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DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

; D.L.P.M. 770-1987 Fq.Con.núm.33/27 III Legislatura Any 1995 Número 137 
., 

Presidencia 
del Molí Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada dia 1 de .febrer del 1995. 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

'. 

1.- PREGUNTES: 

I) RGE núm. 267/95, de ['Hble. Sr. Diputal loan Marí i Sena, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
parlicipació en la conslrucció de la pOlabilitzadora d'aigua de Sanl AnlOni de Portmany. 5706 

2) RGE núm. 272/95, de I'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a accions per impulsar la indústria textil a Eivissa. (Ajornada). 5707 

3) RGE núm. 274/95, de l'Hble. Sra. Diputada Encarna Magaña i Alapont. del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a [[ Pla d'igualtat d'oponunillJ.t per a la dona. 5707 
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4) RGE núm. 149/95, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a, 
d'investigació i tecnologia de la CA1B. 

5) RGE núm. 5222194, de I'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Crup Parlamentari MIXT, relativ, 
abocaments de residus fecals a l'Albufera des Crau. ,,' 

6) RCE núm, 170/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Crup Parlamentari MIXT, reLativa a proje, 
hidraulic privat a l'iUa d'Eivissa. 

7) RGE núm, 5223/94, de L'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Crup Parlamentari MIXT, relativG 
mesures de control a l'Albufera des Crau. 

8) RGE núm. 171/95, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Crup Parlamentari MIXT, relativa a i 
tervenció del Covern respecte d'un projecte hidraulic privat a Eivissa. 

9) RCE núm. 5224/94, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Crup Parlamentari MIXT, relativa 
autorització d'abocaments a l'Albufera des Grau. 

LOI RGE núm. 96/95, de I'Hble. Sr, Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Crup Parlamentari MIXT. relativa 
desenvolupam,enl de transferencies a l'illa de Menorca. 

Il.- INTERPELLACIONS: 

11 RCE núm. 2/95, presentada pel Crup Parlamentari SOCIAL/STA. relativa a política del Covern en materi 
de litoral i pons esportius. 

2) RCE núm. 4/95, presentada pel Crup Parlamentari SOCIAL/STA, relativa al Pla quadriennal d'habitatge. 

llI,- PROPOSICIONS NO DE LLE1: 

1) RGE núm. 1998/94, presentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, reLativa a consideració del pon de Palme. 
com a lIoc d'inspecció fronterera. 

2) RGE núm. 85/95, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a inclusió de carreteres de Balears 
a la xarxa transeuropea de carreteres. 

\ 
IV,- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACI6 de la propostd de la Comissió Tecnica Interinsular exp. 3-94/PCTl 

0003, RGE núnt. 5256/94, com a proposta d'atribució de compe/encies als consells insulars en materia d'ac
tivüals classificades. 

1.1) Pregunta RGE núm. 267/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Joan Marí j Sena de) Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a participació en la con trucció de la potabilitzado
ra d'aigua de Sant Antoni de Portmany. 

EL SR. PRESIDENT: 

(oo.). El primer punt correspon a preguntes. La primera és 
la 267, del diputat Sr. Joan MarÍ i Serra, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a participació en la construc
ció de la potabilitzadora d'aigua de Sant Antoni de Portma
ny. Té la paraula el Sr. Joan MarÍ i Serra. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gnl.cies, Sr. Presidenl. Senyores i senyors dipute 
Sr. Con ellel', en pot explicar quina és la participal 
de la Con elleria d' bres Públiques i Ordenació ( 
Terriloli en la con trucc,ió de la potabilitzadora d'aig 
que s'esta construint a Sant Antoni de Portmany? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el conseller Sr. Re! 
per contestar. 
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5708 EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
ACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

5709 Sr. President. Senyor diputat, el Govern balear, en aquei
operació, hi participa aportant els terrenys i duent la 

recció de l'obra, també ajuda a definir una xarxa de 
Hectors i de diposits per als quals, arribat un punt, el 
overn podra aportar qualque partida financera. Gracies. 

5709 

5710 EL SR. PRESIDENT: 

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

5710 ~arí? Té la paraula. 
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EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, en un recent debat 
que hi va haver a I'auditori de Sant Antoni de Portmany, el 
Sr. Le-Senne, director general de la seva conselleria, va afir
mar que la se va conselleria estava construint la potabilitza
dora d'aigua de Sant Antoni. Com poden veure, senyores i 
senyors diputats, el Govern no esta construint la elessaladora 
de Sant Antoni, el Govern participa en la compra del solar 
i en alguns altres requisits que hi fan falta, pero no J'esta 
construint ella. Nosaltres ja ho sabíel1l, pero el Sr. Le-Senne 
\ta continuar confonent I'opinió pública ele Sant Antoni en 
~questa conferencia, va dir que la feia el Govern. Evi

!gentment hi va haver molt5 ele ciutadans que varen quedar 
~onfusos per aqueixa estimació elel Sr. Le-Senne. Nosaltres 
ti volem demanar, Sr. Conseller, encara que estiguem en 
~poca preelectoral, que no facin aqueixes decJaracions que 

. ~onfonen I'opinió pública i diguin les coses amb el rigor que 
ioca. i diguin clarament que la potabilitzadora de Sant Anto
ni la construeix el Govern de l 'Estat espanyol. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Serra. Té la paraula el conseller Sr. 
Reus. 

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

Em pareix una qüestió insulsa, i sincerament, pens que 
aquí som tots Estat i que si el Govern central actua en inte
res general és en benefici de tots, i no hem de fer qüestió 
d'aqueixes coses. L'electoralisme quasi quasi és una qüestió 
ambivalent, estiguem alerta un poc tots. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 272/95, de l'Hble. Sra. 
Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a accions per impulsar 
la indústria textil a Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona pregunta, que és la 272/95, de la 
diputada Sra. Encarna Magaña i Alapont, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a accions per im
pulsar la indústria textil a Eivissa. 

Hi ha petició en aquest pie perque les preguntes 
adre<;ades al conseller d 'Indústria quedin ajornades? En 
aquest cas, aquesta. 

Contestara la Sra. Estad.s. 

Té la paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sr. President, una qüestió d'odre. Jo m 'estimaria més 
que em contestas el conseller cI'Indústria, perque és a 
ell a qui faig la pregunta i d'aquest tema s'han fet altres 
intervencions en la Comissió d'economia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo no en vull fer qüestió, Sra. Magaña. En qualsevol 
cas, li faig l'observació que la pregunta feta per voste ' s 
formulada al Govern de la Comunitat, no al conseller 
d'Indústria. Ara, jo crec que no hi ha d'haver inconveni
ent per part del Govern perque es formuli directament 
al conseller, i en aquest cas, quedaria ajornada a la pro
pera sessió. 

1.3) Pregunta RGE núm. 274/95, de I'Hble. Sra. 
Diputada Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a 11 Pla d'igualtat d'o
portunitat per a la dona. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 274, també 
de la Sra. MagaJi.a, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a Il Pla d'igualtat d'oportunitat per -a la 
dona. Té la paraula la Sra. Magaña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. em remet textualment a la 
pregunta i deman a la Sra. Vice-presidenta del Govern 
i presidenta de la Comissió interdepartamental de la 
dona quan es presentara en aquest parlament de les Illes 
el tan anunciat Pla d'igualtat d'oportunitat -el ll-, per 
part del Govern. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. El període de vigencia del 1 Pla 
va acabar a final de l'any 93. Durant aquest any el que hem 
fet ha estat demanar opinió a associacions, sindicats i partits 
polítics sobre el que sera el nou pla. En tenim fet un esbor
rany, d'aquest nou pla, i arnés, estavem pendents de I'estudi 
que feiem conjuntament amb el Ministeri d'Assumptes Soci
als de l 'enquesta de la situació de la dona a les Illes Balears, 
perque aquest pla s'ajustas a les necessitats. O sigui, esper 
que durant aquest any es pugui aprovar aquest primer pla 
seguint un poquet tots els terminis que han fet les distintes 
comunitats autónomes de l'Estat espanyol. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, sr. President. Pel que entenc de la seva resposta, 
no pensen presentar-lo en aquest parlament en aquest perí
ode de sessions, amb la qual cosa, porta un retard d'un any, 
perque el darrer pla, com voste ha dit, tenia una vigencia 
fins al 93, i jo entenia que voste m'havia dit que estaven a 
I'espera d'una enquesta que va fer -de fet la tenim- la Uni:' 
versitat, i que, per tant, vostes esta ven treballant per pre
sentar aquest pla que portava un retard d'un any. Com sem- . 
pre, nosaltres, el Grup Socialista, tenim interes perque 
aquesta qüestió no es deixi enrera éom una materia menor, 
sinó que es dugui endavant, tenint en compte que aquesta 
comunitat és de les més retardades en aquestes qüestions. 
Per tant, jo li deman que hi facin via . que com més aviat, 
millor. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. No som una comunitat retardada, 
és una opinió molt seva. Jo Ji recordaré que el ministeri hi 
va tardar dos anys i mig; jo li recordaré que la Comunitat 
andalusa, alla on vostt~s governen, dos anys i encara no l'ha 
presentat; la Comunitat de Catalunya, dos anys i encara no 
I'ha presentat; la Comunitat de Madrid, dos anys i encara no 
I'ha presentat, i nosaltres, un any, -som a dia 1 de febrer- i 
31 dies de gener. Per tant, no em digui voste que en aquest 
tema ana m retardats perque crec que som pioners. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.4) Pregunta RGE núm. 149/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i 
EEM, relativa a Pla d'investigació i tecnologia de la 
CAIB. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 149, del diputat Sr. Sampol 
i Mas, relativa a Pla d'investigació i tecnologia de la 
comunitat Autónoma. Deman si hi ha contestació o si hi 
ha petició perque quedi ajornada. 

Repetesc: Per a la quarta pregunta. la 149, hi ha peti
ció d 'ajornament o sera contestada aquí? 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Rosa Estaras i Ferragut): 

Sí, Sr. President. Sera contestada pel conseller de 
Cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo demanaria que miras l'ordre del dia i que si hi ha 
d'haver qualque petició més d 'ajornament, que es faci 
en conjunt i no hagim d'estar cada pregunta en concret 
amb la qüestió. 

Passam a la guarta pregunta, que és la 149, del dipu
tat Pere Sampol i Mas, del Grup PSM i EEM, relativa a 
Pla d 'investigació i tecnologia de la Comunitat Autóno
ma. Té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Tenim coneixement que estava 
redactat el projecte de lIei pel qual es crea el Pla d 'in
vestigació i tecnologia de la Comunitat Autónoma de les 
IIles Balears i, ates que ja practicament estam fora de 
terminis per poder tramitar aquest projecte de lIei en 
aquesta legislatura, voldríem saber quins han estat els 
motius que n'han impedit la presentació en el Parla
ment. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Sampol, efectivament, és un a lIei de la qual esta 
preparat J'esborrany . que esta en Ilista d'espera i que 

1 

( 

San 

Jau 
rel: 
Gr 

tal 

T. 
G 

SI 

_ h' 

c 
( 

... . 

