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EL SR. PRESlDENT: 

Senyores i senyors 'diputats, bon dia a tots, comen~a 
aquesta sessió plenaria ordinaria. 

1.1) Pregunta RGE núm. 5048/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Antoni Pallicer i Pujo], de] Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, relativa a situació en que es troba el Pla de modernit
zació de I'oferta complementaria. 

El primer punt correspon a les preguntes, i la primera és 
la 5048, del Sr. PaIlicer i Pujol, del Grup Parlamentarí SOCI
ALISTA, relativa a situació en que es traba el Pla de mo
dernització de I'oferta complementaria. Té la paraula el Sr. 
Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. La pregunta esta relacionada 
amb tota I'oferta complementaria i té aquest sentit: 
Voldríem saber en quina situació es traba en aquests 
moments aquest Pla de modernització de I'oferta com
plementaria. Ja fa més d'un any i mig que es presenta 
a aquest parlament un prajecte de !lei per dur-Io enda
vant. Si ens podría dir el Sr. ConselIer. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula el Sr. Conseller de 
Turisme. 
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
Riutort): 

Gnkies, Sr. President. Sr. Pallicer, com voste sap i com 
bé ha dit, es va retirar de la comissió per acord entre tots els 
grups parlamentaris, es varen fer una serie de retocs i de 
modificacions tecniques que en definitiva el que espera ven 
era poder adaptar la Llei a la futura Ilei d'arrendaments 
urbans que ha estat ja aprovada pel Parlament nacional, i en 
aquests moments estaja a tramit de consulta dins les associ
acions empresarials, i Ji puc anunciar que sera duita al pro
per conseIl de govern perque pugui se!' remesa una altra 
vegada al Parlament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar intervenir el Sr. Pallicer? 
Té la paraula. 

EL SR. PALLICER r PUJOL: 

Tot el que ha explicat el conseller ens pare ix bé; és a dir 
que ens pareix bé que s'intenti fer una lIei amb més cura de 
la que ens havien duit, perque la tecnica jurídica, la veritat, 
era molt feble, molt dolenta, deixava mol tes Ilacunes. El que 
passa, el que havia de dir, és que ens hagués agradat que 
almanco per elegancia parlamentaria ens~hagués comunicat 
un poc els motius pels quals es retardava tant, perque la 
veritat és que nosaltres no hem tengut cap comunicació al 
respecte. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
ConseIler? No. 

1.2) Pregunta RGE núm. 4992/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM 
I EEM, relativa a traspas de competencies de la Biblioteca 
Pública de Maó al Consell Insular de Menorca. 

La pregunta número 2 que estava prevista, la 4992, del di
putat Sr. Gomila i Barber, relativa a traspas de competencies 
de la Biblioteca Pública de Maó al Consell Insular de Menor
ca, esta retirada per escrit número 5059. 

1.3) Pregunta RGE núm. 5049/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Antoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALlS
T A, relativa a actes per "overbooking" que s'han aixecat. 

1 passam a la tercera pregunta, que és la 5049, del diputat 
Sr. Pallicer i Pujol, del Grup SOCIALISTA, relativa a actes 
per overbooking que s'han aixecat. Té la paraula el Sr. Palli
cer. 

EL SR. PALLICER I PUJOL: 

Gra.cies, Sr. President. És de tots conegut que hi ha hagut 
una temporada quant a nombre de visitants excel'lent, possi-

blement, com varem comentar en el debat de la Comu
nitat, en el debat de la secció 12, sera un exercici record 
en la historia del turisme, possiblement. J, cIar, la nostra 
pregunta va relacionada amb el tema de I'overbooking, 
i el que ens agradaria saber per part del responsable de 
Turisme, és a veure si hi ha hagut overbooking, quantes 
actes s'han aixecades, i si ja s'han aplicat les sancions i 
amb quines quanties. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Té la paraula el conseIler Sr. 
Flaquer. 

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

Gracies, Sr. President. Com vos te bé sap, Sr. Dipu
tat, l'overbooking no és un terme conegut o fixat dins la 
lIei turística. Concretament I 'únic que podem saber és 
que la L1ei 6/89, de funció inspectora i sancionadora en 
materia de turisme parla en el seu article 10.2, apartat 
g), que la reserva confirmada de places d'allotjament en 
nombre superior a les disponibles, sempre que es produ
eixi una sobreocupació efectiva és una infracció greu 
que donara Iloc a les sancions oportunes. 

Ido actes aixecades en relació a aquest article 10.2.g), 
només se n 'ha aixecada una durant la temporada, i esta 
encara dins el seu corresponent expedient, es fa logica
ment tot un procés contradictori, alla on l'interessat i 
I'afectat fa el plec de descarrec, i suposam que en breu 
es podra arribar al final d'aquest procediment, que sera 
segurament una sanció a carrec d'aquest establiment que 
ha incorregut en aquesta practica. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Pallicer? Té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Bé, miri, hi ha una realitat 
que tothom coneix, a pesar que aquest article que voste 
m 'ha comentat esta aixÍ dins la Llei d 'inspeccions, pero 
1.a realitat és la realitat, i la realitat ha estat que inde
pendentment que aquest overbooking que voste ha ex
pressat sense nom, que em pare ix molt bé, pero que tots 
tenim díns el cap, perque fins i tot va sortir a la BBC 
britanica i causa una mala imatge tremenda; voste sap 
que és impossible que just s'hagi produi't un cas d'over
booking dins les Balears. Voste sap que almanco a Ma
llorca més del 90% deis hotels de maig a final s de se
tembre els caps de setmana tots han tengut casos d'over
booking per un, dos o tres dies. 

Aquí qualque cosa falla. O no hi ha els canals ade
quats, o hem de reformar legislació, o hem de fer qual-



5584 DIARI DE SESSIONS / Núm. 135/ fascicle 1 /30 de novembre del 1994 

que cosa, perque, miri, jo estic content així com s'han pro
duit tots els casos d'overbooking que hi ha hagut, perque no 
hi ha hagut grans escandols cap a J'exterior, llevat del que 
hem comentat, que va sortir a la BBC. Pero també li puc dir, 
perque I'experiencia ens ho diu, que tota aquesta gent que 
no han trobatel que havien pagat quan han arribat, tard o 
prest ho fan pagar dins el mercat, perque ho comuniquen i 
és com una ona de neu que es va fent grossa. Per tant jo li 
recoman, Sr. Conseller, que ens adaptem a la realitat i accep
tem les coses com són, i en bé de tots actuem. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Conseller? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Miri , Sr. Pallicer, voste m'ha de
manat quantes actes s'han aixecat en materia d'overbooking . 
Jo li he dit que si per overbooking entenem el que disposa i 
preveu l 'article 1O.2.g), doncs només n 'hi ha haguda una. Si 
vos te em parla de situacions d'incompliment de contracte 
que poden donar Iloc a sancions lleus o infraccions lleus, 
logicament n'hi ha hagudes ñ1és, que s'estan detectant; i jo 
tenc fins i tot aquí un llistat, del voltant d'unes 39 o 40 actes 
aixecades per incompliments de contracte menors, pero que 
no degeneren amb el fet de la sobreocupació efectiva, que és 
com nosaltres coneixem 1 'overbooking. Jo crec, Sr. Pallicer, 
que després el 'una temporada alla on sabem que segurament 
la culpa que es produeixin aquestes situacions no és del nos
tre empresariat, sinó d'una practica contractual que jo crec 
que col'loca en una situació feble el nostre empresari, crec 
que podem parlar avui en dia aquí que hem tengut una acta 
d'overbooking per sobreocupació efectiva, i al voltant de 39 
040 actes d'incompliment de contracte és per sentir-nos més 
o manco satisfets del nostre empresariat, i crec que intentar 
fer veure el contrari és fer veure coses allé't on no hi són. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. 

1.4) Pregunta RGE núm. 4993/94, de I'Hble. Sr. Diputat __ 
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, relativa a tancament d'alguns serveis a la Biblioteca 
Pública de Maó. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 4993, del diputat 
Sr. Gomila i Barber, del Grup PSM 1 EEM, relativa a tan
cament d'alguns serveis a la Biblioteca Pública de Maó. Té 
la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, ens varem assaben
tar aquesta setmana passada que alguns serveis de la Bibliote-

ca Pública de Maó havien estat tancats per baixes del 
personal que alla treballa. No tenia previst la Conselleria 
que es poguessin produir baixes, i evitar aquest tanca
ment? 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies. Sr. Gomila. Té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Gomila, efectivament té raó; es va produir per concurs 
de trasllats, que aixo no se sap fins al darrer moment si 
es produira o no . També hi ha una baixa laboral de 
llarga temporalitat, i aquesta sí que podia ser prevista, 
efectivament. Li puc dir que és una qüestió conjuntural, 
que ens varem posar immediatament en contacte amb la 
Conselleria de la Funció Pública, i puc dir que en aquest 
moment practicament esta resolt aquest tema. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. CO[lseller. Vol tornar fer ús de la paraula 
el Sr. Gomila'TNo. 

1.5) Pregunta RGE núm. 4994/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parla
mentari PSM I EEM, relativa a cobrir places vacants de 
la Biblioteca Pública de Maó. 

La cinquena pregunta és la 4994, també del Sr. Go
mila, relativa a cobrir places vacants de la Biblioteca 
Pública de Maó. Té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr . President. Sr. Conseller, molt Iligada 
amb l'anterior, per a<;o tampoc no he volgut usar el 
torn de replica, és quan preveu la Conselleria cobrir 
aquestes places que en aquests moments són vacants, 
tant la baixa temporal com les dues que s'han produit 
per concursos de trasllat, a fi de no demorar més el 
tancament d 'aquests serveis que té la biblioteca de Maó . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Té la paraula el conseller Sr. 
Rotger. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Gomila, n'hi ha una, de 
vacant. L'altra és substitució. En tot cas li puc dir que 
les gestions d'avui, que aprofitant aquesta pregunta que 
li agraesc moltíssim, perque tal vegada havien d'haver 
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tengut informació més directa, més de la direcció del centre, 
peró en tot cas li puc dir que jo crec que dins aquesta setma
na estara resolt aquest problema, segons les darreres infor
macions que he tengut avui mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 

, 
Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 

Gomila? No . 

1.6) Pregunta RGE núm. 4995/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
Joan Bosco Gomila i Barber, del Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, relativa a l'ajustada plantilla de la Biblioteca Pú
blica de Maó. 

Passam a la sisena pregunta, també del Sr. Gomila, relati
va a l'ajustada plantilla de la Biblioteca Pública de Maó. Té 
la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER. 

Gnkies, Sr. President. No creu que per evitar que es 
pugu in produir aquestes situacions, la plantilla esta molt 
ajustada, no creu que seria possible, i sobretot a efectes de 
substitució quan hi ha baixes pel' malaltia, i per evitar el 
tancament d'aquests serveis, que la plantilla estigui molt 
ajustada? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Té la paraula e l conseller Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Gomila, evidentment, com més 
personal , millor, per atendre els serveis, peró hi ha un prin
cipi que ningú no pot oblidar, i nosaltres menys encara, el 
capítol 1. És a dir, per raons de rac ionalitat i d'eficacia es 
tracta d'atendre el millor possible un servei amb el mínim 
de personal , perque si no, el capítol 1 es dispararia, i a aixo 
anam. No es pot tenir una reserva per substitucions, o no es 

ó" pot tenir una plantilla més ampla per si un cas hi ha una 
baixa, sinó que hem d 'actuar amb més eficacia, de manera 
que quan es produeix una baixa es pugui substituir immedia
tament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gdcies, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula el 
Sr. Gomila? Té la paraula. 

~ EL SR. GOMILA I BARBER: 

7 

-
Gracies, Sr. President. Jo comprenc que s'ha de donar un 

servei amb el menor personal, pero és evident que durant 
aquestes setmanes que aquest servei esta tancat no s'ha donat 
cap tipus de servei. Jo no li demanara que contracti a través 
de capítol 6, pero sí que es tenguin previstes possibles bai-

xes, tant de personal, baixes de malaltia com en aquest 
cas conjunturals amb el tema del concurs de trasllats, 
que jo crec que una baixa per concurs de trasllat sí que 
pot estar prevista, perque la gent ha de fer una instancia 
i ha de fer una serie de sol·\icituds. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Vol tornar fer ús de la paraula 
el conseller? No. 

11.1) Proposició no de JIei RGE núm. 4495/94, pre
sentada peI Grup Parlamentari PP-UM, relativa a regu
lació del transit del port de Sant Antoni (Eivissa) . 

Passam al segon punt de I 'ordre del dia, que corres
pon a proposicions no de lIei, i veurem en primer lloc la 
4495, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regulació del transit del port de Sant Antoni d 'E ivissa. 
Té la paraula pel grup proposant el diputat Sr. Marí i 
TUL 

EL SR. MARi I TUR: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats . 
Molts .deis que estam aquí, vull pensar que quasi tots, 
coneixem I'illa d'Eivissa, una illa que ja als seus primers ~ 
segles de fundació era reconeguda a tota la Mediterrani a 
com a lloc on hi hab itava gent de totes les races , i que 
tenia unes cases i unes murades admirablement ben 
constru¡·des; una illa, Eivissa, que rebé influencia de 
totes les cultures que per ella han passat. Els toponims 
en són una bona mostra: de l'Imperi Roma hem heretat 
un nOl11 de lloc formós i viu, Portmany, originariament 
Portus Magnus. Alla, cap al segle XIV, es va aixecar vora 
aquesta badia de Portmany una església fortalesa artilla
da dedicada a Sant Antoni, i que amb gran respecte per 
la historia política i religiosa, el nom oficial d 'aquesta 
vila és Sant Antoni de Portmany. 

Feta aquesta breu introducció historica. vull dir que 
avui al 1I0c deis convidats hi tenim el batle de la locali
tat, perque el tema que tractam li ocupa el temps i li 
preocupa. a ell i a tot el poble que ell i nosaltres repre
sentam. 

En aquesta mateixa cambra hem sentit parlar molles 
vegades del municipi de Sant Antoni de Portmany. Car
reteres, rotondes, arees naturals , es Amunts, turisme, 
Salaria, expropiacions, Museu Naval, han portat a aquest 
parlament l'entranyable nom de Portmany. Pero avui 
venim a parlar i a defensar la principal i única riquesa 
de Sant Antoni de Portmany, el seu port, la seva badia, 
que és el cor i motor de la seva única indústria, el turis
me. 

És per aixo que nosaltres demanam al Parlament de 
les IIles Baleals que insli el Govern de la Comunitat 
Autonoma per tal que dins el termini de tres mesos 
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reguli les capacitats de trafic en el port de Sant Antoni de 
Portmany, que siguin compatibles amb la tipificació de nucli 
turÍstic que té la localitat, mantenint els usos de refugi pes
quer, turisme nélutic i esportiu, aixÍ com de transit de pas
satgers amb els seus vehicles accessoris. Sant Antoni, sen yo
res i senyors diputats, és una altra Fuenteovejuna, pero 
aquesta unitat no és ni d 'un partit, ni d 'unes persones, ni 
només d'algunes entitats, és la veu clamorosa, reiteradament 
repetida, de tot el poble, especialment de Sant Antoni, i aixÍ 
ho demostren aquests documents que m'he preocupat en 
buscar, i així ho diu un acord de PIe, firmat i acordat per 
unanimitat de tots els partits polítics amb representació a 
Sant Antoni, alla per I'any 89, on es demana i s'acorda "que 
el puerto de San Antonio sea únicame11le para el tráfico de 
pasajeros, con barcos mixtos de pasajeros y vehículos, que se 
elimine totalmente el tráfico de cOl1lenedores con la mayor 
brevedad, y en todo caso antes del verano del 91, Y que se 
realice definitivamente la ordenación del pueno con la ubica
ción de club náutico y mueLLe de pescadores, y tráfico de 
bahla, con instalaciones en el resto de la IIil/a ". 

I així ho diu també un acorcl del Consell Insular firmat 
1 'any 89, un acord de la Comissió de Govern que diu "de 
conformidad con lo solicitado por el Ayuntamiento de San 
Antonio Abad por unanimidad se acuerda apoyar al mismo 
ante la COl1seLLeria de Obras Públicas y Ordenación del Terri-

-torta del Govern bale.ar y la Administracióll del Estado para 
que el puerto de San Antonio sea únicamente para el tráfico 
de pasajeros, se elimine totalmel1le el tráfico de comenedores 
con la mayor brevedad, y se realice definiúvamel1le la ordena
ción del puerto con total integración en el resto de la viLLa". 

I així ho diu també amb una carta que va escríure el que 
llavors era conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Ter
ritori, el Sr. Jeroni Saiz GOl:nila, quan en una contestació a 
una denúncia formulada per l'Ajuntament de Sant Antoni, 
aquesta conselleria amb aquesta carta que llegesc, diu en el 
seu punt primer "El puerto de San Antonio no tiene carácter 
comercial" Així ho diu també un document signat pel Sr. 
Jeroni Saiz, el Sr. President del Consell Insular, el Sr. Conse
ller sense cartera, i el Sr. Batle de Sant Antoni, en un docu
ment que diu que el port de Sant Antoni és un port de refu
gi reconegut com a tal en el Reial Decret 450/85, de transfe
n~ncies en materia de ports, "por lo que no debiera tener 
ningún tráfico de mercancías. Pese a lo anterior, la Dirección 
General de la Marina Mercal1le tiene otorgadas dos concesio
nes de línea regular, una anterior y otra posterior a la trans
ferencia del puerto que permiten el tráfico de mercancías. 
Estas concesiones debieran ser anuladas por estar en clara 
contradicción con el carácter del puerto. La isla de Ibiza 
necesita de un puerto comercial e industrial alejado de cual
quier núcleo urbano turístico, que permita el abastecimiento 
comercial e industrial de la isla sin problemas de incompatibi
lidad con la actividad turística. Como consecuencia de lo 
antes expuesto acuerdan exigir a la Dirección General de la 
Marina Mercante que no autorice ninguna nueva línea regular 
con el puerto de San Antonio, solicitar de la Dirección Gene
ral de la Marilla Mercal1le que estudie e inicie los trámites 
necesarios para anular las concesiones anteriores o para mo-

dificarlas con destino al exclusivo tráfico de pasajeros y 
vehículos propios de los mismos; con carácter de urgen
cia solicitar la retirada de la línea regular del buque 
"Cala Galdana el transporte se efectuará normalmente 
con buques exclusivos para pasajeros o mixtos. Los 
vehículos cargados de mercandas deberán salir directa
mente desde el interior del barco al exterior del recinto 
sin manipulación ni almacenamiento", etcetera. 

Així també ho diu una carta que el Partit Popular de 
Sant Antoni va dirigir a l'alcalde d'aquesta localitat, alla 
on es manifesta clarament i rotunda: "La Junta directiva 
local del Partit Popular, que m 'honor en presidir, va 
acordar unanimement reiterar-li la seva absoluta oposi
ció del partit a la utilització del port de Sant Antoni per 
al transit de mercaderies". Així també ho diu el Con
grés del Partit Popular recentment celebrat a Eivissa, 
al la on un deIs punts diu: "Respecte del port de Sant 
Antoni, es reconeix la importancia vital per al present 
i el futur del turisme que té la badia de Portmany, i per 
tant dona m suport a I'eliminació del transit de mercade
ríes i de qualsevol altra activitat o instal'lació que perju
diqui el futur turístic"; i així també ho diu diumenge 
passat un destacat socialista en una carta publicada al 
diari d'Eivissa, alla 011 s'assenyala que "lo que ha ocu
rrido en los últimos años es una anomalía IOtalmente 
ilegal -es refereix al port de Sant Antoni- aunque en ella 
hayan participado la Dirección General de la Marina 
Mercaf1le concediendo licencia de [úleas mart'limas a 
compañ{as navieras desde Denia o Gandía a un puerto 
110 legalizado como de interés general y que no está entre 
fos preIJislOs en el artículo 3.5 de dicha ley, que también 
requieren controles adualleros, de sanidad, y comercio 
exterior" 

Senyores i senyors diputats, si tots els camins porten 
a Roma, !Ots els esfon;os del Partit Popular i els partits 
i grups de l'oposició que vulguen donar suport a la nos
tra petició, aniran dirigits, Sr. Batle, senyores i senyors 
diputats, que Sant Antoni puga gaudir d'un port i d'una 
badia que convidi a la tranquil'litat i a la pau, a la con
templació del sol ponent i de veles inflades, si ens posa m 
una mica poetics. En definitiva, fer realitat allo que és 
la voluntat d'una amplíssima majoria del poble de Sant 
Antoni i el somni de milers de forasters que ens visiten 
i vénen a veure un poblet costaner el 'una illa de la Me
diterrania. 1 em sap greu que aquí no hi siga el conse
lIer el 'Obres Públiques i Ordenació del Territori perque, 
tal com feim amb aquesta petició, exactament a primers 
de man;, si eléu vol, de rany vinent, hi haura una pre
gunta amb petició de res posta oral d'aquest diputat que 
els parla per tal de demanar-li al Sr. Conseller si ha 
donat compliment a allo que estic segur que avui aquí 
s'aprovara, mantenir la bellesa de la badia de Sant An
toni de Portmany és un bé superior que ha d'estar per 
damunt de qualsevol altre intereso Gracies, Sr. Presi
dent. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ i Tur. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
els Sr. Vidal i Juan té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gra.cies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
tats. En una anterior sessió ja varem tractar aquí el tema del 

\ 

port de Sant Antoni d'Eivissa. Va ser el passat 8 de novem-
bre, amb la presentació per part d 'aquest diputat de la FIEF 
d'una proposició no de llei en que es demanava fonamen
talment, i tal com reclamava i reclama el propi alcalde, del 
PP, de Sant Antoni, que s'acabas amb el transit de mercade
ries a aquell port. Era en el curs d 'una sessió vespertina, i 
d'una intervenció -per part d'aquest diputat almenys- res 
pus, que diuen aquí, viperina. 

Després d'aquell debat, que va tenir un portaveu diferent 
que el d'avui, on també -tant de bo que acaba d'arribar- es 
va presentar per pan del Grup PP-UM una esmena in \loce 
que deia textualment, perque eSlava en castell<l.: "El Parla
menl de las islas Baleares insla al Covern de la Comunidad 
Autónoma a que en el plazo de (res meses regule las capaci
dades de tráfico en el puerto de Sam Antoni de Portmany. que 
sean compatibles con la tipificación que de núcleo turútico 
tiene la localidad, manteniendo por ende)os-ilsoS de refugio 
pesquero, turismo náutico y deportivo as{ como de tránsito 
de pasajeros con sus velu'culos accesorios". Panta rei va dir 
Heraclit: tot flueix, tot devé, tot canvia. Efectivament avui 
el Grup PP-UM ha canviat fins i tot de portaveu, i ha pre
sentat una proposició no de llei exactament igual que l'esme
na in \ioce que redactada en castella es va presentar aquí, i 
que no vaig acceptar, i ara diré per que. Ha canviat, esta 
redactat en catala, i ha callviat el portaveu, que dóna la 
casualitat que és el germa de l'alcalde de Sant Antoni, la 
qual cosa em pareix molt bé, perque aquí no hi ha incompa
tibiJitat. Pero el mateix que ha fet el germa de I'alcalde de 
Sant Antoni, defensant el que vol l'a lcalde ele Sant Antoni, 
el que vol el poble de Sant Antoni, que va quedar en aquest 
mes que ha transcorregut en evidencia a un altre debat, no 
parlamentari, pero sí d'opinió que hi va haver, i on ¡'alcalde 
va dir el mateix, i on fins i tot algunes informacions deien 
que si no es I!evava el tdfic de mercaderies al port de Sant 
Antoni no es presentaria a les properes eleccions com a tal, 
aixo ho deien les informacions. 

