ciares, és un tipus 
de producte que treu una clientela molt determinada i 
que és molt bona, que romp els cicles i que realment és 
un estímul per a I'economia de qualsevol entorno No
més dic aixo. 

Jo pens que hi ha una coincidencia entre tots els 
grups d 'aquesta cambra que ele I'aigua de qualitat -ho 
co nsideral11- hi ha una mancan¡;a , que se I' ha eI'utilitzar 
preferentment per a usos no lúdics, sinó a usos de ne
cessitat clara. urbans i fin s i tot agraris. No faig eliscussió 
respecte d'aqueixa qüestió, perque I'aigua elepurada per 
a usos agraris hi ha el'arribar un pic que realment hi faci 
falta i sigui cert, perque la nostra educació, la nostra 
mentalitat ens duu a saber que sera molt dificultós im
posar aigua depuraela a reguiu, amb la qual cosa sí que 
manifestam la voluntat clara que. en un espai ele temps 
curt, aguest volum d'l hectometre cúbic d'aigua de 
qualitat que s'empra passi a ser una xifra menor , i sapi
ga voste que els camps de golf que incompleixen estan 
avui en dia encartats dins un expedient, i també ha de 
saber que a la millor aquests expedients s'han motivats 
per intervencio;ls parlamentaries en aquesta cambra. 
Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Pel PSM i EEM, té la paraula la 
Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Vidal, quan hem vist que presentava una inter
pel'lació sobre ls mesures de compliment de la Llei de 
camps golf no sabíem ben bé per on ens pegaría, per
que en el passat període de sessions voste ja va presen
tar una proposició no de llei alla on exigia o demanava 
el compliment d'aquesta lIei, concretament de l'article 
2.4. Recorda111, com ha dit voste, que aquesta proposició 
va ser aprovada per unanimitat. pero nosaltres el que 
volem constatar és que hi ha un reiterat incompliment 
eI'aquest article. El Sr. COllseller ens ha explicat quants 
ele camps de golf hi ha , quants d'ells es reguen amb 
aigua elepurada i quants d'el\s es reguen amb aigua bona. 
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Possiblement la situació actual deIs camps que es reguen amb 
aigua bona no sigui la més preocupant, sinó que el que és 
preocupant sera el futur. De totes maneres, jo Ji voldría 
contar una historia, ja que voste amb la se va historia d'avui 
no ha contat cap anecdota, permeti'm que jo li'n contí una, 
que és una parodia del compliment de la Llei de camps de 
golf. 

El camp de golf Vall d'Or, de Felanitx, que va ser poder 
ampliat gracies a una modificació de la Llei d'espais naturals, 
com vostes recordar:an, va ser ampliat en nou forats. Aquest 
camp de golf, a la primera fase, es regava i es continua re
gant amb aigua bona, la segona fase que s'hi va fer, l'amplia
ció, gracies a la modificació d 'aquesta lIei, també es rega 
amb aigua bona. A causa de les pressions de grups deIs mu
nicipi, de grups polítics, de grups ecologistes, que feien que 
I'ajuntament es veiés apurat cada vegada que es demanaven 
explicacions de per que es permetia que aquest camp de golf 
es regas amb aigua bona, hi va haver una sortida enginyosa 
per part de l'ajllntament, el qual, quan va veure's estret, quan 
no sabia que contestar , va suggerir als promotors que anassin 
amb un camió cuba a la depuradora i traginassin I'aigua per 
regar amb camions, i així ho feren, d'aixo fa un mes, Sr. 
Vida!' Abans ele ploure, va prendre's aquesta solució. O 
sigui, alla hi havia un camió-cisterna, que va funcionar un 
dia només, perque a la promotora li resllltava carÍssim regal' 
el camp de golf amb viatges de. la depuradora, li costaria set 
o vuit mil pessetes el viatge del camió per dur l'aigua sufici
ent a aquest camp de golf i poder-lo regar, li sortia més o 
manco a un viatge cada mig minut, per poder regar el camp 
en condicions . Vegi aquí, Sr . Vidal, de quina manera es com
pIe ix la Llei de camps de golf. A més, li diré que aquest 
camp té una concessió per aconduir les aigües des de la 
depuradora de Felanitx. Aquesta conducció no s'ha feta, per 
tant, és il11possible que el reguiu en sigui mixt, pot ser que 
sobre els papers sí que en sigui, pero a la practica tampoc 
no n'és . 

Cap al futur, ens preocupen els informes que emet el 
Govern, perque tenim aquí I'exemple d'una modificació 
d'una norma subsidiaria ele I'ajuntament de Felanitx, alla 011 

hi ha dos camps de golf que estan inclosos en aquesta modifi
cació de normes. Aquesta modificació s'ha impugnada en els 
tribunals , pero dia 12 d'abril de I'any 94 s'emet un informe 
favorable del Govern en el sentit que es complimenta la 
suficiencia e1'aigües, o sigui, la garantia de la suficiencia 
d 'aigües, quan h i ha u n informe. de la Junta el 'aigües que di u 
que per regar amb aigües residuals de ( ... ) de cala Figuera és, 
com a requisit indispensable, I'ampliació de la mateixa depu
radora, i a la Junta d'Aigües no consta que l'Ajuntament de 
SantanyÍ o I'Ibasan hagin iniciat cap tramit per ampliar 
aquesta depuradora. 

No sé quines propostes ens presentara voste, pero el que 
ueim és que el futur és preocupant si no es compleixen eles 
d'ara els requisits i les normes que la mateixa !lei ens diu. 

Un altre exemple, Sr. Vidal, si aquÍ no s'expliquen exem
pIes, fa bon justificar el compliment ele la lIei, pero la realitat 

és molt diferent. Com és possible que es puguin donar 
uns interessos socials per a la construcció de camps de 
golf a un municípi costaner on no hi ha ni depuradora 
ni tan sois xarxa de clavegueram feta? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vadel!. Per part del Grup SOCIALISTA, 
té la paraula la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. Pr-esident, senyores diputades, senyors diputats . 
La propia intervenció del conseller en aquesta inter
pel'lació del camps de golf demostra que I'oposició en 
aquesta cambra fa temps que no anavem tan equivocats . 
Ha elemostrat un poc, és un intent tÍmiel ele comen<;ar 
a dir que la Llei de camps de golf no s'ha emprat o no 
ha clonat 1I0c a milIorar l'oferta turística actual , sinó 
que més que res ha possibilitat nous creixements -ha dit
a la carta, a voluntat no del criteri democratic i partici
patiu que suposa el planejament i I'ordenació elel territo
ri, sinó més aviat a voluntat del polític ele torno A la 
decada del Pla d'ordenació de I'oferta turística, ala 
decada que ens haurem passat rallant del Pla d'orele
nació de I'oferta turística, del que podria i hauria de ser . 
aquest pla, encara ens trobam amb preocupació amb 
lIeis que van per lliure, que permeten creixements turÍs
tics al marge de qualsevol criteri e1'ordenació i de millo
ra ele I 'oferta turística actual, que creim que és per al 
que haurien de servir els camps de golf, no per possibili
tar nous creixements, sinó per millorar les ofertes turís
tiques que tenim. Pero el problema del Govern crec que 
s'ha plantejat 9 es troba com pot justificar-se ( ... ) en ' 
aquest moments deis camps de golf; quines són les difi
cultats per justificar i controlar la suficiencia de recursos 
d 'aigües per poder fer efectiu aquest reguiu necessari; i 
és ciar, a partir e1'aquí s'han plantejat dos sistemes: Un, 
hi existeix aigua potable no necessaria per a I'agricultura 
o per al consum huma? És una pregunta a la qual ja 
s'ha respost amb la realitat, no hi ha aigua sobrant per 
a l'agricultura i per al consul1l huma perque basica
ment, i ac;o ja és un fet, hi hem ele dur I'aigua en vai
xelIs. 

Per tant, s'hi imposa una altra via, que és la via de la 
utilització de les aigües depurades. QlIant a aquesta via, 
hem d 'assenyalar que encara som enfora ele complir els 
objectius, e1'aquí la nostra preocupació, perque es con
trola -elemanam- i de quina manera el funcionament de 
les depuradores?, quines garanties analítiques tenen les 
nostres depuradores per utilitzar les aigües depurades 
per al reguiu? I quan deim a<;o, ho deim després de 
coneixer, mitjanc;ant preguntes escrites, respostes del 
Govern; qua n assenyalam quines són les depuradores 
que compleixen amb garanties el reguiu deis camps ele 
golf -elemanat aixÍ concretament- ens trobam que, des
prés e1'una gran disquisició teorica, arriba la practica i 
se'ns en diu: A la nostra cOIllunitat dos són els tracta-
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ments terciaris construIts específicament per a la reducció 
dnlstica del patogens, i tots dos, curiosament, són a Menor
ca, a es Mercadal el reguen, com se'ns ha assenyalat, amb 
aigua bona, curiosament, i a Sant Lluís. De tot allo altre, el 
Govern no dóna garanties que les aigües que s'utilitzen per 
regar els camps de golf, i que hi empren aigües depurades, 
compleixin les més mÍnimes garanties. 1 a<;o també és nor
mal, perque si repassam les dades, hi observam, i el Govern 
ens ho ha contestat, que es controlen a la nostra comunitat 
només el 42 % de les depuradores que funcionen, i d 'aquest 
42%, el 50% no compleix amb els mÍnims exigits pels propis 
decrets del Govern. A<;o és el que ens preocupa. Evi
dentment, estam per la utilització d 'aigües depurades, pero 
evidentment hem de donar garanties que les aigües depura
des són correctes per a l'ús a que es destinen, que complei
xen el decret que el propi Govern ha assenyalat ( ... ) han de 
complir perque les aigües no suposin cap tipus de contami
nació ni per als sois ni per als aqüífers proxims. Pero les 
xifres evielentment canten en un altre senti!, el Govern no 
c!óna garanties analítiques ele I'aigua depurada que s'empra 
per regar camps de golf de les nostres depuradores i la meitat 
de les depuradores no estan controlades, i la meitat de les 
controlades no compleixen amb els mínims exigits pel propi 
Govern. 

Per tant, queda malta feina a fer a aquest govern per tirar 
endavant depuració amb garanties, que es ptlguiñ utilitzar 
aigües residuals sense cap tipus de perill. Evidentment, a<;o 
és el futur, pero en el futur, per arribar-hi, fa falta posar-'hi 
i banyar-se en certificar quines són les aigües que podem 
utilitzar després de passar per una depuradora sense cap 
tipus de perill sanitario D'entrada, el Govern ni s'hi ha ba
nyat . Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, el Sr. González 
i Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Sr. 
Vidal, es difícil salir aquí y no estar absolutamente de 
acuerdo con su exposición, tanto con la forma, por al que le 
felicito, contrasta notablemente con las formas en que habi
tualmente se tratan estos temas en esta cámara, como con el 
fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión va desde el 
control inicial que deben de tener los campos de golf de 
atenerse expresamente a la legislación para la declaración de 
interés social, control por las diversas consellerias, y muy 
especialmente por la de Obras Públicas en una cuestión tan 
candente como es la cuestión del agua, y control a posteriori 
evitando que se produzca lo que desgraciadamente hayo 
puede haber una cierta tendencia a producirse, precisamente 
Con el agua, que es un bien escaso, y es a que asistamos al 
espectáculo de la picaresca, cosa que _es posible que haya 
sucedido y que en todo caso es obligación del Gobierno , sin 

ninguna duda, controlar. Estamos de acuerdo también 
con el fondo, con la otra parte del fondo de la cuestión 
que usted plantea y que de salida acepta los campos de 
golf, nosotros también los aceptamos, los aceptamos e 
incluso de alguno de ellos, en alguna modificación de la 
Ley de espacios naturales, expresamente nos referimos 
a que proponíamos esa modificación para que pudiera 
completarse algún campo de golf. Recuerdo, por ejem
plo, y aquí se ha citado hoy el de Felanitx, que era un 
caso muy curioso, en que al trazar el área natural se 
había quedado no recuerdo si uno o dos agujeros dentro 
de lo que era área natural de especial interés, y por eso 
propusimos que esos agujeros se excluyeran y que el 
campo pudiera tener su libre desarrollo. 