.~ -



ipu
Mi 
e la 

poi 
la 

i hi 

~ti -

~N 

la 
:i 
:t 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 137/ 1 de febrer del 1995 5709 

dra sofrir alguna modificació si se'ns transfereix la Uni
rsital, de la qual cosa estam pendents, i efectivament sofri

alguna modificació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 

)ampol? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 5222/94, de I'Hble. Sr. Diputat 
ume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, 

a abocaments de residus fecals al' Albufera des 

rallo 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinquena pregunta . que és la 5222, del dipu
tat Sr. Jaume Peralta i Aparicio. elel Grup Parlamentari MIX
T, relativa a abocaments de residus fecals a l'Albufera des 
Grau . Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gnicies, Sr. President. La pregunta ve donada perque una 
serie de testimonis em van manifestar que eIls directament 
havien vist com camions que venien del municipi de Maó 
tarregats de residus fecals teien abocaments dins de la zona 

, ~e s'Albufera des Grau. La Ixegunta és saber si s'han pogut 
~onstatar aquests abocalllents i. per tant. si són certes aques
tes afirmacions que se'm varen fer . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pe·ralta. Té la paraula, en representació elel 
Govern. el conseller Sr. Morey. 

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

Gnlcies. Sr. President. Sr. Peralta, existeix una pregunta 
que enIla<;a amb aquesta i cree que hauria de fer uns grans 

I equilibris per xapar la resposta, o sigui, que si li pareix bé, 
ho contestaré tot i després, en tot caso a I 'altra li ho tornaré 
a repetir. 

La nostra informació és la següent: Primer, no consta 
formalment a la conselleria que s'hagi efectuat cap aboca
ment d'aigües residuals a la zona des Grau. No obstant aixa, 
sí que tenim indicis d 'aquests abocaments mitjan<;ant una 
informació verbal que ens ha fet un vigilant de I 'empresa 

I Sefobasa. Segons aquest operari , un agricultor amb una cuba 
agrícola ha vengut buidant els pous negres des Grau, que no 
disposa de c1avegueram i que esta actualment en construcció, 
i buidava aquests restes sobre terrenys agrícoles o de pastura 
de la zona al pareixer en coneixement de l 'ajuntament i amb 
I'assessorament per a la ubicació deis abocaments del ligna
leg Sr. Petrus, per assegurar que no tendria efectes negatius 
sobre la Ilacuna. Aquests extrems varen ser confirmats per la 
tecnica de Sefobasa a s'Albufera des Grau. Quan varem 

rebre aquesta notícia, es varen donar instruccions als 
vigilants de la zona perque en el cas de localitzar la 
persona que efectuava els abocaments fos advertida que, 
una vegada apravat el Pla d'ordenació de recursos natu
rals, la conselleria tendria responsabilitat a la zona i que 
li instruiria expedient sancionador si aquelIs abocaments 
s'hi efectuaven. La finalitat d'aquesta comunicació era 
donar un temps a aquesta persona perque trabas una 
alternativa. Actualment el servei de vigilancia, com 
saben vostes, esta interromput i no tenim constancia de 
quina és la situació. Per altra banda, ens indiquen que 
les obres de clavegueram des Grau estan molt avan~ades 
i sembla que no existira problema quan s'acabin aques
tes obres. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula , Sr. Peralta') Té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gd.cies, Sr. President. Gracies. Sr. Conseller, per 
aquesta informació que m'ha donat, perque és un poc 
més completa que la que jo tenia. encara que, pel que es 
deriva de la seva resposta, sí que s'hi han prodults 
aquests -abocaments i sernbla que -perque fíns i tot es 
dóna un nom- ten en un responsable que els ha auto
rítzats, que és l'Ajuntament del terme municipal de 
Maó. Per tant, en definitiva. el que es tractava de cons
tatar amb aquesta pregunta era delimitar o poder dema
nar, a partir d'aquesta resposta que avui s'ha donat 
aquí, responsabilitats no tan soIs a aquells que en són 
responsables, d'aquests abocaments, sinó també a aquells 
que els han autoritzats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Peralta. 

1.6) Pregunta RGE núm. 170/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a projecte hidraulic privat a l'illa d'Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la sisen a preg\,lnta, que és la 170, del dipu
tat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, rela
tiva a projecte hidraulic privat a I'illa d 'Eivissa. Té la 
paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Sr. Conseller, en primer 1I0c, disculpi que pre
cisament coincidint practicament amb I'entrada en vigor 
de les competencies en aquesta materia ja ti faci una 
pregunta, pera crec que és prou important, i per aixa. 
també la faig en aquest sentit. Si ja té constancia aques-
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ta conselleria d'un projecte hidnlulic per conduir aigua -un 
projecte hidraulic privat- des deIs pous de Can Sastre, a Sant 
Miquel, i de Can Roig de sa Barda, a Santa Lletrudis, a uns 
diposits de Sant Rafel, a Eivissa, per distribuir aigua d'una 
empresa privada a diferents indrets del litoral de I'illa d'Ei
vissa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. Preside.nl. Sr. Diputat, no tenim informació sobre 
aq uesl lema i li voldria pregar que i vo le en té cap tipus 
d inr rmació, en la faci arribar. Evidenlmenl no altres e -
tam inlere al en saber si hi ha qua lque peració especulati
va en aquest tema. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, amb molt de gust ti 
faré arribar la informació, pero vaja, la informació és ja 
pública, o sigui, em referesc 3 I 'illa d 'Eivissa, naturalment, 
on s'ha produit, ja que hi ha hagut una vertadera alarma 
social i s'ha recollida en els mitjans de comunicació, pero de 
totes maneres jo li passaré aquesta informació. Ningú no ha 
desmentit res de l'existencia d'aquest projecte hidraulic pri
val, pero sí que han donal seguretat , pero no abem i e 
pode n dallar pel qui le han donades, que n e (irtlria enda
vanl, pero de 10le maneres nomé esta pendent de la lIi 
cencia mu,nicipal 1 el' con truir 1 canalitzacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sí, Sr. President. Aquest tema no és competencia mu
nicipal perque evidentment un transvasament d'aigua d'un 
municipi a l'altre implica qüestions distintes, diferenciad es. 
Jo li puc dir que a nivell administratiu res en sabe m i que en 
tenir-ne notícia, veurem realment la possibilitat o no que ac
tui' una concessió amb una autorització, s'haura d'analitzar 
el tema des d'un punt de vista molt tecnificat; pero en aquest 
moment res en sabem. Agrai't. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 5223/94, de I'Hble. Sr. 
Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamen
tari MIXT, relativa a mesures de control a l'Albufera 
des Grau. 

1.9) Pregunta RGE núm. 5224/94, de l'Hble. Sr. 
Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamen
tari MIXT, relativa a autorització d'abocaments a l'AI
bufera des Grau. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 5223, del 
diputat Sr. Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a mesures de control a s'Albufera des 
Grau. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

nicies, Sr. Presidenl. re que aquesta pregunta la 
número 7. igual que la 9. el rel. amb a l resp sta amplia 
que ha donal el conseller d' gri ultu ra, queclaria con tes
(<Ida, e l que 1'<1 a és que jo. pe !' formular In l regunla , 
I' hav ia ele fer 3mb tre preglll1tes cliferent : gon e l 
reglament, no ho podia fer tol amb una única pregunta. 
Per lant, com que les don per contestades, la 7 i la 9, 
íjuecten retirades. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Es clonen per contestades, ido , 
les preguntes 7 i 9. 

1.8) Pregunta RGE núm. 171/95, de I'HbIe. Sr. Dipu
tat eosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a intervenció del Govern respecte d'un projec
te hidrimlic privat a Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 171, del 
diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a intervenció del Govern respecte d'un projecte 
hidraulic privat a Eivissa. Té la paraula el Sr. Vidal i 
Juan . 

EL SR. VID AL Il,lJAN: 

Gracies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, Abans li he 
ent it a dir aquí i d'aixo hem parlal moltes vegades, 

que tots som Esta t, quant a adminis tracions, i jo coinci
dese pLenament amb aixo, i aquest , ho hem dit moltes 
vegaeles i ho hem comenta t, és un lema el 'es tal -entre 
comete -. Per tant, encara que no hi hagués les compe
tencies, és un tema on en hem de fiear, on s'ha d in
tervenir per part de qui hi té competencies. Jo li puc dir 
que lot abunda en una cosa que he defensa'! empre des 
d 'aqesula tribuna: la descentra lització en aquest a pecte 
deIs recur os hidrauli s. Si lal vegada en aquest momen! 
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h i hagués, voste en tendria logicam~~t coneixement: pe:: 
e ja Ji dic que ha sortit a tots el.s mltJans de com~mcaclO 

E ivissa i hi ha hagut concentraclons de centenars I cente
rs de ve"inats -com en diuen aquí-, de velns, del poble de 
nta Lletrudis. Per tant, jo, en nom de contribuir..., ti passa
aquesta informació i ti deman que, en cas de l'existencia 

aguest projecte, que és evident que existeix, si té intenció 
intervenir-hi aquesta conselleria, atesa la repercussió, ja 
e afectaria a les reserves de tota la conca del riu de Santa 

u laria, o sigui -a veure, no sigui que m 'equivoqui amb aixo 
'occidental i oriental-, la part oriental de l'illa. Moltes gra-

:ie . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la pa rau la e l conseller Sr. Reus. 

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

dia Sr. President. Sr. Diputat, allo que diuen els diaris a vega-
es- des -cregui'm- no s 'ajusta a la realitat. Aquí n'hi ha casos 
ta, ben c1ars, d'aixo, com és el cas elel port del cocodrilo. Es 
el diuen moltes coses perque molta gent es preocupi i llavors 

tao no hi ha res ele res. Només li diré que si hi hagués una ope-
9, ració com aqueixa i s'hagués ele fer, passaria per nosaltres i 

sera el moment per eleciel~r, eñ analitzar el tem~, si hi ha o 
no una possibilitat. en temes el 'aigua, cregui 'm que sempre 
serem molt restrictius. Gracies. 

o EL SR. PRESIDENT: 

[-

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Em consta, Sr. Conseller, que és receptiu en aquest tema, 
i per aixo, el dirigesc cap a voste . Crec que compartim el 
mateix criteri respecte de la política d 'a igües, i moltes vega
des hi hem coincidit aquí. 