Dones bé, avui afortunadament han canviat el portaveu, 
i l'actual, el d'avui, ha defensat el mateix que jo vaig defen
sar. L'anterior, a pesar d 'aquesta esmena in \lace, es veu que 
duia el discurs preparat d'abans de formular l'esmena, i va 
fer una defensa aquí del trafic de mercaderies de Sant An
toni, pero total i absoluta. Recordi aquell senyor que va fer 
de portaveu que parlava de 70.000 tones, que a veure on le.s 
havíem de posar, i aquestes coses. 1 ara avui resulta que el 
germa de 1 'alcalde ha sortit en la seva defensa, ha agafat el 
discurs, ha tradui't en catal<l el mateix que proposaven aquel! 
dia, i jo els dic, i aquí vé l'explicació: Després d'aquell de
bat, com els he dit, al!a a Sant Antoni n 'hi va haver un, es va 

poder comprovar el que pensa el poble de Sant Antoni, 
el que pensa el propi alcalde en aquest tema; i allo de les 
70.000 tones pare ix ser que no és precisament el que 
preocupava i preocupa el poble i ¡'alcalde de Sant Anto
ni, i em preocupa a mi; perque escolti, Sr. portaveu 
adjunt i avui portaveu, del Grup PP-UM, voste ha dit 
moltes coses i ha dut documents de tot el que s'ha dit i 
tot el que s'ha escrit, pero hi ha els fets. Sr. Portaveu, 
quan voste encara no podia sortir com a germa de I'al
calde, perque encara no era alcalde, aquÍ jo tenc el 
testimoni del Molt Honorable President de la Comunitat 
Autonoma, que ja hi havia alguns que ens preocupavem 
per aixo, i ell el primer. 

o sigui, esta clar, i el mateix Sr. Conseller que voste 
ha citat ho va dir en una carta, que el que vol el poble 
de Sant Antoni, el que s'ha escrit i s'ha dit per part del 
Govern de la Comunitat Autonoma, i per part del grup 
del PP i per part de tothom. Pero que s'ha fet? No s'ha 
fet res en aquest sentit. 1 vaig sortir jo i vaig creure que 
podria fer de defensor del que no era d 'un partit ni d'un 
altre, el que era del poble de Sant Antoni, i que consti 
que no és que jo pujas a cap carro, ni que volgués, com 
dei a el portaveu accidental ele l'altre dia, no. Perque jo 
ja hi havia pujat moltes vegades, i aquí hi ha una cosa 
que vostes han de comprendre, no es tracta de mercade
ries sÍ-mercaderies no, es tracta que es puguin operar 
vaixells, que es pugui convertir en un port c9mercial i 
que sigui compatible, com demanen vostes avui en la 
seva proposició no de llei , compatible amb el turisme 
nautic i del port esportiu; el problema és deIs vaixells . 

Pero qui té aquest problema, senyors? No el tenen 
vostes, ni el tenc jo, ni el té el poble de Sant Antoni. 
Per aixo avui, l'altre dia va ser una sessió vespertina, i 
avui es du aixo aquí en una sessió matutina; jo m'atre
vese a dir més: i de forma sibil·lina. 1 que consti que jo 
també em document, i a voltes fins i tot sé buscar en el 
diccionari, que ningú s'ofengui. El diccionari de la Reial 
Academia en l'edició del 92 diu que sibilino ve de sibila. 
La sibila "era una mujer -en aquest cas no hi ha trans
vestisme, supos- era una mujer sabia a quien los antiguos 
alribuían espíritu profético". Ah, pero sibil'lina figura
dament vol dir també quelcom misteriós, fosc, amb 
aparen~a d'important. Senyors, estam en una sessió 
matutina, en que es discuteix un problema que no és ni 
s'aquest parlament ni del poble de Sant Antoni, ni del 

'. Grup del PP, i per tant es du una proposició no de llei 
que pot tenir una connotació sibil'lina, i agafin les ac
cepcions que vulguin. 

Jo, per tant, no votaré en contra. Jo, la FIEF, que 
represent aquí, ja va presentar una proposta de resolu
ció quan el debat de l'estat de l'autonomia que es va 
aprovar per unanimitat, on demanavem que dins aquesta 
legislatura es definís I 'ús i la tipificació deis ports que 
depenen de la Comunitat Autonoma. Es va acceptar, el 
propi Sr. Conseller d'Obres Públiques, al qual desig un 
pronto i total restablecimiento -tard un poc per traduir-



5588 DIARI DE SESSIONS / Núm. 135 / fascide 1 / 30 de novembre del 1994 

va assentir amb el cap i va-dir que sí, i tots vare m votar que 
sí. 1 vostes avui demanen que sigui n tres mesos. Jo m'abs
tendré, per allo de sibil'lina, perque jo no ... eh?, pero pens 
que és molt positiu aixo, perque almenys d'aquí a tres me
sos sabrem el que jo havia demanat al final; fins i tot sabrem 
si tendrem al meu amic l'alcalde de Sant Antoni, aquí solita
ri, al públic, recolzat pel seu partit, naturalment, pero solitari 
com a únic assistent al públic, si el tendrem de candidat del 
Partit Popular a I'alcaldia de Sant Antoni. En el mar¡; ho 
sabrem, i en el mes de mayo te lo diré, ja sabrem si será una 
o será un clallel. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. GUASCH IRISAS: 

Sr. President, li volia demanar la paraula per al'lusions 
directes al que era el portaveu en I'altra intervenció que hi 
va haver. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha 1I0c a al·lusions. Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH IRISAS: 

Jo cree que han estat molt di rectes, Sr. President, pero 
acataré la seva decisió. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc a al'lusions, Sr. Guasch, no hi ha 1I0c. 

Sr. Sansó, Grup PSM 1 EEM, té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem 
escoltat les intervencions en aquest par/ament sobre aquest 
tema, després de la proposició no de llei presentada pel 
Grup Par/amentari Mixt de I'altre dia relativa a la destinació 
i ús del port esportiu de Sant Antoni, recordam que va ser 
discutida i denegada en aquest par/ament. Trobam avui una 
altra proposició no de lIei, del Grup Parlamentari PP, dema- _ 
nant més o manco el que es demanava. Per tant nosaltres no 
acabam de veure cIar que, com ha dit cert portaveu, aixo 
sigui una cosa de cap partit. Nosaltres hi trobam i hi veim 
una cosa precisament d'un partit polític, en el sentit que 
l'altre dia varem escoltar paraules deis portaveus, paraules 
un poc crispades; no es varen acabar d'anomenar, pero sí 
que es va deixar en I 'aire que hi havia uns poders factics que 
pesen molt, que el problema que es du el plantejam des de 
fa molts d'anys, és degut a moviments empresarials incompa
tibles. 

Nosaltres, vist tot aixo, creim que en aquests moments la 
nostra postura millor és I'abstenció, ja que si el tema s'ha-

gués volgut solucionar, cree que amb aquesta resolució 
que diu el Sr. Vidal faria esto na que aixo estaria solucio
nat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
Sr. MarÍ i Serra té la paraula. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. La 
historia ja l'ha feta -i per cert, molt bé- el portaveu del 
PP, per tant jo em limitaré a comentar aquesta proposi
ció no de lIei. 

Els diputats que som nous dins aquesta cambra hem 
sentit a parlar als que són més experimentats, dient 
"avui hi ha un debat interessant, és important. Avui no 
hi ha practicament res, el debat sobre aquest tema és un 
debat que ja havÍem tingut altres vegades, i que avui 
tomam a repetir". És evident, sen yo res i senyors dipu
tats, que l'atenció d'aquesta cambra va en funció de la 
importancia deis debats que s'ha de tractar. 

El tema que -tractam en aquesta cambra, aquesta 
proposició no de Ilei, és del últims' que he anomenats, 
perque com tots vostes saben, ara fa 22 dies -ja ho ha 
dit el Sr. Vidal- tingueren un debat sobre el tema que 
avui ens ocupa, amb l'única diferencia que fa 22 dies la 
proposta venia per una banda del Grup Mixt i per altra 
del Grup Socialista, i la d 'avui ve per part del Partit 
Popular, que baix el nostre entendre si res han fet, ha 
fet empitjorar la proposta respecte de la nostra, així 
com deixar cIar que el port de Sant Antoni s'ha conver
tit en una baral1a dins les files del Partit Popular. Si no, 
ja em diran vostes en que s'assembla el discurs del por
taveu en aquest tema a la proposició no de lIei del Grup 
Mixt i la que s'ha feta avui. Les declaracions de l'alcalde 
de Sant Antoni als mitjans de comunicació, que deia que 
si no es retirava el tratic de mercaderies renunciaria a la 
seva reelecció, aixo sÍ, matisant-les uns dies després, 
dient que acceptaria la carrega menor com a possible 
rectificació de les seves paraules. 

Quin ha estat el seu problema, sepyores i senyors del 
Partit Popular? Que per una banda s'han sentit obligats 
a donar suport als interessos del Sr. Matutes -jo ho diré 
dar el Sr. Vidal ha fet un símil que m 'ha paregut bas
tant ( ... )- i les seves navilieres; i per una altra no podien 
deixar 1 'alcalde de Sant Antoni sense el seu suport da
vant un sector molt concret d 'aquesta població. Pero 
realment ho tenen difícil, perque si bé la companyia 
Flebasa ja va manifestar la seva disponibilitat de deixar 
d'operar a aquest port, sempre que la mesura afectas 
totes les companyies, la naviliera Pitra, que tots sabem 
de qui és propietat, ha vingut insistint en els mitjans de 
comunicació que no estaven dispostos a renunciar a 
l'activitat que vénen c1esenvolupant a aquest port. 
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El Grup Socialista ja va deixar ciar quina era la seva pos
tura al respecte. Ho va deixar ciar en el Pie de l'Ajuntament 
de I'any 89, a que aquí s'ha fet menció; ho va deixar ciar 
dina aquesta cambra, fent una proposta concreta; i ho ha 
deixat ciar davant tots els mitjans de comunicació. Varem 
dir, i continuam dient, que baix el nostre- entendre és bo per 
a Sant Antoni i per a Eivissa en general mantenir el transit 
de passatgers i carrega menor, sempre que la llei ho permeti. 
En aquest cas vull recordar-li al portaveu del PP que si aquí 
es fa alguna il'legalitat, la fa precisament el Partit Popular , 
que és el que permet el trafic en aquests moments, no és cap 
destacat membre del Partít Socialista a Eivissa. 

Per a ltra banda el Grup Socialista, ja hem dit abans, no 
volem entrar en disputes de família dins e l Partit Popular. 
Entenem que aquestes dispu tes van en perjudici deIs ciuta
dans i que la falta ele claredat en la proposta que ens presen
ten avui aquí no beneficia ningú, i la podríem qualificar 
d'una tactica e lectorali sta, per eleixar passar el temps fíns a 
les eleccions sense arreglar res. i lIavors ja ve urem. 

Per tant rúnic que veim bé en la seva proposta és el que 
ja demanava el Grup Soc ialista en el seu moment, i és que la 
Conselleria d'Obres Públiques i Orelenació del Territori es 
pronunci'¡ sobre I'ús i e l destí que vol per a aquest port, 
cosa que entenem que hauria pogul ser resalta el passat dia 
8, ja ho han dit altres portaveus, quan es varen tractar les 
proposicions no de lIei del Crup Mixt i el Grup Socialista. El 
d'avui ha estat allargar un debat sense sentit, per intentar 
contentar i buscar solucions a les contradiccions i distintes 
postures dins el Partit Popular, que entenem que mai haurien 
d 'haver arribat a aquest parlament. Davant aixo, el Grup 
Socialista s'abstendnl en aquesta proposició no de \lei . Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Serra. Tom de replica. Sr. Marí i Tul' 
té la paraula. 

E L SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr. 
Vidal, almenys I 'abstenció en aquest cas I 'entenc jo en posi
tiu, per tant gracies per aquest diguem mig suporto Pero 
voste que ha estat un bon periodista del diari d'Eivissa, re
cordara que justament aquest diputat que li parla ni és sibili
no, ni és matutino, ni és vespertino, ni és de matí, ni és de 
tarda ni és de nir: voste que ha treballat tants d'anys en el 
diari d'Eivissa busqui a les hemeroteques, i recordara algun 
enfrontament dialectic i respectuós. Per tant, no venguin 
aquí a culpar-nos d'una cosa que no és exactament que els 
mou si no és allo de pensar que el Partit Popular sempre 
guanya a Eivissa, i qualsevol cosa que es diga en contra. 
sempre es pot recollir alguna cosa. 

Quant al que voste ha dit en la seva explicació, el meu 
grup té la sort que pot triar entre unes quantes dotzenes de 
portaveus, i un dia en parla un. I'a ltre en parla l'altre . i pos-

siblement quan anem al Consell d'Eivissa tal vegada 
aquest tema el portara un altre. El poble ens dóna la 
possibilitat de ser molts que defensam una mateixa idea 
i un mateix partit. 

Sr. Sansó, a voste li die el mateix: Ni poders factics, 
no en tene cap més que la me va consciencia, cap ni un , 
lí jur amb la Bíblia en la ma, cap ni un, cap ni un . 
Ningú no m'ha vengut a dir ni el que havia de dir ni el 
que havia de fer ; m'ho ha dit el meu germa, i amb mol
ta d'honra, tenir un germa a Eivissa batle del Partit 
Popular, defensor d'unes idees familiars, que el meu 
pare també va ser batle, i sempre hem estat fidels a la 
nostra ideo logia i mai no ens hem anat canviant. Dir 
aixo, que poder factics, ni un . 

Sr. Marí i Serra, voste parla de baralles del Partit 
Popular a Eivissa. la els agraclaria. ja; ja els agradaria 
que n 'hi hagués , de baralles. 1 efectivament , pot ser que 
hi hagi baralles, i és bo que hi hagi baralles dins el par
tit. Dins el partit és bo que hi hagi confrontac ió, pero 
quan s'han solucionat els problemes, com una pinya 
estam aqu í, el partit cle Sant Antoni, l'Ajuntament de 
Sant Antoni, e l Consell c1'Eivissa, i també hi estara el 
Govern balear. Per aixo, i ahir ho varem veure ben clar, 
els diputats d'Eiv issa, entre d'altres, li donam suporto I 
repetesc, que si el Govern no fa el que aquí se Ii dema
na en tres mesos, lIavors li demanarem responsabilitats. 

Mai no ens hem oposat que Sant Antoni no hi hagi 
vaixells en transit de passatgers i els vehicles que portin. 
És més, si pogués fer bo per a I'economia de l'i\la, tam
poc no hi hauria cap inconvenient que aquestes camio
netes de 3.500 quilos poguessen arribar amb verdura, 
amb peix o amb cam. El que no volem és trafic amb 
contenidors enormes, no ho volem, no volem aquestes 
mercaderies, i no ho volem ni en eivissenc ni en catala, 
ni al matí, ni a la tarda ni a la nit , no volem mercaderi 
es al port de Sant Antoni . 1 si l'alcalde se'n va, com 
deien vostes i no ho han complert , en tendran clos por 
el precio de /l/lO . 

1 ja que parlam ele sibil'les, i.ia que s'atraca Nadal, els 
que som diputats d 'aquest parlament hem de coneixer 
els costums i la literatura de totes les Illes, i molt 
prompte a les esglésies de Mallorca se sentira aquella 
can<;ó que diu "El .iorn elel judici sera per al que no hagi 
fet el servici ". Mal servei prestaran vos tes al poble d 'Ei
vissa si no donen suport a aquesta proposició. Cantem 
tots, ido, avui la Sibil·la. 

(A ldarull a la sala). 

EL SR. PRESJDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Prec silenci als diputats. 
Intervencions en contrareplica? Sí, Sr. Vida\. 
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EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
tats. Bé, ha entrat al trapo, val. Bé, bé, jo no hi entraré tant. 

He dit abans, i tom a repetir, jo també li podria parlar de 
la historia de Sant Antoni, de tot aixo. Tampoc no som de 
Sant Antoni, com voste no ho éso Pero renunciaré a aixo, 
anem a la historia actual, anem al present i al futur, que és 
el que interessa. Quasi podríem deixar el passat, perque 
voste ho ha dit, jo treballava al diari d'Eivissa, era un poc 
afeccionat a la política, i sempre he estat afeccionat al peri
odisme, i tenc les hemeroteques ama, i sapiga que en alguna 
cosa respecte al que voste ha dit, que jo no he anomenat 
ningú aquÍ, pero si se'm vol entendre; vos te recorda allo del 
techo de cristal? Amb aixo ens varem situar al mateix 1I0c, i 
ara hi ha algú que no anomen, que vaja lecho de cristal. 
Pode m donar ma a les hemeroteques, i sortira tal vegada fins 
i tot el Govem Civil de Tero!. AixÍ és que no en parlem, jo 
no entraré al trapo, perque si hi entras faria, com diuen els 
castizos, una faena. 

Pero ho deixarem anar. El problema no és de les merca
deries, si ara amb prou feines molesten -no és ver, Sr. AI
calde?- aixÍ com es descarreguen gracies a les gestions que 

-'loste va fer i que altres varen fer, etcetera. El problema és 
que el port i el futur de Sant Antoni depenen del fet que 
pugui ser un port esportiu, de turisme nautic. Alerta, turisme 
nautic vol dir que també poden venir passatgers en la via 
nautica. Turisme nautic, port esportiu i refugi de pescadors, 
per veure si duen alguna llagosta, pero res més; i aixo no és 
compatible amb un port comercial. El problema, els tom a 
repetir, no és de les mercaderies, aquestes que voste no vol 
i que l'altre dia el diputat del seu grup que va fer de porta
veu, que jo no aHudesc, pero que esta al lIibre de sessions, 
pero que el que el preocupava eren les 70.000 tones de mer
caderies, i voste avui aquÍ ha dit que no les vol. Entre vos te 
i jo ens haurem de repartir a veure on les duim, que era el 
que em preguntaven l'altre dia. 

(Rialles) 

Per tant, la meya abstenció, voste ho ha dit, és positiva, 
com va ser la proposició no de llei que vaig presentar aquÍ, 
que va ser igualment positiva. Jo no necessit recórrer a la 
meya família i to~ aixo que voste ha dit. Voste ha citat la _ 
seva família, jo no' l'hi cit; jo en el temps que el seu pare, 
que era un gran amic meu i que voste ha citat aquí, era 
batle de Sant Josep, i ja li tom a repetir, una persona per jo 
admirable, admirada, i gran amic meu, pero en aquell temps 
jo no estava en política, i no era la mateixa opció que defen
sa voste. Panta rei, que va dir Heraclit; tot evoluciona. Quan 
a voste al diari d'Eivissa, que voste ha dit, jo el puc treure, 
Ji feien el joc aquest, i voste naturalment llavors no actuava 
en sessions matutines, ni tan sois vespertines. Vull dir que 
lIavors ja guanyava, amb el partit avui popular. Ha dit que 
nosaJtres guanyam; jo ja guanyava amb Alian¡;a Popular, i 
Ilavors hi havia uns al tres, PDE, o PDL o no sé que, que 
esta ven associats, com ara ... Ah, no, ara no, abans UM, no? 

Vostes ara és PP-UM, llavors erem AP-PDL no sé 
que, no m'en record. 

Per tant, aixo, experencies, moltes, pero panta rei; 
pero com deia ahir a un amic que avui no hi és, i que jo 
deman que li donin cartera d 'una punyetera vegada 

(Rialles) 

... i perdó per aixo de punyetera. Em va dir "tu mai 
t'has canviat la camisa"; i jo els vaig dir el mateix que 
pens, jo mai m'he canviat la camisa, en tot cas me l'he 
feta neta. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Sr. Sansó, en contrareplica té la 
paraula. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Aquest diputat, i supos que els 
diputats del nostre grup, haguessin agrai't un debat molt 
més aclaridor, i ens haguéssim assabentat de totes 
aquestes coses que s'han dites aquí dins; perque quan jo 
he anomenat a la primera interven ció que hi havia uns 
poders factics que pesaven molt, no ho havia dit jo, ho 
havia dit el Sr. Vidal l'altre dia. Per tant, el Sr. Vidal ha 
deixat d'explicar moltes coses a aquest parlament, que 
crec que aquests diputats li haguéssim agrait, i que de 
qualque manera ens hem divertit, perque .reia tothom, 
pero certament ens hem assabentat molt poc de les coses 
de per Terol o no sé de per on. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gricies, Sr. Sansó. Sr. Marí i Serra, el seu tom de 
contrareplica. 

EL SR. MARI I SERRA: 

Gricies, Sr. President. Sr. MarÍ i Tur, voste ho ha 
dit, i els fets també ens ho diuen; i em reafirm amb el 
que he dit abans: Aixo és una baralla entre famíJies del 
Partit Popular, almanco fins ara. En el fOI1S els importa 
el mínim els beneficis o perjudicis que pugui tenir el 
trinsit de passatgers i mercaderies en el port de Sant 
Antoni, l'únic que els interessa és el futur electoral de 
l'alcalde, del PP, d'aquesta localitat, i defensar els inte
ressos del seu cap suprem a Eivissa ... 

(Aldarull a la sala) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats. Sr. MarÍ i Sena, continul, 
per favor. 
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EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Repetesc, almanco fins ara, voste ho ha dit. Si no, ja em 
diran que volen dir paraules i manifestacions que ja s'han dit 
aquí com "passatgers i mercaderies sense límit", Sr. Guasch, 
dins aquest parlament; "respectarem el traJic de mercaderies 
al port de Sant Antoni", parau les del conseller aquelI que 
encara no té cartera; "si no lleven les mercaderies no em 
tom a presentar", paraules de I 'alcalde de Sant Antoni, pam
flets repartits per tota la localitat demanant el suport a I'al
calde en el conflicte del port, titulars en els mitjans de co
municació dient "I'alcalde fon;a el PP afer marxa enrera en 
el tema de port de Sant Antoni"; ahir mateix el portaveu del 
PP, el Sr. Jaén, "construirem una estació marítima al port 
de Sant Antoni". 