Desgraciadamente, la picaresca, por llamarla de algu
na manera, funciona en todos los sentidos. De esto de 
Felanitx yo también tenía que contal'le una anécdota. 
Estos señores del campo de golf construyeron o se pu
sieron a construir la tubería para traer las aguas depura
das de la depuradora de PortocolOl1l y un determinado 
grupo político, no el nuestro, desde luego, paró esas 
obras pretextando que se hacían en verano, durante el 
verano, pese a que esas obras se realizaban lejos del 
casco urbano, por lo menos a un par de kilómetros del 
casco urbano. De manera que, como ve, la picaresca, 
proyocada en unas ocasiones por la búsqueda del agua 
escasa o inexistente, en otras por ahorrarse dinero y 
otras simple y llanamente por ir en contra de una polí
tica que nosotros consideramos acertada, y que desde 
Juego estamos de acuerdo con el conseller en una medi
da, y con usted mismo, que había hablado de una medi
da razonable de campos de golf, yo creo que la que cita 
el conseller, 24, 28, no lo sé, es difícil, ya se ha hablado 
otras veces aquí, recuerdo que el anterior conseller de 
Turismo ya planteaba cih:as similares, parece que es lo 
que razonablemente podrían soportar las tres islas en 
materia de campos de golf y, por consiguiente, también 
estamos, como digo, de acuerdo con eso. No sé si se va 
a derivar una moción de esta interpelación que hace us
ted, pero si la moción está hecha en estos términos 
razonables de fondo y forma, cuente usted con nuestro 
apoyo. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

G.racies, Sr. González Ortea. En tom de replica , 
Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VID AL I JUAN: 

( ... ), senyors diputats, he escoltat amb molta atenció 
la contestació que ha donat el Sr. Conseller d 'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori a aquesta inter
pel'lació, la qual, a pesar que anava al Govern en gene
ral, indubtablement feia referencia a les mesures que en 
relació amb aquest tema que tan ens preocupa, que és 
el de l'aigua, fan falta, quant al seu compliment perque, 
CO\1l he dit abans, no se'ns vagi I'aigua per alguna banda. 
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A voste, d 'una cosa sí que li voldría fer una observació, 
voste ha considerat exagerat el que es parla sobre aquesta 
aigua que pot detreure's per regar els camps de golf d 'una 
manera picaresca, com ha dit el Sr. González i Ortea, o 
legalment, i voste sap, coma tecnic, més bé jo, el que gasta 
un camp de golf, i si ens situam en un context general, tal 
vegada hi té voste raó, pero jo li deman, per exemple, que 
pregunti als velns -voste ha dit que és el que em l reocul a, 
no, em preocupen tots, pero és el que conec- deis dos de 
camps de golf, que no un, que aquí és mixt, com ha di l 
voste, i no és el Grup Mixt, és mixt, pero en realitat no é 
mixt, és que resulta que hi ha un camp de golf petit de no
més nou forats que és d'abans ele la Llei de camps de golf 
del 88, i l'altre, que és el golf d'Eivissa, que és on vertadera
ment -voste ha ha dit i a mi d'alguna manera m'ha compla
gUl ba ta nl-. tal vegacla a ~ u a eI'interve n ions parlamenla
ri ,h i ha hagutuna rein a, la qltlll no 1 11 per qu' an. litzar , 
pero qu p t ab cal' n unes a ncions i al C.1p el'alla perque 
s' ha d' vigilar. Sé, a ilque t veTn i il aqu LO agriculLOt"S 
n , e' l pot dir que igui xag ra la la luantifica ió e1el que 
gasten. 

Pril1lerament. li volia fer, i aquí hi ha I'important, aques
ta b ervnci' respecte I'aque t cas concr l, pero nix' no 
II va lue lampoe n hagi e eollat amb la mateixa atenció, 
perque i¡'¡USII"1 i end mé jo cree que nom > puc c l1t~ i xer 
e l que fa refere n ia a Eivi sa, pero lamb ' el que I assa (l 

altre ' inelre.t 1 la 1 tra munital LltOnOm3, i en aquest 
cas, hi ha hagut una denú ncia molt c lara le la ra. Vadell, 
del PSM i EEM, respecte d un camp de Felan itx on ja la 
picaresca arriba -segons ha di t la Sra. Va le ll , jo ul o que té 
informació contrastada a aque t respec te~ a lími! bastant 
importants, i sobretot el cas deis municipis costaners, com el 
de Santanyí, quant a incompliment sóbre si se'ls rega amb 
aigües depurades. En aquest tema no entr i, per tan1..., bé, 
és ciar que hi entr, pero vull dir que no puc pronunciar
m'hie abans d'escoltar la contrareplica del Sr. Conseller, 
ele I rés. actuaré en co n ci' ncia , om empre. En n.que ! 
a pecle, volia dir al r. ol1-zález i On a qu j no he canvi
at mai. jo empre h procura! aconseguir uns obj cl iu el la 
manera p<lrlamentiiria la qlla l cree que no e u1 re,iida - i vnl 
aque t ca ' tellani mc- amb una manera de el' i amb un 
manera d'acon 'eguir e l qLle un per egueix 3mb les seves 
intervencions, és molt facil fer demagogia, jo no en pretenc 
fer. 

Lél Sra. Barceló ens ha explicat també un cas concret, el 
des Mercadal, millor dit, ha dit, que quant a allo des Merca
dal ja ho ha explicat el Sr. Conse\ler i que, pel que fa als 
altres camps, diu que no hi ha garanties que no es comp1eixi 
la \Iei; esper també la contestació del Sr. Conseller. 

De totes manera, i ja per acabar, voldria també que m'ex
plicas un poc aquesta observació que ha fet sobre la futura 
utilització d'excedents -Oéu faci que arribi a haver exce
dent -, I er' vOSl' ha dit que la lIei ho perl11el, i jo, amh una 
lectura qu he fel bastanl exl1au tiva de 1(1 Ileí. crec que és en 
el cas de municipi ' qtl no igllin costaner : naLUrall11e l1l. la 
I rO l Í< lI e i ja fa aquesta excepci' , i és així. lambé e1 'a 01' L 

Bé, esperam aquesta intervenció -de seguida acab, Sr. 
President- del Sr. Conseller per decidir si presentam 
mocions, sempre en el sentit que he expressat abans i 
que no ha ele sorprendre ningú. Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 
OROENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran ):-

Sr. President, senyores i senyors diputats. Veig que és 
un debat molt equilibra! , on no hi ha ge nL que emprenyi 
massa avui, i pens qu hi ha un gra n aco re! en!r lOl, al 
marge de gLiestions co melique que inleressi p sal' de 
manifest. Es a dir, el overn cüincideix amb lOts els 
grups que fa falta molt de control, fa falta tenir ben clar 
que I'aigua de qualitat s'ha de destinar a UDS usos molt 
c1eterminats. jo pos per endavant I'agrari al lúdic, cosa 
que altres no fan, pero jo sí. la els he dit que hi ha en 
marxa expedients sancionadors a Cala Llonga, a Eivissa, 
i al Val! d'Or, a Felanitx, que hi ha una investigació al 
camp ele g Ir de r Il en~n i a l de o n' nte lm, i jo agrai
ria mo llí sim que ua l ~vol liada que vostes tenguin m 
la cOl11uniquin, de forma oficia l no, tant o e m'e'n dóna , 
perque ningú no ha ele pcn al' que tenil11 n alu'es altre 
in teres que vel llar peJ que é la lega litaL el vern 110 

lé cap ompromís amb cap camp de golf ni amb cap 
explotador en absoluL El que í que vl.l1I recordar és 
que a vegade és bo centrar els teme~ i dir que avui en 
dia la deman<lª I'aigua bona lel camps de go lf és e1'1 
hectometre, de 300 de disponibles, en consumim 291, i 
en tenim 1 que va a camps de golf; aixo, a nivell general, 
com voste diu molt bé, no és problema. Si anam, per 
exemple, a Eivissa, a Cala Llonga, 011 els veinats del 
qual han tengut afeccions, aquí hi ha un problema greu. 
és a dir, cada tema s'ha el'estudiar fil per randa i no fer 
una regla general del que és un problema a vegades 
localitzat. 

Jo faig unes messions molt fones pel camp de go lf. 
Estic conven<;ut que la destinació més evident de I'aigua 
depurada, de la qual tendrem molla en lenim malta ja 
i en condicions, digui el que en digui la lipu.lada ra, 
Barceló -excusi'm-, esta perfectament en condicions de 
ser uli lilzacla per c::tmp de go lf i pen que sera, amb 
facili tat. la destinació més I'<lpida, perq ue vostes pen in 
que nosaltres, com a govern, no podem fe r una definidó 
d'aigua depurada-uso agraris ense comptar amb regu 
lacions uperio r mé amplies. o podem fer infraes
tructura le reguiu amb aigllil depurada i no hi ha Ilei 
que bliguin que aqueixa aigua s'apliqui a r guiu i qu 
le finque quedin expl tades així c¡uant a reguiu . É a 
dir. que mo lles vegade.s els de itjo no van emparats p I 
que són le. regle jurídi 11Ie . obstatn ai 0, ¡enim 
una llei ja en marxa , que és la L1ei el ampo de golf. 
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que obliga molt quanl a aigua depurada . .l o diría que feim 
contro ls d'aigua, de prove'iment, i sabern que no hi ha cap 
perjudici respect d'aqueixa ri lt ració i creguin-me que jo sé 
que és mal de fel' convencer la gent d'aixó. o tenim altre 
desig i altra yoluntat que fer les cose de fo rma racional. Ho 
repetesc , no en tenguin preven ció , si hi ha un tema que 
pareix que esta mal fet, ens el posin ja de manifest. Les san
cioos, un pic firmes, són públiques; un pic que aqueixes 
sancions es puguin posar de manifest, jo m'oblig a ( ... ) al 
Parlament i hi veuran premisses de comportament. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

m.l) Proposició no de llei RCE núm. 3267/94, presenta
da pel Crup Parlamentari MIXT. relatiya a destinació i ús 
del port de Sant Antoni (Eivissa).: 

Passam al tercer punt de I'orelre del cija, que correspon a 
proposicions no cle Ilei , i veurelll en primer lloc la 3.267, 
presentada pel Grup Parlamenta ri MIXT, relativa a destina
ció i ús del port ele Sant Antoni d'Eivissa. Té la paraula, en 
nom del grup proposant, el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats. Estam davant d ' un tema que en podríem dir insular o 
local, aquesta proposició no de Ilei que presenta el meu grup 
i aquest diputat, concretament, sobre destinació i ús del port 
de Sant Antoni d'Eivissa. No obstant aixo, jo vull recordar
los que ja, a les pro postes de resolució que va presentar la 
meya formació política a través d'aquest diputat amb motiu 
del debat de I'estat de la nostra autonomia, hi havia una 
proposta de resolució general, pel que fa als ports depen
dents del Govern de la nostra comunitat autónoma, perque 
dins aquesta legislatura es definís la seva destinació i ús; en 
una paraula, que es definí el tipus de port que serien aques
tos. Crec recordar que hi ha el ele Ciutadella ele Menorca, el 
de Sant Antoni, a Eivissa, per dir-ne els dos casos més im
portants, no sé si n 'hi ha més. 