Quant a allo que puguin dir els diaris, bé, si els diaris, per 
exemple. diuen que hi ha hagut un accident i n'hi ha foto
grafies, d'aquest accident, hi ha un mort i hi ha el certificat 
de defunció, és que s'ha prodult. Per tant, aixo esta certifi
cat, no només publicat en els mitjans de comunlcació, sinó 
que tots, el que d'alguna manera l'empresa privada ... , la hi 
puc dir, jo no I'anomem, pero és Aigües de Formentera, que 
tots sabem de qui és, a Eivissa, naturalment, precisament tot 
aixo ha sap tothom, pero arnés, els mateixos de I'empresa 
hi han intervengut, han contestat, el president del Consell 
Insular d ' Eivissa ha fet declaracions, han fet declaracions els 
b.atles, etc. El certificat de funció no I'han donat, pero I'ac
cldent s'ha produi't i hi ha ferits greus, esperem que no hi 
hagi morts. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Reus? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 OR
DENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Bel
tran): 

Sí, Sr. President. Només li diré que estarem pen
dents del tema i que com més informació en tenguem, 
millor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Conseller . 

1.10) Pregunta RGE núm. 96/95, de I'Hble. Sr. Dipu
tat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a desenvolupament de transferencies a 
l'illa de Menorca. 

EL SR. PRESID ENT: 

Passam a la elarrera pregunta, que és la desena, RGE 
96/95. elel diputat Sr. Peralta i Aparicio, elel Grup Par
lamentari MIXT, relativa a desenvolupament de transfe
rencies a I'illa de Menorca. Té 'Ia paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA l APARICIO: 

Gracies, Sr. Presielent. La pregunta ve donada per les 
informacions que tots tenim d 'aquestes noves compe
tencies transferides per part elel Govern de I 'Estat a la 
Comunitat Autonoma i I'interes era saber en quina 
mesura afectarien al desenvolupament de I 'illa de Me
norca. Gnl.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Peralta . Té la paraula el conseller Sr. 
Matas. 

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

Gracies. Sr. President. Sr. Peralta, en un principi, i 
d'una forma general, el que és ciar és que qualsevol 
transferencia de competencies té un efecte global. L'e
fecte que ha de tenir d 'una forma generalitzada, sense 
cap dubte, és una missió d'eficiencia i una gestió millor 
deIs recursos economics i una execució de les funcions 
administratives d'una forma més propera al ciutada. de 
totes maneres, intentant esbrinar una mica el que serien 
casos concrets d'afectació a l'illa de Menorca, s'ha de 
destacar en primer 110c, a més deis avantatges lligats a la 
descentralització, el que és la transferencia implícita de 
les mutualitats de previsió social no integrades en la 
Seguretat Social . on trobam una mutualitat a Menorca 
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ue es diu Mutualitat Maonesa de Previsíó Social. Per una 
ltra part, a dins de la transferencia de cambres de comen;, 
videntment la Cambra de Comer<; de Menorca també es 
-eu nl a re lada per aque 1 ontexl, i el 'una manera mol! més 
:ene ra litzada , identment jo ree que a I illa de Menorca 
end r<\ incidencia clara el que ón les ompel(~ nc j en ma le
ia hi Ir¿lU lica , les fires inte rna ional . transpo n marí tim 
nterinsular, defensa contra fraus i qualitat agroalimentaria, 
:a in , jocs i apo les; ncre tamenl cree que es Il11p Hanl 
e nir en ompte e l ca de l lran pon ma rílil1l ínterin ular , 
Je rque r a lme nl é$ un pa impo rtant per poder ga ra ntir les 
:omunicacion per vía maJ íLima le Menorca amb una per -
Jectiva de futur que en un principi pareixia que no estava 
nassa clara. El que és cIar és que els beneficis ( ... ) de com
Jetencies és un benefici generalitzat, és un benefici a tots els 
:iutadans de les Illes que sempre convé analitzar amb un 
:riteri d'homogene"itat de les lIIes Balears, cosa que no s'ha 
je perdre de vista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

La pregun ta tenia un doble ves ant. ll an ' hi parla del 
desenvolupament , a la pregunta, també es pod ia referir a 
quanli a económica , encara que.n hi estava moll especifi ~ l. 
Jo no ' si és pos ible S<lber a~6 o no , upo que é d ifícil 
i. en tot cas, formularia una altra pregunta per escrit p~r 
deman ar res posta per escrit, pero no obstant aixo, si el con
seller pogués avan<;ar-ne qualque cosa , seria interessant. 
Gracies. 

E L SR. PRESIDE NT: 

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

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

Sí, pregaria al Sr. Diputat que tengués abé fer-me-Ia per 
escrit i tendria segurament aixÍ ocasió de profunditzar un 
poc més d'objectivitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. 

11.1) InterpeHació RGE núm. 2/95, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Govern 
en materia de litoral i ports esportius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon a 
interpeHacions on veurem en primer lloc la 2/95, presentada 

pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
del Govern en materia de litoral i ports esportius. Té la 
paraula en nom del grup interpeHant la diputada Sra . 
Bareeló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Si 
en fem recompte deIs fets, de la situació actual, deis 
resulta t el la polí lica del Govern en materia le litoral 
i po r , que és el que en tr am, qu ' és e l qu hi 1 -

l1im? Pla de po n portiu u pes, rcl ;:e íl mb crite ri 
genera ls de Iis lri bució i expJo tació d ' in caHacions de 
e rvei de temporada en e l litora l a lear ·uSI esa. plan 
l' rdenació del litoral igl1 a lme l1t SlI pes, ame naces jud i

cials i estudis alternatius a les delimitacions de les zones 
de domini públic que realitza la Direceió General de 

o te . lot un eguit cl 'ordres. tot un seguil el e r cur o 
i u pension . e nflictes enll" admini u·acions qu ols 
lenen com a r ullat perjudicis a I'aclminis tra t i la gene
ració el insegure tat jurí liea. en un tema en que la 
o l·laboració entre les admini tra i n ' hauria el e e l" 

fonamental ens trobam amb la confrontació. 

Ouins són els motius de tanta confrontació? Un 
podria caure en la temptació de pensar que el Govern 
de la Comunitat Autonoma de les nostres ¡¡les es troba 
totalment incapacitat per redactar normes, ordres o 
plans i ajustar-los al mare legislatiu competencial exis
tent. i a<;o que disposa d'e tud is que e nca ra no con i
xem , pero l'existencia deIs qua ls 'a enya la , as i ' lencie 
teeniques de persones supo adament qualificacie pe !" él l 
seu assessorament, i el que í és cia r és que a. Ó supo :l 

un eost economic per a aquesta comunitat autonoma de 
més de 9 l1lilions de pessetes. No, no cre im que sigui 
aquest el motiu, el desconeixement, el motiu que la 
Comunitat Autonoma tengui tot el desenvolupament 
normaliu suspes. El Govern coneix perfectament quines 
són les seves competencies i quin és el marc legislatiu 
en que es mou; en aquest cas, la Llei de costes i el seu 
reglament. E n repassar amb atenció cadaseun deIs mo
tius deIs objectius del Govern en la seva política de 
ports i litoral, els objectius deIs plans, ordres i reglamen
tació elaborada, les declaracions del propi conseller i 
d 'alts carrecs de la se va eonselleria, el que és ciar és que 
els problemes no són competencials, el problemes són 
de més fons, són més preoeupants, són la manca d'ae
ceptació del pri.nc.ipis j objeclius que e~ pretenen acon
seguir amb la L1ei de costes. Torna a s rg ir la veUa 1I11ita 
de propietat privada o domini públic, us privatiu del 
liloral o ús públie del litoral, i les declaracion del Sr. 
Socies, per exemple, a lt canee d 'aq uesta administració, 
són moH ciares, en podríem dir que són totalmen t 
grafiques. E ls mitjans de comuoicació assenyaLaven el 
mes de desembre passat que e l Govern estudiava denun
ciar Costes pel desllindaments reaJitzats en el litoral, 
a menaces, evidentment una vegada més, de denúncies, 
i assenyalava específicament j textualment que IIse están 
cometiendo barbaridades en muchos puntos de Baleares. 

-i , 

_4---. 
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principal problema viene derivado del nuevo deslinde, es 
e la delimitación invade propiedades privadas." Volem 
mpetencies -plantejam- contr~, Cost.es, . per defensar la 
opietat privada, per defensar I us pnvatlU de la zona de 
mini públic, en definitiva. i a aquesta defensa d'interessos 
ivats, a aquest rebuig als principis que informen la L1ei de 
stes, aquest rebuig als objectius que pretén la L1ei de cos
s, que no són altres que garantir I'ús públic de la mar, de 
seva ribera, de resta de domini públic marítim terrestre 

ense cap més excepció que les derivades de raó d'interes 
!,úblic degudament justificades, regular la utilització racional 

'aquests béns d'acord amb termes, d 'acord amb la seva 
natura, finalitzat i respecte al paisatge i al medi ambiento En 
cilefinitiva, es tracta del veJl problema de reiterar problema a 
a uesta comunitat de protecció del litoral, de protecció de la 

co tao 

l que fan quan no s'esta d'acord amb lIns principis que 
marca la L1ei de costa?, quan s'intenta rebaixar aquesta pro
tecció que la Ilei dóna al nostre litoral, que fan els senyors 
del Govern d'aquesta comunitat autonoma') Contracte assis
tencies tecniques, estudis a lternatius a les clelimitacions de 
les zones de domini públic que fa la Oirecció General de 
Costes utilitzant -com ja helll denunciat en aquest plenari-

! doblers públics per a la defensa deIs interessos particulars, i 
on fan aquests estudis?, on fan aquests estudis alternatius a 

. ~es delimitacions de costes que estableix la demarcació') Tam
bé la premsa s 'ha fet objectc el 'aquests problemes. Obres 

¡ ~úbliques paralitza, per manca eI'autorització, obres a Sant 
josep. Sant Josep, un municipi en que es planteja una deli
p,itació diferent de la que planteja Costes, s'entra en conten
tiós contra Costes, i que passa aquí?, quin és el motiu pel 
qual es paralitzen unes obres que no tenien autorització? A 
la zona on es pretenien realitzar aqu'estes obres afectad es pel 
desllindament del domini públic marítim terrestre, i que no 
per ac;o no es poden dur a terme, i que per a<;o és que el 
Govern contracta estudis alternatius, per fer front a aquesta 
delimitació, es dóna la circumstancia que I 'empresa propie
taria d 'aquest grup de cases és lbifor; lbifor, vinculada a la 

! família del Sr. Cañellas, ja que una de les se ves accionistes 
és la dona del president de la Comunitat Autonoma. Per 
tan1. els motius són c1ars, és sempre el mateix, sempre és la 
defensa deIs interessos privats utilitzant recursos públics, 
sempre per la rebaixa del que és el nostre medi ambient, 
sempre per la rebaixa de la protecció que dóna en aquest cas 
la Llei de costes. 