Senyores i senyors diputats, si aixo no és una baralIa dins 
el Partit Popular, ja em diran aixo que éso El problema, i els 
ho dic finalment per acabar, l'han creat vostes. Per tant, el 
que els demanam és que vostes el resolguin, i el resolguin bé 
i que sigu i beneficiós per tots. 

(Aldarull a la sala). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Serra. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Sr. President, per al·lusions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Guasch, un moment, per favor, un moment. Jo li 
puc concedir un torn per al'lusions del Sr. Marí i Serra. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Així sera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pero en cap cas, i que quedi cIar, perque si no li retiraré 
la paraula immediatament, per al'lusions que voste pugui 
entendre que ha fet el diputat Sr. Vid al i Juan. Exclusiva
ment per al'lusions del Sr. Marí Serra, que ha estat una. 
al'lusió molt concreta. Té la paraula, Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Procuraré referir-me al Sr. Marí 
i Serra, encara que el tema que tracta el Sr. Marí i Serra i el 
tema que tracta el Sr. Vidal són tots els mateixos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Guasch, li record que en aquest cas un torn per 
al'lusions no és un torn per intervenir en el debat. és per 

puntualitzar estrictament el que li ha dit el Sr. Marí i 
Serra. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. De totes maneres aquest dipu
tat se sent indefenso 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Acabat el debat, passarem a la 
votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen'l 

29 vots a favor. cap en contra, 27 abstencions. En 
conseqüencia queda aprovada la Proposició no de Ilei 
4495 . 

11.2) Proposició no de llei RGE. núm. 4587/94, pre
sentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a auto
rització de lliurament d'excedents de la producció de 
l'albercoc mallorquí a les indústries agroalimenütries. 

1 passam ara a la Proposició no de lJei 4587, del 
Grup PP-UM, relativa a autorització de lliurament d'ex
cedents de la producció de I'albercoc malJorquí a les in
dústries agroalimentaries. Té la paraula ... 

(Remor de veus) 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Té la paraula pel grup proposant. .. 

Per favor! 

Té la paraula en representació del Grup PP-UM el 
diputat Sr. Morey. 

EL SR. MOREY 1 BALLESTER: 

Gracies, Sr. President. Esper gue aquesta proposició 
sigui més dol<;a que I'anterior. Es una proposició que 
pot pareixer que té una petita repercussió economica, 
pero nosaltres la consideram important, tan important 
com per estimar que seria bo comptar amb un suport 
important en una actuació concreta. 

De manera moJt breu explicaré quin és el problema 
que tractam aquí. El Reglament 1035/72 de la Comissió 
és el que permet la retirada i la destrucció deis exce-
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dents d'albercoc. Un altre reglament posterior, el 426/86 és 
el que defineix I'organització comuna de mercat del sector 
transformador de fruites i hortalisses, i en aquest reglament 
no s'inclou la transformació de I 'albercoc. La indústria trans
formadora d'albercoc en un derivat, que es diu orejón és 
I'única que existeix dins la Comunitat Europea, no existeix 
altra indústria, dins tots els dotze pai"sos del mercat comú, 
que produeixi albercoc seco En conseqüencia, els productors 
d'albercoc sec s'enfronten, directament, amb la competencia 
deIs mercats algeria, marroquí i tunisia, així com el turc, 
que invadeixen, sense cap tipus de restricció, els mercats 
europeus. Les quantitats que aquestes indústries transforma
dores poden pagar als productors perque els duguin els al
bercoc frescos per ser transformats és inferior a la quantitat 
que el mercat comú dóna als productors perque els enterrin. 
Una de les contradiccions que parlavem dies passats, quan 
discutíem els pressuposts, aquí la trobam. És a dir, és més 
barat enterrar l'albercoc que no dur-lo a transformar. 

Que trobam nosaltres? Que, efectivament, el sector de 
I'albercoc, des del moment que ha pogut accedir a aquestes 
ajudes per a la retirada del producte. ha vist millorar la seva 
renda. Els preus s'han mantingut i s'ha destru'it, a bon preu, 
una determinada quantitat de la producció anual que se 
centra a la comarca de Porreres, com tots vostes saben. 

En aquests moments, es discuteix, de manera molt inten
sa, la nova organització comú de mercat de fruites i hortalis
ses. Dins la nova organització comú de mercat de fruites i 
hortalisses, sembla ser que es permetra fer la següent opera
ció: si en 1I0c de dur els productes a destruir, es duen a in
dustrialitzar, el que es pot fer és pagar la indústria la dife
rencia entre el prell de mercat d'aquests productes i la sub
venció, cosa amb la qual el Feoga garantia, que és I'organis
me que regula aixo estalviaria doblers. És a dir, una part 
d'aquestes 23 i pico de pessetes per quilogram que ara es 
paguen per destruir, ho pagaria la indústria per transformar, 
cosa amb la qual el Feoga pagaria manco, i al mateix temps, 
el producte, enlloc de destruir-se perdent un valor afegit. A 
més, hem de reconeixer una cosa. Fins i tot moralment els 
pagesos de Porreres, moltes vegades es resisteixen, diuen que 
abans d'enterrar els albercocs les deixen a I'arbre. També hi 
ha un component, diguéssim, una mica provocador de tot 
aquest tipus d 'actuacions davant l 'agricultura tradicional. 

A Brussel'les ens diuen: per a nosaltres, podríem donar_ 
permís per fer aquesta operació, que es concreta que, enlloc 
d 'enterrar ho Iliuréssim a indústria, que la indústria pagas 
una part i el Feoga garantia en pagas una altra, pero ens ho 
ha de demanar I'Estat membre. 1 I'Estat membre, consultat, 
ha dit que ho podia demanar pero que li agradaria que exis
tís un cert consens en aquest tema, i que no es fes una qües
tió política d'un tema que no té per que ser-ho. 

Jo crec que, en línies generals, he centrat el problema. 
Crec que seria positiu que la nova (oo.) ho contemplas, pero 
mentrestant no ho contempli, seria positiu poder fer aquesta 
petició a I'Estat membre, perque, a-la seva vegada, ho dema-

nas a la comissió amb un grau de consens important. 
Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Altres grups que vulguin interve
nir? Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. Pascu
al. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Morey ha 
explicat perfectament el problema, o sigui, de que es 
tracta, i demana un consens perque tot el Par/ament 
demani al Govern ele Madrid que faci una petició a la 
Comunitat Economica Europea, que és bona per als 
pagesos ele l'illa de Mallorca i ele la zona de Porreres, en 
concreto Jo crec que hi ha poc a discutir aquí, només 
dir-li que sí. Per tant, més que un debat és una fixació 
de posicions la meya intervenció. 

EL SR. PRESIDENT: 

-
Gracies~ Sr. Pascual. Pel PSM 1 EEM, té la paraula 

el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Al principi, quan hem sentit 
que el Sr. Morey intervindria com a diputat, ens hem 
esglaiat, perque hem tengut por que, després, ell mateix 
es contestas com a Conseller, obrint una qüestió inci
dental, que podria no tenir fi, pero supos que no ho 
fara. 

Jo crec, Sr. Morey, que aquesta és una proposició de 
lIei oportuna. El nostre grup ha demanat al Govern 
moltes vegades que es fes servir el Parlament, es dema
nas el suport del Parlament per a qüestions com aques
ta, que beneficien de manera clara tot un sector, i es 
necessita aquest suport de tots els grups, aquest consens 
generalitzat, perque al tres nivells de I 'administració 
puguin ser o es facin receptius a una petició com aques-
ta. ~ 

1 la petició té tota la logica i la racionalitat del món. 
A I'únic lloc de I'Estat espanyol on hi ha aquesta pro
ducció és a les IIIes Balears. Difícilment es pot compe
tir amb el mercat algeria, amb els productes d' Algeria, 
Turquia, Tunisia, i aquesta pot ser una sortida. La com
binació d'aquest pagament que es fara, per part de I'in
dllstrial i del Feoga garantia pot fer possible que es 
deixin d 'enterrar tots aquests albercocs, o que simple
ment quedin a l 'arbre i crec que aquesta mesura benefi
ciara tothom. 
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De tota manera sera. interessant que quan s'aprovi aquesta 
nova organització del mercat de fruites i hortalisses, s'inclo
gui també aquest productes. 

r 
Sr. Morey, aquesta petició ens fa recordar, a la Cambra, 

als pocs diputats que queden dins la Cambra, que hi ha un 
objectiu que la Comunitat Autonoma s'hauria de plantejar, 
i és obrir una oficina a Brussel'les, per una qüestió molt 
clara. Quan a Brussel'les es cuinen normes que han d'afectar 
de forma molt directa,la nostra Comunitat Autonoma, neces
sitam algú que faci una feina de passadissos, que cre! estat 
d'opinió. Que, simplement, recordi que hi ha un problema 
que ens afecta a nosaltres directament i que, com que, a Olés 
a Olés, no perjudica ningú que es tengui en compte aquesta 
situació nostra, simplement recorda que existeix, i amb aixo 
s'avan<;aria molt. Es una pro posta que el nostre grup ha 
reiterat, i ens agradaria que. d 'una vegada per a totes. el 
Govern i el grup que li dóna suport li fes el cas que es me
reix . 

De totes maneres, i sigui com sigui, Sr. Morey, no dubti 
que li donarel11 un suport ben ciar. 

(El Sr. Presidcl1I repren la direcció del debat!o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup SOCJALlSTA, el Sr. Rus té 
la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sr. President. No deixa de ser interessant, 
i quasi quasi necessaria, aquesta proposició no de llei, pero 
ens estranya, Sr. Conseller, que en anteriors -i ara faig refe
rencia a discussions de pressuposts d 'altres anys- propostes 
que s'havien fet al respecte, havien estat rebutjades pel seu 
grupo Per ventura, és que nosaltres les apuntavel11 fora de 
tel11ps, i ara és oportú en funció ele les necessitats que, sobre
tot el elarrer any, s 'han creat al respecte. 

Torn al comen<;ament. Efectivament. és oportuna i neces
saria, i nosaltres li donarel11 suporto Pero a nosaltres ens 
agradaria saber si per fer aq uesta proposició no de llei la 
Conselleria ja té les dades adients, actualitzades i si és possi
ble que aquestes dades es facin arribar als grups d'aquesta 
Call1bra, perque una vegada vagi endavant aquesta proposi
ció no de llei, nosaltres tenguem l11és coneixement de causa. 
Crec que seria interessant perque, repetesc, en altres ocasions 
s'ha demanat documentació al respecte, i s'han fet esmenes 
als pressuposts, i des del seu grup ha estat rebutjat. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Intervenció en torn de replica. El Sr. 
Morey té la paraula. 

EL SR. MOREY I BALLESTER: 

Gracies, Sr. President. Agrair a tots els grups el seu 
suporto No tenc consciencia -tampoc no ten e perque 
dubtar de la seva paraula- d'aquesta esmena que asse
nyala. Les dades, naturall11ent, les tenim, perque, per ser 
possible aquesta operació, s'ha de demostrar documen
talment, amb estadístiques oficials, i amb produccions 
reals, que no es produiran alteracions del mercat interior 
en el cas que es produeixi una industrialització total o 
parcial d 'aquest albercoc. 

En conseqüencia, nosaltres, efectivament, tenim 
preparat el projecte, i el que restava era la certificació 
d'aquesta Cambra amb la declaració que ara farem. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Hi ha intervencions en contrare
plica? No hi ha intervencions en contrareplica. Prec als 
diputats que seguin als seus escons. 

Passam a la votació. Deman a la Cambra si es pot 
considerar aprovada per assentiment aquesta proposició 
nO.de llei. Queda, doncs, aprovada per assentil11ent. 

11.3) Proposició no de lIei RGE núm. 4453/94, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a la problematica de la concessió de l'explotació i cons
trucció del túnel de Sóller. 

Passam a la següent proposició no de llei, que és la 
4453, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a la problematica de la concessió, explotació i 
construcció del túnel de Sóller. Té la paraula, pel grup 
proposant. el diputat Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS : 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Demana
ria, Sr. President, que poguessin donar lectura o que es 
pogués incloure en el diari de sessions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Moll, per favor, vol donar lectura del text de la 
proposició no de Ilei'? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

El Parlament de les Illes Balears reprova la gestió 
política del Govern de la Comunitat com a responsable 
deIs fets constatats que a continuació es relacionen, 
referits a la concessió de construcció, conservaclo 1 

explotació del túnel de Sóller: 
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- Que I'adjudicació pel Consell de Govern de la concessió 
del túnel de Sóller al Sr. Cuart Ripoll es va fer en contra de 
Ja base novena del plec de bases per al concurs de construcci
ó, conservació i explotació com a carretera de peatge de la 
variant de la carretera C-711 el túnel que travessa la Serra 
d'Alfabia , BOCAIB 87/1988, de 21 de juliol, ja que no era 
l'oferta qualifíca com a més avantatjosa per la comissió ava
luadora creada a tal fi. 

- Que el President de la Comunitat Autonoma de les IIIes 
Balears , Sr. Gabriel Cañellas Fons, i el Sr. Cuart Ripoll havi 
en mantingut una llarga relació mercantil, coincidint en el 
Consell d 'Administració de la Societat Salinera Espanyola 
S.A. durant més de nou anys. 

- Que el Sr. Cuart Ripoll, a I'oferta que va presentar al 
coneurs per a la concessió del túnel , va garantir el finan¡;a
ment de les obres amb el patrimoni particular deIs promo
tors, sense que el Govern hagi exigit en cap moment la for
malització d 'aquesta garantia, ni inicialment en el contracte 
ni posteriorment davant l'aturada de les obres per falta de 
recursos eeonomics. 

- Que el Govern no va nomenar el delegat del Govern a 
la companyia concessionaria fins a un any després de l'adju
Elicació de la concessió, i un cop nomenat ha consentit que 
no exercís, en cap 'moment, les seves funciones de vigilancia 
i control del compliment pel concessionari de les seves obli
gacions, i que no assistís mai a les reunions del Consell 
d'Administració de la companyia concessionaria. 

- Que el Govern va permetre que la companyia concessio
naria del túnel de Sóller adjudiqués les obres de construcció 
del túnel a Fomento de Obras y Construcciones S.A. sense 
previa aprovació de les condicions i bases del concurs, sense 
aprovació previa de la relació de licitadors previament selec
cionats, sense I'obertura de proposicions davant una mesa de 
eontracció i sense assistencia a l'obertura de proposicions del 
delegat del Govern a la companyia concessionaria, tot aixo 
infringint la clausula dotzena referida a la licitació de les 
obres del plec de bases particulars de la concessió de 6 de 
juliol de 1988 i a la clausula 68 del Pliego de claúsulas gene
rales para la c011lratación, conservación y explotación de 
autopistas en régimen de concesión, Decreto 215/93, de 25 de 
gener, del Ministeri d'Obres Públiques. 

- Que el Govern va permetre que el contracte per a I 'exe
cució de les obres entre la companyia concessionaria i FOC
SA infringís en 15 mesas el termini maxim per a l'acaba
ment de les obres establert a l'article 6 del decret 86/1988, de 
18 de novembre, del Govern de la Comunitat, d'adjudicació 
de la concessió. 

- Que el Govern de la Comunitat, per encobrir dificultats 
financeres del concessionari, va autoritzar una primera pror
roga de 24 mesas, una segona de 12 meso s i una ampliació 
de la segona de 4 meso s en el termini d'acabament de les 
obres, sense que existissin causes ere for¡;a major o imputa
bles a la propia administració, ni fossin les prorrogues 

soHicitades en els 30 dies següents als fets que les moti
varen, infringint l'article 26.4 de la llei 8/1972, de 10 de 
maig, de Construcción, conservación y explotación de 
autopistas de peaje, i la clausula 73 del Pliego de claúsu
las generales para la construcción, conservación y explo
tación de autopistas en régimen de concesión. 

L'existencia, des d'abans de febrer de 1994 d'un 
compromís verbal entre el Govern de la Comunitat i la 
companyia concessionaria per tal d'allargar el termini de 
construcció del túnel amb una nova prorroga posterior , 
ellO d 'agost de 1994, segons testimoni de l'auditoria 
d'Ernst & Young de 3 de febrer de 1994, al marge i en 
contra de les determinacions de la lIei 8/1972 i del plee 
de clausules generals ja citats. 

- Que el Govern no ha promogut cap expedient 
sa ncionador a I 'empara de la clausula vintena del pl ec 
de clausules particulars de la concessió de 6 de juliol de 
1988 per incompliment deIs terminis als que el concessi
on ari es va obligar , ni tant soIs després de la finalització 
ele la dan·era ele les prorrogues el dia 10 d 'agost de 1994. 

E L SR. PRESIDENT: 

Grilcies, Sr. Mol!. Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies , Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . Fa 
un mes, dia 24 d'ocrubre , interpel'lava el Govern sobre 
la concessió i construcció del túnel de Sóller. La moció 
subsegüent va tenir problemes i no va ser acceptada per 
la Mesa -esta pendent de resolució de recurs davant la 
Junta de Portaveus. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Triay, no al·lueleixi a aquestes qüestions. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPlS : 

Molt bé, Sr. President. La proposició no de llei que 
avui present és, en certa manera, una iniciativa substitu
tiva de la moció -de moment no acceptaela- per tal que 
el Parlament pugui debatre les nostres conclusions polí
tiques sobre la gestió del Govern, deis governs, el el Pre
sident Cañellas en relació a l'adjudicació del túnel de 
Sóller, el novembre de 1988 i les seves actuacions poste
riors . 

AIgú dira: si ara es fa feina a bon ritme al túnel, es 
fan feina 24 hores cada dia, es pot acabar en 12 mesos 
o una mica més, si ara tot va bé, es podra abrir al tran
sit, el túnel, a principis de 1996, a que ve aquesta propo
sició no de llei? En primer lloc dir que el túnel havia 
d'estar abert a principis de 1991, per tant, hi ha cinc 
anys de diferencia entre la previsió d'aquest moment i 
el que es va comprometre el concessionari. 
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Per altra banda dir que nosaltres hem defensat la gratu'i
tat de la circulació pel túnel, el peatge zero. En aquest Parla
ment, varem defensar, en el seu dia, I'any 1988, un túnel 
públic i gratult pero que, a la fi, I'obra avanci, que es vegi 
una fi, ens alegra, ens fa contents -entre d'altres coses els 
voldria dir que nosaltres esperam inaugurar aquest túnel, 
presidir la inauguració d 'aquest túnel. Per tant, com no ens 
ha de fer contents que, a la fi se li vegi una fi? 

Pero e l que avui es convoca aquí no són les qüestions 
re lacíonades amb els dotze o quinze mesos proxims, sinó les 
relacionades amb els 72 mesos anteriors, els actes, adminis
tratius i polítics, els fets, els acords. les omissions del Govern 
entre] 988 i 1994. Els fets als quals em referesc són molts i 
ja varen ser exposats en aquest Parlament a les senyores i 
senyors diputats. Pero els podem resumir amb poques parau
les: el túnel es va donar. es va conced ir a una empresa que 
no va presentar l'oferta més avantatjosa, es va concedir per
que sí, amb tracte de favor , i justament a una persona . a un 
grup promotor que, entre cI 'a ltres mancances, no tenia so l
vencia economica i financera per clur enclava n! el projecte . 
A partir d'aquesta c1ecisió, injustél, el Govern , per acció i per 
omissíó, e ls govems coordin3ts i c1irigits pel seu President, el 
President CaílelJas, han tractat cl'encobrir durant sis anys 
aquesta insolvencia. No per salvar I'obra pública -que a par
tir del primer any podria haver estat rescatada sense proble
mes- sinó per tapar la injusta ac1jucJ.icacló a favor d'un con
cessionari que, a pesar de tot el suport del Govern i del seu 
President, que a pesar que durant anys i anys el Govern ha 
mirat a una 'al tra banda per no veure la legislació aplicable 
a la concessió, als terminis compromesos, al control que, 
obligadament, el Govern havia d'exercir, no ha pogut culmi
nar, ni amb retard, els compromisos assumits. 

Aquest conjunt d 'accions, de fa vor i d 'om issions dolases, 
han perjudicat els interessos generals, i han de donar 1I0c a 
una valoració política. Políticament aquest Parlament ha de 
passar comptes amb el Govern de la seva gestió en relació 
amb el túnel de SólleL 

Quins só n els elements que fonamenten la proposta de 
reprovació? D'una pro posta que desqualifica, de forma tan 
contundent, la gestió del President Cañellas i deIs seus secre
taris de despatx, especialment deIs d'obres públiques. L'adju
dicació pel Govern, al Sr. Cuart RipolJ, de la concessió admi
nistrativa per a la construcció, conservació i explotació com 
a carretera de peatge de la carretera C-7lI, amb túnel ql.!e 
creua la Serra d' Alfabia, dia 18 de novembre de 1988, va ser 
una decisió arbitraria, una decisió manifestament injusta per 
la radical discrepancia entre la proposta, qualificacions i 
criteris de la comissió avaluadora, nomenada, d'acord amb el 
decret de convocatoria del concurs, i la decisió d 'adjudicar la 
concessió a I'oferta que encap<;alava el Sr. Cuart Ripoll. 
Aquesta oferta, en cap deis conceptes valorats, no va quedar 
en primer 1I0c. Aquesta oferta, per cap deIs sis membres de 
la comissió avaluadora que van puntuar va mereixer el pri
mer 1I0c. Aquesta oferta va ser la més mal valorada per la 
comissió en els conceptes de construcció i impacte, i de 
finan<;ament i solvencia. 

És especialment significativa i greu I 'opinió del Presi
dent de la comissió, que era Conseller d'Obres Públi
ques, el Sr. Jeroni Saiz, que li atorga una puntuació de 
zero punt en ambdós conceptes, construcció i impacte 
zero, finan<;ament i solvencia zero. 

L'exposició de motius del decret d'adjudicació pretén 
que la discrepancia de criteris entre la comissió avalua
dora i el Consell de Govern és degut a I'informe emes 
a favor de I'oferta del Sr. Cuart pels ajuntaments de 
Sóller i Fornalutx, pero I'argument no té cap consisten
cia. Com es podia donar la concessió del túnel de Sóller 
a una empresa considerada pel Conseller d'Obres Públi
ques, que és qui havia de formular la proposta davant el 
Consell de Govern, que la valorava de solvencia nul·la? 
Quin sentit tendria donar la concessió a una empresa 
valorada com a de Ilul ·la solvencia per moltes que fossin 
els hipotetics avantatges qu e oferís als residents de la 
vall de Sóller? Cap més explicació , cap més senti! que 
I'a rbitrarietat elel favoriti sme. 

Pero, a més, el Conseller d'Obres Públiques, i e ls 
membres de la comissió ava luadora coneixien els acords 
presos i remesas pels ajuntaments de Sóller i Fornalutx, 
que havien tingut entrada a la Conselleria deu dies abans 
de la sessió a la qual es varen prendre els acords i es 
varen puntuar. El Conseller d'Obres Públiques i els 
membres de la comissió avaluadora coneixien perfecta
ment els acords d'aquest Parlament, de tenir en compte 
especialment les tarifes per als residents a la vall de 
Sóller. El President de la comissió, el Conseller d'Obres 
Públiques, i els membres de la comissió avaluadora, i ho 
varen fer, que un deIs objectius, un deis que havien de 
valorar, era precisament, d 'acord amb el decret del con
curs, 'les tarifes especials per als residents. 