Pero el que passa i d 'o n ve aq uesta proposició no de lIei 
sobre el port de Sant Antoni, a Eivissa? Senzillament, que 
des que fa .. . , bé, jo puc dir que en fa molt de temps, per dil'
ho i no equivocar-me ele dates, pero no obstan t aixo, jo re
cord que en els meus primers temps de president del Consell 
Insular d 'Eivissa aquests problema ja es va plantejar. Aquesta 
solució que jo pro pos aquí ja es va posar damunt la taula -
per dir-ho d'alguna manera- i hi varen donar lIargues, tal 
vegada per moltes raons , algunes de les quals justificades, i 
I'únic que va aconseguir-se, i que consti que és molt impor
tant , és que e1'un port turístic o d'un indret turístic , com és 
Sant Antoni, s'eliminassin un munts que hi havia de conteni
dors, de molesties de grues, etc., allo era insuportable. i que 
tot a ixo fos substitult pel transit roela! de mercaderies. 1 
diran vostes. i segurament molta gent s' ho preguntara: 1 per 

que no s'admet ara aquest estatus perque continul o 
que es toleri?, perque legalment dubtam que pugui ser 
autoritzat, pero que sigui tolerat, si aixo no provoca 
tantes molesties. efectivament és així, pero ja el quid de 
la qüestió -si val aquesta expressió- esta en una altra raó 
de fons , és que el port de Sant Antoni, per ser el que 
vol el poble de Sant Antoni i el que convé al poble de 
Sant Antoni, ha de ser un port turístic, per a tdfic de 
turisme n;:lUtic i esportiu, per ser vertaderament un port 
esportiu també, recordam que l' Aelministració central o, 
com en diuen ara, l'Adminstració General de l'Estat, el 
port d'Eivissa o una part d'ell I'ha destinat precisament 
a port esportiu, i ha tengut un efecte molt bo i molt 
alabat per tothom, i Sant Antoni , amb més raó, necessi
ta que aquest port tengui aquest cadcter, pero exclusi
vament, no per mor de I'enrenou o tot aixo , sinó senzi
lIament perque és incompatible el moviment de vaixells 
que actualment hi ha alla ele mercaeleries. o mixtes. amb 
aquest liS o destinació que almenys el poble ele Sant 
Antoni vol per al seu pOl't, i que consti que ha vol el 
poble i ho voí el batle ele Sant Antoni ; el batle de Sant 
Antoni, que és elel PP, aquest elissabte passa t al Diario 
de Ibiza, entre altres coses, el títol és tan expressiu CO\11: 

"El alcalde seguirá luchando para eliminar el tráfico de 
mercanclas" deia: "Yo lengo que defender los intereses 
del pueblo que represen 10 y me sabe mal que haya un 
enfrenwmienlO de posluras, pero debe comprenderse que 
Sant Antoni lo único que tiene de úllerés lllrúrico es la 
baht'a. y si los empresarios miran por ellos. 110S0 1rOS 
lambién lene mas que mirar por nosotros. " 

Crec que aixo esta en sintonia amb aquesta pro po
sició no ele lIei que present a la cambra avui, i ho diu -
repetesc- el batle; del PP, de Sant Antoni. Naturalment, 
tots, perque tots hem jugat a tot, quasi, sabem el que 
són els partits polítics i aqljest diputat que els parla sap 
endemés el que són alguns partits polítics a uns deter
minats 1I0cs, no en general. Aleshores. hi ha hagut últi
mament un moviment que precisament és d 'aquestos 
empresarios, que sobretot són els ele les navilieres , els 
quals operen amb uns vaixells que fan incompatible o, 
més aviat. que no els seria rendible fer-hi només el 
.transport de passatgers i, si aixo els importa, posen per 
davant els seus interessos, perque és 1110lt logic i legítim 
endemés abans que els de la població ele Sanl Antoni. El 
batle de Sant Antoni, en canvi, ho diu molt cIar; ara, no 
sabem si el seu partit, i n'estic a I'espectativa, perque 
aquí el grup majoritari de la cambra, que és del seu 
partit, I'hi donara suport o si ... , per que? Senzillament 
perque els poders aquestos f,ktics pesen molt, per tant , 
jo, tal vegada en aquest moment, estic fent de porta ve u 
amb una independencia del que vol el mateix PP de 
Sant Antoni i, en general, el que voldria i subscriuria tot 
el grup parlamentari majoritari en aquesta cambra. 

Per tant, aquesta proposició no de lIei no persegueix 
més que a ixo, i el que hi ha de fon s és el que he dit 
abans, si volem posar per enclavant els interesso~ elel 
poble de Sant Antoni no hem de sacrificar uns interessos 
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particulars, és vulgui o no, a aquesta aspiració que fa molt de 
temps tenen la majoria deIs ciutadans de Sant Antoni. Per 
aixo, deman amb aquesta proposició no de llei que el Parla
ment de les Illes Balears acordi adre<;ar-se al Govern de la 
Comunitat Autonoma amb la sol'licitud que, en el moment 
oportú, i naturalment, el moment oportú sera quan es doni 
compliment a la proposta de resolució que es va fer, que dins 
la present legislatura es definiria a aquest respecte l'executiu 
balear, declari el port de Sant Antoni, a l'illa d'Eivissa, desti
nat exclusivament a refugi, a turisme nautic i esportiu i a 
transit de passatgers, Al mateix temps que ho disposi, jo 
deman amb caracter immediat, a la millor reconec que 
aquesta postura en el moment en que va ser redactada és 
molt radical, perque aixo d'immediat..., també hem de res
pectar els interessos, que també són legítims, de les navi
lieres que hi puguin ser afectades, la prohibició de realitzar 
a les seves instal'lacions cap mena d'operacions de carrega i 
clescarrega ele mercacleries, perque aquí sí que molta gent 
innocentment, eI'altres no sé si innocentment o per que, 
cauen en alIo que ha dit el Sr. González i Ortea, que es elóna 
a totes les parts, la picaresca, i eI'alguna manera prendre una 
resolució que no especifiqui que les operacions ele carrega i 
elescarrega ele mercaderies no s'hi poelran fer i deixar-hi allo 
ele si en uns metres determinats podran fer les operacions i 
que un passatger que a la vegada duu el camió per venelre 
fruita o el que sigui, etc., aleshores, no sera aquesta la soluci
Ó, uo estara d'acorel amb el que jo pro pos aquí , no estara 
d'acorel amb el que demana la majoría ele Sant Antoni, al
menys la majoria representativa a l'Ajuntament ele Sant An
toni, que es elel Partit Popular; haurem fet una passa en fals 
i s'hi continuara fent i mantenint I'estatuts que fa tants 
eI'anys que té sense definir per a I'ús i destinació del port de 
Sant Antoni, i el que és més greu, perjudicar un indret tu
rístic com és Sant Antoni. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!' Per part del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA s'ha presentat I'Esmena 4466; en conseqüencia, per 
defensar-la, té la paraula el Sr. Marí i Serra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Senyores í senyors diputats. Sr. 
Vidal, com voste sap, els ciutadans de Sant Antoni eluim 
molts el'anys de polemica i de Iluita en I'activitat comercial 
del port de Sant Antoni .. voste m 'hallr<l de reconeixer que 
no és precisament ara quan hi ha més problematica, pel que 
fa a molesties, perque encara tenim molt present i em resso
nen les orelles quan teníem la companyia Iscomar que carre
gaya i descarregava contenidors a totes hores i que provocava 
tal remor que era quasi impossible dormir a tota la badia de 
Sant Antoni, aixo sí que era perjudicial per al turisme i per 
a la propia imatge turística d 'aquest poble. Afortunadament, 
les operacions d'Iscomar desaparegueren I'any 87 i passaren 
al port d'Eivissa. En el port de Sant Antoni, una vegada 
retiraela Iscomar, quedaren dues companyies que operaven 
amb vaixells. que feien el trajecte entre Denia i Sant Antoni . 
les quals en alguns casos solament transportaven mercaderies. 

les deixaven damunt el port, i entre les que hi duien i les 
que se n 'emportaven, el port de Sant Antoni es va con
vertir una vegada més en un port clarament comercial 
i va sembrar la preoeupació entre els ciutadans d'aguest 
municipi. Aixo va ser resolt per la Conselleria d 'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori després de les pres
sions de I 'ajuntament, va prohibir 1 'estacionament de 
carrega damunt el port i va decretar I'obligació que els 
vaixells que operassin en el port de Sant Antoni fossin 
de carrega mixta, o sigui, carrega rodada i passatgers. 
He de reconeixer, i així ho he denunciat altres vegades 
en aquest parlament, que dins aquest procés s'han pro
du'it algunes situaciolIs desagradables, desobediencies i, 
sobretot, falta de claredat per part de la Conselleria 
responsable del port, pero també és ver, senyores i 
senyors diputats, que en aquest aspecte s'han aconseguit 
avan<;os importants, com són que els vaixells, com he dit 
abans, síguin exclusivament de carrega rodada i de pas
satgers i que no descarreguin ni deixin les mercacleries 
que transporten damunt el port i eliminar d'aquesta 
manera la sensació ele pon industrial. 

Que passa ara i quin és el motiu pel qual el Grup 
Mixt presenta aquesta proposició no ele Ilej'J, perqlle, 
com ha dit el Sr. Vielal, i si no ho ha dit, ho die jo, ha 
tornat a sorgir la polemica sobre el trafic ele mercaderi
es, poIemica alimentada pels interessos d'alguns, la 
pressió d'uns altres i la postura ambigua del batle ele 
Sant Antoni i també, per que no dir-ho, la indefinició -
ja ho ha dit el Sr. Vidal- de la Conselleria el 'Obvres 
Públiques i Ordenació del Territori en no concretar la 
destinació i els usos que vol per al pon ele Sant Antoni 
de Portmany. També, aquestos darrers mesos s'han 
prodigat les d~claracions ele persones interessades en la 
conveniencia o no de continuar-hi amb el trafic ele 
mercaderies, fins i tot per part d 'alguns d.rrecs públics 
que tenen responsabilitats de govern en aquest municipi, 
el propi batle així ho ha dit, quan l'únic que hi ha ofici
alment a aquest respecte és un acorel de pie ele I'any 89, 
presentat pel propi PP, i aprovat per unanimitat, el qual 
diu el següent -el Ilegiré textualment: "Primero, el Pleno 
del Ayul1wmiellro acuerda que el puerro de San Antonio 
sea únicamellle para el lráfico de pasaieros, CO/1 barcos 
mixtos de pasaieros y vehiculos de tracción mecánica. 
Segundo, el Pleno del Ayuntamiento acuerda que se eli
mine totalmeme el tráfico de contenedores con la mayor 
brevedad posible, en todo caso, allles del verano del 91." 
Aixo, Sr. Vidal, és el que hi ha. Per tant, el nostre grup, 
per coherencia i no per deixar-nos enganyar, com ha 
volgut fer veure aquí voste, no podem donar suport a 
la seva pro posta, tal com ve. 

Pero el que sí que és veritat és que la moció aprova
da per l 'ajuntament va deixar una porta oberta a l'activi
tat que s'hi fa ara i que és motiu de tanta polemica, 
com és la carrega i descarrega ele plataformes enormes 
de mercaderies, com són ciment. ferro. blocs, entre 
d'altres. Aixo requereix camions ele gran tonatge, que 
fan remor. que són molt molestos per al trctnsit i, a més 
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a més, desfan la infraestructura viaria de Sant Antoni, i 
evidentment, jo pens que la moció que va acordar-se a 1 'ajun
tament en aquell moment volia evitar aqueixos fets. 

Pero, que volem per al futur, Sr. Vid al? Que hi venguin 
turistes, que n'hi venguin molts i bons, a tot Eivissa i a Sant 
Antoni també, per descomptat, i si és aixÍ, mirem de conser
var una via d'entrada que tenim, que té una bona acceptació 
pels usuaris i que, a la vegada, és la via més curta entre la 
península i la nostra illa . Que és el que necessitam per al 
consum diari, i no som autosuficients? Carn, peix, verdures, 
fruites i altres productes que solem consumir frescos, perque 
a tots es agrada consumir-los frescos, i per aquesta via cada 
matí en pode m gaudir als mercats, com si e1'un mercat ele la 
península es tractas. Pensam que aixo també és ba per als 
ciutaelans d'Eivissa, i entenc que sempre que sigui possible, 
ho hauríem de conservar. 

Li he de e1ir, Sr. Vidal, que estudiarem la seva pro posta 
detingudament i comprenem la seva voluntat de resoldre la 
problemiltica e1el port ele Sant Antoni, pero. com ja he asse
nyalat, hi ha algunes coses que jél són tal com voste elemana 
i e1'altres que no s'ajusten, sota e l nostre entenelre, a la reali
tal. No s'ajusta a la realitat que tots e ls partits polítics repre
sentats a l'Ajuntament ele Sant Antoni rebutgen el transit ele 
vehicles de trélcció mecanica , sí que és veritat que estam 
d 'acord amb delimitar el seu tonatge; tampocJa petició feta 
per l'Ajuntament de Sant Antoni a la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori respecte de la prohibició 
de carrega i descarrega no es referia a la rodada, sinó que es 
referi a als eontenidors; quant que ha de ser un port de refu
gi, pesquer, nautic, esportiu, efeetivament, així ha de ser, 
perque així es reflecteix a la lIei que va transferir els ports 
a la Comunita t Autonoma. 