Pero no només és en aquest aspecte de confrontació 
entre administracions el que preocupa, també, per buidar de 
continguts la L1ei de costes, per disminuir la protecció de la 
costa, el Pla de ports esportius desenvolupa una tipologia 
d'instal'lacions nautiques previstes -quan la desenvolupa- i 
observa una definició totalment maximilista d 'aquest tipus 
d'instaHacions, com són per exemple els varadors, amb unes 
possibilitats evidentment d'esplanada, edificació, zona d'a
parcament, serveis annexos, amarraments, etc. que, afegit a 
una menor exigencia en la documentació per a la seva trami
t~ció, pot donar I10c a desviar la demanda que ports espor-
t1us en aquest tipus d'ínstal'lacions en detriment de les neces-

saries garanties mediambientals, i és un altre exemple, 
s'hi defineixen de manera maximalista totes les possibili
tats que donen una serie d'instaJ.\acions en que es rebai
xa, a la vegada, I'exigencia de documentació a presentar, 
i a partir d'aquí, evidentment, qui en surt perjudicat? El 
nostre litoral. També, evidentment, per buidar de con
tingut la Llei de costes, per rebaixar la protecció del 
nostre litoral, els criteris generals elaborats per a les 
instal'lacions, per als serveis de temporada a les nostres 
costes, amb el Pla d 'ordenació del litoral que el Govern 
treu, pretenien augmentar tan just I'ocupació privada de 
tota aquesta zona de do mini públic marítimo-terrestres 
front, fins i tot, a la Llei d'espais naturals. ( ... ) problema 
competencial hi ha l'amena<;a certa i real de la rebaixa 
de la protecció del litoral; la perversió, en definitiva, 
deIs objectius establerts a la Llei de costes. 

Pero front al conflicte. és clar, els socialistes recla
mam -i crec que és imprescindible fer-ho així- acord. 
Demanam exercici de les competencies propies evi
dentment, l'ordenació del litoral és una competencia 
propia d'aquesta comunitat, pero a<;o sí, respectant 
evidentment els principis basics que la Llei de costes 
estableix. Oemanam respecte per la protecció del domini 
marítimo-terrestre amb la finalitat d 'assegurar tant el 
manteniment de la seva integritat física i jurídica com 
el seu ús públic i els- seus valors paisatgístlcs. Per ac;o, 
és necessari l'acord entre administracions i és necessari 
el respecte al que són els principis basics que emanen de 
la Llei de costes. Gracies. 

(El Sr. Vice-presidcl1l primer substüueix el Sr. Presi
den/ en La direcció dcl debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Barceló. Per part del Govern, té la 
para ula el conseller Sr. Reus. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voste, Sra. 
Barceló, és molt centralista, més centralista que la gent 
de Madrid, cregui'm. Tanta sort que jo ( ... ) que si nego
cias una transacció no tenc davant un niveIl·d 'intensitat 
de di.ileg com el seu, amb una visió centralista. D'altra 
banda, el que queda cIar una vegada més és que voste 
lIegeix el que li escriuen, o el que escriu, els dissabtes, 
com deia un diputat un dia, i no sap el que el diu. 

Avui en dia hi ha un debat respecte de dues normes, 
una és un decret relatiu a pla d 'ordenació de litoral. Jo 
pens que ningú d'aquesta cambra no discuteix que Bale
ars hem de tenir una autonomia plena per ordenar el 
litoral. No significa autoritzar usos, significa distribuir 
( ... ) d'us. Una alira cosa, avui en dia, amb el Govern 
central, hi ha un contenciós motivat per un plantejament 
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que es diu Mutualitat Maonesa de Previsió Social. Per una 
altra part, a dins de la transferencia de cambres de comen;, 
evidentment la Cambra de Comere; de Menorca també es 
veura afectada per aquest context, i d 'una manera molt més 
generalitzada, evidentment, jo crec que a l'illa de Menorca 
tendra incidencia clara el que són les competencies en mate
ria hidraulica, les fires internacionals, transport marÍtim 
interinsular, defensa contra fraus i qualitat agroalimentaria, 
casinos, jocs i apostes; concretament, crec que és important 
tenir en compte el cas del transport marítim interinsular, 
perque realment és un pas important per poder garantir les 
comu nicacions per vía marítima de Menorca amb una pers
pectiva de futur que en un principi pareixia que no estava 
massa clara. El que és cIar és que els beneficis ( ... ) de com
petencies és un benefici generalitzat, és un benefici a tots els 
ciutadans de les IIles que sempre convé analitzar amb un 
criteri d'homogenei"tat de les IIles Balears, cosa que no s'ha 
de perdre de vista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

La pregunta tenia un doble vessant. Quan s'hi parla del 
desenvolupament, a la pregunta, també es podia referir a 
quantia económica, encara que no hi estava molt especificat. 
]0 no sé si és possible saber ac;ó o no, supós que és difícil 
i, el1 tot cas, formularia una altra pregunta per escrit pe!" 
clemanar resposta per--escJ~t, peró no obstant aixó, si el con
seller pogués avane;ar-ne qualque cosa, seria interessant. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grélcies, Sr. Peralta. Vol tornar afer ús eJe la paraula el 
Sr. Matas? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (]au
me Matas i Palou): 

Sí, pregaria al Sr. Diputat que tengués a bé fer-me-Ia per 
escrit i tendria segurament així ocasió de profunditzar un 
poc més d'objectivitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

n.l) InterpeHació RGE núm. 2/95, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política del Govern 
en materia de litoral i ports esportius. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de 1'ordre del dia, que correspon a 
interpeHacions on veurem en primer lloc la 2/95, presentada 

pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a po lítica 
del Govern en materia eJe litoral i ports esportius. Té la 
paraula en nom eJel grup interpel'lant la diputada Sra. 
Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors cliputats. Si 
en fem recompte deis fets, de la situació actua l, deIs 
resultats de la política del Govern en materia de litaraIs 
i ports, que és el que ens trobam, o que és el que hi te
nim? Pla de ports esportius suspes, orelre amb criteris 
general s de distribució i explotació d 'instal·lacions de 
servei de temporada .en el litora l balear suspesa, plans 
d 'ordenació del litor~1 igualment suspes. amenaces judi
cials i estudis alternatius a les delimitacions de les zones 
de domini públic que realitza la Direcció General de 
Costes. tot un seguit d 'ordres, tot un seguit de recursos 
i suspensions, conflictes entre administracions que soIs 
tenen com a resultat perjudicis a I'administrat i la gene
ració d'inseguretat jurídica. en un tema en que la 
col'laboració entre les administracions hauria de ser 
fonamental ens trobam amb la confrontació. 

Quins són els motius de tanta confrontació? Un 
podria caure en la temptació de pensar que el Govern 
de la Comunitat Autónoma de les nostres illes es troba 
totalment incapacitat per redactar normes, ordres o 
plans i ajustar-los al marc legislatiu competencial exis
tent, i ae;ó que disposa eJ'estudis que encara no conei
xem, peró I'existencia deIs quals s'assenyala, assistencies 
tecniques eJe persones suposadament qualificades per al 
seu assessoJ:ament, i el que sí és ciar és que ac;ó suposa 
un cost económic per a aquesta comunitat autónoma de 
més de 9 milions de pessetes. No, no creim qu e sigui 
aquest el motiu , el clesconeixement, el moti u que la 
Comunitat Autónoma tengui tot el desenvolupament 
normatiu suspes. El Govern coneix perfectament quines 
són les seves competencies i quin és el marc legisla ti u 
en que es mou; en aq uest cas, la Llei ele costes i el seu 
reglament. En repassar amb atenció cadascLln deis mo
tius deIs objectius del Govern en la seva política de 
ports i litoral, els objectius deIs plans, ordres i reglamen
tació elaborada, les declaracions del propi conseller i 
d 'alts carrecs de la seva conselleria, el que és ciar és que 
els problemes no són competencials, el problemes són 
de més fons, són més preocupants, són la manca d'ac
ceptació deIs principis i objectius que es pretenen acon
seguir amb la Llei de costes. Torna a so'rgir la vella lIuita 
de propietat privada o domini públic, us privatiu del 
litoral o ús públic del litoral, ¡les declaracions del Sr. 
Socies, per exemple, alt canec d'aquesta administració, 
són molt ciares, en podríem dir que són totalment 
grafiques. Els mitjans de comunicació assenyalaven el 
mes de desembre passat que el Govern estudiava denun
ciar Costes pel desllindaments realitzats en el litoral, 
amenaces, evidentment una vegada més, de denúncies, 
i assenyalava específicament i textualment que "se están 
cometiendo barbaridades en muchos puntos de Baleares. 
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principal problema viene derivado del nuevo desLinde, es 
e la delimitación invade propiedades privadas." Volem 
mpetencies -plantejam- contra Costes, per defensar la 
opietat privada, per defensar I'ús privatiu de la zona de 
mini públic, en definitiva. i a aquesta defensa d'interessos 
ivats. a aquest rebuig als principis que informen la L1ei de 
stes, aquest rebuig als objectius que pretén la L1ei de cos
s, que no són altres que garantir I'ús públic de la mar, de 
seva ribera, de resta de domini públic marítim terrestre 

. nse cap més excepció que les derivades de raó d'interes 
'blic degudament justificades, regular la utilització racional 
"aquests béns d'acord amb termes, d'acord amb la seva 
atura, finaJitzat i respecte al paisatge i al medí ambient. En 

finitiva, es tracta del vell problema de reiterar problema a 
aques ta comunitat de protecció del litoral, de protecció de la 
costa. 

I que fan quan no s 'esta d'acord amb uns principis que 
marca la L1ei de costa?, quan s' intenta rebaixar aquesta pro
tecció que la \lei dóna al nostre litoral, que fan els senyors 
del Govern d 'aquesta com u n i tM auto noma? Contracte assis
lencies tecniques. estudis alternatius a les delimitacions de 
les zones de domini públic que fa la Direcció General de 
Costes utilitzant -com ja hem denunciat en aquest plenari
doblers públics per a la defensa deis interessos particulars, i 
on fan aquests estud is?, on f<ln <lq uests estud is alternati us a 
les delimitacions de costes que estableix la demarcació? Tam~ 
bé la premsa s 'ha fet objecte d 'aquests problemes. Obres 

, Públiques paralitza, per manc<l d'autorització, obres a Sant 
Josep. Sant Josep, un municipi en que es planteja una deli
p-litació diferent de la que planteja Costes, s'entra en conten
ciós contra Costes, i que passa aquí?, quin és el motiu pel 
qual es paralitzen unes obres que no tenien autorització? A 
la zona on' es pretenien realitzar aquestes obres afectades pel 
desllindament del domini públic marítim terrestre, i que no 
per ac;o no es poden dur a terme. i que per ac;o és que el 
Govern contracta estudis alternatius, per fer front a aquesta 
delimítació, es dóna la circumstancia que l'empresa propie
taria d 'aquest grup de cases és Ibifor; Ibifor, vinculada a la 
família del Sr. CañelJas, ja que una de les seves accionistes 
és la dona del president de la Comunitat Autonoma, Per 
tant, els motius són c1ars, és sempre el mateix, sempre és la 
defensa deIs interessos privats utilitzant recursos públics, 
sempre per la rebaixa del que és el nostre medi ambient, 
sempre per la rebaixa de la protecció que dóna en aquest cas 
la L1ei de costes, 