Per tant, va ser un acte polític, va ser una decisió 
política la concessió al Sr. Cuart? Així ha han intentat 
justificar persones importants , qualificades, que han pres 
part en els treballs, que han comparegut c1avant la co
missió del túnel. Pero podia ser una decisió política? 
Té dret el Govern? Pot e l President convertir en una 
decisió política, en el sentit de discrecional i de pura 
oportunitat. la concessió a un o a un altre ofertant del 
túnel de SóJ]er? Decidir si el túnel es feia directament, 
com tates les al tres carreteres, o en regim de concessió 
i peatge és una decisió política, i per aixo la va prendre 
aquest Parlament, amb el nostre vot en contra la va 
prendre aquest Parlament. Pero adjudicar la concessió 
és una qüestió basicament administrativa i reglada, i 
sense explicació, sense una motivació mínimament 
consistent, es va adjudicar en contra del parer de la 
comissió creada única i exclusivament perque fes la 
proposta de I 'oferta més avantatjosa. 

Amb posterioritat, s'han produi't i es continuen 
produint nombroses irregularitats: retard en el nomena
ment del delegat del Govern a la companyia concessio
nar ía, total i continua absencia de control davan! el 
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paJes incompliment deis compromisos del contracte, prorro
gues que no responen als casos estrictes que la llei permet, 
retards en la construcció, tot aixo com a conseqüencia d'una 
evident falta de solvencia de la companyia. 

Demanam al Parlament, demanam als diputats que posin 
el Govern, el President davant les seves responsabilitats polí
tiques. La gestió que ha fet el Govern de I'encarrec d'aquest 
Parlament en relació al túnel de Sóller ha estat injusta, dolo
sa i arbitraria i, per tant, mereix rebuig, disconformitat, 
distancia política, censura, reprovació. 

Aquesta és la resolució que se sotmetra a votació, la 
reprovació deIs executius que han intervingut en aquest con
junt de decisions injustes, pero I'eix, el pilar d'aquests go
verns és el President de la Comunitat Autonoma, és el Presi
dent Cañellas, que ha presidit els diferents Consellers d 'O
bres Públiques. El President dirigeix i coordina I'acció de 
Govern -així ho c!iu l'Estatut c!'Autonoll1ia- i, per tant, és el 
responsable polític últim de totes les decisions, i molt parti
cularll1ent de les ll1és rellevants, i la concessió del túnel és 
una eI'aquestes. A més, quan se sap que la seva participació 
en [a decisió injusta de concedir el túnel a I'ofena elel Sr. 
Cuart Ripoll va ser determinant, va for~ar, va doblegar la 
proposta de la comissió avaluadora, va destruir tot el treball 
d'analisi, d'estudi, de comparació de la cOl11issió avaluadora 
creada per aixo, va invalidar la proposta de la cOl11issió ava
luadora. El President Cañellas, a consciencia, va impulsar la 
concessió del túnel de Sóller a un amic, el Sr. Cuart Ripoll, 
a una persona amb la qual havia comparti t una llarga trajec
toria professional i mercan til amb representació i gestlo 
d'interessos d'un mateix grup economic familiar, el grup 
Salas. 

Per tant, és al President Cañellas que aquesta proposició 
vol reprovar, que per les accions i les decisions deis seus 
governs entorn al túnel de Sóller. Aquesta és la pro posta del 
Grup Parlamentari Socialista. La forma, el text, el Parlament 
reprova el Govern, és la possible per dur, avui, endavant 
aquest debat davant interpretacions restrictives que no és ara 
el moment d 'exposar ni ele elebatre. Votant a favor d'aquesta 
proposició, senyores i senyors diputats , estarem tots contri
buint a la higiene política de la noso"a Comunitat, higiene, 
neteja, netedat cada dia més urgent i més inajornable. Fins 
quan els abusos del Sr. Cañellas, senyores i senyors diputats? 
Fins quan els seus interessos, els del grup de persones proxi- -
mes, els del seu clan, per dal11unt qualsevol altre interes') 
Fins quan duran! la paciencia del nosO"e ¡Joble') Fins quan 
durara la paciencia deIs nostres conciutadans? Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay i L1opis. S'ha presentat I'esmena 5138, 
per part del Grup Parlamentari PP-UM. Per fer la defensa de 
l'esmena en nom del grup té la paraula el Sr. González 
Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Le rogaría diera lectura a la 
enmienda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Martínez de Dios, per favor, pot donar lectura al 
text de I'esmena del Grup PP-UM? 

EL SECRET ARI PRIMER: 

Sí, Sr. Presidente. 

E l Parlamento de las Islas Baleares manifiesta que: 

Primero: la adjudicación de la concesión se realizó de 
acuerdo con los criterios recogidos en el decreto corres
pondiente, con total transparencia y en la más estricta 
lega 1 idad. 

Segundo: que ent re los citados criterios prevalecieron 
los informes de los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx, 
que recogían la opinión mayoritaria de partidos políti
cos y vecinos de Sóller y Fornalutx, para quienes la 
oferta encabezada por el Sr. Cuart ofrecía los peajes 
más favol:ables, y toda vez que -el informe de la comi
sión creada para el estudio concretó que de las diferen
tes ofertas no descartaba ninguna de ellas. 

Tercero: que una vez hecha la adjudicación, no se 
produjo ninguna reclamación ni impugnación de ningu
na institución , asociación o persona. 

Cuarto: que el decreto de adjudicación y el contrato 
realizados por el Gobierno con la empresa concesionaria 
contienen cláusulas de salvaguardia, cuya naturaleza y 
alcance eliminan cualquier sospecha de trato de favor al 
concesionario. 

Ouinto: que por razones imputables en parte a la 
administración, y en parte de carácter técnico, califica
bles como de fuerza mayor, se concedieron dos prórro
gas durante la ejecución de las obras y mientras éstas se 
hallaban en marcha. Ambas prórrogas disminuyen el 
período de explotación de la concesión. 

'. 

Sexto: que tras pasar por graves problemas financie
ros algunos de los socios de la concesionaria, otros se 
han hecho cargo de la continuación de las obras, lo que 
asegura la definitiva finalización de las mismas, y que las 
tarifas de explotación del túnel para los residentes de 
Sóller y Fornalutx seguirán siendo las más económicas 
de entre todas las presentadas inicialmente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Sr. González Ortea, 
té la paraula. 
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EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Estamos 
aquí en lo que hasta el momento es el último acto de un 
tema que se ha traído insistentemente ante la Cámara, y que 
en una alarde de volatinería parlamentaria, en una pirueta 
parlamentaria -como aquí mismo se acaba de aceptar- se 
presenta hoy una proposición no de ley sumamente curiosa, 
porque reprueba a un gobierno -no sabemos a cuál, el Sr. 
Triay acaba de decir que la reprobación es a dos gobiernos, 
eso ya aclara algo más-, el texto de su proposición dice que 
reprueba a un gobierno -no sabemos si es el Gobierno que 
concluyó en el año 91, correspondiente a la legislatura ante
rior, o si es el Gobierno posterior, a partir del año 91, que, 
a su vez, tuvo modificaciones y que, por consiguiente, son 
otros dos gobiernos. Por consiguiente no sé a cuántos go
biernos se pretende reprobar aquí. Y se pretende reprobar 
con lo que hasta ahora era un texto que se había presentado 
con una serie de razonamientos que nosotros pretendemos 
contrarrestar con una enmienda de substitución a la totali
dad, pero yo creo que aquí. finalmente, ha quedado, palma
riamente demostrado lo que se pretendía. Aquí la conclu
sión del texto , la proposición no de ley. o la conclusión de la 
comisión -da igual-, de lo que se trata es que para las eleccio
nes faltan unos meses y que. efectivamente, el Sr. Triay qui
siera ser el que cortase la cinta al abrir al tráfico el túnel de 
Sóller. Que lo tiene crudo, lo tiene muy crudo, las cosas 
como son, esto todo el lT1Undo lo sane también, y que, como 
consecuencia, hay que machacar en una piedra, a ver si con 
eso se consigue ser el que corte la cinta, y la piedra es el Sr. 
Cañellas hace las cosas mal. Y punto. nada más, se trata de 
eso. 

La comisión de estudio del túnel de Sóller, que tuvo lugar 
durante el mes pasado, con muchas sesiones, y a la que acu
dió un montón de gente, tuvo como conclusiones principales, 
o así lo vemos nosotros las que, en definitiva, ponemos de 
relieve en nuestra proposición no de ley . 

La adjudicación fue una adjudicación limpia y transparen
te. Que es transparente o que lo fue es más claro y evidente, 
que está publicada en un decreto de adjudicación, que se 
publican y se explican en él las causas que otros no quieren 
atender, pero que, evidentemente, el Gobierno toma una 
decisión sobre la oferta más ventajosa, y que la oferta más 
ventajosa debe juzgarla a la luz de tres cláusulas del decreto 
de convocatoria de la concesión: la octava, en la que se refie
re a los informes de los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx, 
la novena, en la que se refiere al informe de la comisión 
creada al efecto, y la décima en lo que se refiere a la vigente 
legislación de contratos del Estado. como subsidiaria. 

Queda claro, por tanto, que la oferta ventajosa es una 
oferta en la que debe considerarse la cuestión de más venta:: 
josa a la luz de esas cláusulas, no por un informe determina
do, no por una condición económica o no determinada, sino 
por un conjunto de condiciones en las que el Consejo de 
Gobierno es soberano y tiene facultad discrecional para deci
dir. ¿Y qué es lo que decide? No es lo de Sóller y Fornalutx, 

nos acaba de decir el Sr. Triay. Aquí los representantes 
de su partido, del Partido Socialista, como los represen
tantes de Unión Mallorquina, y como los representantes 
del CDS -que entonces tenía representación-, y, como 
por supuesto, los representantes del PP, nos dijeron en 
la comisión, e insistieron en ello -a los diarios de sesio
nes me remito- que era un clamor popular en Sóller y 
Fornalutx. Y ( ... )puede sorprender eso. La cosa es bien 
clara, el peaje que ofrecía la oferta del Sr. Cuart, el Sr. 
Mercader. etc., era una oferta que ofrecía, y ofrece, un 
peaje de 90 pesetas para un residente. Todas las demás 
ofertas iban desde 200 a 300 y pico de pesetas . Por con
siguiente, ¿a alguien puede sorprender que en Sóller y 
Fornalutx hubiera un clamor popular por ello? ¿Y a 
alguien puede sorprender que un Consejo de Gobierno, 
que tiene que tomar una decisión política, tome esa 
decisión política a la vista de esos informes y de eso 
clamor popular? ¿Que tome esa decisión política sobre 
uno de los concesionarios que. de acuerdo con el infor
me, no estaba en absoluto rechazado, -porque la comi
sión hace un informe y hace unas puntuaciones, a unos 
los puntúa más y a otros los puntúa menos-? Es verdad 
que esta oferta queda la tercera -está en el decreto de 
adjudicación. vuelvo a insistir-, es transparente y claro. 

Por cierto, una vez hecha la adjudicación nadie la 
impugna, ni las empresas concursantes -y se me dirá,.
hombre, las empresas concursantes no querían re~ha
zarla, porque no se van a indisponer con la administra
ción. La mayor parte de esas empresas se crean, exclusi
vamente, sola y exclusivamente, para presentarse a la 
concesión del túnel de Sóller. Ese es su único fin, son 
empresas que no tienen ninguna otra finalidad ni ningún 
otro objetivo. No es como cuando se hace una concesión 
de un concurso de una obra pública, por ejemplo, y se 
presentan empresas contratistas, que luego tienen que 
seguir trabajando con una determinada administración, 
y les puede resultar violento enfrentarse a la administra
ción. No es el caso . Son empresas, prácticamente -salvo 
Entrecanales-, las demás, las otras tres, que se crean 
exclusivamente para ir a esta concesión. No hay ninguna 
impugnación. Desde luego no la hace el Partido Socialis
ta. ¿Dónde estaba entonces el Sr. Triay para hablar de 
amiguismos y para decir que el Sr. Cañellas había dado 
la concesión a un amigo? ¿Dónde estaban ustedes? 
Estaban aquí sentados, también. No sé si ustedes o los 
anteriores, porque pasa como con el Gobierno, ustedes 
ya no son los mismos, pero, ¿dónde estaban ustedes? El 
que los presidía sí era el mismo, usted, Sr. Triay, usted 
era el presidente del grupo, o el secretario, usted era el 
que mandaba, el que cortaba el bacalao. ¿No es así? 
Pues usted sí estaba sentado aquí. ¿Dónde estaba us
ted? No se hubiera usted atrevido a protestar contra la 
adjudicación al Sr. Cuart, no se hubiera usted atrevido 
a ir en contra de lo que decían y proclamaban los suyos 
del grupo municipal de Sóller. No se hubiera usted 
atrevido entonces a protestar de eso. 
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Por consiguiente, Sres., la adjudicación fue limpia, trans
parente y legalmente correcta. Insisto en la palabra legal 
porque el Sr. Triay, incluso, habla aquí de dolo, habla que 
fue una adjudicación dolosa. El dolo, Sr. Triay, si no 10 llevo 
equivocado, es uno de los elementos de delito . Para que un 
acto sea delictivo, si tiene dolo, pasa a ser delictivo. No sé 
que hace usted -y otra vez hay que decírselo- de no ir al 
juzgado. Ya sé que, en el juzgado, naturalmente, saca usted 
muy pocos votos, y aquí pretende sacarlos a base de echar, 
una vez más, basura, y siempre traer la bolsita de basura 
para dejarla aquí. 

Dice usted en la proposición que había relaciones con el 
Sr. Cuart. Es verdad. Lo ha dicho el Presidente, lo dijo hace 
mucho tiempo. Sí, Sr. Triay, usted 10 sabe, y todos estamos 
hartos de saberlo . Tiene doce acciones de una empresa de 
45 .000, doce. Mire uste'd, yo, desde luego, no tengo ninguna, 
pero dígame usted si cualquiera de los funcionarios o de los 
altos cargos de cualquier administración, la estatal, la autonó
mica, la local, tienen, o tuvieran, unas acciones, doce, veinte, 
cincuenta, de Dragados y Construcciones, ¿usted cree que los 
podría acusar, en el caso de una adjudicación de una obra a 
Dragados y Construcciones , de favoritismo, ele relaciones 
mercantiles, como dice usted aquí? Mire, Sr. Triay, no se 
aguanta, eso no se aguanta, no puede usted hablar de relacio
nes mercantiles. 

y hay una buena pregunta que yo, hasta ahora, -porque 
eso ya lo hemos dicho tantas veces, que, usted, yo creo, 
atiende seguramente más a la Cámara y a los bancos de mi 
izquierda izquierda que a otra cosa- pero, dígame, me dan 
muchas ganas de preguntarle a usted una razón, y se la voy 
a preguntar. Pero, vamos a ver, Sr. Triay. ¿Alguien se puede 
creer que el Presidente Cañellas forzó a un Consejo de Go
bierno, compuesto por dos partidos -distintos, por personas 
de dos partidos distintos, fue capaz de forzar su voluntad 
hasta el extremo de darlo a quien el quería darlo, con exclu
sividad, y apartando o rechazando cualquier argumento en 
favor de los demás y no fue capaz de conseguir que un Con
seller de Obras Públicas, de su partido, dos directores gene
rales de Obras Públicas, y de Medio Ambiente, de su partido, 
y su propio portavoz parlamentario entonces, que éramos los 
que estábamos en la comisión, de influimos un poco para 
que dejáramos al Sr. Cuart, en la comisión, el primero? ¿No 
fue capaz? ¿Y fue capaz de forzar a todo el Consejo de Go
bierno? Mire, Sr :.Triay. eso -y usted lo sabe muy bien- no se -
aguanta. Eso no se tiene en pie, y es su único argumento. 
Porque todo lo demás es música celestial, incluso ha pasado 
usted corriendo sobre ello, ya no ha querido insistir en las 
prórrogas. 

¿ y que me va a decir de las prórrogas? Dos prórrogas que 
se dan, en gran parte, porque la propia administración pide 
que se haga un modificado. El Sr. Torres , entonces ingeniero 
jefe de carreteras, lo reconoció en la sala. Es a instancias de 
la administración que se retrasa, y se da prácticamente la 
mayor parte de la primera prórroga por retrasos, por modifi
cado de proyecto. y por las expropraciones. Y usted lo sabe, 
y se lo ha oído al Sr. Torres. igual que yo. 

La segunda prórroga: hay movimientos del terreno, 
y hay razones de fuerza mayor. Naturalmente que las 
hay. Y claro, ustedes, ahí, se quedan parados, hablan de 
prórrogas que ( ... ) mal, pero sobre eso pasa. 

Retraso en el nombramiento del delegado del Gobier
no, se está haciendo el proyecto de modificado a instan
cias, precisamente, del Sr. Torres y del Sr. Le-Senne, que 
es el director general. Están encima del. concesionario 
para ver si se modifica la boca sur, para estudiar ir de
trás de los Jardines de Alfabia, porque se pensaba que 
era mejor, se está haciendo todo eso, y dice usted que se 
retrasa en nombrar el delegado del Gobierno, que se 
tarda un año o no sé cuántos meses en nombrarlo. Pero 
hombre, si el delegado del Gobierno está trabajando en 
ese asunto, el que va a ser nombrado delegado del Go
bierno va a estar ahí. 

Hay una cosa a la que ni siquiera se ha referido, pero 
en el escrito lo tenía y. desde luego, es pintoresco. Ha
bla usted de que había un prórroga verbal. Mire, el 
actual Conseller ele Obras Públicas, el Sr. Reus, cuando 
dijo eso, dijo: "No hi ha res" . El anterior Conseller de 
Obras Públicas, el ex-Conseller, el Sr. Saiz, le dijo que 
no sabía de que estaba hablando usted. Pero usted dice 
aquí que se da una prórroga verbal. 

Todo esto son argumentaciones que, sabe muy bien, 
no valen absolutamente nada, Sr. Triay. La concesión 
fue legal. la concesión fue transparente, la concesión fue 
limpia y gracias a Dios la concesión fue muy sensata. 
Porque mire, a pesar de lo que ha pasado, y de que 
algunos de los socios se vieron en muy mala situación 
económica, como es evidente, en esa concesión había 
otros socios de peso, yesos socios de peso son los que 
están trabajando, efectivamente. las 24 horas del día. Y 
los que muy pronto van a tener el túnel en marcha, que, 
al final, es lo que a los ciudadanos les importa y les 
interesa. Y además lo van a tener y, fíjese, es verdad, 
con retraso. pero lo van a tener, yeso es lo bueno , con 
las tarifas más bajas posibles para los residentes de Só
ller y Fornalutx, lo que no tendrían si se hubiera hecho 
a otro la concesión. Nada más, muchas gracias, Sr. Pre
sidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. 

(AplaudimcntsJ 

Passam al torn d ' intervenció deis grups que no han 
presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari MIXT, hi ha 
divisió de torno Té la paraula el Sr. Peralta, en primer 
lloc. 
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EL SR. PERALTA 1 APARIC}(): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Avui se'ns 
porta aquí una proposició no de lIei, la qual ve donada des
prés de tot un llarg període de feina que ha fet una comissió 
que va ser aprovada per aquest Parlament i que ha fet feina 
sobre aquest tema, demanant la compareixen~a deis princi
pals protagonistes de tota aquesta qüestió que s'ha nomenat 
l' affaire del túnel de Sóller. 

Sres. i Srs. Diputats. Avui, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta aquí aquesta proposició no de Ilei, demanant a 
aquest Parlament la reprovació del Govern d 'aquesta Comu
nitat Autónoma, i del seu President, el Sr. Gabriel Cañellas 
Fons. Jo, evidentment, podria sortir aquí a fer una defensa, 
en un sentit O en un altre, d'algunes de les qüestions que es 
plantegen a I 'esmena presentada pel Grup Parlamentari PP
UM. Peró -tal com vaig dir a una recent intervenció- crec 
que el Grup Parlamentari PP-UM se sap defensar tot sol, i 
no és necessari que cap diputat d'un altre grup no surti aquí 
a defensar-Io . 

Pero el que aquí es planteja és una qüest¡o que JO crec 
que és bastant seriosa, i no és la primera vegada que passa, 
pero crec que aquesta vegada es fa amb un major emfasi, 
possiblement -C0111 ja s'ha dit aquí- perque s'atraca un perí
ode electoral. Pero aquí s'han fet afirmacions -per part del 
portaveu del Grup Socialista- que cree que són, realment, 
dures i són fortes contra la presidencia del Govern d 'aquesta 
Com unitat Autónoma. S' ha parlat de greus irregu laritats, 
s'ha parlat -com ja s'ha dit aquí- que s'ha produ'it una actu
ació dolosa -i tots sabem que es deriva d'aixo-, i crec que, a 
la resta deis diputats, ens queda, ens pot quedar un dubte de 
si aixo que es diu és cert o no ho éso Si el que es diu és cert 
-ja s'ha dit aquí per part del portaveu del Grup PP-UM- el 
que s'hauria de fer és anar aljutjat, pero si el que es pretén, 
única i exc\usivament, d'aquesta qüestió és una rendibilitat 
estrictament política, jo entenc -com a polític, ja duc bas
tants anys en aquesta professió- que el que s'hauria d'haver 
fet per part del Grup Socialista no era presentar aquesta 
proposició de Ilei tal C0111 ha estat presentada avui, sinó que 
el que s'hauria d'haver fet és una actuació més enfora. En 
tot cas, si hi ha un convenciment que hi ha una certesa que 
el que aquí s'ha dit és cert, el que s'hauria d'haver fet és 
presentar una moció de censura contra el Govern d'aquesta 
Comunitat Autonoma i contra el President Cañellas, cosa 
que no es fa, cosa que ens fa sospitar que tot el que es diu no 
és absolutament cert. 