Davant tot aixo, senyores i senyors diputats, el Grup 
Parlamentari Socialista ha cregut oportú fer un text alterna
!iu a la pro posta d'acord de la proposició no de lIei elel Grup 
Mixt, la qual creim que recull el'una forma més clara el que 
volen els ciutadans ele Sant Antoni. La proposta el'acord que 
presenta e l Grup Socialista per a la seva consieleració és la 
següent: 

"El Parlament ele les IIIes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma per tal que en el termini maxim de 
tres mesos es pronunci"i respecte de la destinació i liS del 
pon ele Sant Antoni de Portmany, respectant els usos ele 
refugi, pesquer, turisme nautic i esportiu i transit de passat
gers amb vehicles de tracció mecanica que no sobrepassin els 
set metres lineals de carrega, respectant i concretant I'acord 
pres per l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany." 

Si voste, Sr. Vidal, aecepta la pro posta del Grup Socialista 
i les sen yo res i els senyors diputats la voten favorablement, 
estic segur que hauran complit amb les aspiracions del poble 
de Sant Antoni i hauran salva! els interessos de Illolts de 
ciutadans, petits empresaris el 'hostaleria i comerciants de la 
zona. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Serra. Altres grups que vulguin 
intervenir? Pel PSM i EEM, té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. La pro
posta que fa avui el grup Mixt, la proposta que fa el Sr. 
Vidal és que el Govern defineixi, de qualque manera, 
I'ús que ha de tenir el pon de Sant Antoni d'Eivissa, un 
port que, com molt bé ha definit, en aquests moments 
té un ús turÍstic i també té una activitat comercial de 
carrega i desciírrega de mercaeleries prou importan!. 
Voste, en la sev~, proposició no ele lIei, esmenta la vo
luntat deIs ciutadans i ele I'ajuntament de Sant Antoni 
que. per unanimitat. va demanar aquesta qüestió que 
voste proposá, que e l port ele Sant Antoni tengui liS 
exclus iu de refugi i turisme nautic i esportiu així com 
ele transi t de passatgers. 

Nosaltres estam d'acorel amb el que vostes proposen, 
pero creim que l"esmena que presenta el grup socialista 
defineix i delimita, al nostre entendre, millor el que ha 
proposat el grup Mixl. Vostes p;:¡rlen que el Govem ho 
defineixi en el moment oportú, fan una delimitació en 
el temps -diuen que en el maxim ele tres mesos-, i des
prés voste parla també que es disposi amb cadcter 
immediat la prohibició ele realitzar a les seves ins
tal'lacions cap mena el 'operac ió de calTega i clescarrega 
ele mercaderies. El grup parlamentari socialista limita 
aixo en les qüestions e1el tonatge que han de tenir els 
vehicles que facin la carre.ga i la e1escarrega. Nosaltres 
entenem que un port qu e tengui transit de passatgers, i 
sobretot com el de Sant Antoni, amb vaixells prou im
portants que, fins i tot, poden dur carregues de cotxe, 
creim que limitar fins a aquests extrems no és prou 
oportú. 

Per tant, el nostre grup e10naria suport a I'esmena 
que ha presentat el grup parlamentari socialista. Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila . Pel grup parlamentari PP-UM, 
té la paraula el Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Davant 
aquesta proposició no de lIei, cree que hem de repassar 
una mica la historia del pon de Sant Antoni, com ve, de 
quina manera, amb quines condicions esta actualment, 
pero abans, Sr. Vidal, em permeti que faci un incís. Li 
vull dir amb bon eivissenc: jo crec que per quan voste 
ha pogut ( ... ) la porwvocia del Partit Popular de Sant 
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Antoni, i li dic amb bon eivissenc, i sense anim d'ofendre'l, 
l'ase sera mort de riure. 

Quan la Comunitat Autonoma reb el port de Sant Anto
ni, per suposat Ji he de dir que, entre d 'al tres coses, el que no 
reb és l'ordenació del traJic marítim de cabotatge -aixo s'ha 
de tenir en compte- i sí reb en canvi una serie de línies que 
tenen concessions amb la península i el port de Sant Antoni. 
Aixo, al poc temps, ja es va veure que era un inconvenient 
molt greu per al port de Sant Antoni, i rebuda la transferen
cia per part del Govern Balear, sí es va aconseguir eliminar 
tots aquells contenidors, que provocaven brutor, que provo
caven remor, molesties, maquinaria de descarrega de conte
nidor -el portaveu del grup socialista ho ha definit molt bé. 
Jo crec que la imatge actual del port de Sant Antoni és total
ment diferenciada del que era en els primers moments que, 
amb molta raó. no soIs amb el suport del poble de Sant 
Antoni, sinó amb el suport de tot el poble d'Eivissa, i amb 
I'ajuda del Govern Balear, es va aconseguir que avui, aquesta 
imatge, hagi desaparegut. 

Jo no sé, Sr. Vidal, voste ha pujat aquí amb una proposi
ció no de Ilei fent referencies exclusivament a Sant Antoni. 
Jo li diré la veritat. Jo no sé, en aquests moments, les avan
tatges o els inconvenients que ofereix als ciutadans de Sant 
Antoni la desaparició del trafic- ele mercaderies, haguda 
compte que aquesta desaparició ele triífic de mercaderies 
podria dur com a resultat, i voste ho sap perfectament, la 
desaparició de les línies i, en qualsevol cas, d'aquestes con
cessions algú n 'hauria de pagar alguna cosa, i sap qui les ha 
donat, Direcció General de Marina Mercant, tal vegada, la 
Comunitat Autonoma perque seria qui, en qualsevol cas, 
impediria l'atracament i el desatracament d'aquestes embar
cacions. Pero I'embull que s'armai-ia no seria petit. 

Quines avantatges podni tenir el poble de Sant Antoni? 
Miri, la petita empresa hotelera de Sant Antoni, hostals, 
pensions, empreses familiars, jo crec que es beneficien d'a
questa afluencia de turisme que, al lIarg de tot l'estiu, i quasi 
diria que tot l'any, pero almenys alllarg de tot l'estiu, tenen 
COI1l a destinació la zona de Sant Antoni. No crec que es 
pugui parlar aquÍ que tot Sant Antoni vulgui eliminar aquest 
trafic precisament pel perill que podria representar el fet que 
no es poguessin dur mercaderies, ni tant soIs els vehicles de 
la pers,ona que ve de vacacions a Eivissa. 

Incol1venients? Esta ciar. El port, realment, un port ha de 
tenir alguns inconvenients, pero s'han de sospesar. Pero 
tenim una altra pregunta per fer-nos des de la responsabilitat 
deIs que estam aquí. La pregunta és quines avantatges o 
inconvenients ofereix als ciutadans d'Eivissa la desaparició 
del tratic de mercaderies del port de Sant Antoni? 1 sobretot 
el que voste no diu: aquestes seixanta mil tones de mercade
ria, o setanta mil tones de mercaderies, que passen per Sant 
Antoni, a qui les vol endossar? Jo crec que aixo és un tema 
que hauria de dir, perque s'hauria de saber que el grup de 
ciutadans que tendran I'inconvenient de ( ... ) aquestes setanta 
mil tones de mercaderia, que ( ... ) Sant Antoni, si aquest grup 
de ciutadans d'Eivissa. de un altra 1I0c que no és Sant Anto-

ni, hi estaran o ni hi estaran d'acord. Per aquesta mateix 
raó, se m'ocorr, Sr. Vidal, que jo vengués aquí a parlar 
de Santa Eulalia, on vaig néixer, que també he de de
fensar, i li digués: Sr. Vidal, no m'interessa que Santa 
Eulalia recapti i tengui el femer de tota l'ilIa d'Eivissa. 
Que li semblaria? Votaria a favor? Em diria, voste, 
lIavors, si no es duen a Santa Eulalia, a quin altre mu
nicipi es porten? Pero bé, deixa-m'ho anar. 

Els avantatges i inconvenients que pugui reportar per 
als ciutadans d 'Eivissa aquest traJic de mercaderies: 
poden fer uns preus més baixos, jo li puc oferir, per 
exemple, dades: una companyia estatal, un trajecte d'a
nada i tornada a la península, amb carrega són 22.030 
pessetes per metre lineal. Una companyia que opera 
amb Sant Antoni, amb Denia, són 10.161 pessetes per 
metre lineal, anada i tornada amb carrega. De totes 
maneres, i per intentar solucionar i tancar el'una vegaela 
per totes aquest tema, almenys a nivell parlamentari, 
perque Ilavors elonara feina arribar a aconseguir el que 
ara Ji exposaré. Donara feina. De totes maneres, jo crec 
que segons aquest estueli el 'aquestes avantatges i inconve
nients, el que és pmcedent, i en aquest sentit tenim 
presentaela una esmena transaccional que jo Ji explicaré, 
jo crec és important que es proceeleix que, per part del 
Govern ele la Comunitat Autonoma, en un termini ele 
tres mesos, es faci LH1a regulació de la capa,citat de trafic 
que pot suportar el port de Sant Antoni, que sigui com
patible amb la tipificació de nucli turÍstic que te la 
badia de Sant Antoni, el poble de Sant Antoni, mante
nint els usos de refugi pesquer de turisme nautic i es
portiu, així com de trafic de passatgers amb els seus 
vehicles. Quan aquesta regulació estigui feta, quan esti
gui fet aquest estudi, és quan sí que per part, tal vega
da, del Govern i de totes les institucions impJicades, es 
pot intentar, sigui al port, o sigui a la mateixa Direcció 
General de Marina Mercant, alla on correspongui, defi
nir quin tipus de mercaderia, quin tipus de vehicle, quin 
tipus de triífic pot suportar el port de Sant Antoni. 
Estudiats les avantatges i els inconvenients, COI11 Ji dic, 
que puguin tenir per als ciutadans de Sant Antoni, estu
diats les avantatges i els inconvenients que puguin tenir 
per als ciutadans d'Eivissa, de manera que facem el 
menys mal possible a Sant Antoni, el major benefici 
possible a Sant Antoni, el menys mal possible a Eivissa, 
el major benefici possible per a Eivissa. 

" 

Voste ha el'entendre, Sr. Vidal, que el que ha presen
tat aquÍ és molt fort. Que passaria si ara aquí, per 
exemple, aprovéssim aixo i poguéssim -el Govern de la 
Comunitat pogués, que no sabem si pot o no pot, jo no 
ho crec- eliminar el triific de mercaderies, molt bé, ja 
l'hem eliminat, i de cop i volta, les companyies navilie
res diguessin: ara no operam amb Sant Antoni, perque 
no ens dóna per viure amb el trafic de passatgers. Que 
hauria guanyat Eivissa? Que hauria guanyat Sant Anto
ni, Sr. Vidal? Sap voste, Sr. Vidal, que en el temps d'any 
que duim, per al port ele Sant Antoni. deuen haver sortit 
cap a la Península de I'ordre de 3.000 tones c1'excedents 
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de productes agraris elVlssencs, a un preu que ronda cinc 
pessetes el quilo, i algunes operacions fe tes a menys? 1 que 
aquestes mateixes mercaderies, sortint pel port de Vila impe
dirien aquesta diferencia que hi podría haver, vuit, nou, deu 
pessetes, impedirien que aquestes produccions punta que 
tenim a Eivissa no poguessin sortir? 