Pero no només és en aquest aspecte de confrontació 
entre administracions el que preocupa, també, per buidar de 
continguts la Llei de costes, per disminuir la protecció de la 
costa, el Pla de ports esportius desenvolupa una tipologia 
d'instal'lacions nautiques previstes -quan la desenvolupa- i 
observa una definició totalment maximilista d'aquest tipus 
d'instal'lacions, com són per exemple els varadors, amb unes 
possibilitats evidentment d'esplanada, edificació, zona d'a
parcament, serveis annexos, amarraments, etc. que, afegit a 
una menor exigencia en la documentació per a la seva trami
t~ció, pot donar Iloc a desviar la demanda que ports espor
tlUS en aquest tipus d ' ínstal ·lacions en detriment de les neces-

saries garanties mediambientals, i és un altre exemple, 
s'hi defineixen de manera maximalista totes les possibili
tats que donen una serie d'instal'lacions en que es rebai
xa, a la vegada, I'exigencia de documentació a presentar, 
i a partir d 'aquí, evidentment, qui en surt perjudicat? El 
nostre litoral. També, evidentment, per buidar de con
tingut la L1ei de costes, per rebaixar la protecció del 
nostre litoral, els criteris general s elaborats per a les 
instal'lacions, per als serveis de temporada a les nostres 
costes, amb el Pla d'ordenació del litoral que el Govern 
treu, pretenien augmentar tan just I'ocupació privada de 
tota aquesta zona de domini públic marítimo-terrestres 
front, fins i tot, a la L1ei d'espais naturals. ( ... ) problema 
competencial hi ha I'amenac;a certa i real de la rebaixa 
de la protecció del litoral; la perversió, en definitiva, 
deIs objectius establerts a la L1ei de costes, 

Pero front al conflicte, és ciar, els socialistes recla
mam -i crec que és imprescindible fer-ho aixÍ- acord. 
Demanam exercici de les competencies propies evi
dentment, I'ordenació del litoral és una com petencia 
propia d'aquesta comunitat, pero ac;o sÍ, respectant 
evidentment els principis basics que la L1ei de costes 
estableix. Demanam respecte per la protecció del domini 
marítimo-terrestre amb la finalitat d'assegurar tant el 
manteniment de la seva integritat física i jurídica com 

-el seu ús públic i. els seus valors paisatgÍstics. Per ac;o, 
és necessari I'acord entre administracions i és necessari 
el respecte al que són els principis basics que emanen de 
la L1ei de costes. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra, Barceló, Per part del Govern, té la 
para ula el conse\ler Sr. Reus. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voste, Sra. 
Barceló, és molt centralista, més centralista que la gent 
de Madrid, cregui'm. Tanta sort que jo ( ... ) que si nego
cias una transacció, no tenc davant un nivell d'intensitat 
de dialeg com el seu, amb una visió centralista, D'aItra 
banda, el que queda ciar una vegada més és que voste 
lIegeix el que Ji escriuen, o el que escriu, els dissabtes, 
com deia un diputat un dia, i no sap el que el diu, 

Avui en dia hi ha un debat respecte de dues normes, 
una és un decret relatiu a pla d 'ordenació de litoral. Jo 
pens que ningú d 'aquesta cambra no discuteix que Bale
ars hem de tenir una autonomia plena per ordenar el 
litoral. No significa autoritzar usos, significa distribuir 
(, .. ) d'us, Una altra cosa, avui en dia, amb el Govern 
central, hi ha un contenciós motivat per un plantejament 
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un poc amb iciós del Govern balear sobretot, que és el tema 
d'intentar ordenar el espacio marúimo litoral, que és on hi 
ha molt de desordre; no obstant aixo, I'Estat diu: Aixo és 
meu, pero jo no hi actuo, pero el Govern balear no hi pot 
actuar. ]0 voldria -tenc aqueixa ambició- que, així com vo
lem regul ar de forma decidida una millora d 'usos a la zona 
de bany de platja, poder crear una coherencia d 'ús respecte 
del que és la zona de bany -aigua- ; en aquest sentit, pareix 
que avui en dia a Balears qualsevol particular pot arribar 
amb la barca i tirar el ferretó o el mort on vulgui, que qual
sevol enyor amb una moto aquatica pot entrar on vulgui. 
Cregui'm que avui en dia ( ... ) medi i respecte aquest d'ecret, 
el qual per a mi és un decret molt ajustat. aprovat pel Con
sell consulti u i molt analitzat, estriba de forma essencial en 
el que és espai marítim bany -aigua- i en un problema d 'a
plicació jurídica de certs informes vinculants o no. que són 
temes menors per a mi. Tenc el convenciment que si vostes 
no fan res per evitar-ho, en poc temps hi haura un acord. 
Ara comen<;a a passar pena perque ja m 'imagin una altra 
vegada més que anira a Madrid a emprenyar. que és el seu 
fort, perque ho fan així. No, senyor meu, aixo d'emprenyar 
no ho vaig dir jo. ho va dir un diputat seu. va dir que l'opo
sició ha d'emprenyar i ho fa molt bé. 

Bé, continuarem. El Pla de ports esportius. Quant al Pla 
de ports esportius avui en dia encara no tenc una demanda. 

No, aixo d 'emprenyar no ho he dit jo, ho varen dir vos
tes. va dir que I'oposició ha d'emprenyar, i aquí un empre
nyador número u i una emprenyadora número u. Les coses 
com sóñ . 

Pla de ports esportius. Avui en dia el que tenim .... perdó 
és la ( ... ) que quan s'estudia realment és molt pobra. perque 
resulta que l'autoritat portuaria de Palma fa una lectura del 
que és port d 'interes general, en el sentit -perque se'n faci 
una idea- que en considerar que hi havia una c1assificació 
portuaria relativa al que és activitat portuaria neta i una 
sobreincidencia a efectes tarifaris. resulta que des de Puerto 
Portals fins al Molinar és competencia, de qui? Del Govern 
central o no? De I'autoritat portuaria. És un problema de 
burocracies, cregui'm. També hi ha un problema respecte 
d 'una discussió, peregrina per a mi, respecte de la competen
cia quant a varadors, perque en l'Estatut d'autonomia no 
apareix la paraula varador. Tenim competencia en ports 
esportiu i no en tenim en varadors, és mal d'entendre, pero 
bé, sigui com sigui, el que és important és saber que el Go
vern balear hi ha actuat de forma molt seriosa, ha vehiculat 
informes a ( ... ) consultiva, ha estudiat bé aquest assumpte i 
avui en dia ens trobam, gracies a Déu, davant uns senyors 
que coneixen els temes i que actuen amb un criteri d'ordre. 
Jo tenc el convenciment que, excepte que hi hagi una intro
missió d'uns tercers, en poc temps hi haura un acord; em 
sabra molt de greu perdre una competencia que jo pens que 
seria molt (oo.) del Govern balear en el que és l'ordenació de 
l'espai marítim de bany, perque cree que avui en dia hi ha 
molt de desordre. No obstant aixo, si fallas aqueixa negocia
ció en aquest sentit, a continuació, el dia següent, el Govern 
balear treura un decret que reguli usos recreatius en aigües 

interiors, i si me l'impugnen , mala sort, pero la meya 
missió és intentar avan<;ar, amb dificultats, per uns 
camins que moltes vega des no són comodes, perque 
qualsevol administració, sigui la central, autonomica o 
local, a l'hora de ( ... ) competencies aixo no ho entén. 
Tercer, no vull admetre mai que vos te digui que nosal 
tres fem desllindaments alternatius per afavorir ningú; 
pens que nosaltres. en raó del que marca la Llei de 
costes, esta m obligats i facultats a intentar posar damunt 
la taula un punt de vista particular del Govern balear, i 
no fem altra cosa. El que voste diu i que repeteixen 
constantment cregui'm que ja arriba afer ... , és una 
qüestió odiosa i que I 'opinió pública arriba ja a estar 
cansada de tots nosaltres i que el debat sigui imputar 
coses de les quals realment no hi ha un fonament des
prés, només dic aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Grups que vulguin intervenir 
per fixar la seva posició? Per part e1el Grup MIXT, té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Senyores i senyors di putats. Debat 
aspre, i crec que no és massa constructiu el que hem 
sentit fins ara. ]0 l 'únic que puc dir en aquests moments 
és que la nostra posició és, respecte de competencies 
per part de Costes cap a la Comunitat Autonoma de les 
JIIes Balears, les maximes. Nosaltres, com a partit nacio
nalista, en e1 cas d 'Unió Mallorquina, defensarem que 
aquestes competencies siguin maximes per a la Comuni
tat Autonoma de les llles Balears, sigui on sigui. 1 la 
segona part, que és allo del desllindament alternatius, o 
deis termenaments alternatius, aquests que c1iu el con
seller, o sigui, que ha imputat la senyora que ha fet ús 
ele la paraula abans a interessos particular que hi ha al 
c1arrera , esperarem a veure les propostes de resolució i 
Ilavors ja en parlarem, perque en aquests moments no 
hem tret..., el Partit Socialista diu que s'afavoreixen 
interessos particulars, evidentment nosaltres estam en 
contra el 'aixo, i el conseller diu que no és ver; bé, espe
rem que surtin més dades a aquest respecte, llavors ens 
hi pronunciarem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per part del PSM i EEM, té la 
paraula la Sra. Vadel!' 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aquest debat és un deIs de
bats classics, on hi ha un conflicte competencial i on el 
Grup Parlamentari Socialista defensa unes lleis aprova
des en el Parlament, a Madrid, i llavors aquí hi ha la 
part contraria, on el conseller d'Obres Públiques del 
Govern balear defensa les seves competencies. Nosaltres 

-
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que veim és que aquest tema és molt delicat, actualment 
ti d'una manera que crec que l'opinió pública esta ben 
bullada. En el tema del litoral i de costes, no només l' Ad-

inistració central i I'administració autonomica hi ten en 
ni sinó que són moltÍssims d'altres punts els que ajuden 
e aquest tema no estigui gens clar. Els ajuntaments hi 
nicipen recollint els expedients per a I 'ocupació d 'ins-

J'lacions en el litoral. També hi ha la comandancia de 
arina, que hi té competencies en materia de seguretat. Per 
nt, hi ha quatre administracions com a mÍnim que tenen 

::ompetencies sobre el litoral. 

Hem vist pels mitjans de comunicació, i ho hem sabut, 
\le el Pla de ports esportius esta impugnat per part de l'Es
t, després hi ha aquest altre conflicte deIs desllindaments, 

que pareix que s'invadeixen propietats privades. 