Pero ciar, també podríem pensar que presentar una 
moció de censura comporta una serie de problemes. Com
porta presentar un candidat, comporta presentar un progra
ma, comporta presentar una alternativa de Govern. 1 clar, el 
problema que, tal vegada, existe ix és que tot aixo no es té, L 
si tot aixo no es té es recorr a aixó que avui es presenta 
aquí: es fa una enumeració d'agravis i de possibles actuaci
ons irregulars, i es demana la reprovació. 1 així es duu aquí, 
de qualsevol manera, al Parlament, perque el Parlament 
prengui una decisió. Evidentment, Sres. i Srs. Diputats, Srs. 

del grup proposant d'aquesta proposició no de llei, tot 
aquell que té un cap per pensar i que és capa~ de fer un 
analisi de quina és la situació i que s'havia d'haver 
produi't realment, i que un té el cap per pensar si el que 
aquí es diu és cert o no ho és, evidentment, em duu a 
la conclusió que no sois no es pot donar suport a aques
ta proposició no de lIei presentada pel Grup Parlamen
tari Socialista, sinó que aquesta esmena presentada pel 
Grup PP-UM, que s'ajusta a la realitat del que es va 
tractar a la comissíó i a la realitat deis resultats de la 
feina feta per aquesta comissió és, en definitiva, al que 
s'ha de donar suport avui, i aixo és, en definitiva, el que 
faré. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pascual, el seu torno 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo, abans de co
men<;ar, voldría deíxar ben ciar que la postura que han 
manifestat els portaveus que m'han precedit, Srs. Gon
zález Ortea í Peralta, no és la postura de PP i UM, sinó 
la postura de PP i Peralta, que sol ser una postura comú 
en moltes ocasions. Nosaltres no és que estiguem total
ment d'acord amb la postura d'aquesta proposició no de 
Ilei del Grup Parlamentari Socialista, perque pensam 
que hi ha dues coses. Nosaltres pensam que es pot parlar 
de reprovació, es podria parlar de reprovació al Presi
dent i als dos Consellers d'Obres Públiques, pero no al 
Govern. Diré per que. El Grup Parlamentari Socialista, 
a la seva proposició no de Ilei, proposa la reprovació del 
Govern basada en nou fets, i jo voldria separar els dos 
primers deIs set que vénen al darrera. Els dos primer 
fan referencia a l'adjudicació, un, i l'altre que hi havia 
hagut una llarga relació mercantil entre el Sr. Cuart i el 
Sr. Cañellas a un consell d'administració. Jo he de dir, 
respecte del primer, que efectivament, es va donar al Sr. 
Cuart Ripoll, essent la tercera oferta la tercera de la 
comissió avaluadora, peró aquestes ofertes no eren ex
cloents, i després, efectivament, hi havia els informes 
deIs ajuntaments de Sóller i Fornalutx. O sigui, que per 
a nosaltres, la concessió esta ben donada, és legal, en 
aqueHs moments, pero perque es parteix d'un suposit, 
que és que el Sr. Cuart va dir a un escrit que eH tenia 
finan<;ament suficient per fer el túnel de Sóller. Evi
dentment, si aixo és així, I'ofeta més avantatjosa des del 
punt de vista deIs residents de Sóller i Fornalutx, era la 
del Sr. Cuart, perque era la que donava el peatge més 
barat, amb molta diferencia. Per aixo nosaltres entenem 
que, amb aquests pressuposts, és correcte l'adjudicació 
de 1989. Com també pensam que, pel fet que hi hagi 
una coincidencia del President del Govern amb un se
nyor, a un consell d'administració, no s'ha de vetar que 
aquest senyors pugui ser I'adjudicatari. Per tant, fíns 
aquí, nosaltres entenem que el que es va fer va ser 
correcte . 
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Pero, que ha passat aquí, després? A partir d'aquí co
mencen les incorreccions. A partir d'aquí comencen els 
motius de reprovació que hi pot haver. El Sr. Cuart ha enga
nyat com un a chino la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, l'ha enganyada com a un chino, i el Sr. President del 
Govern, el Sr. Cañellas, li ha consentit, i el Sr. Conseller 
d 'Obres Públiques, I 'anterior i aquest també li han consentit 
coses que no se li haurien d'haver consentit. Se'ls ha donat 
un tracte de favor, pero amb posteritat a l'adjudicació. Per 
tant, nosaltres pensam que hi ha motiu de reprovació, per 
actes que s'han fet després de I'adjudicació, pero aquests 
actes no abasten tot el Govern, sinó els responsables. 

Efectivament hi ha hagut prorrogues, que el Partit Popu
lar diu de carácter técnico, calificables como de fuerza ma
yor. Diu que el Parlament hauria de constatar aixo, aquest 
fet. Ciar, el Parlament també podria constatar que els can s 
tornin llonganisses, igualment, perque, quina fon;a major hi 
ha hagut al túnel de SólIer? Per que aquests cinc anys? Per 
que? Perque hi ha hagut problemes financers a J'empresa, 
no fon;a major, problemes financers. Fins i tot, quan aquí 
es diu que no hi ha prorroga verbal, aquesta que ( ... ) a uns 
papers. Bé, molt bé, no existeix. Jo vull donar un marge de 
confian<;a al Govern. Doncs apliquin la lIei de contractes de 
l'Estat. Posin la multa de 300.000 pessetes cada dia pels dies 
de retard des de la darrera prorroga. 1 no ho volen fer. Ho 
hem duit dues vegades, proposició 110 de !lei. Vostes han 
votat en contra. Pero han de saber que estan incorrent en 
responsabilitat, perque la llei de contractes de l'Estat, millor 
dit, la legislació no diu si volen o no volen. Diu: vos tes po
den optar, en cas que el concessionari es retardi per la seva 
culpa -i a mi em sembla que amb aquests cinc anys, és impu
table tot a l'administrC).ció, Sr. González Ortea. Voste creu 
que aquest retard de cinc anys, Srs. del Partit Popular, i Sr. 
Peralta, creuen que aquests cinc anys, des de 1989, a I'any 
1995, que s'acabara., si tot va bé, tot aixo és imputable a 
l'administració? No ho sé, vostes mateixos. Jo crec que no. 
Jo crec que si a l'any 1910, en dos anys, varen fer el túnel, 
ara, a I'any 1994, en necessitam cinc. 

Doncs bé, apliquin la llei de contractes de l'Estat. Si no 
els poden dur al jutjat per responsabilitats. EIs posin la mul
ta. Nosaltres no volem que es llevi la concessió, volem que 
s'acabi el túnel, pero que s'apliqui la llei i que es posi la 
multa corresponent, perque donen un tracte de favor a un 
amic. Li esta n donant un tracte de favor. 1 aquí sí que es-
pot mal pensar després de dir que aquest és un amic del Sr. 
Cañellas, que estava al consell d 'administració tal. Pero no 
per la concessió. Perque si ho hagués fet bé, si hagués donat 
l'obra com tocaya, si el Sr. Cuart hagués acomplit la seva 
paraula per escrit, que després vostes no li han exigit, que 
responia amb el seu patrimoni particular, si hagués fet aixo, 
ningú no parlaria del túnel de Sóller. Estaria obert, fa molts 
anys. 1 vostes li han donat un tracte de favor, no amb la 
concessió. En la concessió jo estic d'acord que hi ha unes 
clausules que són -no vull dir lleonines- dures, pero després 
no les apliquen. Ciar, fan les clausules per no aplicar-les, i si 
no les apliquen hi ha el tracte de favor. 

Per tant, hi ha motius de reprovació, no al Govern. 
Hi ha motius de reprovació al President del Govern, no 
per l'adjudicació, sinó pel que ha vengut darrera, i al 
Conseller d'Obres Públiques, que no ha fet complir la 
llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Un moment, Sr. Sansó. Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President. Només volia demanar
li, com a membre del Grup Mixt, com que és un tema 
en que jo no vull entrar perque, tanmateix, segurament 
no en podria sortir, perque no s'ha acabat el túnel, 
explicar el meu vot d 'abstenció. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
PSM i EEM ha manifestat diferents vegades en aquest 
parlament que ens trobam davant d'un deis majors er
rors deis 11 anys del Govern Cañellas. Un erro que avui, 
després de veure l'esmena de substitució presentada pel 
Grup del PP continuen sense voler assumir. Sois una 
majoria que no vull qualificar permet mantenir aquest 
error. En la informació que el nostre grup ha aconseguit 
reunir, a pesar -i aixo ho vull dir clarament- deis incon
venients posats per part del Govern i del PP, i sois una 
mostra: quan va compareixer el director general d'Obres 
Públiques, en demanar-Ii les votacions d'aquella valora
ció de solvencia economica -son paraules que estan 
escrites-, ens va contestar: "Jo tenc esborranys, evi
dentment, pero aquests esborranys no els donaré". Tan 
sois quan va compareixer, després de moltes reunions la 
secretaria que formava part d'aquella comissió avaluado
ra, ens varen assabentar de quines havien estat les vota
cions que havia fet aquesta comissió avaluadora. El 
portaveu del PP les tenia, perque hi era, pero tots els 
altres diputats no les teníem. Estam en condicions -crec 
jo- de reprovar la gestió política del Govern, coma 
responsable deIs fets que la proposició no de lIei del 
Grup Socialista ens plan teja avui. De tots és sabut que 
davant les quatre pliques presentades per realitzar el 
túnel de Sóller, es va constituir aquesta comissió que 
anomen per avaluar aquestes ofertes. Recordem -convé 
recordar-ho- que aquesta comissió avaluadora estava 
formada per tecnics, pero també per polítics, i aquesta 
comissió va qualificar -ho vull recordar una vegada més
I 'oferta del Sr. Quart en tercer 1I0c, amb una diferencia 
de més de 20 punts sobre 100, si la comparam amb la 
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millor oferta. Com die, el que no varem saber fins després 
de moltes reunions és que la comissió d'estudi, la comissió 
que havia d'estudiar I'avaluació -també cal recordar-ho- no 
aixecaren actes d'aquestes reunions, alerta a aixecar qualque 
acta on pogués quedar constanci~ de la solvencia financera, 
i record que, quant a solvencia financera, no va ser la terce
ra, va ser la darrer, i no amb poca diferencia, la varen pun
tuar amb 31 punts, quan les altres ofertes varen sumar 87,84 
i 78 punts, quasi res. També varem poder saber en aquestes 
compareixences, ens n 'he m assabentat, que el Sr. Saiz, Ilavors 
conseller d'Obres Públiques, en aquesta comissió avaluadora 
ni tan soIs la va puntuar, no és que la puntuas amb zero 
punts, és que hi posa una ratIla, ni hi va voler entrar, a pun
tuar-la; en canvi ho vuIl dir també-, sí que va puntuar les 
altres ofertes amb 24, 15 i 5 punts. Vists aquests resultats, no 
és gens estrany, Sr. Triay, que l'ex-cap del gabinet tecnic de 
la Conselleria d'Obres Públiques ens manifestas quan va 
compareixer que I'adjudicació al Sr. Ouart el va sorprendre, 
ja que, des del seu punt de vista, I 'aspecte més dolent que 
tenia aquella oferta era des del punt de vista ele solvencia 
financera. Aquest fet també ens delllostra que les paraules 
del director general eI'Obres Públiques en afirmar que la 
comissió avaluadora va actuar ele forma practicament unani
me no eren del tot cenes, podríem repassar totes les votaci
ons i hi veuríem que no és així. Ara podem entendre el Sr. 
Saiz quan ens va manifestar que aquella va ser una concessió 
política. 

Després d'aquesta afirmació, des del PSM i EEM pensam 
que hi ha poques persones que realment ens podrien desvet
llar els misteris i els dubtes d'aquesta concessió, AIguns d'ells 
potser estiguin en aquest moment més preocupats per aclarir 
la se va dubtosa innocencia elavant jutges que per venir a 
explicar els fets. 

S'ha dit també, la proposició no ele lJei ho di u, que el Sr. 
Cañellas havia coincidit amb el Sr. Ouart en el consell d'ad
ministració de la Societat Salinera Espanyola durant molts 
d'anys. Jo no entraré en si en tenia 12.000 o 500 accions, hi 
va coincidir, a dins un conselJ d'aelministració, amb el presi
dent Cañellas. 1 si hem d'entrar en les accions que tenia, 
també convé que digui, Sr. gonzález i Ortea, quantes en 
representava, perque, certament, va dir, quan va comparei
xer, que representava altres acc ions. 

En política, i molt més en aquest clima en que VIVlm 
avui d'irregul aritats i ele corrupció, al qual contribueixen 
també molt vostes, a la milJor no perqué hi estiguin impli
cats, pero si en acusar els altres quan els convé. Per tant, jo 
vull dir que dins aquest clima d 'irregularitats i de corrupci
ons convé tenir les coses ben ciares i demostrar clarament 
que aquestes no hi són i que no n 'hi ha, d 'aquesta corrupció. 

Per la situació del Parlament, en som al bell mig, i estam_ 
cansats de dir que quan aquí un grup planteja que vostes, 
que els seus familiars, és que vostes ... , en aixo no entraré jo, 
perque ni vostes s'excusin més en els d'alla ni ells s'excusin 
més en els d'aquí. vuJl dir que estam en el Parlament de les 
Illes Balears i que els diputats que en aquest moment esta m 

a l'oposició hem de demanar comptes, i així ho fem, al 
Govern i als grups majoritaris d'aquí. Els palominos i el 
que hi hagi a Madrid ja ho farem per unes altres vies 
que no són les d'aquí dins. 

El Sr. Quart, senyores i senyors diputats, crec que ha 
enganat clarament qui s'ha deixat enganar, també ho 
hem de dir, perque del nostre grup, en aquest tema, no 
es podra dir que ens hagim deixat enganar. El Sr. Quart 
es va cansar de dir, i així és a declaracions, a qui el va 
voler escoltar, que el finan<;ament estava garantit amb el 
seu patrimoni; aquest era el seu aval més fort i. com ha 
quedat demostrat, no era real. Així i tot, és curiós veure 
com el Sr. Reus, després de manifestar que aquest grup 
mercantil ha quedat francament tocat i lesionat per 
aqueixa operació, ens diu que tornaria a donar la con
cessió al Sr. Ouart. Sort que el Sr. Reus també ens va 
manifestar -Sr. Triay, voste ho recordara- que, en polí
tica. hi estara poc temps i que se n 'a nira ben escalivat. 

Es veu que quan es va clonar la concessió, el Govern 
no estava el suficientment infOl'mat per preveure la 
guerra del Golf, perque també ha sortida, i ara resulta 
que el culpable és la guer ra del Golf. Vostes no n 'staven 
informat, d'aixo, i no els ho reprov, perque, certament, 
no poden estar informats de tota la política internacio
nal que ens ve. 

Pero encara no han contestat 11l0ltes preguntes que 
continuen a ['aire. No ens ha explicat ningú com és que 
el delegat del Govern a la concessió no ha assistit a cap 
consell d'administració. Jo crec que aixo és un fet im
portant, no pel simple fet que estiguessin un any a no
menar-lo, sinó que, després de nomenar-Io , com és que 
no ha assistit al consell d'administració. Pero jo contes
taré aquesta pregunta, i la contestaré també amb parau
les del Sr. Saiz, ens va dir: "Sincerament, no ho sé; 
varen passar mesas abans que es presentas el projecte i 
que es posassin en funcionament les obres". Ni tan sois 
sabia el conseller el 'Obres Públiques perque aquest se
nyor no havia estat nomenat o perqué no hi ana va. 

Jo crec -i aquí acab, Sr. President- que no soIs s'ha 
equivocat en aquesta concessió, Sr. Triay, fins i tot ara 
mateix veim que s'equivoquen en les previsions, perque 
no es posen d'acord tampoc sobre quan acabara; I'em
presa diu una cosa , el Govern en diu una altra. 

1 vull acabar, hi ha un fet a dins I'esmena del PP que 
vol dir que és per raons imputables en part a l'Adminis
tració, el fet de les prorrogues. Vull acabar amb les 
paraules que ens va dir el Sr. Diego Suárez, director de 
zona, representant de Foment de Construccions i Con
tractes: "La concessionaria va muntar una ampliació de 
capital que no va funcionar, Ilavors, quan varem veure, 
com a empresa constructora, que no cobravem les certi
ficacions, com a mesura de pressió, varem paralitzar les 
obres i aixo ho férem dues o tres vegades més". El 
motiu era de finan~ament , tot a llo altre, ho podem 
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tornar a treure aquí dins, ha podem tornar a discutir, pero, 
certament, al nostre grup, no li ho faran creure, perque té 
ciar que, en aquesta concessió, podem aprovar perfectament 
la proposició no de lIei del PSOE perque estam ben d'acord 
a reprovar aquest govern. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. En torn de replica, Sr. Triay i Llopis, 
té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest 
paper que ens han presentat com a esmena de substitució, 
que logicament no és acceptada, és un cant a la injustícia, 
aixo és I 'apologia de la prevaricació, és el paper que ha 
presentat el grup popular. Quan, com a grup popular, el 
vulguin presentar, el presentin; nosaltres treim conclusions 
molt distintes del que ha passat en relació amb el túnel en 
aquests darrers sis anys. 

Ens diuen que ho duguem als tribunals, bon consell, no 
ho deixarem caure, aixo, hi pensarem, ha deixin al nostre 
criteri, al César lo que es del César; aquí, la política, aquí, 
les responsabilitats polítiques, aquí els fets presos pel Go
vern, pel president, durant sis anys. També ens recomana el 
semi-portaveu del Grup Mixt que facem una moció de censu-
ra, supos que sera perque pugui la cotització del diputat 
traidor al seu poble i al seu electorat, la cotització política. 

( Aplaudimenes) 

Tranquils. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Cotització política. No la farem, avui. 

L'adjudicació és la clau de tot, tot allo altre en són conse
qüencies. L'adjudicació va ser un acte -insistesc- manifesta
ment injust, dolós i arbitrari, tot allo altre són conseqüencies
que vénen com a continuació d'aquesta injustícia principal. 
No es va donar a I'oferta més avantatjosa, aixo és el que diu 
el decret: "La comissió avaluadora pro posara al Govern 
I'oferta més avantatjosa", quina era?, la del Sr. Quart? No, 
no la hi van donar, en contra del decret d 'adjudicació, de les 
bases del concurso 

No és una relació mercantil compartir nou anys a un 
consell d 'administració, aixo no és una relació mercantil, 
aixo és una relació en diria espiritual, amical, conjugal, pero 
mercantil, no. Formar part de l'organ de gestió d'una socie
tat molt important no és una relació mercantil. Perque teni
en poques opcions, que ens importa a nosaltres si tenien 

poques opcions?, si representaven un paquet importan
tíssim d'accions de familiars basics del conjunt de l'acci
onariat? Compartir nou anys no és una relació mercan
til, en prenguin nota per aproximes vegades. 1 ens di
uen: 1 si el president era tan fort, com és que la comis
sió avaluadora, on hi eren el Sr. Saiz, el Sr. González i 
Ortea, la Sra. Enseñat, el Sr. Le-Senne, no va votar allo 
que el president volia?, perque ha hauria tengut facil, 
ens fa anunci de la prevaricació, si el president els ha 
hagués insinuat, no haguessin tengut cap problema a 
votar a favor del Sr. Quart, aixo és el que ens ha vengut 
a dir, si que anam bé, ido; per una cosa que han fet bé, 
ara I 'embruten, perque el Sr. González i Ortea ho va 
fer bé, ho va fer bé, va votar c1arament en contra del 
Sr. Quart, era representant del cap de Carreteres pero, 
a la vegada, era portaveu del grup parlamentari popular 
en aquest parlament i va votar c1arament amb els matei
xos punts, equivalents, en contra del Sr. Quart, ho va fer 
bé, ho va fer amb consciencia, ho va fer en contra d 'a
quest paper que diu que "eras pasar por graves proble
mas financieros. algunos de los socios ... ", pero, Sr. Gon
zález i Ortea, si els problemes financers hi eren el pri
mer dia, voste li va donar una puntuació insignificant, 
a la solvencia financera del Sr. Quart, voste hi era. Que 
el delegat del Govern tenia molta feina, i com que tenia 
molta feina, no el van poder nomenar, pero el delegat 
del Govern hi havia de ser, en el moment de I'adjudica
ció de les obres del túnel per part de la concessionaria 
a Focsa, i no hi va poder ser perque no estava nomenat, 
i aixo va en contra del que exigeix la llei amb caracter 
preceptiu, I'adjudicació de les obres de les carrete res de 
peatge ha de ser per concurs amb intervenció del delegat 
del Govern, amb aprovació de les bases per part del 
Govern, no n 'ha dit res, d 'aixo, no hi' han pesant. Aixo 
és el cant a la prevaricació, el cant a la injustícia. 

1 diuen que d 'on ens hem tret aixo de "adicionalmen
ce, el próximo 1 O de agosto del 94, aixo esta escrit dia 3 
de febrer del 94, "expira el plazo concedido por el Go
vern balear para la finalización de las obras. No obstan
ce, según nos comunica la dirección de la ca mpalÍÍa , se 
ha obtenido por parte del Gobierno balear acuerdo ver
bal de prorrogar el plazo de construcción, el tiempo 
necesario para la finalización de las obras". Si aixo és 
fals, si aixo que diu Ernest&Young és fals, per favor, no 
es gastin més milions cada any en encarregar-li auditori
es, perque li n 'encarreguen moltes, i aquest senyor o és 
un falsari o diu la veritat; si és un falsari, no li n 'encar
reguin més, és un fedatari públic, és un auditor; si diu 
la veritat, se 1'(._.). Una prorroga verbal compromesa, 
paraula d'auditor, corregida i signada pel constructor, 
pel concessionari. 

1 quina és avui la situació legal del túnel, perque 
també ho hem de dir, que és el darrer punt. Fa 110 dies 
que va acabar la darrera prorroga, dia 10 d'agost. Estam 
en prorroga o estam sense prorroga? Si estan en prorro
ga, quina prorroga? i, si estam sen se prorroga, que fem? 
110 dies,fan feina 24 hores cada dia, magnífic, pero, i 
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la situació administrativa d'aquesta concessió avui, quina és? 
No la sabem, no ens la volen explic~r mai. 

, Que hi ha clausules restrictives, i és clar, que n'hi ha una, 
e· 

de clausula, molt restrictiva, i que hi ha una Jlei molt restric-
tiva, que és la Llei de carrete res de peatge, i hi ha un plec de 
clausules generals de la Llei de peatge, molt restrictiva, i el 
concessionari es va comprometre a uns terminis molt ajus
tats, molt restrictius, i va posar el patrimoni personal com a 
garantia, i de que ha servit tot aixo? No ha servit per res, no 
han aplicat res de tot aixo, cap sanció, cap control de la 
contractació, tot molt restrictiu sobre el paper, pero, en 
situació de favor , en una qüestió directa del president, res 

, .. d'aixo s'ha aplicat, res d'aixo s'ha pensat ni remotament que 
fos aplicable al Sr. Quart. 

1 que han passat cinc anys, pero que el túnel s'obrira, ah, 
sP Aquest parl ament, I'any 88, quan va aprovar per majoria 
que es fes en regim de peatge el túnel de Sóller, hauria ap ro
vat que es fes per peatge el túnel de Sóller per a I' any 96?, 
per vuit anys més tarel? No, no ho hauria aprovat. ho va 
aprovar perque li van dir que seri a una obra rapida, no una 
obra que hagués ele durar vuit anys eles que aquest parlament 
I'aprovava; per tant, la vo lllntat cJ 'aquest parlament també ha 
estat for<;ada. L 'opció Ouart, optar per I'amic, encara que 
sigui insolvent, ha sllposat també. a més. defraudar el Parla
ment, i aixo ha ele tenir un cost 1:1Olític. 