]0 cree, Sr. Vidal, que li oferesc una porta raonable i 
raonada, en el sentít d'estudiar, de saber i de definir exacta
ment que es pot fer, perque voste no ha estudiat aixo, voste 
ha presenta aquí, voste ve en pla d'oportunisme polític, i 
diu bé, si no cauen d'aquesta part cauran de I'altra banda, a 
veure si trec cent vots més per aquÍ o cent menys per aIla, 
i pot tenír, a un moment donat, tates les de guanyar, pero no 
és aixo, Sr. Vidal, hem de ser seriosos, tenim una responsabi
Iitat política, Sr. Vidal, que voste té 1 'ocasió de demostrar 
acceptant aquesta esmena transaccional que li oferim . U na 
vegada haver fet aixo, una vegaela haver aprovat aquesta 
esmena transaccional, indiscutiblement , el Govern es posara 
a treballar. Primer, saber que poelem suportar, que volem 
suportar, i llavors es fara camÍ intentant que la mateixa 
operació que es va fer l' any 89, aconseguint l'elimin ac ió 
d'aquelles caixes. o contenielors, o com es eliguin, que sí que 
provocaven moltes molesties, també puguem aconseguir, 
dins aquest trMic marÍtim , dins aquest trafic ele mercaderies, 
aqueIl tipus de mercaderies, aquell tipus de vehicles, aquell 
tipus d'instruments o elements que siguin negatius per a la 
qualificació turística que té aquest por! ele Sant Antoni i 
que, en canvi, no siguin negatius per a l'economia d'Eivissa. 
Gracies, Sr. President. 

Li Ilegiré la transacció, perque em diuen que li he de 
Ilegir. Li Ilegiré en castella, perque em va millor -és que al 
meu temps no em varen ensenyar a parlar catala, no és que 
tengui res en contra del catala. Enmienda transaccional a la 
proposición no ele ley registro ele entrada 3267/94 de destino 
y uso del port de Sant Antoni (Eivissa). E l Parlamento de las 
Islas Baleares insta al Gobierno de la Comunitat Autónoma 
a que en el plazo de tres meses regule las capacidades ele 
tráfico en el puerto de Sant Antonio ele Portmany, que sean 
compatibles con la tipificación que de núcleo turístico tiene 
la localidad, manteniendo por ende los usos de refugio pes
quero, turismo náutico y deportivo, así como de tránsito de 
pasajeros con sus veh Ículos accesorios". Gracies. 

(El Sr. Presidenl repren la direcció del debat!, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Sr. Vidal, el seu torn de replica. 

EL SR. VID AL I ]UAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Procurarem utilitzar el torn per contestar a tothom i comen
~arem pel representant del PSM 1 EEM, que s'ha pronunciat 
clarament perque acceptas I'esmena que ha presentat en 
temps i forma, que venia incorporada a..1'ord re del dia. el 
grup parlamentari socialista . ]o he ele dir al Sr. Bosco Gomila 

que, francament, ell no pot coneixer el tema, no es pot 
situar a Sant Antoni í en el context d'aquest assumpte, 
de manera adequada per comprendre que no es tracta 
aquí de si les mercaderies de transit poden suposar un 
avantatge o una desavantatge, i que li sembla més ade
quat aquest termini que defineix el grup parlamentari 
socialista a la seva esmena. ]0 li vull dir que jo ja don 
per sabut, i quan parl del moment oportú, que hi ha una 
proposició, una proposta, millor dit, de resolució d'a=
questa cambra, que va acceptar tota, unanimement, i 
sembla ser, amb I'aquiescencia, fins i tot, o amb I'anu
encia -com es digui- del prop.i Govern que dins aquesta 
legislatura es definiria . Per tant, jo li he de dir que en el 
moment que s'hagi de definir l' ús, lIavors sera l'hora de 
la veritat. Algun portaveu ha dit que jo no he estudiat 
aquest assumpte, pero jo el tenc proll estudiat. Sé que 
les disposicions legals permeten al Govern de la Comu
nitat Autonoma i a l' Aclministració Central tolerar el 
trafic ele mercaderi es en el nostr'e port. pero Ilavors 
veurem que pot fer per definir l'ús i c1estinació del port 
el govern eI'aquest port, i deIs altres de la Com unitat 
Autónoma, que depenen c1'ell, el nostre Govern. 

Al Sr. loan Marí Serra, jo li he de elir, sincerament, 
que voste ha dit molt bé que passava amb lscornar i els 
contenidors, pero jo -que tal vegada no ha he dit tant 
bé- ho he dit abans. Ho he elil clarament, i ho he quali
ficat com a una passa endavant, pero per aixó he posat 
emfasi -i voldria que entenguessin aixo, que no és aixo, 
sinó ... no tendré temps de contestar tothom si entro a 
fons en la qüestió, '" que sigui compatible el trafic de 
mercaderies amb el que vostes mateixos volen per al 
port de Sant Antoni. 1 vos tes diuen: volem turisme, i 
volem que el port tengui aixo, i voste és del grup socia
lista, i voste ha de coneixer que s'esta fent una amplia
ció al port d'Eivissa, on esta clarament definit que pot 
rebre totes les mercaderies que puguin venir a 1 'illa 
d 'Eivissa, i sobrara lloc. 

A l'exposició de motius, efectivament, jo dic que era 
una cosa unanime, tal vegada voste té raó, pero li faig 
saber que aixo és l'exposició ele motius. Altra cosa és el 
text de la proposta de resolució. 

Sr. Guasch, jo li he ele demanar perdó si li torn les 
coses per passiva, perque, la veritat, a mi no m 'agrada 
personalitzar. Voste ha estat personalitzant tot el temps, 
com si jo fas algú que té coses a veure amb el port de 
Sant Antoni. ]0 només li vull Ilegir que diu el Sr. MarÍ 
Tur, el seu batle -perque voste ja ha ha dit , voste és de 
Santa Eulalia i, tal vegada, per ser de Santa Eulalia, 
més que especialista en coses portuaries ho és en coses 
fluvials, perque alla tenim l'únic riu de les Balears- pero 
el batle de Sant Antoni di u: "quiero que se llegue a una 
solución que beneficie a todos, pero sobre todo al pueblo 
de San Antonio, porque este tráfico de mercancías perju
dica seriamellle al sector tunstico deL municipio". Si jo 
li ll egesc aixo, i c1efens el que és meu. -voste pereloni, 
m'ha dit no sé que, pot ser "que I'ase sera mort de 
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riure qua n jo pugui representar el batle de Sant Antoni? Jo 
Ji vull tornar I'oració per passiva, sense voler ofendre, tam
poc: voste, almenys, avui, aquí, no ho ha estat el portaveu 
deIs interessos del PP de Sant Antoni, voste no ho ha estat, 
encara que es mori de riure, pero no ho ha estat. 

Estam d'acord que és un problema de nivell insular i, 
naturalment, voste, fins i tot ha dit -si ha he entes bé, sinó 
li deman disculpes- que voste hi embarcava fruites, no?, o 
que s'havien fet expedicions de fruítes, o una cosa així. Ciar, 
és d'interes insular, pero estam mirant l'interes turístic, i 
estam mirant, sobretot, i jo ho he dit, les avantatges. 1 voste 
em diu: on endossara aquestes setanta mil tones de mercade
ries') Bé, les endossaré al port d 'Eivissa, que és el que esta 
habilitat per aixo, pero el transport, fins i tot, per ventura el 
fara la mateixa naviJiera que voste ha defensat d'una manera 
numantina -i els drets d'aquestes empreses són legítims, ja 
ho diu el batle ele Sant Antoni, ha diu ben cIar. Jo, en 
aCJuests llloments, estic ( ... ) Per tant, jo crec que, primer, no 
puc admetre -i acab, Sr. P¡·esident. perCJue jo no diré que és 
fonalllental- I"esmena del PSOE perqlle, d'alguna manera, 
involuntariament, fa el joc al que esta defensant el Sr. 
Guasch -jo no volia nomenar-Io tant-, que contillll'¡ el SlalUS 

actual, i ciar, s'han de fer estudis, i s'han de fer coses, pero 
carall!, si fa quinze anys d'aixo de la solució. Es va donar 
aquesta passa endavan!, i és molt positiva. Estam d'acord. 
Pero es.. conformen vostes amb aixo? Doncs no presentin res, 
i dTguin tots molt bé. Jo vull, d'acord amb el batle e1el PP de 
Sant Antoni, que, d'una vegada, es defineixi I'ús i que d'una 
vegada, per poder ser el port de Sant Antoni un port exc\usi
vament turístic i per traFic esportiu , no hi hagi transport de 
mercacleries. 

Voste cliu que si ho podria o no ha podria autoritzar -i 
acab, ara sí que és ver- el Govern Balear, llevar les mercade
ries. Jo li faig la pregunta -i torn a la passiva-: sap voste que 
ho pugui autoritzar? Per tant, és la lIei, Sr. Guasch, és la lIei. 
Jo m'be de remetre a aixo. 1, naturalment, la se va esmena, 
que va en la mateixa línia que bé, ja ho farem, menO'e s'es
tan fent aquestes declaracions -perque quasi estam en cam
panya pre-electoral-, el que vol la gent a Sant Antoni, estan 
fent aquestes dec\aracions i, per una altra banda, vostes volen 
donar-li !largo Quan estigui solucionat, amb aquesta tactica, 
sí que sera veritat que tots, pero sobretot I'ase, estara mort 
ele riure. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida\. lntervencions en contrareplica? Sr. 
Marí Serra, té la paraula. 

EL SR. MARI 1 SERRA: 

Sí, gracies, Sr. President. En primer \loc, donar les graci
es al PSM pel suport a la nostra esmena alternativa, encara 
que, segurament, no es podra votar, perque el Sr. Vidal no 
l'accepta. No sé si el Sr. Gomila coneix o no el port de Sant 
Antoni, pero el que li puc dir és que ha encertat en el que 

ha dit, no va desencaminat. Jo lamento que el Partit 
Popular no doni suport a la nostra ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Marí Serra, el torn de contrareplica és a la inter
venció del Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Perdoni, Sr. President. Miri, Sr. Vida!' Li vull tornar 
a repetir. Al nostre grup, no ens enganyam. El nostre 
grup prové d'un partit polític on es discuteixen les 
coses, on es prenen les decisions col'legiades, i el que 
decidim és el que els representants d'aquest grup polític 
presentam a les institucions. Jo no sé, quan la Conselle
ria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori reguli la 
c1estinació i I'ús del port de Sant Antoni de Portmany, 
que permetra, no sé si optara per tornar el port de Sant 
Antoni a l'Estat -ha pot fer-, si prohibira tota I'activitat 
i pagara les indemnitzacions que toquin -el Sr. Guasch , 
i percloni, ha ha tocat-, o no tocara res i permetra que 
contimú' igual que ara. Pero el que sí és cert és que, 
per Sant Antoni, passen més de 200.000 passatgers anu
als, aixo equival a 1.333 avions, aproximadament. Sense 
cap dubte, ens reporten beneficis. És evident, també, 
com Ji he dit abans, que poder comptar amb prod·uctes 
de consum diari, frescos, en els noso'es mercats, ens 
beneficia a tots. Entenem que aquesta via també benefi
cia els usuaris eivissencs que es desplacen a la penínsu
la, perque els diré que, encara no fa molt , a una família 
de quatre persones despla~ar-se li costava entre cinquan
ta-set i seixanta mil pessetes, i avui, agafant el transport 

. de Denia, no. arriba a trenta. 

Voste ha elit que els ciutadans hi estan en contra. 1 jo 
li deman: creu que el sector del taxi hi esta en contra? 
Creu que els bars i restaurants de la zona hi esta n en 
contra') Voste creu que les persones de Sant Antoni que 
fan ús d'aquest servei hi estan en contra') Jo pens que 
no. Amb el que estan en contra, i ja li he dit abans, és 
am b el trafic de mercaderies pesad es, o sigui, traFic ele 
mercaeleries que deterioren la xarxa viaria i altres. Per 
tant, jo crec que la nostra proposta, Sr. Vidal, era molt 
més encertada, i venia a respondre, molt millor, ( ... ) els 
ciutadans de Sant Antoni. 1 li repetiré les declaracions 
del senyor batle, efectivament, que va fer, i ha dit el que 
voste llegeix, pero les ha fet a títol personal, perque 
I'únic que hi ha és I'acord de pIe de I'any 89 ( ... ), no hi 
ha res més. Simplement hi ha aixo. 1 jo em deman: on 
era aquest alcalde, quan la Conse\leria d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori va fer la inversió entre 
I'any 90 i l'any 92, que va gastar dos-cents milions de 
pessetes, precisament fent un moll perque poguessin 
atracar aquests vaixells? És que lIavors no molesta va? 
Llavors no passava res? L1avors ho acceptaven? 