En el que nosaltres voldrÍem també incidir és sobre el 
¡tema deis accessos a les platges . La Llei de costes deixa ben 
clar que els accessos a les platges han el 'estar garantits per a 
tpt els ciutadans. Només volelrÍem recordar una cosa, és 

!que hi ha bastant crispació en aquests temes. A Menorca 
Iconeixen bé el problema que hi ha, pero els voldria recorelar, 
per si hi podien intervenir en cena manera, un cas que hi va 

ihaver l'any 88, quan un ajuntament va demanar específica
dnent que Costes fes una expropiació d'un camÍ perque 

l1 av;a estat obert des ele temps immemorable, i en un mo
~l1ent determinat, perque hi va haver una operació especu
la tiva en aquelis terrenys, s'hi van posar barreres i els ciuta
flans que tata la vida havien anal alla varen estar privats de 
poder-hi accedir, a aquesta platja, que és Cala Varques; Cos
tes en aquel! moment demarcació de Costes, va incoar un 
expedient d'expropiació el'aquest camÍ, sol'licitat per I'ajun
lament, en fa vuit anys i encara ara estam igual, o sigui que 
aquest expedient també ha anat 1110lt endarrerit. Aixo hauria 
crea! una jurisprudencia impressionant i hauria creat un pre
cedent que a la millor hagués pogut servir d'exemple a alu-es 
indrets, com Menorca, per exemple, on tenen ara aquest pro
blema deIs accessos a les platges. 

Pel que fa a tot aquest tema, I Ja per acabar, esperam 
veure les propostes ele resolució que dugui el Grup Parla
mentari Socialista. Nosaltres demanarÍem que hi hagués el 
maxim ele dialeg possible perque cadascuna de les adminis-

, tracions sabés exactament que és el que hi pot fer i perque 
~ el litoral no patís aquestes bregues que, en definitiva, no 
¡ .. condueixen enlloc més que a la crispació deis ciutadans i 

més que a la degradació del propi litoral. 

Sra. Barceló, nosaltres esperam veure amb molt d 'interes 
les pro postes de resolució que hi dura, i les estudiarem per 
veure quin suport li podem donar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vaelel!. Per part del Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
Al hilo de esta interpelación, hemos tenido oportunidad 
de leer con cierta atención el recurso que con motivo de 
la aprobación del Plan de puertos deportivos ha presen
tado la Administración central, el recurso en contra de 
la aprobación de ese plan. Realmente, todo lo que se me 
ocurre decir es que produce verdadero sonrojo, y no me 
refiero a los argumentos jurídicos, que los tiene, y segu
ramente interesantes o de peso, no voy a entrar en la 
discusión jurídica. Pero hay que ir a los argumentos de 
fondo. Antes los ha citado el conseller, pero, de todas 
maneras, me gustaría volver a incidir en ellos, son dos 
básicamente, dos. 

El primer argumento para presentar un recurso con
tra un plan ele puertos deportivos que, en definitiva, y 
como ya hemos dicho muchas veces, es un plan ele de
fensa de costas de Baleares, es que la zona exterior del 
puerto de Palma, concretamente desde cala Figuera 
hasta el cabo Enelerrocat, está incluida en el plan, efec
tivamente, está incluida, está incluida en los planos, a 
pesar de que en la literatura, y se recoge precisamente 
en el recurso, se reconocen las competencias ele la Ad
ministración del Estado sobre esas zonas, pero de todas 
maneras en los planos se grafía n algunas zonas de de
fensa, entre ellas algún área natural de especial interés, 
como sin duela recordarán. Por consiguiente, toelo lo que 
hace el Pla de puertos deportivos es defender algunas 
zonas de costa de esta zona segunda o zona de maniobra 
i eventual fondeo elel puerto de Palma que, como digo, 
cubre prácticamente toda la bahía ele Palma. Ése es uno 
de los argumentos. . 

El segundo argumento es que el Plan de puertos 
deportivos de la Comunidad considera instalaciones de
portivas cosas como varaderos o embarcaderos. Estamos 
hablando de la Calobra, de Formentor, de los varaderos 
de Valldemossa, etc., seguramente casi todas las señoras 
y señores diputados conocen alguno, son instalaciones 
absolutamente de tercer orden, instalaciones que no 
tienen ninguna trascendencia y que parece pintoresco 
que tengan que estar en manos de la Administración del 
Estado. 

Insisto en que no entro en argumentos jurídicos, 
tengo aquí tanto los de la Administración del Estado 
como los de la Administración de la Comunidad Autó
noma y no entraré en ellos, porque no es desde luego 
misión mía ni tengo la capacidad suficiente para discu
tirlos, pero insisto sobre todo en las dos cuestiones fun
damentales que motivan este recurso. Yo creo -con esto 
acabo la cuestión del recurso- que cuando al final dice 
que "en cualquier caso la ejecución del plan aprobado -
dice la Administración del Estado, por esas dos razones 
que he dicho- causará grave perturbación al interés 
general y perjuicios irreparables o de difícil reparación 
al Estado y a la autoridad portuaria" realmente, una de 
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dos, o se ha perdido el sentido común o realmente se dice 
todo esto desde el más absoluto e increíble y feroz sectaris
mo. Quiero creer que haya un poco de todo, pero quiero 
creer también que hay un poco de sentido común y que este 
tema pueda reconducirse. 

Respecto a la otra cuestión fundamental que se debate 
aquí, la de los deslindes, yo estoy tan in albis como creo que 
lo está la mayor parte de las señoras y señores diputados. Se 
habla de si se hacen líneas de una forma o de otra. Yo creo 
que eso hay que concretarlo, precisarlo y desde luego demos
trarlo, no va le a estas alturas, cada vez que se sale aquí y se 
coge el micrófono, acusar a los demás, hacer juicios de inten
ciones y juicios de valor sin ninguna prueba que los apoye. 
Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr . President, senyores diputades, senyors diputats. En 
primer 1I0c, per ser una cosa molt puntual, m 'agradaria con
testar a la Sra. Yadell respecte d'accessos a platges. És un 
tema que aquí ja havÍem debatut en altres ocasions. Res
pecte de la possibilitat o no d'expropiació, com l'única ma
nera, vista la voJuntat política deis ajuntaments o del Govem 
del Partit Popular, I'expropiació, la imposició de servitud de 
pas, evidentment és el camí pel qual nosaltres hem optat, i 
ajuntaments socialistes aquest estiu tindran el procés d'ex
propiació acabat perque des deis ajuntaments s'ha pressionat 
i s 'ha col'laborat amb l' Administració perque aquests expedi
ents estiguin tal1cats. Per tant, tindrem accessos públics als 
municipis socialistes, tindrem accessos tancats als municipis 
on governa el Partit Popular, i a<;o és senzi\lament qüestió 
de voluntat política, com en tan tes altres coses. 

Yisió centralista? En absolut. El que nosaltres volem 
e1eixar clar en aquest debat és que no és una qüestió compe
tencial de purs tramits administratius entre una administra
ció i una altra. El problema és molt més greu, aquesta co
munitat autónoma té les competencies exclusives en ordena
ció del litoral des de 1 'any 83; per tant, eren capa<;os des 
d'aeust any d'ordenar el litoral si vertaderament el Govern 
del Partit Popular tan ciar tenia la seva necessitat d'ordenaci
ó, peró evidentment no és necessaria, fins que no entra en 
vigor la Llei de costes, la confrontació i la voluntat de rebai
xa deIs objectius que preveu la Llei de costes, i aquest és el 
fons, el contingut, de tot el contenciós, tot, rebaixar la pro
tecció de costes, rebaixar i privatitzar l'ús del domini públic, 
és així de clar. No han rallat deIs estudis alternatius que fa 
en contra la Demarcació de Costes, on? A ajuntarnents on hi 
ha problernes concrets o amb propietats concretes de gent 
lligada al Partit Popular, i és així de clar. Defensen e1s inte
res sos privats, l'ocupació privada, de la zona de domini pú
blic. Per a<;o, reclamen i entren en conflicte amb l'Adminis
tració de 1 'Estat, la qual té com a mínim la decencia de 

defensar una \lei aprovada, cosa que vostes evidentment 
haurien de fer. Garantir I'ús públic de la mar, de la seva 
ribera i de la resta de domini públic marítimo-terrestre, 
sen se cap altre tipus el 'excepció que les derivades de 
I'interes públic degudament justificat. 1 aquí, en a<;ó, 
no entra en absolut cap de les normatives que estan 
suspeses en aquest moment. 

El Pla de ports esportius. La descripció de les possi
bilitats que pot tenir un varador són molt més superiors, 
evidentment, que les que seria indispensable que tingues
sin, per que? És ciar que ho reclamen, facem-hi més 
ocupació, facem-hi més edificacions, facem-hi més 
amarraments amb més capacitat i amb més facilitat 
perque es crein varadors pertot. Privatitzem, en defini
tiva, el que és la zona ele domini públic, i a més arnés, 
facilitem i reelulm els tramits necessaris per a la seva 
concessió. Aquí hi ha el conflicte. No són tramits buro
cratics, són tramits necessaris per tenir autoritzacions. 
1 evidentment que fan rebaixa de protecció, rebaixa de 
tramitació. Opten -repetesc- per I' ús privatiu del litoral 
en front de I'ús públic del litoral, i amb a<;ó no estam 
d 'acord. 

Les competencies són seves evidentment, peró voste 
ha estat incapa<; de tirar-les endavant d'una manera 
ajustada a la Ilei, i si no, el Tribunal Superior de Justíci
a no els hauria suspes aquestes lIeis, a més a més de les 
assistencies tecniques pagades, deis assessoraments tec
nics pagats, a més a més de tot aquest conflicte, voste 
ha estat inca¡ja<; de tirar res endavant, i a<;o ho diu la 
justícia, no ho e1iu ningú més, i les proves en són ben 
ciares. Per tant, Sr. Reus , si voste vol lIuitar en contra 
ele les Ileis i deis drets deis ciutadans, alla voste; d 'en
trada aquí tindra oposició, li agracli o no li agradi, tant 
m 'és, perque vertaderament esta demostrant una total 
incapacitat per atendre les demandes socials i per respec
tar els drets que les lIeis ens donen. Per tant, aquí Iluita
remo Gracies. 

(El Sr. Presidelll reprim la direcció del debat) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . En tom de contrareplica, Sr. 
Reus, té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo som 
incapa<; d'aguantar-la més, Sra. Diputada. Quan aquí 
tot és ignorancia i tot és demagogia, quan diuen coses 
que avui en día ... , en una fase cautelar, el Tribunal Su
perior dicta una suspensió, arnb la qual cosa dóna la raó 
a I'Estat, és realment dir qualsevol cosa; a partir d'aquí, 
voste m 'ha de perdonar, pero jo som un horne de dret, 
i tot aixó per jo ja ha pegat pel terra. Yostes surten 

.. --.-
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alear aquí ha intentat de forma decidida i clara fer uns 
ans restrictius respecte de ports i respecte d 'ordenació del 

ti ora l, respectant que l'Estat és qui autoritza i qui dóna 
IJ os. El Govern balear pot definir ubicacions d'usos i inten
s!tal d'usos, res més que aixó. Hi ha un problema -ha repeti
r~ perque veig que a voste li entren les coses a poc a poc
respecte de l 'aigua de bany, nosaltres pensavem que seria 
molt interessant que el que avui en día pass a a molts de llocs 
a Mallorca, a Menorca i a E ivissa no es donas. Estam inten
tanto per altra banda, passar tot el que són quiosquets, ins
tal'lacions físiques desmuntables, a la part de servitud de 
protecció: estam intentant baixar intensitat d'ús de platja 
respecte de parasols i hamaques. i ho fem amb la bona vo
luntat de pensar que nosaltres. en estar aquí , ho podem fer 
millor que ningú, ho fem pensant que I'Estat mateix ens 
reconeix que som competents quant a autorització. 