I ens diuen que al Sr. Ouart Ji ha anat molt malament, ha 
perdut tot el seu patrimonio Em sap molt de greu. 

EL SR. PRESIDENT: 

No me 'n puc alegrar -ja acab-, pero aixo no lleva que la 
decisió que es va preiiélre en el seu moment era clarament 
injusta i que no es feia perque s'arruinas, es feia perque hi 
guanyas. Per tant, a pesar de tot, la hi van concedir. 

Per acabar, Sr. President, si em permet un instant. ja sé 
que totes aquestes coses cauen escepticament sobre segons 
quines persones. Moltes vegades, com diu el president Cañe
Ilas, ho diu i es podria aplicar en aquest cas per part seva: 

.'.... Tanmateix, si tots ens coneixem. Sempre queda I 'argument 
de dir: Casos més grossos han passat i, per tant, me'n fot. 
Tots aquests anys al Consolat de Mar sembla que li hagin 
donat patent de cors per transgredir les normes més elemen
tals de comportament. El president creu que té dret a tot, és 
clar, és tan pnictic i, si m'ho permet. tan cínic, que podra 
dir: Canta, canta, que tanmateix aquí mai no passa res. Pero 
aquest sentiment de fatalisme, d'impotencia, de por davant 
els abusos cada vegada hi ha més gent que percep que esta 
desapareixent, i aixo, senyores i senyors diputats, segur que 

... necessariament produira un canvi. Moltes gracies. 

(ApLaudimems) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. González i Ortea, el seu torn o 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señor Pascua,l no he llegado 
a entender qué es lo que usted aceptaba, que era lo que 
había que reprobar o no, en un momento determinado 
ha dicho un gobierno, el último gobierno; yo creo que 
a partir del momento en que sale un miembro del Go
bierno de Unió Mallorquina, usted tendría que haber 
presentado una modificación poniendo la fecha, a partir 
de la reprobación; después ha dicho el presidente y el 
conseller de Obras Públicas, perdone, pero, en todo 
caso, es el Consejo de Gobierno quien responde conjun
ta y solidariamente de sus decisiones, como usted sabe 
perfectamente. 

Lo de la cuestión de que e l trato de favor se produce 
porque hasta este momento no se han producido sancio
nes. no se ha abierto un expediente sanc ionador, yo le 
diré que lo sensato, porque aquÍ lo que no tenemos que 
perder de vista es la sensatez y el sent ido común. creo 
yo, y lo sensato y lo que indica el sentido común es lo 
que ha hecho el Gobierno a nte un problema evidente
mente financiero que se presenta cuando el túnel se para 
hace un año, lo que trata el Gobierno es de reconducir 
la situación y conseguir sacar adelante la obra del túnel, 
para que se haga cuanto antes. El expediente san cion a
dor ya llegará, si tiene que ll egar. no se preocupe, este 
gobierno tiene la buena costumbre de cumplir la ley y 
no le quepa a usted duda de que cumplirá con ella. 

Sr. Sansó, yo, por pura cortesía parlamentaria, no sé 
qué decirle, porque realmente ha dicho usted una serie 
de cosas que ya habíamos discutido antes e insiste usted 
en las puntuaciones y en que yo tenía las puntuaciones 
y que se las dio la secretaria, o no sé qué, bueno, se las 
dio las personas que vinieron, alguna de las personas que 
vinieron, no hubo ninguna ocultación porqué no sé si 
es lo que usted pretende decir, que en la comisión se 
trató de ocultar, aquí vino todo el mundo, ustedes vi
nieron, que ustedes pidieron , y nosotros también, com
pareció todo el mundo y dijo todo el mundo libremente 
lo que le pareció. De manera que me parece un poco de 
fuera de lugar que usted venga a atribuirme a mi o no 
sé si al Gobierno una cierta actitud extraña. 

Respecto al tema concreto del Sr. Ouart, también se 
ha referido a eso. que a cuántas acciones representaba, 
el Sr. Ouart podía representar a todas las acciones que 
usted quisiera como abogado, como un profesional que 
representa a otro, y le pagan u sueldo por eso, pero es 
muy distinto ser copartícipe de una cosa que represen
tar a alguien al que le pagan un sueldo y está en repre
sentación de una serie de acciones de otras personas. 
Estuvo un tiempo, porque cuando se hizo la concesión 
ya no lo estaba, ni como representante ni como nada, 
tenía 12 acciones, 12, de 45.000, yesos son los hechos, 
y a mi siempre me gusta repetirlo y lo repetiré una vez 
más, los hechos no vale la pena discutirlo , se comprue
ban, yeso es comprobable. 
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Sr. Triay, aquí vienen a hablar de política, conforme. 
Usted irá al juzgado, estupendo, si va al juzgado. Es que 
usted viene aquí a hablar de cuestiones judiciales, usted 
viene a acusar al Gobierno, ya digo que no acabó de aclarar
me si a éste, al anterior o si al anterior, pero a algún Gobier
no, o a todos ellos, no sé a cuántos mete usted en el saco, los 
acusa usted de practicar un delito, de hacer una adjudicación 
con dolo, una adjudicación dolosa, los acusa usted de un 
delito aquí, no los acusa de irresponsabilidades políticas, los 
acusa de un delito, y digo, efectivamente, "al César lo que es 
del César, ya Dios lo que es de Dios", pues los delitos al 
juzgado, aquí vamos a hablar de política. 

Bueno, cuanto a lo que no se dio a la oferta más ventajo
sa, es que usted se empeña en leer exclusivamente que la 
oferta más ventajosa es la que en la cláusula nueve .. . , donde 
dice que se creará una comisión para hacer un informe, no 
dice que de resultas de ese informe ... , no, Sr. Triay , no lo 
dice; entonces, estará usted de acuerdo conmigo en que hay 
una cláusula octava, si no la vaya leer. parece irrelevante 
leerla, está ahí. y usted la tiene también, la tienen todos, la 
cláusula octava habla ele un informe de los ayuntamientos de 
Sóller y ele Fornalutx, ¿qué pasa'? , ¿eso no vale para nada'? , 
eso, que por cierto había perdido esta cámara, esta cámara, 
por unanimidad, había pedido que hubiera esos informes, 
¿no vale para nada?O sea, que las ventajas son exclusiva
mente lo que diga la comisión, entonces olvidémonos de 
informes de Sóller y de Fornalutx, olvidémonos de legisla
ción de contratos del Estado, olvidémonos de todo, digamos 
que se crea una comisión, yeso no lo dice el decreto de 
convocatoria, y lo que diga esa comisión, tal como lo puntúe 
y el orden como sale de la comisión, es exactamente el orden 
en que hay que adjudicar esta concesión; eso es una tontería , 
eso no se aguanta; si' se piden varias cosas, lógicamente es 
porque después, y se invoca al Consejo de Gobierno, no a la 
comisión, sino al Consejo de Gobierno, para que haga la 
adjudicación , es porque el Consejo de Gobierno tiene que 
utilizar todos los elementos que tiene en su mano . 

Bueno, no le doy mayor importancia a esa otra cosa que 
dice usted. La verdad es que yo creo que pierde usted un 
poco los estribos. Usted hablaba de fatalismo, yo no sé si es 
un poco el fatalismo lo que le hace a usted perder los estri
bos, porque, sinceramente, era más riguroso usted en la 
legislatura pasada. Hemos discutido muchas veces y era más 
riguroso. Lo es menos ahora. Yo creo que quizá es debido
del fatalismo, porque es que dice usted unas cosas, que si yo 
le doy más argumentos para hablar de prevaricación, ipor 
amor de Dios!, yo le he dicho, y lo repito, porque trato de 
emplear el sentido común, que si una persona tiene capaci
dad, que es lo que ustedes dicen, por supuesto no es lo que 
digo yo, yo digo todo lo contrario y ahí está en la enmienda 
que he presentado aquí, si es que efectivamente se pensara 
que tenía una capacidad para hacerlo más, debe tener capa
cidad para hacerlo menos, y es a lo que voy, no se sostiene 
que eso no sea asÍ. Lo dice usted a beneficio de inventario. 

No ha hablado usted esta vez~ .. , porque claro, las otras 
veces mentía, porque mentía , mentía usted al conseller, 

aquí y en la comisión, mintió usted, y esta vez no ha 
hablado, para no meterse en ese lío de la cláusula de
sorbitante, de la cláusula leonina, como usted mismo la 
calificó al conseller, esa cláusula que, en caso de resci
sión, supone que la indemnización que se deba dar al 
concesionario sea exclusivamente la que se presentó en 
el anteproyecto, y en ningún caso la del proyecto defini
tivo o del real coste de las obras, esa cláusula leonina, a 
la que usted no se refirió, yo le diré porque no se refi
rió, porque claro, usted, anteriormente, cuando hablaba 
de la cláusula leonina o el conseller Reus le hablaba de 
la cláusula leonina, usted dijo : Bueno, pero eso no es 
cosa del Gobierno, eso lo impuso el Parlamento, y yo le 
contesté que no lo impuso el Parlamento, eso es una 
cosa que puso el Gobierno exclusivamente de su cose
cha, porque no están en el Diario de Sesiones las cláusu
las que aquí se aprobaron, se aprobaron otras, los infor
mes de Sóller y de Fornalutx, por ejemplo, pero no se 
aprobó la cláusula leonina. Y claro, como usted ahí 
patinó, porque digo que mintió, mintió, supongo que 
inadvertidamente, 110 quiero decir que con mala inten
ción, pero usted patinó , metió la pata, entonces hoy no 
se ha referido a eso . 

A mi antes se me olvidó el argumento, y es muy 
bueno, porque si ése es el trato de favor de los amigos, 
que b;ye Dios y lo vea. 

y nada más, Sr. Presidente, lo dejo ya, yo creo que 
este tema está suficientemente claro para cualquier 
persona que aplique un mínimo de sentido común y un 
mínimo también de objetividad, pero vuelvo a decir que 
lo verdaderamente importante y satisfactorio, porque 
todas las cuestiones legales en su momento se hicieron 
bien, y vuelvo a insistir en que nadie, absolutamente 
nadie, las impugnó. Partiendo de la base de que se hizo ' 
bien la tramitación legal, como efectivamente hasta 
ahora nadie ha sido capaz de demostrar que o fuera a 
sí, lo importante es que pronto tendremos un túnel que 
atraviese la Sierra Norte y os permita a todos, y a los 
habitantes de Sóller y de Fornalutx en especial, una 
mejor comunicación con el resto de la isla. Nada más, 
m uchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Per que em demana 
la paraula, Sra. Munar? 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Per aHusions, Sr. President. De consellera del Go
vern, d'Unió Mallorquina, no n 'hi ha d'altra . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Munar, no hi ha lloc a al·lusions. Avui matÍ hi 
ha hagut un debat on s'al'ludia a un portaveu, no s'havia 
anomenat persona . no he donat el torn d'al ·lusions; pel 
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mateix motiu, no li don el tom per al'lusions, Sra. Munar, en 
aquest cas. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Molt agralda, Sr. President. 
/ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. Sí, Sr. Peralta, té la paraula . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Triay, a la qüestió fonamental que jo he plantejat aquí, voste 
no ha respost. Al tema de la moció de censura voste no ha 
contestat i a<;o em ratifica que no hi ha programa. que no hi 
ha candidat i que no hi ha possibilitat de fer aquesta moció 
de censura, ac;o és en definitiva. perque no cree que el pro
blema sigui allo de la moció de censura , no ha cree. 

Respecte del que ha elit aquí que jo havia estat un tra'i
dor , li he ele dir que si jo vaig ser un tra'ielor al Partit Socia
lista Obrer Espanyol, després ele tat el que s'ha sabut, el que 
se sap i el que se sabra del Partit Socialista Obrer Espanyol, 
amb molta el 'honra som un tra'idor al Partit Socialista Obrer 
Espanyol. Primera qüestió. 

Segona qüestió. Si voste, amb ac;o. vol dir que jo he estat 
un tra'idor al poble de Menorca. no és el tema del debat, diu 
un membre de la Mesa, pero s'ha dit aquí que jo era un 
traidor i, o una de dues, o he ele demanar un torn per 
al'lusions posteriorment al debat o, mentre es fa ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Peralta, per favor. Som en un torn de 
contrareplica. Continu'i, Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sé, jo vull reafirmar-me en el que he dit referent al túnel 
de Sóller amb anterioritat, que donaré supon a aquesta alter
nativa. a aquesta esmena que ha presentat el Grup PP-UM, 
i he de dir que per ac;o no em consider un traidor al poble 
de Menorca, només he de dir que jo, quan vaig prendre en 
el seu moment la determinació que vaig prendre, la vaig 
prendre conscient que esta va actuant contra una serie d'actu
acions corruptes que es venien donant des d 'un determinat 
govern i des d'una determinada presidencia, com així s'esta 
demostrant , com així s'esta demostrant i com aixÍ es demos
trara més endavant. Vostes han tret i treuen molts de docu
ments referents al túnel de Sóller, després es diu que un és 
semi-portaveu, que és un traidor, que és no sé que, que és_ 
no sé que més, ho díuen aquí, al Parlament, ho diuen al 
carrer, pero, mírin per on , en tema d'obres, el Partít Socialis
ta Obrer Espanyol en sap molt, de tema d'obres. A docu
ments de puny i lletra , escrits per algú que va ser diputat 
d'aquest parlament i que actualment és diputat a Madrid. 

entre altres coses, de quantitats economiques, deia: "Ne
gociar modificat per un maxim de 10, 12 mílions de 
pessetes; haurÍem de negociar contrapartides"; "també 
es podria negociar", i es refereix a obres fetes per con
tractistes detenninats, i aquí és el document, de puny i 
lletra, corroborat. 

Vostes han dit que escoltaran aquest consell d'anar 
a jutjat i és possible que encetem una nova etapa de 
veure passar moltes persones, jo cree que prest veurem 
apareixer pels jutjats algú. Jo vaig encetar aquest camí, 
vaig haver de pagar personalment les conseqüencies 
d'una actitud absolutament inquisitorial, de la qual creia 
que voste no formava part, Sr. Triay, inicialment, pero 
després de moltes de les coses que s'han dit, i quan 
voste es va fer carrec del PSOE, s'han demostrades: veig 
que voste és un deIs maxims capdavanters del ku klux 
klan aquest que hi ha format alla dins. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Sr. Pascual, el seu torn o 

Prec silenci als diputats. per favor. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, se nyores i senyors diputats . Tornam al 
túnel de Sóller. Jo repetesc el que he dit a la primera 
intervenció, aquí no hi ha motiu per reprovar el Sr. 
Flaquer, el Sr. Morey, el Sr. Rotger , la Sra. Cirer, la Sra. 
Estaras, pero hi ha motius per reprovar el president Sr. 
Cañellas i el conseller d'Obres Públiques. A nosaltres 
ens hagués agradat que aquesta proposta de resolució no 
vengués amb la reprovació a la gestió política del Go
vern, pero no ha estat possible aixo, com que sabem que 
no ha estat possible, els donarem suport, a pesar d'algu
nes discrepancies que he dit al principio 

Pero anem al futuro i vull entrar en un tema que hem 
dit diverses vegades. hi volem insistir més, i vull que el 
Govern es doni per assabentat que estan caient en res
ponsabilitat perque no posen multes a la concessionaria 
del túnel de Sóller. hi estan caient en responsabílitat, en 
prenguin nota, per favor. No és la primera vegada que 
ho die, duim 110 dies sense prorroga, i article 137 del 
Reglament de contractes de I'Estat , el llegiré, ja el vaíg 
llegir una altra vegada aquí, pero el tornaré a llegir: "Si 
el contratista, por causa imputable al mismo", cree que 
és el cas, no?, "hubiera incurrido en demora respecto de 
los plazos parciales de manera que haga presumir racio
nalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo 
final o éste hubiera quedado incumplido, la Adminislra
ció podrá optar", dues coses, "indistintameme por la 
resolución del COlUrato, con pérdida de fianza, o por 
imposición de las penalidades que se establecen en el 
artículo siguiente". Per tant , rescissió de la concessió, 
penalitat de 1'1110.000 pessetes per als projectes de mes 
de mil milions, aixo és el que han de fer. Per tant, esti-



5606 DIARI DE SESSIONS / Núm. 135 / fascicle 1 / 30 de novembre del 1994 

guin advertits, esta n incomplint la llei, perque aixo es lleva 
autoritat moral per posar qualsevol multa a ningú, perque 
han donat un tracte de favor al Sr. Ouart, o sigui, a la con
cessiom'tria del túnel de Sóller, no al Sr. Ouart, a la concessi
onaria, fos abans el Sr. Ouart o sigui Fomento, és igual, hi 
esta n donant un tracte de favor, i després, quantes multes 
podran posar més, si aquesta no la volen posar? Aixo és una 
cosa que no té ni cap ni peus. 

Evidentment, Sr. Triay, deis nou motius, n 'hi ha dos deIs 
quals discrepa m, pero els set tenen tota la raó, i evidentment 
jo també estic, com a portaveu en aquest cas, amb voste 
quan diu que, la proposició alternativa del grup parlamentari 
popular, la duguin aquí i la discutirem. En qualsevol cas, diu 
coses que són inexactes, que no. són certes, diu que hi ha 
raons, qualificables de forga major, que justifiquen les dues 
prorrogues; carta del Sr. Ouart, la Ilegirem també, diu: "Es
tando en tramitación la concesión de un crédito para la finan
ciación de las obras pendientes de ejecutar, el contratista de 
la obra, Fomento, Construcciones y Contratas, ha presentado 
ante Argentaria de Negocios S.A ., qlle es la concesionaria del 
crédito, el plan de obra que se acompai1a, según el cual éstas 
no podrán terminarse hasta el 30 de mayo de 1994, por lo 
que /lOS vemos en el caso de solicitar el aplazamiento del 
plazo de ejecución concedido, sea modificado de 12 a 16 
meses". Aixo era des d'abril fins a l'agost de l'any passat. Per 
tant, aquí <;>n hi ha papers, menten barbes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Sansó, el seu torn o 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Trans
parencia, convendria. Vaig dir a una de les meves primeres 
intervencions en aquests tema que aixo es convertiria en una 
especie de rondalla d'aquestes venegolanes, on pots perdre't 
el capítol que vulguis, que tot d'una hi tornes a enllagar, 
perque, la veritat, aquí fem moltes voltes, pero ens oblidam 
també de moltes coses. Transparencia. vol que la hi recordi 
un poc, aquesta transparencia? Basta recordar la famosa 
comissió, que era d 'estudi, no la varen voler d 'investigació, 
comissió que, abans de tenir no tota la documentació, perque 
aixo és demanar massa, sinó la més mínima documentació 
per poder-ne parlar, ja en un mes l'havien d'acabar, quan a. 
la qual ha a.nat algú, quan hi ha comparegut algú, i les pre
guntes deis diputats no han interessat, hi ha hagut un presi
dent que bé ha tengut cura de dir que aquesta pregunta no 
estaven obligats a contestar-la. Continuu relacionant -vostes 
ho saben perque ho han viscut- el tema del port esportiu; 
quantes vegades ens han negat..., aixÍ i tot, algú s'ha atrevit 
a contestar-lo i al final hem aclarit moltes coses, pero totes 
aquestes coses que hem aclarit han estat a forga de demanar
les, Sr. González i Ortea, pero, així i tot, jo li vull recordar 
que no ha comparegut tothom en aquesta comissió, no hi ha 
comparegut tothom, que no ens han donat tota la informació 
i que el PSM té demanada de día 7 d'oclubre molta més 
informació; per favor, no diguin que tota la documentació hi 

és, que hi ha comparegut tothom, perque aixo és fals, 
aixo és fals, voste ho ha dit. 

M'agradaria també incidir sobre un tema del qual 
crec que s'ha parlat, pero que també se'n pot parlar 
molt. Per part del PP se'ns vol fer veure que no s'ha 
tengut un tracte de favor amb I'empresa concessionaria; 
jo ho crec i ho vull expressar aquí dins, i només per 
posar-n e un exemple més, pero amb dates concretes: 
Dia 20 de juny del 91, el cap del servei jurídic de la 
Conselleria d'Obres Públiques informa que soIs es pot 
concedir prorroga per causa de forga major o per causa 
imputable a I'administració -alguns diputats ho han dit-. 
Sense que es doni cap d'aquests dos casos, el 29 d'octu
bre del 91 s'hi concedeix la primera prorroga de 24 
mesos i dia 18 de marg del 93 s 'hi una segona prorroga 
de 12 mesos, s'hi concedeix aquesta prorroga amb un 
informe contundent de I' inspector d'obres, el qual mani
festa que la concessionaria no té raó en cap deis seus 
arguments, ll'havia explicat sis , en cap deIs seus argu
ments tenia raó. Uns vint dies després d'aquesta prorro
ga es paralitzen les obres per falta de pagament a I'em
presa constructora; certament, no soIs els va enganar 
amb la cOllcessió, els ha enganat moltes més vegades. el 
Sr. Ouart; després de concedir-li una prorroga, resulta 
que després de vint dies paralitzen les obres per falta de 
finangament. Pero aixo no és tot, es que resulta que hi 
ha una tercera prorroga. no els agrada que en diguin 
que és una tercera prorroga, que és un complement de 
la segona, o no sé que en volen dir; el més curiós, és 
que aquest complement se'l dóna quan les obres estan 
aturades, i aixo no és un tracte de favor al concessionari. 

Aquí dins s'han dites moltes coses, i s'hi continuaran 
dient, supos que del tema del túnel de Sól!er continua
rem parlant, supos que aviat a la millor hi haura qual
que resolució judicial per poder entendre també mol tes 
altres coses que aquí dins no hem dit, pero que encara 
són a l'aire, són molts de dubtes, perque el Sr. Ouart 
era el soci majoritari, de qualque manera, d 'aquesta 
concessió. el Sr. Ouart també era soci d'altres empreses, 
de les quals ja parlarem, i aixo també convé que ho 
tenguin en compte. 

Pel que fa a un tema que dit, és cen que el Sr. 
Ouart, quan es va concedir la concessió, ja no era ... , 
almanco ja no estava en el consell d'administració de 
Salinera Española, pero només feia cinc mesos que 
n'havia sortit, també ho vull deixar ciar aquí dins per
que pareix que en va sortir molt abans, no, va sortir-ne 
cinc mesos abans de la concessió, de la concessió, no de 
qua n parla ven de concessió, alerta! 

1 referent -i acab, Sr. President- que és cert que el 
Grup del PP se sap defensar tot sol, tots els grups ens 
sabem defensar tots sois. El problema és que aquesta 
defensa, Sr. Triay, no és efectiva si no va acompanyada 
de vots, i aquÍ dins es poden defensar tots soIs, pero si 
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no tenen un altre vot pactat, molt difícilment aquesta defen
sa valdra qualque cosa. 

(Remar de veus). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. 

Acabat el debat, passarem a la votació. Se sotmetra, com 
és logic, a votació únicament la proposició no de lIei. 