Sr. Vidal, jo crec que hem ele ser coherents. El pri
mer que ha de ser coherent, efectivament, ha de su 
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I'alcalde de Sant Antoni, com a responsable, pero després 
també ha hem d'intentar ser tots. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Sr. Guasch, té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vidal, en 
primer Iloc, intentaré seguir I'ordre de la seva intervenció. 
No he fet, personalment, cap expedició de productes agraris 
cap a la península, des d'Eivissa, ni d'Eivissa cap a la pe
nínsula pero bé, aixo no és la qüestió que tractam, encara 
que, de tates maneres, tenia ganes d'aclarir-li. 

Voste diu que hem ele passar temps. Sr. Vidal, apart que 
no m ' ha dit voste si acceptava o no J'esmena transaccional, 
li he Ilegit -no sé si és que avui tenc la veu f1uixa - i aquÍ 
parla que el Parlament de les IIles Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma que en el lermini de tres mesos 
reguli les capacitats ele tr3.fic en el pon ele Sant Antoni de 
Portmany. Jo cree que aixo elefineix el termini de feina que 
té el Govern per fer aixo , i li he dit elesprés que el que pugui 
venir lIavors, perque hi pot haver altres aelministracions, i 
altres coses en joc, de les quals jo desconee el darrer resultat 
que puguí passar, perque hi ha concessions mixte~ de tI-afic 
de mercaderies i passatgers, tant de bo que reálment, aquest 
estueli que fací e l Govern es pugui dur a la practica. 

En qualsevol cas, si no accepta aquesta esmena transaccio
nal, li diré que l'entrarem avui mateix com a proposició no 
de lIei per debatre en aquest Parlament, perque em sembla 
que millori substancialment, o pot millorar a darrera hora, 
substancialment. aquesta presentació que voste ha fet d'una 
cosa que no ha estudiat i I'ha mogut a aixo -com li he dit 
abans-, exclusivament, I'oportunisme polític. Ja em dira 
voste que és, Sr. Vidal, quan voste presenta aquí una pro
posició no ele lIei ... O sigui, voste ha pensat: a do revuelto, 
ganancia de pescadores, presentarem una proposició no ele 
lIei, o n 'enganxaré uns o n 'enganxaré uns aIO-es. Miri, per 
aquest camí no n'enganxara cap_ Per aquest camí es negara, 
segurament. 

De totes maneres. li vull fer saber que no haver estudiat 
un tema i presentar-lo d'aquesta manera, és oportunisme 
polític i acredita una gran irresponsabilitat política. Encara 
li don una altra oportunitat, Sr. Vida!. Li don I'oportunitat 
que, per una qüestió d'ordre, aixequi la ma quan jo acabi la 
meya intervenció, demani la paraula al President, Ji digui que 
accepta aquesta transacció, i veura com arribarem a arreglar 
els problemes del port de Sant Antoni, tal com es varen 
arreglar a partir de I'any 89, quan el Govern hi va intervenir. 
Veura com ho continuarem arreglant. De fet, em sembla 
que, des d'aquelles dates fins ara, s' ha fet alguna cosa . 

De totes maneres, també, els dic a vostes. als ciutadans 
del passeig marÍtim d'Eivissa, que també té un interes bas
tant gros, en afegir-los setanta mil tones més de descarrega 

damunt el port de davant casa seva. Grades, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

La qüestió d'ordre, Sr. President, que m'ha dit qüe 
demanas ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que no hi ha 1I0c a qüestió d'ordre. Jo 
entenc que voste ha manifestat la postura que no adme
tia ... 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Sí, pero em deia, respecte de la se va esrnena, és una 
qüestió d'ordre per fer menció que ja havia dit que la 
rebutjava, pero és que, a més, s'havia eI'acceptar per 
tots. És una qüestió d'ordre_ 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Vid al, jo entenc que en el debat, no s'ha admes, 
per part de voste, cap esmena a tramit. En conseqüenci
a, es vota el text tal com ... 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Voste ho ha entes bé, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia passara a votació el text de la pro
posició no ele lIei tal com ve redactaela per part del 
Grup Parlamentari Mixt. 

Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr. President, no és que jo havia entes, en el 
debat, que el Sr. Vidal havia dit que no votaria I 'esmena, 
no h':1 via dit que no l'admetia com a vo tació . Si ho ha 
dit, perfecte, i s'ha acabat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo entenc que quan hi ha una proposta d'esmena, qui 
I'ha de fer seva, tal com diu el reglament, és el portaveu 
del grup que intervé defensanl la proposició no de Ilei . 
Jo entenc que no I'ha feta seva. En conseqüencia no es 
sotmet a votació. 
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EL SR. ALFONSO J VILLANUEV A: 

Sr. President, pot no estar-hi d'acord i valer que es voti. 

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc, Sr. Alfonso. ]0 entenc que es sotmet a 
votació el text de la proposició no de lIei tal com ve redactat 
per part de l'autor.. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

3 vots a favor, 47 en contra, S abstenciolls. En conse
qüencia, queda rebutjada la proposició no de !leí. 

111.2) Proposició no de llei RGE núm. 3367/94, presenta
da pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a Pla d'ajudes per 
a la modernització de l'oferta turística complementaria 
existents a les Illes Balears. 

Passam a la segona proposició no de !lei, que és la 3367, 
presentada pel grup parlamentari mixt, relativa a pla d'ajudes 
per a la modernització de I'oferta turística complementaria 
existent a Balears. Té la paraula, pel grup proposant, el 
diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En el juny ele I'any 
1990, va entrar en vigor la llei 3/1990, de 30 de maig, que 
regula el pla de modernització elels allotjaments turístics ele 
les IlIes Balears. En aquest pla es pretén que els hotels i 
apartaments turístics, ciutats ele vacances, etc. etc., renovin 
les seves instal'lacions, siguin obra, instal ' lacions, mobiliari, 
maquin aria, etc. i es moelernitzin, i, per aixo, es varen habili
tar uns doblers públics, per ajudar al sector que fes la corres
ponent inversió. Pero aquesta !lei era exclusivament per a 
a!lotjaments turístics i, en canvi, no era per a la oferta com
plementaria. 

Dia 30 de gener del 92 va entrar en vigor del decret 2 del 
mateix any, de 16 de gener, pel qual s'ordena i regula I'oferta 
turística complementaria de les Illes Balears. Aquesta oferta 
complementaria, aquest decret, afecta als restaurants, bars o 
cafes i cafeteries. També diu aquest decret que la Conselleria 
de Turisme determinara, amb independencia de l'aItra legis
lació a aplicar, el mobiliari , distribució d 'espais, accessos, 
serveis higienics i d 'altres necessaris per a la prestació deIs 
serveis per a cada classe i categoria d'estab liments. 

CIar, aquí s'ha fet una segona norma de modernitza
ció d'elements de la nostra oferta turística que, en 
aquest cas, és de l'oferta turística complementaria, bars, 
restaurants, cafeteries i similars. Pero si als hotelers se'ls 
ha ajudat, també és just que s'ajudi a fer aquesta recon
versió a les empreses d'oferta de serveis d'oferta com
plementaria, que estan regulats per aquest decret 2/1992. 

En l 'actualitat, el Govern esta negociant, i crec que 
esta en un estat molt avan¡;at, un projecte de llei -avui, 
evidentment, encara només té la forma d 'avantprojecte
que obligara -igual que va fer la llei 3/1990 respecte deis 
hotels i -allotjaments turÍstics- a la modernització deIs 
bars, cafeteries, restaurants i cafes. L'article segon d 'a
quest avantprojecte de llei, que esta en negociació, diu 
que tots els establiments el 'oferta turística complemen
taria, que es trobin dins l'ambit d'aplicació d'aquest 
decret, seran objecte d'una inspecció tecnica , a la qual 
es comprovaran els serveis, instal·lacions i equipaments 
deIs mateixos d'acarel amb el grup i categoria al que 
pertanyin, i que determinaran les reformes i millares 
que. si n'és el cas, s' han de realitzar amb la finalitat 
d'adaptar-Ios a la normativa vigent. 

la tenim, per tant, practicament, en marxa -aixo 
entrara en vigor dins poc temps- un projecte de llei, que 
jo esper que s'aprovanl dins aquesta legislatura, que 
permetra la modernització de l'oferta túrística comple
mentaria, pero fan falta, també, si s'ha de fer el mateix 
que amb els edificis d'aJlotjament , unes ajueles. Per aixo, 
eluim aquÍ una proposició no de !lei, que esta comple
mentada amb una esmena als pressuposts -esmena de 
cinquanta milions de pessetes, cinquanta milions ele 
pes se tes que, una vegada consultat el sector, i tenint en 
compte que és el primer any, pensam que poden ser 
suficients, encara que no vol dir que ho siguin, pero per 
la posada en marxa, pensam que és sufkients i, en qual
sevol cas, esta m disposats a transaccional' per una altra 
xifra superior, evidentment- que permetra donar uns 
ajuts a aquestes empreses d'oferta turística complemen
taria. Per aixo, duim una proposició de llei , que diu que 
el Govern aprovara un pla d'ajuts per fer efectiva l'apli
cació elel pla de modernització de l'oferta turística com
plementaria, que esperam que s'aprovi abans que acabi 
la present la legislatura, i que contemplara, entre el'al
tres coses, una subvenció fins a un 4% deIs credits -aixo 
ho deixam al criteri del propi Govern, i (lel ConseJler, si 
han de ser punts cl'interessos o si han d~ ser subvenció 
sobre el capital a fans perdut, per aixo li donam una 
forma ambigua-, i el finan~ament deIs estudis de mercat 
per tal de determinar I 'estructuració i la competitivitat 
del sector, i cursets de reciclatge per al personal deIs 
establiments d 'oferta turística complementaria, així 
com també cursets de relacions humanes per al perso
nal d'atenció al público 

Evidentment, aixo són mesures que desitja el sector 
i, la forma d'aquests quatre punts ha de formar part del 
pla que. evidentment, pot ser més extenso esta clarÍssim 
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que pot ser més extenso Cree qu no hi ha res mé a dir, 
perque aixo és una cosa tan senzill a , que només és una 
qüe ti' de d ur aquí ¡votar-la i, per tanl, esper que tendr<l 
el sup rL de lota la ambra. racies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel grup parlamentari PSM 
1 EEM, té la paraula el diputat Sr. Sansó . 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup, PSM 1 EEM, encara que -i ho trec perque el Sr. Pascu
al ho ha nomenat- amb molles reserves, que no ve al cas 
expl icar avui, Varelll veure, o veilll com a positiva per a la 
qualitat turística que tots demanalll, la llei per la qual es crea 
i regula la lllodernització deis allotjalllents turístics existents 
a les IlIes Balears. També son positives altres Ilei que s'han 
¡ret, al tres ordres, i talllbé veim positius , si s'arriba a aprovar 
qualque dia, e ls famosos POOTS pel que aixo pot suposar 
per a aquesta qualitat turísti ca que demanam. Sempre hem 
manifestat, pero, que no n'hi ha prou amb una modernitza
ció deIs allotjaments turístics i amb la retirada de places 
obsoletes a desapareixer si no es fa el mateix amb els locals 
comercials, activitats recreatives i tota l'oferta comp lementa
ria . 

Actualment, voste ho ha nomenat, per ordenar i regular 
aquesta oferta , existeix l'ordre de 6 de juliol del 92, de la 
Conselleria de Turisme, pero aquesta ordre -i aquí sí que 
vull fer un incís- sois parla de restaurants, bars i cafeteries. 
Que passa amb tota 1 'altra oferta turística? Que passa amb 
els locals comercials i amb tota l'oferta que acompanya el 
turisme') Des del PSM 1 EEM, esperal1l, des ele fa tel1lps, que 
torni a aquesta Call1bra el projecte de lIe i que ha de regular 
el pla de modernització d 'aquesta oferta. Vull recordar que 
aquest Parlament el va remetre a la Conselleria de Turisme 
precisament per no contemplar tot aixo que estic dient. Cal, 

r. i així li varem dir, ampliar clarament que és l'oferta com
plementaria i I 'abast del projecte ele llei . Crec que és un 
errOr només pensar a I 'oferta complementaria pensar en els 
restaurants, bars i cafeteries. En el punt tercer de la proposi 
ció no de llei que presenta avui el grup mixt, es diu que el 
projecte de Ilei que tots esperam es troba en fase d'elaboraci
ó. Els fets i el temps fa que el nostre grup dubti, perque fa 
estona, fa més el 'un any que varem remetre aquest projecte 
a la Conselleria de Turisme i continuam sense saber com 
esta. Ens podem trobar molt bé amb aquesta proposició que 

I av ui ens duen aquí, pero cal de manar tal1lbé -i crec que cal 
demanar-ho urgentment- que aquest pla, aquest projecte 
torni a la Cambra i puguem estueliar-lo. 