Quan he pogut parlar amb gent qu alificada del ministeri, 
no tenc estrictament un problema seriós, tenc un problema 
rea~ amb una petita burocrac ia molt determinada, molt d'a

: quí, de port de Palma, que té una lectura molt desfasada del 
que és un poquet I'autonomia i es pensen que una c1assi
ficació económica de control determina una competencia 

I territorial. Són temes que juríclicament són interessants, són 
: temes que són discutible s. Cregui'm voste que jo, si fos una 
: persona tan eixelebrada, diria: "Venga, ara esperarem que hi 
: hagi una sentencia d'aquí él dos o tres anys i ja ha veurem" . 
, Jo estic intentant fer el que puc, m 'aproximo a Madrid, per 
¡ intentar trobar un camí, un esquema de solucions, i tenc fins 

avui en dia la gran sort de dir que he trobat gent molt quali
! ficada que, un pie que han entes el plantejament, fan enrera 
! segons quines posicions. Ara m 'espanta que d'aquest debat 

surti una reticencia de Madrid a modificar el plantejament 
inicial, que és flexible. No volem altra cosa, el Govern balear, 
que fer les coses ben fetes, amb mesures d 'ordre, molt próxi
mes a ajuntaments, que tenen molt a dir quant a usos, quant 
a situacions i intensitats d 'usos de platges. Jo abandonaré la 
tesi d'actuar en espejo maritimo imerior, és una pena, pens 
que hi ha molt de desordre, peró jo no hi actuaré de mo-

I ment, tal vegada més endavant faré un altre decret on reguli 
usos recreatius. Cregui'm que per a mi el que és important 
no és el debat competencial, és intentar donar solucions als 
administrats i no ho puc aconseguir perque moltes vegades 
em trob que, d'un dia per l'altre, en base a una instrucció 
sobtada, el darrer dia de termini, se'ns impugna una ordre. 
Quan parles amb ells sempre et diuen: "Hombre, una decisi
ón extraña en el último momento. No entendemos el porqué" . 
Ens seiem, comenc;am a discutir els temes i de moment les 
coses van bé. Jo vull demanar públicament en aquest parla
ment a tots els grups que a partir d 'aquest moment, per 
favor, ens deixin, al Govern balear actuar directament sen se 
intromissions amb el Govern cen~ral per intentar trobar-hi 
un acord. aixo és tot el que deman, que és molt. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

11.2) InterpeHació RGE núm. 4/95, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al Pla qua
driennal d'habitatge. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpel ' lació, que és la 4/95, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa al 
Pla quadriennal d 'habitatge. Té la paraula, pel grup 
interpel'lant, la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. 
La interpel'lació és sobre un tema que creim prou inte
ressant: I'execució del Pla de I'habitatge 1992-1995. Es 
pregunten que hauríem de comen<;:ar aquesta inter
pel'lació per demanar al Govern de la Comunitat Au
tonoma si ha tingut -si té- voluntat política per priorit
zar el problem a de I'habitatge amb la seva actuació 
política. La pregunta no és gratu'ita, la voluntat políti
ca és la condició previa per a I'exit a qualsevol. progra
ma. exit no .aconseguit per la nostra comunitat autóno
ma per resoldre la demanda d 'habitatges existents al 
lIarg deIs darrers anys, exit no aconseguit si observam el 
grau de compliment deis objectius que el propi Govern 
d'aquesta comunitat autónoma es fixa aconseguir I'any 
1992 en el marc del pla de I 'habitatge. 

No hi han mancat recursos económics aquesta vegada 
perque puguin plorar, no hi ha mancat demanda ciuta
dana, soJ.\icituds de ciutadans respecte d' habitatges, 
demanda que es manté encara en dos mil soHicituds 
d 'habitatge social, d 'habitatge protegit de regim especial 
per a persones, per a famílies, més desfavorides, amb 
nivell de renda més baixa, 

Que ha passat a la nostra comunitat autonoma per 
ser la segona per darrera en compliment deIs objectius 
proposats?, que ha passat a la nostra comunitat autó
noma per estar en aquests moments amb un grau de 
compliment respecte deIs objectis que ella mateixa es va 
assenyalar en un 68'9%? Per estar per sota de la mitjana 
de totes les comunitats autónomes que ja han complert 
amb el 96'8% deis seus compromisos; 27'9 punts per 
sota de la mitjana de l'Estat és el resultat de la gestió 
d'aquest Govern de la Comunitat Autónoma en materia 
d'habitatge. Aquests negatius resultats obliguen el Go
vern de la Comunitat Autónoma a donar explicacions als 
ciutadans sobre per que duim deixades de fer en aquest 
moment 2.550 actuacions, 2.550 habitatges a les IlIes, 
donar-los explicacions i reaccionar davant de la possibili
tat que es revisin els objectius inicials que la nostra co
munitat autónoma, tal com preveuen les clausules del 
conveni signat, hi deixem de rebre, en aquesta comuni-
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tat, el financ;ament corresponent a aquestes actuacions que 
no s'han fetes i que pot suposar la xifra de més de 1.100 
milions de pessetes. S'han de donar explicacions i extreure 
del debat pro postes per tal de millorar el compliment deIs 
objectius que es volien aconseguir I'any 92, sobretot perque 
en el temps, en comptes d'anar endavant, anam endarrera, i 
l 'execució del pla en aquest darrer any, el 1994, fins a dia 31 
el'octubre, batem el record de la ineficiencia. 

Sr. Conseller, amb voste al davant, aquest any som la 
darrera comunitat autonoma respecte de compliment el'ob
jectius; amb voste al davant, el 1994 només hem complert 
una part moIt petita elels resultats que inicialment havien de 
fer, el 44'4%, clavant d'una mitjana de l'Estat del 80'2%. Per 
tant, és necessari que aquestes explicacions d 'aquesta gestió 
tan eficac;, evidentment amb tota la ironia del món, voste 
realitza. El resultat global, per tant, és que la Comunitat 
Autonoma de les IIIes Balears ha aconseguit un nivell ele 
compliment el 'objectius amb que es va comprometre del 
68'9%. Només -repetesc- una comunitat autonoma ens ha 
superat en ineficacia: Cantabria, amb el 52'1 %. tota la resta 
de comunitats autonomes han aconseguit millores resuItats. 
i han arribat a compliment d'objectius que superen el 100% 
de les actuacions previstes; 116, 112, 110 .. . , comunitats que 
han gestionat correctament les possibilitats que els donava el 
Pla de I'habitatge i que, per tant, han superat fins i tot poder 
aconseguir superar els seus propis objectius. 

Els recursos estatals que havien d'haver rebut ja aquests 
anys que ja duim de pla ... , repetesc que J'Estat ha deixat el'in
vertir aquÍ directament més de 1.130 milions .Qe pessetes i 
hem perdut la possibilitat de construir 2.250 habitatges. 

Per tant, quina és la valoració global de la qual demanam 
explicacions a aquest govern?, del grau baix de compliment 
en el seu conjunt, del grau molt baix de compliment en els 
objectius en materia de sol, grau de compliment del 50'5%, 
sent-ne la mitjana de I'Estat del 72'4, i grau molt baix de 
compliment deis objectius en materia d'habitatge de protec
ció especial en regim especial. Un grau de compliment en 
aquest tipus d 'habitatge, que -repetesc- és l' habitatge per a 
la gent amb manco recursos economics, en que la Comunitat 
Autonoma ha complert els seus objectius en un 72% front a 
una mitjana estatal del 121 %. Aquest fet en habitatges de 
protecció oficial en regim especial clama al cel, clama al cel 
perque són els habitatges per a la gent amb manco recursos 
economics i on la responsabilitat de I'administració autono
mica és més gran, perque són fonamentalment habitatges de 
promoció pública, tal com assenyalava el conseller d 'Obres 
Públiques, el Sr. Saiz, quan va venir a aquest parlament a 
explicar el Pla de l'habitatge. el Sr. Saiz ho tenia clar, dei a 
textualment que uson las únicas en las que hay compromiso 
de la Administración para realizarlas". 1 precisament és en 
aquestes on tenim manco, compliment a nivell general. Per 
tant, a més a més d'aquestes dades, també el Sr. Conseller 
crec que ens ha d'explicar, als ciutadans d'auestes illes, I'aug
ment de la ineficacia del Govern durant ¡'any 1994, amb les 
dades de compliment, que vertaderament són preocupants. 

Que passa a la nostra comunitat, senyors del Go
vern') Que és incapa¡; d'executar i aprofitar al maxim 
les disponibilitat financer que I'Estat ens ofereix en 
un programa d 'habitalge , n la Comunitat Autonoma 
participa definint quins eren i quins són els seus objec
tius. La seva de fi ienl g 'lió -mala gestió-, que va en 
augment, ens ocasiona perdues economiques, perdues 
financeres que vertaderament lleven possibilitats d 'inver
sió a aquesta comunitat i no ajuden a solucionar la de
manda d'habitatge que existeix aquí encara insatisfeta. 
Per tant, demanam al Sr. Conseller, quins són aquests 
motius i quines són les mesures que, des de la seva con
selleria, es poden preveure per millorar la gestió per 
complir els objectius que es van establir I'any 92. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula, en representació 
del Govern, el conseller Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACrÓ DEL TERRlTORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Comenc;aré 
per dir que a Balears no tenim competencia en carrete
res i que el Govern central no hi gasta en carreteres. A 
Balears, el Govern central no hi té competencia en 
habitatge, pero sí que se n'hi gasta en habitatge. Hi ha 
una teoria ( ... ), es diu standing power, el poder de la 
despesa, on el Govern central, e.n materia d'habitatge, 
ha volgut imposar, considerant que tenia recursos , una 
política d'habitatge. Recordareu tots vosaltres, senyors 
diputats, que hi va haver un debat intens fa uns anys 
respecte d'aquest tema, perque s'endevinava que Balears 
no és una regla comuna en el conjunt nacional, en tema 
d'habitatge social, i ho explicaré. 