Senyores j senyors diputats que voten a favor de la propo
sició no de lIei, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 

28 vots a favor, 30 en contra. 1 abstenció. En conseqüen
cia, queda rebutjada la proposició no de Ilei 4453. 

H.4) Proposició no de llei RGE núm. 3444/94, presentada 
pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a reobertura del cen
tre d'acollida infantil Pare Huix -d'Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la proposició no de \lei 3444, presentada pel 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a reobertura del centre 
d'acollida infantil Pare Huix, a Eivissa. Té la paraula pel 
grup proposant el diputat Sr. Vida/. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors dipu
tats, que queden aquí, a la sala. Estam davant d'un tema 
menor -és ciar, per aixo se'n van tots-, o de menors, que 
tothom el defensa, pero que es veu que no interessa massa. 
Som a una sessió que no és matutina, són la una i vint, pero, 
és ciar, és una sessió d'aperitiu, perque prompte anirem a 
dinar, si Déu ha vol , per aixo és que hi ha tan poca gent. 

Bé, es tracta d'una proposició no de lIei. també puc dir 
que en aquesta oportunitat puc ser portaveu d'un batle del 
PP, no com en el tema del port de Sant Antoni, pero sí per 
un tema de la ciutat d 'Eivissa. El batle del PP, no pública
ment, em va informar de la necessitat d'aquest tema, vaja, de 
la necessitat que s'obri, o es reobri, aquest centre d'acollida 
infantil Pare Huix. No és avui aquí, el batle, perque si no, 
no em faria mentider, pero és que fins i tot estic conven¡;ut 
que tot el PP a nivell insular esta també d 'acord amb el que._ 
es demana en aquesta proposició no de llei, almenys oficiosa
ment; oficialment, ja ho veurem. 1 no és una qüestió tampoc 
de la FIEF, a la qual represent aquí, perque com que no 
tenc més gent, no pue canviar de portaveu, per aixo som jo 
aquí una altra vegada qui intervé en aquest assumpte. No és 

una qüestió de partits polítics ni de colors polítics, es 
una qüestió social que afecta les Illes Pitiüses. No hi vull 
entrar, perque, si no, llavors resultaria que jo també em 
convertiria en un mal venedor deis productes que ela
bor, en altres qüestions, pero sí que vull dir que sap 
molt bé la Sra. Consellera de Governaeió que jo, com a 
membre de la eomissió mixta de transferencies, vaig 
tenir el gust d'acompanyar ... , vaja, no d'acompanyar les 
transferencies, sinó la consellera, en el viatge a Madrid 
que es va fer per les transfereneies d'aquestes compe
tencies en menors, i tots varem estar molt contents, i 
així ho vaig dir públicament -vaig escriure-ho, ete.-, de 
l'exit que va constituir aquesta transferencia, a causa de 
la gestió, no d'aquest modest diputat, sinó de la que 
havia fet anteriorment ja el Govern, i ho diré en sentit 
general, i la consellera corresponent. 

Bé, pero la veritat és que poc després, alxo es va 
produir a finals del 93, es va produir la notícia ... , que 
d 'aquí va venir, perque, a pesar que les interpel'lacions 
se solen fer amb caracter general, jo tenia aquest exel11-
pIe diguem-ne evident, per a mi. un error que es come
tia si es tancava aquest centre d'acollida infantil, no en 
dic ara guarderia perque m 'ho varen corregir bé. ara no 
se'n pot dir guarderia, en diuen centre d 'acollida infantil 
Pare Huix, a Eivissa. Per tant, vaig presentar aquella 
interpel'lació, va ser el gener del 94, d 'aquest any, i vaig 
renunciar a presentar la moció subsegüent perque la 
Sra. Consellera, privadament i públicament, va dir que 
reobririen aquest centre després de fer-hi unes obres 
necessaries. 

Bé, la meya sorpresa va ser, perque tots sabem que 
les coses de palau van a poc a poc -aixi> no rima, con en 
castella, pero és així-, que més prompte o més tard es 
farien aquestes obres, i en la compareixen¡;a, la Sra. 
Consellera de Governació, davant la comissió deis pres
suposts, va dir i va explicar que havia fet un limo, l'Ad
ministració central, quan transferia una cosa que era de 
propietat municipal, pero es referia, naturalment, a 
"imll1oble. a l'immoble on estava aquest centre d'acolli
da infantil. Jo Ilavors he fet les meves indagacions i 
resulta que, efectivament, l' Administració general de 
l'Estat no tenia escripturada la cessió en propietat, logi
cament, d 'aquest immoble, pero sí la cessió en ús, o 
sigui, seria tacita, seria explícita, seria davant notari o 
no, pero cert que era consentida, millor dit, l'Ajunta
ment d'Eivissa, per aixo li ha he esmentat, va cedir-Io 
amb la condició que fos utilitzat com a centre d'acollida 
de menors. Per tant, la circumstancia, que és curiosa, 
que l' Administració general de l'Estat transferís amb 
documents -jo els tenc- aquest centre d'acollida i la 
propietat de l'immoble, no fos d'ella, sinó del mateix 
Ajuntament d'Eivissa, no fa variar més que -per dir-ho 
en termes esportius i estrangeritzats tal vegada- el parte
naire, que el partenaire canvias. 

Per tant, segons ens consta, l'Ajuntament d'Eivissa 
no té inconvenient que es prolongui aquesta situació 
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respecte de l'ús d'aquest immoble, és més, ho demana, i estic 
segur que, si fa falta, ho demanara explícitament la conselle
ria, pero que ho demana, que es continu! prestant aquest 
servei, perque su posa una necessitat social per a la ciutat 
d 'Eivissa, ens pareix oportuna aquesta proposició o de llei 
que presenta la FIEF, ho tom a dir, pero que tal vegada per 
Is circumstancies de la nostra situació, no per cap altre me
rit, podem fer que prosperi, i estic segur que en consciencia 
tots els diputats d'aquest parlament hi poden donar suport, 
demanam que el Parlament insti el Govem -instar no en el 
sentit pejoratiu, que li demani- de la Comunitat Autonoma 
que disposi el que sigui necessari perque la Conselleria de 
Governació amb I'anuencia de I'Ajuntament d'Eivissa dugui 
a terme les obres d'arranjament que calguin per tal de proce
dir a la rapida reobertura del centre Pare Huix i, utilitzant 
els mitjans transferits per l' Administració central, atengui la 
posada en marxa i funcionament. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-president primer subscillleix el Sr. Presidem en 
la dirccció del debal) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr . Vida!' Altres grups que vulguin intervenir? 
Pel PSM i EEM, té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
centre per al qual, en aquesta proposició no de llei, el Sr. 
Vidal demana que es tomi a reabrir és un deIs tres que van 
ser tancats quan a aquesta comunitat autonoma li va ser 
transferida la competencia en menors. En principi aquest 
centre anava transferit pero que, per sorpresa, vam saber que 
no eril de propietat del Govern, qui el transferia, sinó que 
era propietat de l' Ajuntament d 'Eivissa, i vos te, en la seva 
proposició no de Ilei, també hi fa menció, i fins i tot sembla 
que ha parlat amb l'Ajuntament d'Eivissa, perque hi ha fet 
referencia, que és possible que I'ajuntament estigui disposat 
a cedir aquest edifici per tal de la reobertura d'aquest servei. 

Nosaltres entenem que sí i que els fons que hi van ser 
transferits són suficients, els fons que van ser transferits a la 
ConselJeria de Governació per materia de menors són sufici
ents per procedir a la reobertura d 'aquest centre i, per tant, 
donarem suport a la se va proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. Presiden/o Señoras y señores diputados. Vaya 
por delante, Sr. Cosme Vidal, que el Grupo Parlamentario 
Socialista apoyará su proposición no de ley, y al hilo de 
cómo ha comenzado usted, este diputado y usted tampoco no 
creo que estemos, aunque sea parafraseando. hablando de un 

tema menor, nosotros sí que entendemos que es un 
tema mayor, lo que pasa es que viene referido a una isla 
menor, que posiblemente, como en otro tipo de actua
ciones, parece que las islas menores están realmente 
minorizadas en recursos. 

La primera pregunta que se me plantea es si son 
rentables los servicios sociales, porque en determinados 
momentos, en determinadas declaraciones, se ha argu
mentado que el cierre de determinadas unidades era 
para rentabilizar servicios. Es una pregunta que no sé 
qué contestación tiene, yo sí que la tengo clara, pero 
parece ser que por otras partes no está tan clara. Sí que 
parece, al menos por lo que usted ha anticipado, que 
puede que haya un acuerdo generalizado, que está de 
acuerdo incluso el Ayuntamiento de Ibiza, gobernado 
por el Partido Popular, con lo cual parece que será un 
tema de tramitación liviana, por decirlo de alguna for
ma. Lo que está claro es que, como usted ha comentado, 
siguiendo un resumen de prensa, el 16 de enero del 94 
aparece que se cierra el centro Bisbe Huix de la isla de 
Ibiza, con declaraciones del presidente del ConseJJ Insu
lar que no le habían avisado, está escrito . A raíz ele la 
interpelación de 9 de marzo, por usted presentada, como 
bien ha dicho, la conseJJera se comprometió a reabrir el 
centro. En el propio Diario de Ibiza, el 24 del 4 aparece 
un r-ecoi'le de prensa, un a!·tículo de prensa, más referi
do a ámbito general, que también hemos tratado en este 
parlamento y trataremos, sobre la desaparición en Ibiza 
de plazas de asistencia familiar y al menor, términos 
generales. Y posteriormente ya aparece en este tema la 
proposición no de ley que nos atañe. Hasta el 11 de 
octubre, cuando la conseJlera en comparecencia nos 
comenta la situación en que se situaba este centro . 

Lo que está claro es, a nuestro entender, que en un 
momento determinado se toma una opción, ¿qué supo
ne esta opción?, y esta opción creemos que supone una 
falta de planificación de los recursos existentes. Los 
recursos que se transfieren, ya se ha dicho, son suficien
temente importantes y suficientemente significativos, 
tanto en aspectos formales como en aspectos personales, 
ya que según el propio decreto de transferencias se 
habla de que específicamente vienen adscritas a este 
centro, cinco personas, con lo cual nos preguntamos 
dónde estaban estas personas. La unidad, se ha corregi
do, efectivamente, y me alegro de que estas correcciones 
se hagan, como centro de acogida infantil, no sabemos 
si realmente ... , parece que dentro de los programas que 
se plantean en la conselJeria, si es de diagnóstico socio
educativo, si de prevención de malos tratos o de trata
miento de reinserción, que son los tres ámbitos que hay. 
Lo que está claro es que, al parecer, es un centro que 
funcionaba desde 1972, que acogía a quince niños y que 
tenía más peticiones, y que realmente parece que es, 
como recurso, una necesidad. Y aquí me gustaría preci
sar dos cuestiones, desde el punto de vista técnico, posi
blemente no estaría de acuerdo, personalmente, con la 
reapertura de un centro que se pueda convertir o pudie-
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ra haber funcionado como un ghetto, y en esto sí que esta
ríamos de acuerdo con la consellera, como centro específico 
para acoger a niños con problemática específica, no debe ser 
esa la actuación de los poderes públicos para los niños que 
se encuentran en situaciones de deficiencia social, por decirlo 
de alguna forma. Entendemos que sí, que es una necesidad 
social que haya recursos, entenjIemos que posiblemente su 
uso tenga que cambiar en su determinación y la adecuación, 
pero como recurso sí que es necesario. Lo que también está 
claro es que desde el ámbito, no técnico, sino desde el ámbi
to político, parece que ha quedado manifiesto en diferentes 
ocasiones que se empezó la casa por el tejado, se empezó por 
hacer un símil de películas del oeste, a usted que le gusta 
tanto hacer este tipo de símiles, primero disparo y después 
pregunto, salvando las distancias. En cualquier caso, sí que 
está claro que no estamos, y lo hemos dicho en distintas 
ocasiones a la consellera, y lo sabe, no estamos de acuerdo 
con determinadas actuaciones que se han hecho. En este 
caso, parece que hay consenso, iremos adelante, pero nos 
parece que hay para resumir tres hechos significativos: pri
mero, cierran y después preguntan, creo y entiendo que fue 
un error; por otro lado entendemos que hay una clara discri
minación hacia las islas menores, espero que se corrija, lleva
mos casi un año y eviden temente no es la realidad, y usted 
lo sabe, Sra. Consellera; y evidentemente tiene la obligación 
de hacerlo, el propio decreto ele asunción de competencias y 
el decreto de transferencias establece una serie de elementos 
que la administra6ón competente, que es la administración 
de nuestra comunidad, tiene la obligación de hacerlo, y no 
aplicar, como muy bien dice con mucha frecuencia la conse
llera, yen esto estamos de acuerdo, que hay que priorizar la 
atención y el beneficio de las personas que están en esta 
situación, de los niños y adolescentes, pero, en cualquier 
caso, que los recursos sean adecuados, que sean no faltos de 
improvisación y que no se apliquen criterios economicistas 
que en determinados momentos se ha visto como algo así. 

Muchas gracias . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Per part del Grup PP-Um, té la pa
raula la diputada Sra. Castro. 

LA SRA. CASTRO 1 CANDASEGUI: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. M'agradaria 
puntualitzar algunes coses que s'han dit sobre el centre Bisbe 
Huix d 'Eivissa i fer, tal vegada, una mica d 'historia sobre el 
tancament d 'aquest centre. Aquest centre es va tancar com 
a resultat d'un informe d'un estudi tecnic de la conselleria de 
Governació que va informar sobre les condicions del centre 
que no eren les adequades per acollir boixos i que requeria 
un estudi molt a fons del cost necessari per deixar-ho en_ 
condicions d 'habitabilitat, repetesc, sobretot per a boixos. En 
aquest punt, m 'agradaria recalcar que quan es va produir el 
tancament del centre; els boixos que hi anaven no van quedar 
en cap moment sense atenclO, tots van estar integrats en 
escoles infantils, a les quals segurament s'integraren amb 

al tres nens i terapeuticament era molt millor per a ells, 
i el cost va ser assumit per la Conselleria de Governació, 
amb la qual cosa el tancament del centre no va su posar 
en cap moment un perjudici per als nens que hi anaven. 

Tomant a les obres, i a pesar que el resultat de l'es
tudi va donar un cost molt més elevat del previst, el 
gener del 94, la consellera de Governació, va prometre 
dur-les a terme, pero es va trobar amb un nou proble
ma, que va ser quan patrimoni de la Comunitat Autono
ma va anar a inscriure els immobles transferits pel Go
vem central, en la competencia de menors, i es va tro
bar que el centre Bisbe Huix d'Eivissa, inclos a la trans
ferencia, no era ni havia estat mai propietat de I'Estat, 
sinó que era propietat de l 'ajuntament d 'Eivissa, que el 
cedia en ús a la Junta de protecció de menors per un 
període de trenta anys. 

Després d'haver-se tancat el centre, exactament un 
mes i dotze dies després, I'ajuntament d'Eivissa, l11itjan
<;ant un decret d'alcaldia, va reclamar la reversió de I'ús 
del local, per tant, és primordial que la Conselleria de 
Governació segueixi amb les gestions que em consta que 
ja fa amb I'ajuntament d'Eivissa, per arribar a un acord 
que, pel que vaig no sera molt difícil, el Sr. Vidal ens 
ha dit també que I'alcalde esta totalment predisposat a 
aixo, com ja sabíem, i així es podran comM<;ar les 
obres i reobrir el centre com un centre de protecció de 
menors, no com un ghetto com s'ha apuntat aquí per 
part del portaveu socialista. 

Per tant, el nostre grup donara suport a la proposició 
no de lIei, recalcant molt que és una condició indispen
sable per poder realitzar qualsevol actuació alla, arribar 
a un acord amb I 'ajuntament d 'Eivissa, propietari de 
l'immoble. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Castro. Torn de replica. Té la paraula 
per part del Grup Parlamentari MIXT el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Bé, no sera un tom de replica, sera un torn 
d'agralment, de satisfacció. En primer 1I0c, gracies al 
Grup PSM i EEM, en aquest cas al seu portaveu, Sr. 
Gomila, perque des del primer moment ens ha dit que 
tendrÍem el seu suport. Gracies, igualment al Sr. Teje
ro, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, perque, 
a part del seu suport i deixant també a part -valgui la 
reiteració- algunes observacions que ha fet, amb les 
quals no entr, com en altres coses, sí ens ha donat unes 
explicacions tecniques, perque ell és un autentic tecnic 
en la qüestió, que també han ajudat a centrar el tema i 
se li ha d 'agrair. 1 gracies, i en aquest moment sí que 
lene enveja, tenc enveja que el Grup PP-UM pugui (oo.) 
a un altre portaveu i, en aquest cas, i si no ho troben bé 
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els de la mesa, m'és igual, sigui una gentil portaveu, per dir
nos i comprendre exactament aquest tema i, en aquest cas, no 
hi ha hagut divergencies, i sí hi ha hagut una puntualització 
sobre el tancament, jo ja sabia, i d'aquí que no presentas 
una moció, després d'haver interpel'lat, i que em mostras 
sempre, com sale fer a les meves intervencions sobre aquest 
tema, de forma moderada, jo ja sabia que els infants varen 
ser atesos adequadament, pero, arnés d'aixo s'ha compres 
la necessitat social de tornar a reabrir aquest centre i, tal com 
demanava a la nostra proposició no de llei, sembla ser que 
han estat totalment d'acord i, per tant, que no em passi com 
a aquell advocat un poc dolent, que després de defensar el 
seu patrocinat, per un poc més el condemnaren, i ja que la 
cosa ha sortit tan bé, no puc dir més que aixo. Moltes gnlci
es a tota la Cambra. 

(El Sr. Pres ident repren la direcció del debatJ . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Vida!. Hi ha intervencions en contrareplica? 
Sí, Sr. tejero, té la paraula. 

EL SR. TEJ ERO I ISLA: 

Gracias, Sr. Presidente. Alegrarnos todos en cualquier 
caso , creo que por una vez que coincidimos está bien, está 
bien, lo que sí querría es hacer un a precisión, ya que se· ha 
hecho alusión en concreto a mi intervención. La palabra 
ghelto la dijo la consellera, si no, léase el Diari de Sessions. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero . Acabat el debat, passarem a la votaci
ó, i entenc que es pot considerar aprovada per assentiment 
aquesta proposició no de lIei . Queda, ido, aprovada per as
sentiment. 

n.S) Proposició no de llei RGE núm. 3691/94, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la llengua 
catalana, idioma oficial a la Universíada 1999. 

I passam a la Proposició no de llei 3691, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la llengua catala
na, idioma oficial de la U niversíada 1999. Té la paraula, peL 
grup prop~sant el diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

PodrÍem lIegir el que s'ha de sotmetre a votació . 

(El Sr. Vice-president primer subslÍlueix el Sr. Presidenl en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, gracies, Sr. Pons. Per favor; Sr. Moll, vol llegir el que 
s'ha de sotmetre a votació d'aquesta proposició no de llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament acorda la lIengua catalana, propia de 
les Illes Balears, tendra el caracter d 'idioma oficial a la 
UniversÍada 1999 que se celebrara a Palma de Mallorca. 
A tal efecte, insta el Govern de la Comunitat i altres 
institucions, entitats i organismes de la Universíada 
] 999 a atorgar un caracter preeminent a 1 'ús de la llen
gua catalana a totes les activitats relacionades amb la 
UniversÍada 1999". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Té la paraula, Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Com conei
xen tots els diputats, la Universíada és una competició 
esportiva internacional per a estudiants que té Iloc cada 
dos anys, seran deu dies molt intensos d'activitats i que 
es desenvoluparan a la ciutat de Palma i a altres indrets 
de les IIles rany 1999. Darrera aquest esdeveniment hi 
ha una lIarga historia que comen~a . l 'any 1923 i el tema 
de la Universíada és important. no només com esdeve
niment esportiu, sinó que té una incidencia particular
ment important sobre la infraestructura de les ciutats 
que I'acullen i té també una gran incidencia cultura!. 
Per tant, no és un esdeveniment menor, és la segona 
prova esportiva a nivell mundial, després dels jocs olím
pics i, per exemple, a la Universíada del 1991, celebrada 
a Sheffield, Gran Bretanya, hi vare't1 participar cent un 
pai'sos amb un nombre de 4.622 participants que inter
vengueren en dotze esports diferents. 

Té una estructura semblant a I'olimpíada i que, per 
tant, tendra una incidencia realment determinant quant 
a infraestructures no només esportives, sinó també 
viaries de la ciutat de Palma d 'aquí al 1999. S 'ha deba
tut molt el cost que tendria aquesta universíada, pero 
podem situar, sense cap problema, sobre I 'ordre de 
10.000 milions de pessetes. 

Tendra també un aspecte cultural i, per tant, no és 
simplement un esdeveniment estrictament esportiu , i 
tendra també un element emblematic, no només per a 
la ciutat de Palma, sinó per a les IlIes Balears. I aquí és 
on se situa la proposició no de lIei que sotmetem a 
aquesta cambra. Entenem que la lIengua catalana ha de 
ser present als moments, particulars moments en que la 
nostra societat impulsa un esdeveniment que tendra 
transcendencia mundial, entenem que la lIengua catalana 
no pot ser marginada de la Universíada, perque recor
dant una lIei que l'any 1986 va ser aprovada per unani
mitat de tots els grups parlamentaris representats en 
aquesta cambra, que és la Llei de normalització lingüís
tica, hem de recordar que deia, a l'exposició de motius, 
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que es tractava que la llengua catalana fos un vehicle d'ex
pressió modern i el principal símbol de la nostra identitat 
com a poble i que tornas a ser l'element cohesionador del 
geni illenc. 

Per tant, és molt lamentable que ja hi hagi hagut esdeve
niments, en conCl-et quan es va debatre el tema deis estatuts 
de l'Olimpíada dins el Consell Insular de Mallorca, que no 
s'hagi donat suport a una oficialitat clara de la nostra lIen
gua. Una proposta que.deia que "en totes les comunicacions 
públiques, tan orals com escrites, efectuad es pels organs de 
govern de la Universíada, o en nom d'aquests, s'ha de tenir 
en compte la doble oficialitat de la lIengua catalana i de la 
castellana a les IIles Balears. i a més la condició de propia de 
la catalana; per tant, en tots els casos, s'ha d'utilitzar la lIen
gua catalana i en els casos de comunicacions redactades o 
expressades en més d'una lI engua, si així ho regula la nor
mativa aplicable, la Ilengua catalan;] ha de figurar en primer 
1I0c i amb tipografia destacada. si es u'acta de documents 
impresos". Lamentablement, I'oposició e1el Partit Popul ar va 
fer que aquesta esmena no pogués ser aprovaela dins el Co n
se ll Insular ele Mallorca. 