I Sens dubte, nosaltres creim que aquest projecte pot modi 
ficar molt la qüestió de roferta turística i ele la qualitat 
turística que tots demanam. Per aixo , jo- li dic que el nostre 

grup espera que vengui prest ¡seria desitjable que així 
foso De qualque manera, per acabar, li vulI dir, Sr. Pas
cual, que el nostre grup no té cap inconvenient en votar 
aixo, és una cosa molt ambigua, com voste ha dit, que 
crec que es podria complementar, via esmenes, quan 
se'ns presenti el projecte. Aixo és el que pensa fer el 
PSM. Nosaltres tenim molts dubtes sobre que aixo ten
gui realment cap incís, en aquest moment, sobre el pla, 
pero, en veure el pla, en veure el projecte, si s'ha reco
llit aixo, nosaltres intentarem millorar, de qualque mane
ra, aquesta oferta que avui ens duen avui aquí, com li 
dic, via esmenes, pero avui no tenim cap inconvenient 
perque aixo vagi endavant i, de qualque manera es pu
gui intentar millorar el projecte, aprovar-Io favorable
mento 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Sr. Pallicer té la paraula . 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Se'ns presenta 
avui aquÍ, eli aquest Parlament, una pl'Oposició no de 
lJei per ajudar I'oferta turística complementaria. Jo crec 
que primer hem de dir és el que ha dit el representant 
que m'ha precedit. Primer ens haurien de dur aviat 
aquest projecte de lIei, que se'n varen tornar, i que varen 
retirar quan ja el debatíem, en comissió, perque creim 
que és molt important que, d'una vegada, l'engranatge 
quedi completat dins el tema turístic o 

Hi havia un problema, que era J'ambit -crec que és 
un tema important a tractar-, amb unes al tres qüestions 
ele tecnica jurídica bastant deficitaria, pero hi ha una 
qüestió que, respectant, evidentment, l'autonomia de 
cadascun deis partits, creim que l'oferta complementaria 
comercial, tal vegada. s'hauria de tractar dins el seu 
apartat, no dins el pla de modernització e1'oferta com
plementaria turística pero, evielentment, aixo és una 
qüestió que es podra debatre en el seu moment. 

No hi ha cap dubte que l'oferta turística comple
mentaria és una important pe<;a dins la totalitat del 
producte de les nostres illes. Hi ha un segment del mer
cat que, e1'una manera o l'altra, es sent atret per I'anima
ció de les nostres zones, amb els bars, les discoteques, les 
cafeteries, els pubs, els restaurants, etc. i donar una 
qualitat a aquesta oferta, per als nostres clients, és una 
obligació si volem continuar pe! camí ele donar un bon 
servici j donar qualitat. 

La seva proposta, Sr. Pascual , con templa una sene 
d'apartats, que van eles ele la subvenció del credit -que 
110 ha c1ef e llsat, pero CI ee que esta di ns la proposició no 
ele lle i, si no ho ha retirat-. la ll1odernització, continuant 
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per la contractació d'estudis i acabant amb la formació del 
personal. Doncs bé, quant a la modernització propiament 
dita, és a dir, a la subvenció fins a un 4% deis credits, li vull 
dir que fa més de quatre anys , una Ilei, com ha dit voste, la 
3/90, va establir la modernització d 'a\lotjaments turístics 
hotelers o hostalers, i tot i que al principi varen entrar pocs 
establiments en els programes de modernització, la filosofia 
que es desprenia de la propia \leí, era encertada, perque no 
hi ha altre camÍ per lluitar en aquesta índústria nostra més 
que el de la qualitat. 

Fa poc, per part de la Conselleria d'Hisenda, s'ha com;e
d it o esta a punt de firmar-se un conveni per a la ( ... ) d 'inte
ressos, per impulsar aquest pla de modernització ele la planta 
hotelera. Essent, com hem dit abans, l'oferta complementari a 
una anella important de la caelena del producte total, és ben 
just que, ele la mateixa manera que s'ajuda als establiments 
hotelers, també es faci amb I'oferta complementaria i si, a 
més a més, ens adon am que representen un nombre molt 
significa tiu d'establiments, amb més motiu hem c!'intentar 
que aquesta nombrosa oferta pugui omplir les expectatives 
deis nostres visitants. Ajudant a aquests petits empresaris, 
també ajuelarem, molt eficac;ment, a mantenir Ilocs ele feina 
per als treballaelors, enca ra que molts e1'aquests negocis -ha 
sabem- tenen un caracter familiar, són empreses au tonomes 
de tipus familiar, pero no hi ha cap e1ubte que també n'hi ha 
G:alu-es que tenen ( .. . ) importants i algunes e1'aquestes Ilocs 
ele feina estables. 

Pel que respecte al segon apartat, als estudis de mercat, 
que voste proposa, per tal de determinar l'estructuració i la 
competitivitat e1el sector, si bé en principi veim que és una 
eina interessant -perque ho és, hauria de ser el principi de 
tot, per després aetuar- per al coneixement, evidentment, ele 
tata aquesta oferta, degut a les experiencies que hi ha hagut 
en aquesta comunitat amb els estuelis que s'han fet i que 
Ilavors no tenen cap altre traducció practica, la veritat és que 
som un poc esceptics. Pensi en el pla de competitivitat, pensi 
en plans de marketing turístics, pensi en plans de comerC;, 
etc. etc. PodrÍem fer un Ilistat bastant lIarg, pero aixÍ i tot 
li he ele manifestar que , a pesar e1el nostre escepticisme, tam
bé li vatarem a favor. 

Quant a la formació, aquesta iniciativa de formació deis 
treballadors, crec que és molt encertada. Si volem donar 
quaJitat -i perdonin, perque repetir aixo ja és un topic-, no 
just hem de posar boniques les nostres zones públiques i les 
empreses, sinó que:' precisament, per se r aquesta indústria 
una explotació de serveis, és necessari que tots els treballa
dors i empresaris, tothom que hi faci feina, siguin professio
nals, que coneguin el millar possible el seu ofici i que donin 
un bon servici al seu client. Per tant, la proposta de fer uns 
reciclatges, obri una porta per a la professionalització, pero 
aquí també li volia dir que crec que hauría de ser per a tota 
la incJústria d'hoteleria, perque si just ha aplica a la indústria 
de I'oferta complementaria, sera molt difícil destriar qui 
formar. 

En aquests maments, voste ho sap, la professió s'esta 
deteriorant per motius que no ve al cas, avui, explicar, 
pero que afecten molt directament al producte turÍstico 
Avui tenim en aquest sector, el que diuen eUs mateixos, 
camareros de batalla y cocineros de batalla, i molt po
ques coses 's'han fet -aJgunes se n'han fet- pero dins el 
conjunt molt poques, són eom gotes d'aigua dins la mar, 
per millorar aquesta competencia i professianalitat d'a
quest sector i d 'aquests treballadors. 

Creim que mai no havÍem d'haver arribat a aquesta 
situació, i que la responsabilitat de les administracions 
públiques és ben evident. Fa més de dos anys, aquest 
grup , del qual jo som el portaveu ara, aquÍ, i aquest 
diputat, va presentar una proposició no de lIei per crear 
una fundació amb les patronals i sindicats, aixÍ com 
amb I'administració , per reciclar un mínim anual de 
tres a quatl'e mil treballaelors, i se'ns va denegar. Jo 
esper que avui no passi igual amb la seva proposta. 

Dins la formaeió , continuant amb aquest tema , voste 
pro posa en dos sectors, en elos eixos, que tots aquells 
que tenguin tracte amb el públic, a més. se'ls c10ni un 
curset de relacions humanes. Jo li he ele manifestar que 
ha consider bé, pero de totes mane res, en els programes 
que fan per a formació, caela lloc ele fein~ té el seu 
programa, i ja contem plen, el 'una manera adient, el tema 
d~ relacions humanes. De totes maneres, crec que no és 
dolent que se'!s torni a recordar. 

Yotarem a favor, Sr. Pascual, perque creim que és 
just que l'oferta complementaria tengui un tractament 
d'igualtat front a I'hosteleria, i també perque pensam 
que és impoTtant modernitzar i formar, amb recursos 
humans, una area que té tanta importancia i tanta 
transcendencia en els nostres visitants. També li direm 
que sí perque creim que la formacíópermanent ele tots 
els que participen a la nostra indústria turística és ne
cessaria, que es reciclin i que es professionalitzin d'any 
en any, perque estam convenc;uts que és una manera 
intel 'ligent de mantenir aquesta indústria, apostant, amb 
tota l'anima per la qualitat i cree que amb aquestes 
mesures posam un gra d 'arena per anar per aquest ca
mí. Moltes gracies. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Pel Grup PP-UM, el Sr. Pala u 
té la paraula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, en 
alguna cosa estam d'acord. Crec que estam d'acord am b 
una cosa, concretament. Fins i tot, el portaveu del grup 
parlamentari mixt, d'alguna manera, s'ha referit al pla 
ele modernització de J'oferta hotelera i extra-hotelera 
que cree que, tan encertadament, va elur aquest Govern 
aquÍ i es va aprovar, un pla ele rel1lodelació que cree 
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que ha fel que al Uarg d 'aquests anys la majoria de les em
preses turístiques s'hagin posat a un nive ll bastanl im por
tan t, i també estam d'acord q ue al lI arg d'aquests any , n 
soJs del p la ele modern ilZélció de l'oferta turística, lambé hi 
ha hagut a ltre me me encaminades a mil10rar tOl el que h a 
estat l'oferta turística. Cal recordar els plans d'embelliments, 
depuració d 'aigües, potabilitzadores d 'aigües, jardins, passe
jos, il'luminació, etc. etc. Amb el que no acab d'estar d'a
cord, Sr. Pascual -crec que voste i jo vivim quasi quasi a una 
comunitat diferent- és amb algunes de les afirmacions que 
voste ha fet aquí, quan ha dit que des del principi que s'ha
via aprovat la llei de modernització de I'oferta turística, ja 
havia estat subvencionada. No és ver, Sr. Pascual. Llegeixi bé 

• la llei, ni hi ha estat, ni hi havia estat abans, ni hi esta ara, i 
pens que tampoc no deu entrar dins els calculs del Govern 
que hi estigui en un futuro Altra cosa és -i aquí hi ha hagut 
algun altre portaveu que hi ha fet referencia- un conveni 
que, si no record malament, s'ha signat molt recentment, 
entre el Govern Balear i algunes altres entitats, que subvenci
ona alguns punts deis interessos. pero per a reformes d'esta
blimen ts que, d 'alguna manera, o millorin 1 'oferta, o canvi'in 
la categoria, o facin grans ampliacions, pero no fan referen
cia a la Ilei de modemització de l'oferta turística. 

També li vull dir que a la se va intervenció ha Ilegit alguns 
deis anicles de la lIei -o millor dit, del projecte de Ilei- del 
pla ele modernització ele I'oferta complement<lrl<l i bé, jo li 
vull dir que aquest projecte ele llei encara nó ha entrat aquí. 
En va entrar un, pero per petició ele tots els grups es va 
retirar i, en aquests moments, esta en fase de redacció, o en 
fase d 'aprovació pel Consell de Govern, per entrar-lo a 
aquest Parlament, pero, en aquest moment, encara no el 
tenim aquí dins. 

Per tant, Sr. Pascual, nosaltres sí que compartim la seva 
inquietud i compartim que, d 'alguna manera, s'ha de regular 
la 1110dernització de tota aquesta oferta turística complemen
taria, pero el que no compartim és el contingut, els diferents 
apartats de la seva proposició no de lIeí. perque, entre d'al
tres coses, Ji vull dir que a qualsevol remodelació, bé sigui 
d'aquest tipus o d 'un altre, que es faci, s'hi poden acollir els 
ciutadans, s'hi poden acollir els empresaris, en aquest cas, a 
qualsevol deis decrets que té en vigor, en aquest moment, el 
Govern Balear en materia d'ajudes economiques i que, al dia 
de la elata , són lllolts. 