Per tant, no plantejam un fet hipotetic, sinó que plante
jam un fet real, el catala ha comen<;at a ser marginat de la 
Universíada que se celebrara a Palma I'a ny 1999. Hi ha 
altres precedents, per exemple-;- aquí tene un fullet "Univer
sitat de Palma de Mallorca, 1997". on s'utilitzen tres idiomes: 
el castella, l'angles i el frances. Per tant, hi ha un precedent 
on, en nom de no sé quin universalisme, aquest element 
propi de les IlIes Balears, sÍmbol maxim d'identitat, que hi 
ha una Llei de normalització lingüística que el vol restituir 
a la posició que tenia abans que fos objeete de repressió de 
tates les maneres i, per tant, creim que la denúncia d 'aquesta 
situació s'ha de produir, perque, si no, aquesta marginació 
del catala a la Universíada continuara i es perpetuara. 

Creim que en el tema de la Universíada, un esdeveni
ment que té una transcendencia mundial, si la lectura que es 
fa des de fora de la nostra comunitat és que aquest element 
lingüístic no existeix, no és present. és evident que amagam 
al món una part molt important ele la nostra personalitat. 

Hi ha una cosa que diré, que em preocupa encara més, jo 
crec que aquesta marginació de la lIengua és un element 
planificat en nom d 'una estrategia política, ja saben que tenc 
aquí un breviari que jo lIegese cada vespre. no és El Glmino 
d'Escrivá de Balaguer, és El camino hacia el Pardo, del Sr. 
José María Aznar. 1 el Sr. Aznar diu c1arament que hi ha 
dos elements en el cas d'Espanya, en aixo de les IlIes Balears, 
ell no hi entén, dos elements fonamentals que constitueixen 
el \legat cultural deIs espanyols: un és la Ilengua -la castella
na, no tremolin-, i I'altre és el patrimoni historie . I jo, que 
faig una lectura des de les lIIes Balears , i som un poquet_ 
dolentet, veig que el patrimoni historic de les Illes Balears no 
és el tema d'avui -hi ha capses de sabates, continuen-, i en el 
tema de la \lengua que ens identifica, com el castella identifi
ca els territoris d'Espanya que la tenen com a propia, em 

sembla que el PP prepara una marginació dins la Uni
versíada que ja va comen~ar al Consell Insular de Ma
llorca. 

1 em refor~a aquesta tesi, quan veig que hi ha un 
document d'estrategia política, no d'estrategia lingüís
tica, pero també la llengua passa per alla i rep, on el 
PP, ho aprovaran dia 17 de desembre, pero aixo ja és 
una anticipació, diu que hem de promocionar i difondre 
la nostra cultura, que tenim una identitat com a poble, 
que pertanyem a la civilització mediterrania, pro posa 
mesures concretes, pero en materia lingüística no hi ha 
cap mesura concreta, millor dit, hi ha unes afirmacions
preguin-ne nota, perque, no duen nom i llinatges, pero 
Bar/olomé, que te conozco, li conec I 'estil, i escoltin-ho 
bé , perque aixo s'aplica a la UniversÍada immediata
ment i ho veurem a I'hora de votar-: "nuestra lengua 
propia de las Baleares -i quin,,?, no té 110m , aquí lenim 
un idioma que deu ser fill del set de copes, perque no té 
nom ni lIinatges, i diu aquesta nuestra lengua- COI1 sus 
espl!cificidades concretas. /Jw{{orqut'n. l1lel1orq/U'Il. ibi
cenco y forment(!/"ense, 170 debe padecer dI! ninguna intro
misión externa o interna que tienda a su homogeneizaci
ón o estandarización". Entesos?, aixo és la normalitzac i
o. 

1 alerta, res de forc;ar, no fos cosa que ens acusassin 
de violadors. diu "sin el establecimiento de imposición 
alguna", aquest és el compromís que agafa el Partit 
Popular, pero aixo sí, "asume el compromiso en cuanlO 
a la oficialidad del castellano en todo el ámbilO territori
al espaiíol", compromís amb el caste\la, pero en nuestra 
lengua, ja et defensa ras , si pots. 

1 alerta, hi ha una Llei de normalització lingüística 
aprovada per unanimitat d'aquest parlament, pel Partit 
Popular, també, que tenia el Govern en aquell moment 
i el té ara, i diu que des d 'aquestes afirmacions que 
acaben de fer vos tes aquí, des el'aquestes, no des de la 
Llei, "El Partido Popular de Baleares mantendrá como 
meta dI! Sil pol(tica lingiitStica el cumplimiento de la Ley 
de normalización. actuall1lenze en vigor", ho han entes 
b '? e. 

Aquí, voluntarietat, "aquí la llei I'aplicarem, pero 
d'acord amb les resolucions del nostre congrés", i aixo, 
Sr. Rotger, voste que hi ha posat el bolígraf o l'ordina
dor, ho coneix perfectament. 

1, que ens anuncia aixo?, que a la Universíada, l'es
deveniment més important de les 1I1es Balears, el de 
més transcendencia internacional de finals del segon 
mil 'lenni -ja que él Sr. President va parlar d'una llengua 
mil'lennaria- no hi sera amb el seu degut nivell la \len
gua propia de les Illes Balears, entre altres coses perque 
no té nom i, entre altres coses, sobretot, perque no la hi 
volen . Ho demostraren al Consell Insular de Mallorca, 
i em tem que aquí avui es demostrara a I'hora de les 
votacions. 
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Moltes gr:kies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Altres grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Mixt, té la paraula el Sr. PascuaL 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Anunciar que 
UM donara suport a aquesta proposició no de !lei, perque és 
absolutament necessaria, més que necessaria, imprescindible, 
que el catala, en aquest cas, sigui tan oficial com el caste!la, 
a la Universíada del 1999. I ja que ha parlat del Conse!l 
Insular, jo li vull dir que UM no va donar suport en aquell 
moment a aquella moció que va presentar voste mateix o el 
seu grup, perque suposava un retard, pero que tot aixo pot 
tornar a ser tractat al Consell Insular, un cop que s'han posat 
en marxa els organismes corresponents, per fer efectiva 
aquesta moció que du avui aquí, que consisteix que no es 
deixi de costat la nostra lIengua, en catala, en aquest cas, a 
la Universíada. Per tant, des e1el Consell Insular en podem 
tornar a parlar, una vegada que ja és segur que no hi haura 
retard en la constitució deis organismes que s'han constitu"it 
aquests dies, i que faltava en aquells moments, el dia que es 
va discutir, faltava l'acord del Consell Insular perque pogués 
ser alXI. 

Per tant, i sense cap més argument, perque crec que aixo 
és obvi, sí, dir que hi ha un procedent, les Olimpíades del 
92 de Barcelona, un precedent en positiu, evidentment, que 
va ser un impuls el fet que es tractas el catala com a idioma 
co-oficiaL Ido bé, avui, que a més aquesta !lengua ha estat 
reconeguda pel Parlament Europeu o pel Conse!l d 'Europa 
com una !lengua que ha ,estat exercida a un programa que 
permetra la seva remoció, la primera lIengua no estatal, jo 
pens que es mereix, per tant, que formi part del conjunt 
d'idiomes oficials de la Universíada i que, a més, a~o servi
ra també perque es rebin una serie d'ajuts per al manteni
ment i la promoció de la lIengua propia de les IlIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Es 
evident, Sr. Pons, que estam d'acord amb la proposta que 
vostes duen avui a aquest parlament, que la nostra !lengua 
sigui present i tengui caracter oficial en un esdeveniment 
internacional i costó s com seran els campionats del món 
universitaris, i que tengui un caracter preeminent, aixÍ com 
el va tenir la !lengua catalana a les universÍades de Barcelo
na, ja que aquí també és !lengua propia i oficial de la ciutat 
on se celebraran aquests jocs. 

Voste s'imagina qualque ciutat que orgamtzl un 
esdeveniment tan important com sera el de la Universí
ada i que la !lengua propia i oficial d'aquesta ciutat no 
tengui un !loc preeminent? Jo ja me'n comen~ a imagi
nar una. A~o només passa als pai"sos colonitzats, on 
moltes vegades la lIengua oficial no és la propia de la 
tena colonitzada, pero no és el cas de les Illes Balears, 
on la !lengua propia deIs ciutadans que la utilitzam, és 
la mateixa i és I 'oficial al' Administració que organitza 
o que organitzara aquest esdeveniment. Pero els primers 
papers de la Universíada que jo he vist, i voste també 
n'ha assenyalat uns quants, encara no n'he vist cap que 
estigui redactat en la nostra lIengua. 1, per tant, és evi
dent que a~o ja ens comen~a afer sospitar que possible
ment la nostra !lengua sera. relegada a quart o a cinque 
lIoc, després del noruec o el suec, i després sortira el 
catala. 

Miri, Sr. Pons, a la transició, al comen~ament de la 
transició espanyola, el Diario de Menorca va fer una 
entrevista a un militar el 'alta graduació que vivia a Me
norca i va dir que el catala era com les espardenyes que 
un se les posava quan arribava a casa seva, per parlar 
amb la famÍlia, amb els amics, pero quan era enmig del 
carrer, es posava les sabates i utilitzava una altra \lengua 
-en aquell temps oficial, el catala no ho era-, pero que 
el-catala només servia per a a~o, per parlar amb la 
família i els amics. 1 jo pens que es demostra, una lIen
gua que no serve ix per exigir-la als secretaris-interven
tors deIs ajuntaments, no s'exigeix per ser funcionari de 
l' Administració que la té com oficial i propia, i vostes 
volen que la col'loquin a un esdeveniment tan important 
com la Universíada?, perque malgrat l'Estatut, la Llei 
de normalització lingüística, el Decret 100, el Decret 
75/1994, la nostra lIengua continua estant relegada a 
aquesta comunitat autonoma. 

És evident i ja li ho he dit, que a voste, en properes 
intervencions o en al tres intervencions que hi ha hagut 
en el tema de la lIengua, s'ha parlat de guerres i de 
batalles lingüístiques, sempre informades diariament en 
el diari oficial d 'aquestes batalles i d 'aquestes guerres, 
que no és altre que el ABe i que el partit que és a 1'0-
posició a l'Estat i al Govern en aquesta comunitat auto
noma, va seguint i donant, i fent les pautes que des 
d'aquest diari es marquen. Per tant, Sr. Pons, nosaltres 
Ji donarem suport, tot i que ens temem que el resultat 
de la votació pugui ser molt similar al que ja es va pro
duir al Conse!l Insular de Mallorca. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el diputat Sr. Marí i Tur. 
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EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Grades, Sr. President. SenyoJes i senyors diputats. Quan
ta paciencia i quanta injustícia ha d'aguantar el Grup Popu
lar-Unió Mallorquina, quan es parla de temes sobre llengua. 
Alguns sembla que avui han parlat de la sibil·la, que tenen 
dons profetics, que ja aventuren allo que no saben, ja diuen 
el que nosaltres votarem quan encara no hem manifestat ni 
tan soIs han vengut a demanar-nos-ho, com de vegades passa, 
que es demanen que. votarem. Pero aquí venim a parlar 
d 'un tema tan senzill, tan concret, tan polit, amb el qual la 
gran beneficiada sera I'illa de Mallorca, com és emprar el 
catala a la Universíada. 1 aquí s'ha de dir que es ve a Ilegir 
José María Aznar, que si és camino o és carrerany, aquí es 
ve a parlar del Sr. Bartomeu, en un to sempre despectiu, i 
aquí es continua la línia de voler fer pensar, sobretot als 
mitjans de comunicació, que el Partit Popular no fa el que ha 
de fer pel catala. Nosaltres li c1eim catala, ho dic jo com a 
portaveu representant del grup que ctóna supon al Govern, 
és catala, és la nostra lIengua. 

Aquí es parla de sandillies. eI'idiol11es ele primera, eI'idio
mes de segona, i I'únic que ens convoca aquí és intentar que 
tots del11anem als organismes competents que la nostra !len
gua estigui en igualtat d'oportunitats que el castella i que els 
altres idiomes que obligatoriament hi han d'estar, perque 
justament aquest esdeveniment esportiu es fa sota la protec
ció de la Fisu que, com vostes saben, és la Federació Inter
nacional de l'Esport Universitari o 

Amb el cor a la ma, els elic que després cf'haver-Ios sentit 
a vostes a un li vénen ganes de votar-los en contra, pel que 
ens acusen, pel que ens insulten; pero no, siguiendo el cami
no d 'un o de I 'altre, de Balaguer o del que voste Ilegeix, que, 
per cert, diu voste les frases que li interessen, perque el 
mateix José María Aznar que voste esmenta cada dia, jo no 
I'havia citat mai ni I'he lIegit -el llibre-, diu: "Esa condición 
del casccllano impone necesariamente la concordia lingüística 
emre éSle y las demás lenguas de Espaáa". Com veuen, anam 
moIt sincronitzats alla i aquí, i a vostes els sap greu aquesta 
concorcfia lingüística que és el que el Govern cerca i el que 
vol el partit que li dóna suport, "basada esta concordia en el 
respeto recíproco de todas ellas junto con una asunción rea
liSia de la función de cada uno. as( como en la garanr{a de 
que los ciudadanos españoles pueden expresarse en el idioma 
común y recibir educación en él en conjunción con el apren
dizaje de las lenguas que sean también oficiales en las respec
tivas comunidades autónomas", esta claríssim. 

Pero jo vull afegir, l11és que res perque quedin alllibre de 
sessions, i en un futur no vu!l que es digui que el nostre grup 
no Ji ha donat la importancia que té, que volem assenyalar, 
en primer 1I0c, que sempre i en tot moment des de la Conse
Ileria de Cultura i des del Partit Popular es treballa per a una_ 
real normalització de I'ús de la nostra llengua en el món de 
l 'esport, respectant en tot moment l'ús de les dues llengües 
oficials de la nostra comunitat, en les proves d'ambit autono
mic i nacional i respectant també les altres lIengües oficials 
de les diferents federacions internacionals en el cas d 'esdeve-

niments supranacionals. Així, cal destacar entre d'altres, 
com aquest mateix any 94 la campanya interinstitucional 
per a la normalització lingüística ha fixat com un deIs 
seu s objectius prioritaris, la utilització del catala en la 
practica i els espectacles esportius i l'existencia d'un 
conveni entre la Conselleria de Cultura, Educació i 
Esports i la Unió de federacions esportives de Balears 
amb el mateix fi. La ConseJleria de Cultura, des del 
primer moment ha remarcat sen se cap tipus d'oposició 
per part de les altres institucions participants en el Co
mite organitzador deIs jocs mundials universitaris 99, 
com són l'Ajuntament de Palma, el Consell Insular de 
Mallorca, la Universitat de les IlIes Balears i el mateix 
Consell Superior d'Esports, la utiJització del catala, 
juntament amb el castella, com a lIengües oficials de la 
Universíada 99, així com es recull a l'artic1e 3 de I'esta
tut d' Autonomia. 

Aquesta proposició no de lIei no fa més que reiterar 
el que ja és la practica habitual en totes les manifestaci
ons esportives on participa la Conselleria de Cultura , i 
que reitera al mateix temps el que ja es troba regulat. 
Presentar una proposició no de Ilei sobre una tematica 
quan aquesta ja es troba regulada per una Ilei com és 
ara el cas de la L1ei de normalització abans referida, tan 
sois pot servir per recordar-nos, i aixo amb bona volun
tat ho die, I'obligació que té la Conselleria..de cultura 
de donar empenta al catala. Pero nosaltres volem més, 
Sr. Pons, no ens conforma m amb aquesta ambigüitat 
amb que vostes presenten aquesta proposició, i per aixo 
jo m'atrevesc a oferir-li una transacció que significara 
molt més exigencia que la que voste demana i que diria 
el següent: "D'acord amb I'article 3 de l'Estaut d'Auto
nomia i amb la L1ei 3/86, de 29 d'abril, de normalització 
lingüística, la !lengua catalana, propia de les IIles Bale
ars, juntament amb la castellana, tendra el caracter 
d 'idioma oficial. En conseqüencia, en totes les activitats 
de la Universíada 99 figurara amb caracter preeminent 
I'ús de la Ilengua catalana, propia de les IIles Balears, 
juntament am b el castella i les Ilengües francesa i angle
sa, ates que són oficials com a lIengües de la Federació 
Internacional de l'Esport Universitari". 

Si vos tes I'accepten, els la donam i, si no, votarem 
favorablement al que vostes ens proposen. Moltes graci
es. 

(El Sr. President repren la direcció del deba/J. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Duc el 
lIibre, perque si no, em perd. Sí, no els entenc, perque 
una cosa diuen al seu congrés, VlIe Congrés Regional 
que s'ha de celebrar dia 17 de desembre, no hi ha cata la, 
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hi ha varietats, formenterenc i tot, i que no hem de patir cap 
homogeneització, tot aixo són mesures de rece!. Per que és 
que no diuen que el castella que s'usara aquí, alerta, no ha 
d 'estar estandaritzat, si hi ha una persona que viu a determi
nada barriada de Palma, o d'Eivissa o de Menorca, i té com 
a 1Iengua propia el caste!la, varietat andalús, alerta, també 
1 'ha de promocionar. Aixo no ho diuen, perque tenen un 
metre, bé, tenen un embut, un és la !lengua espanyola, la 
!lengua oficial, obligatoria per a tot, en tots els drets, i I 'altra 
són varietats. 

(Remor de veus) 

Aixo és el que hi ha aquí. És el que hi ha aquí, i si tan 
estima la 1Iengua catalana i es diu catala, a veure si conven<; 
el president d 'una vegada -per no dir una paraula més forta-, 
d'una vegada que posi el nom que diu l'Estatut i que diu la 
Llei i el posi en aquest congrés regional que han de celebrar. 
Entesos?, i lIavors ja comen<;arem a caminar, pero no, en el 
congresset hi haura varietats, no hi haura catala, entesos?, 
molt bé. 

Jo crec que la moció deixa perfectament clara una cosa, 
volem que sigui Ilengua oficial, que hi hagi un pronuncia
ment del Parlament com a cambra maxima de representació 
de les IIIes Balears, i volem que es cligui que se n 'ha de fer 
un ús preeminent, tot aixo esta a la seva alternativa, d'acord. 
Li voldria demanar una petita matisació, si quan pal:!a de 
!lengua catalana, propia de les IIles Balears, després d'aques
ta "catalana" , aquest adjecti u, hi ha una coma o no hi ha 
coma, perque si hi ha coma, d'acord, ti accept la transacció, 
i si no hi ha coma, no hi ha transacció, perque a mi no 
m 'enganen, alerta!, jo he viscut la tramitació de l 'Estatut i 
coneixia les tesis lingüístiques que hi havia . Hi ha coma?, em 
diuen que hi ha coma des de la reraguarda, per tant, d'acord. 

(Rialles i aplaudimenlsJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Hi ha més intervencions? Sí, Sr. Marí 
i Tur. 

EL SR. MARI 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Avui, no sé si és perque s'atraca~ 
e l Nadal i de bon matí ja en parlavem, la sibil·la de comes 
i de Cal~i.panet és aquí present. Die aixo perque voste, fins 
i tot s'atreveix a tant, Sr. Pons, que ja ens diu el que hem de 
portar nosaltres al nostre congrés, estigui tranquil, ocupi's 
voste de ca seva que prou feina té, nosaltres ja farem els 
nostres congressos al nostre gust, a la nostra voluntat, amb 
el respecte, procurant que en aquest congrés encara tenguem 
més votants i procurant que aquesta majoria augmenti, i ho 
anam aconseguint, segons sembla. 

Miri, a mi el que m 'agradaria no seria posar una coma, ni 
un punt i coma, ni un punt suspertsiu, m'agradaria posar un 
punt i final, final a aquesta idea que vostes volen vendre, que 

el meu partít, que el govern que li dóna suport té algu
na suspicacia contra el catala, no n'hi té ni el Sr. Barto
meu, que voste diu amb aquest to que el caracteritza, ni 
aquest diputat que li parla que modestíssimament i 
sen se que serveixi de cap 1I0an<;a, té cinc lIibres, tots 
escrits en catala, absolutament tots, i Ii recordaré que en 
aquells temps d'abans, del 75, quan no es parlava de 
catala, un bon amic meu, diputat que va ser després deis 
seus, venia a donar classes a I'institut del qual jo era 
director, de catala, de cata1<i. Vu!l dir que 1Ii<;ons d'estí
ma al catala, amb coma, amb punt i coma, amb punt i 
seguit, amb interrogant o amb cometes, no ens n'han de 
donar cap ni una. Punt i a parto Part de demagogia 
perque hi ha la premsa, prou de paraules per a la galeri
a, prou de mirar la camera, estimam el catala, i estimam 
la varietat del catala que es dóna a les nostres illes, i és 
una riquesa que hem de defensar , i vostes saben el que 
és el catala estandard i el que és el catala de les comu
nitats i el que és el catala propi de cada illa, i tan catala 
és el meu josepí, com el seu de Campanet, com és el 
del senyor de Palma. Mantenguem, com deia el meu 
catedratic de catala , i llavors rector de la Universitat, el 
doctor Badia , mantenguem les varietats dialectals perque 
és la nostra riquesa, de Catalunya no vendran a dir-me 
a mi, a Eivissa, si he de dir "sa" o si he de dir "la", jo 
vull dir "sa", perque és igualment catala, és igualment 
catala, i vull dir "baldraca" perque és tan catala com 
"cantir", jo vull defensar la Ilengua deis meus pares i del 
meu poble, una \lengua que va néixer arel i a l 'ombra 
del llatí, que va donar fills com el caste1la, el frances, 
el proven<;al, l 'italia, el gallee, el portugues i també la 
nostra manera de parlar. Punt i a part a aquest atac 
continuat que vostes volen fer al meu govern i al meu 
partit respecte del catala. Ens estima m eJ catala, perdoni 
que Ji ho digui, tan com vostes, i alguns deis que som 
aquí, una mica més. 

Mol tes gracies. 

(Aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Acabat el debat i abans de 
passar a votació, demanaria que per part del Sr. Moll es 
fes lectura del text, per favor. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears acorda, d'acord 
amb I'article 3 de l 'Estatut d' Autonomia i de la Llei 
3/1986, de 29 d 'abril, de normalització lingüística, la 
llengua catalana, propia de les Illes Balears, juntament 
amb la castellana, tindra el caracter d 'idioma oficial, en 
conseqüencia, en totes les activitats de la Universíada 
1999, figurara, amb canlcter preeminent I'ús de la llen
gua catalana, propia de les IlIes Balears, juntament amb 
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el castella i les lIengües francesa i anglesa ates que ón ofici 
aL com a lIengi.ies de la Fi u, Federació Internacional de 
,l'Esport Un iversitari ll

. 

EL SR. PRE$l E NT: 

Gracies, Sr. Moll. Puc dem<!f1ar si es pot con iderar apro
vada per a sentiment aquesta pI' posici ' no de 11 i? 

Gracies ueda, ido, .aprovada per as entiment. 

Arriba a aquest 1 unl. u pendrem la es ió fin a le 
1630 hores de I'horabaixa. 
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