Després ja passam a I'altra apartat ele la proposició no ele 
Ilei, al qual vostes parlen de finan¡;ament d'estudis de mercat 
per tal de determinar I'estructura i la competitivitat del sec
tor. Sé, estudis n'hi ha molts, se n'han fet molts, se'n fan, 
se'n continuaran fent, i jo record així, en aquest moment, -i 
li podria fer una !lista molt grossa- estudis que s'han fet del 
que vol, diguem, el turisme en origen, quines són les deman
des que tenen els nostres visitants, les enquestes que es fan 
aquí, localment, als visitants que vénen, enquestes sobre 
des pesa turística, actualització -s 'esta treballant ara, precisa
ment, per contractar I'actualització del pla de marketing que 
h<lvia estat en vigor fins ara-, pla de cumpetitivitat, que tam
bé s'ha nomenat, pI;:¡ de eomer¡;, etc. etc. i jo cree que farÍ-

em un flac favor si posavem un apartat dins aquest 
projecte de llei demanant que es fes un estudi si resulten 
que se'n fan molts, i molt complets i crec que són d'una 
utilitat molt important per a tot el sector turístic i tam
bé, com és natural, per a l'administració. 

Cursets de formació i reciclatge del personal. Bé, jo 
crec que aquest Govern pot dir el que tal vegada no 
poden dir altres governs d 'altres comunitats, i només li 
vull parlar: escala de turisme, escola d 'hosteleria, cursü·s 
que es financien bé a través del Codefoc, bé a través 
del Fans Social Europeu, convenis que es fan amb asso
ciacions, cursos d'idiomes, cursos de comptabilitat, cur
sos de relacions públiques, cursos de recepcionistes, etc. 
etc. Que, tal vegada, no són suficients? Sé, tal vegada 
depen una mica, també, de la iniciativa que puguin tenir 
cadascun deis empresaris ele promoure aquest tipus de 
cursos elins la seva propia empresa, pero ajueles sí que 
n'hi ha, cursos sí que se'n fan, i crec que també el 
nivell elels nostres emprats, per dir-ho de qualque mane
ra, ele les persones que estan treballant dins el sector 
eI'hosteleria, sigui a I'oferta hotelera, extra-hotelera, C0111 
complementaria, el nivel!, com he dit abans, és molt bo, 
cada dia és millor i crec que, en algunes coses, pode111 
ser exemple c1avant alu'es comunitats autonomes. 

Per tot e l que li he dit, Sr. Pascual, jo crec que ja li 
he donat a entenelre que el nostre grup no clonara su
port a cap d'aquests punts, perque jo crec que moltes ele 
les coses que vos te menciona aquí, moltes de les coses 
que voste proposa, s'estan fent i s'estan superant. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Pel torn de replica, té la paraula 
el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Agra'il11ent, per 
comen<;ar, al suport que han anunciat els grups parla
mentaris primer del PSM l EEM, després del Grup Par
lamentari Socialista, a aquesta proposició no c1e lIei, i jo 
puc estar d'acord amb els seus dos portaveus quan es diu 
que es discutible I'ambit del que és I'oferta turística 
complementaria. Nosaltres no hem posat aixo en judici , 
no"hcl1l volgut discutir aixo, perque hi ha un projeete ele 
llei preparat, exclusivament per a bars, restaurants, cafe
teries i cafes, per aixo no hi hem entrat. ]0 pens que el 
tema comercial, com ha dit el Sr. Pallicer, ha d'estar 
exclos, perque, arnés, hi ha plans per al comer<;. Van 
per una via paraHela i, per tant, no s'han d'incloure. 
Queden alguns establiments, com puguin ser sales de 
festes. o d 'altres similars, on, tal volta, sí que hi ha una 
llacuna, que s'hauria d'omplir, pero que jo no he volgut 
tocar perque he volgut respectar I'ambit del projecte ele 
Ilci que esta en negociació amb el sector, no per altra 
cos;). 
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Quant a la urgencia del projecte de lIei, esta c1aríssim. 
En aquests moments, estam en una situació que ajudam als 
hotelers i no ajudam a I'oferta complementaria, i enguany 
hem tengut una temporada turística excel'lent, pero qui ha 
tengut la temporada turística més excel'lent han estat els 
hotelers i no ha estat l'oferta complementaria. Nosaltres 
estam ajudant als hotelers, que són els poderosos, i als 14.000 
establiments, que formen l'oferta complementaria, i que són 
petites empreses, moltes d'elles familiars, que tenen uns 
imposts que són, per a ells, possiblement més feixucs que per 
als altres, a aquests no, a aquests no els hem d'ajudar. Aixo 
és el que diu el Sr. Palau. El Sr. Palau ha vengut, ha sortit 
aquí, i ha dit no sé quantes coses que fan que si per amunt, 
que si per aval!..., diu, per exemple, que s'han fet plans d'em
belliment, plans de potabilització, depuració, i tot aixo és per 
a I 'oferta complementaria, Sr. Palau') Voste creu que és més 
per él roferta complementaria o per als altres') 1 que té a 
veure amb I'oferta complementaria aixo? CIar que té a veu
re, evidentment, si vénen turistes. se'n beneficia l'oferta 
complementaria, pero no és una ajucla directa per a la ITlO 

clernització ele I'oferta complementaria. 

Del 4% que hi ha a la proposició ... Tal11bé ho fan aixo 
del 4%, Sr. Palau') Ha fan? No senyor, no. Hotelers sí, ofer
ta complementaria no, i nasal tres cleim igualtat per a tot
hom, i com més petita és l'el]lpresa ... si s'ha el'afavorir algú 
ha ele ser als petits, no als grossos. Sr. Palau, no cerqui excu
ses ele lTlal pagador que. tanmateix la gent que escolta aixo -
que n'hi ha que escolta- no s'ho creu. Yostes estan fent parts 
i quarts, i vos tes el uen aquí excuses, pero no fan el que es 
elemana aquí, i el més important és la línia de subvenció ele 
quatre punts, i si hí ha un conveni Govern-entitats, a través 
ele la Conselleria el 'Hisenela per als hotelers, també n 'hi pot 
haver un altre per a I'oferta complementaria. 

Estuelis de mercat. Diu que es fan molts d'estudis, pero 
110 n 'ha dit cap que afecti a I 'oferta complen,lentaria. Que és 
dolent saber si hi ha molts o pocs bars') Es dolents saber 
aíxo? Quin, deIs estuelis que voste ha anunciat, té aquesta 
fínalitat? Del que he sentit cap, pero ciar, es tracta de dir que 
no i hem ele cercar excuses, evidentment. Yostes estan en 
una situació que han de dir que no. Per que? Per les raons 
que siguin, a les quals jo no entraré, i Ilavors ho .iustifiquen. 

Respecte del reciclatge del personal, cIar que hi ha cursos, 
jo ho sé, que n 'hí ha, pero específics per a l 'oferta comple
mentaria no n 'hi ha. Tal vegada seria bo que hi pogués 
haver tat el sector el'hosteleria, tal vegada es podria englobar 
dins al tres cursos, com diu el Sr. Pallicer. ]0 no ho pos en 
dubte, pero jo crec que esta ciar que fan falta uns cursos 
específics quant al reciclatge del personal i quant a les relaci
ons humanes. A més, el tema de relacions humanes -aprofit 
per dir-ho al Sr. Pallicer- pens que és molt important especi
ficar-lo perque un pes específic sobre el grau de satisfacció 
del turista, del consumidor que ve aquí C0111 a turista, i per 
aixo esta especificat clarament per a la gent que té U'acta
ment amb ells. 

1 per acabar, jo només vulJ insistir en una cosa. 
Aquesta petita empresa, d'un treballador, de dos, de tres, 
de quatre, de cinc treballadors, aquestes 14.000 empreses 
que hi ha aproximadament en el sector de I 'oferta com
plementaria formen un teixit social que té una impor
tancia grandíssima per al desenvolupament economic 
de la nostra comunitat autonoma i, a més, són unes 
empreses que, fixi's, tot el que guanyen queda aquí, a 
les IlIes Balears, no com al tres grans empreses que vé
nen aquí, evidentment fan inversions i les respectam i 
no és que anem contra elles, evidentment les respectam, 
pero Havors els beneficis se'n poden anar a un altra Iloc. 
En aquestes empreses petites, en aquestes 14.000 empre
ses aixo no passa, i aquest teixit social s'ha de cuidar 
perque és la base de la nostra prosperitat economica. Si 
vostes no ho volen fer és el seu problema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. lntervencions en contrareplica') 
El Sr. Pallicer té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Sé, Sr. Pascual, jo li vuIt dir 
que és evident que nosaltres donarem suport a la seva 
proposició, pe~que-creim que l'oferta complementaria, 
com he dit abans, és una pe<;:a cIau' dins 1 'engranatge, 
elins la cadena del producte turístic que tenim aquí, en 
aquestes illes i que si, evidentl11ent, com sembla i alman
ca ha sortit als mitjans de comunicació que la Conselle
ria d 'Hisenda dóna suport a la modernització hotelera, 
amb un 2%, mitjan<;:ant un conveni, creim que s'hauria 
de fer, almanco, igual amb l'oferta complementaria. 
Encara que ti vull dir també que així com varem pre
sentar una proposició per la formació, el nostre grup i 
aquest diputat va presentar, en el darrer trimestre del 
92, una proposta demanant precisament el que ara sem
bla que es signara en conveni, en uns moments en els 
quals hi havia una recessió turística, hotelera i ele la 
construcció, i era molt interessant reactivar el sector, i 
en el qual els interessos bancaris eren, en aquells mo
ments, més alts que ara. 

Sé, tal vegacla, voste amb aquesta pro posta podra 
aconseguir que, el'aquí a dos anys, també se li aprovi. Jo 
crec que aquí, Sr. Pascual, el més important és que 
duguin el projecte de Ilei ele modeniització ele I'oferta 
complementaria, i intentar, d'una manera o de l'altra, 
que mitjanc;ant pro postes i pressions del propi sector, 
que se'l tengui en compte. Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. El Sr. Palau té la paraula. 
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EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gnicies, Sr. President. Molt breument. Simplement dir-li, 
Sr. Pascual. Voste diu que n'hi ha que escolten, jo ho cree, 
voSH~ no ha escoltat, perque si hagués escoltat estic segur 
que moltes coses sobre les quals ens ha demostrat que tenia 
un desconeixement molt gros a la primera intervenció, no 
hagués caigut en la mateixa trampa a la segona. Li tom a 
repetir, hi ha estudis específics de restauració, Sr. Pascual. 
Hi ha cursos de formació per a restauració i oferta comple
mentaria. Els plans d'embelliment que Ji he dit, com és 
natural, beneficien no a unes determinades indústries, benefi
cien un municipi, pero dins el municipi hi ha els hotels, hi 

, ha els restaurants, hi ha la resta de I'oferta complementaria. 
1 

Ajudes? Voste diu: als hotels sí, pero a la resta, que són 
14.000, que són petites, no els les volen donar. Sr. Pascual, 
li he dit: decrets vigents de materia ajudes economiques del 
Govern Balear , per a 10ts iguals. Pel' tant. no diguem el que 
ha dit. i faci el favor cle, quan surti amb un tema d'aquests, 
no miri només les clates, no miri oportunisme, prepari-ho 
bé, i estudii"s la lIei, llegeixi la llei de modernització de 
I'ofe rta turística i veura que , de tot el que ha dit , la meitat 
de les coses no són certes. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Palau. Acabat .e l debat, passarem a la votació. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor. 28 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia queda rebutjada la proposició no de !lei 3367. 

Esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió, pero abans 
el 'aixecar la sessió, m 'agradaria fer I 'observació de recordar 

, als diputats que dema, dimecres. el pIe comen~ara, C0111 a 
partir d 'ara els dimecres, a les quatre de I'horabaixa, per 
acord de Junta ele Portaveus. El pie cOll1en~a dema a les 
quatre de l 'horabaixa. Gracies a tots. 
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