Aquí ens trobam que es parla molt avia! de protec
ció oficial, regim general o regim especial. Molt poca 
gent sap el que éso Un i J'altre afecten col'lectius de 
ciutadans distints, en relació amb el que són entrades de 
recursos; és a dir, el regim especial és per al col'lectiu 
més desfavorit de la societat, gent que té unes entrades 
per sota de 3'5 del salari mÍnimo En aquest sentit, hem 
d'entendre que a Balears ens trobam que el Govern 
balear no actua en habitatge, qui actua en habitatge és 
e l promotor d ' habitatge, el Govern balear esta a I 'espera 
que hi hagi iniciat iva privada que vulgui llan<1ar projec
tes, promoció d'habitatge públic, sigui de regim genera l 
o sigui ele regim especial. Aquí ens trobam que Balears 
és la regió espanyoJa on hi ha menys promotors d habi
tatge especial, només l'Ibavi actua avui en dia a Balears 
en regim especial. Pel que es veu, hi ha un mercat 
distint, en el qua! els promotors privats tenen més inte
res on actuar. No tenim, per desgracia, demanda de 
credit per part de particulars per fer unes porcions 
definides a un sector poc privilegiat; no obstant aixó, 
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av i, en solitari, excepte vint habitatges, ha desenvolupat 
a política en els anys 92, 93 i 94 on ~a desenvolupat un 
de 549 habitatges excepte 20 -perdoJ1l-, 529, la qual cosa 
significat cobrir el 69% re~pecte .del percent.a,tge que te-

1m assumit; en solitari, I'lbavl. No hl ha cap reglo espanyola 
(1 una entitat pública hagi assumit un percentatge d'execu
ID d'habitatge especial, que és l' important a aquests efectes, 

solitari; a altres regions hi ha la sort, o desgracia, no ho 
" que hi ha tal demanda d'aquest tipus d'habitatge, on 
Tomotors i particulars s'han tirat de forma decidida afer 
quest tipus de promoció. 

Per altra banda, a Balears, l'Administració, com hi actua? 
(ti actua exactament ben igual que a la catalana o a la madri
lénya; estam a l'espera que venguin a I'Administració pro
motors a demanar credits per fin an¡;ar operacions. Nosaltres, 
avui en di a, en el que és peT exemple el regim general, la 
quantitat que hi havia prevista per als anys 92 a 94 era de 
2.700 habitatges; avui en dia hi ha hagut interes per part de 
particulars, promotors, a desenvolupar 3.?35 habitatges; el 
Govern balear n ' ha classificaeles 3.028. Es a dir , quant a 
classificació. estam 19 punts per sobre elel que era el marc 
operatiu . També passa que e l l11ón bancari no és el mateix 
a Balears que el que hi pllglli Ilaver a Andalusia; a nivell 
financer, hi ha altres demandes on tal vegada el financ;ament 
d'aquest tipus de projecte no és I' interesant que pugui ser a aré 

te
A 

en 
ha 
la 

, altres regions, i en aquest sentit. veim perfectament que, en 
¡ fer una comparació respecte elel que és activitat administrati
; ya, que és el moment en que I'administració acaba per dir 
; que aixo esta c1assificat , estam per sobre de I'objectiu . A 
; partir del moment en que aixo entra en el banc, aquí el 

~e , 

1a 
rs 
ys 
rs 
la 

Govern balear i el Govern central en perden el control,és 
: una relació directa entre promotor i entitat financera. Vull 
~ explicar aixo, en el sentit que si per favor veiessin les dades 
i així com s'han de veure, que és en base a gestió administra-

tiva , veurien que, arribat un punt, que és quan I'Administra
ció en perd el control, que és qu an deim: "Aixo esta bé i 
d 'acord, endavant, ves al banc" . Quan entra en el banc, nos
altres no hi podem fer res de res, i per desgracia veim que 
certes operacions formalitzades ( ... ), pero jo vull recordar 
que del tram més important, que és habitatge de regim 
especial, aVlli en dia a Balears hi ha un exit i un tracas un 
fracas perque no hi ha promotors privats que vulguin' as
sumir aquest tipus de projectes, pero jo vull recordar l'esfor¡; 
que en solitari fa l 'Ibavi, que depen del Govern, per assumir 
tot sol una demanda molt important d'un segment de pobla-

. ció que té molts de problemes i que crea molts dificultats 
quant a emplac;ament. 

. Yo · t~ m ' ba recol:c1at m It - la eva intervenció- allo que 
d1l1 ~orJa arrera, . s curio í im que quan ve a les Balear 
BO.l")a Carreras. rapidament dir aqueixes coses, quan ens veim 
a lla , él . Madrid , a la sectoria l d ' habitatge, no ho pOl dir així, 
p~rque els Superiors li diuen: 11 Aix ' no é ve r, les dades no 
son aquestes les dacle es veuen a ixí". quant a operacions 
clas~ificades. El overn balea r no pOl se r re ponsable que 
avUl en dia a Balea rs hi hagi mo ltes case de protecció oficial 
fetes I no venllde • que hi hagi, per pan de promotors pri
vats, una reticencia enorme entra r en la promoció especial , 

i tercer, el que no podem fer nosaltres tampoc és entrar 
en els bancs a dir-Ios: llEscoltau, a Andalusia, les caixes 
d'estalvi hi actuen millor que vosaltres ll , no hi pode m 
entrar, per desgracia, a mi m'agradaria molt. Aixó és 
tot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Torn de fixació. Per part del 
Grup Parlamentari MIXT, Sr. Peralta, té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diplltats. 
Evidentment, aquest és un debat, com moltes vegades, 
de dades que es posen aquí dalt, en la tribuna, i es fa 
molt difícil fixar una posició en un sentit o en un altre, 
fins que, sllposem-ho, d'aquesta interpel'lació d 'avu 
vindra una moció subsegüent, i sera el moment real
ment no de fixar la posició, sinó de definir quina ha de 
ser la nostra postura, pero evidentment aquí s ' han posat 
unes dades que , com ja s'ha manifestat per part del 
conseller, des del meu punt de vista no són del tot en
certades. Crec que els percentatges que s'han donat 
s'haurien ele revisar, i evidentment hi ha una elada que 
és fonamental, tenint en compte d 'on vénen aquestes 
dades, i de quin punt de Madrid, a mi em mereixen poca 
fiabilitat i poca credibilitat, sabent qui és el director 
general de I'Habitatge i quines han estat les seves actua
cions. 

Per tant, jo també crec que el Grup Mixt, en el seu 
moment, tindra segurament, tal com van les coses, pos
tures diferents, pero en aquests moments, qllant a fixar 
la posició, només pot ser aquesta, fixar la posició d 'allo 
que sé i d'allo que intuesc. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM EEM, Sra . 
Vadell, té la paraula. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . 
Efectivament, el dret a obtenir un habitatge digne és un 
dret constitucional i els poders públics són els que han 
de vetIJar perque els ciutadans tenguin aquest dret . a 
Balears, tota la política d'habitatge ve molt marcada pel 
pla quadriennal, igualment que a al tres comunitats auto
nomes. Nosaltres hem pogut constatar que aquest pla 
quadriennal 92-95 no ha cobert els objectius inicials, de 
causes, el conseller n'ha dites unes, la Sra. Barceló, unes 
altres, i el cert és que encara estam en un grau de com
pliment del 68% deis objectius inicials, la qual cosa fa 
que entre m en un cercle viciós, del qual hem de sortir, 
que és que si la Comunitat no hi inverteix, I'estat tam
poc no hi inverteix, i aquest cercle viciós -entenem- s'ha 
de rompre. El Govern ha estat poc actiu en aquest tema 
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mentrestant hi ha una demanda d'habitatge que no s'ha 
ogut cobrir, sigui per les causes que sigui, i jo faria una 
eflexió en aquests moments, que és que, aixÍ com a altres 
omunitats autonomes han d'anar per un camÍ que possible
lent sigui diferent del camÍ que hem de seguir a les Balears, 
ler les característiques del territori i deIs condicionaments 
ocials, aquÍ hi ha molt d 'habitage buit, molt d 'habitatge 
leshabitat, i possiblement per al proxim quadrienni, 96-99, 
'haurien de fer uns convenis, s'haurien de revisar els objec
ius i fer uns convenís diferents i adaptats a la nostra realitat. 
:1 Govern balear hauria de poder decidir la manera i els ob
ectius que ha de tenir, sobretot anar cap a un altre tipus 
I'obtenció d'habitatge, sobretot de cara a la rehabilitació, 
Jerque entenem que és una manera de no usar més territori, 
lel qual no anam massa sobrats, i sobretot per la gran quan
itat d'habitatges deshabitats que hi ha. 

Esperarem a la moció que ens presenti el Grup Socialista, 
Jero nosaltres demanarÍem a la Comunitat Autonoma que 
'es un esfor~ i que en el futur no deixas de perdre inversions 
Jer no haver actuat conseqüentment. No pot ser que ens 
lueixem que ens falta financ;ament per a unes coses i després 
10 emprem el finan~ament possible per a un altre. Moltes 
~racies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sra. VadelJ, Pe! Grup PP-UM ... 

Per favor, prec al Grup PP-UM que il)diquin quin diputat 
mtervendra , 

Sí, Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Un deIs meus proposits en aquest 
darrer període de sessions, en la materia en que em toqui 
ser portaveu, sera clarament diferenciar, destriar, allo que 
siguin estrategies per intentar implicar el Govern, d'una 
manera clara en cam panyes preelectorals, d 'allo que real
ment, com a diputats, tenim l 'obligació de millorar i de de
fensar, en benefici deIs ciutadans. 

En materia d'habitatge, óbviament, no hem d'admetre 
cap deIs diputats d'aquest parlament que es puguin fer dema
gogies f,lcils o que sigui emprat per fer desgastament d 'un 
govern, del que sigui. No dispos de la documentació que 
sembla que la interpeHant sí que en disposa, en relació a 
percentatges comparatius del pla quadriennal a nivell estatal 
i de les relacions entre les distintes comunitats autonomes. 
En un pla quadriennal com aquest, puc assenyalar que hi 
intervenen, a més deIs interessats, que són els so¡'¡icitants, 
molts d'altres implicats que també hi estan interessats (l'Ad
ministració de l'Estat, de la Comunitat Autonoma, els pro
motors, els constructors, entitats financeres); cada un d'ells 
té un camp d'actuació i hi té responsabilitats. Jo fins ara, Sr. 
Conseller, no he sentit que li hagin dit quin es de les seves 
responsabilitats, quines de les seves obligacions administrati-

ves o competencies del Govern balear s'han infringit, 
s'han demorat o han pertorbat el pla quadriennal. Per 
tant, també com al tres portaveus, esperaré a les pro pos
tes i al raonament de les propostes. en qualsevol cas, Sr. 
Conseller, pel que jo conec, no és precisament el Go
vern d 'aquesta comunitat autonoma qui sigui responsa
ble que no s'hagi arribat al percentatge d'execució, que 
una altra cosa és de qualificació, en materia d 'habitatge 
entre el 92 i enguany. Gracies. 

EL SR. PRESIDE~T: 

Gracies , Sr. Huguet. En toro de replica, té la paraula 
la Sra. Barceló. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. 
Quines són es competencies que el Govern ha deixat de 
complir o quina és la responsabilitat que el Govern ha 
deixat de fer? El Sr. Saiz, com a mínim, era molt ciar -
l'anterior conseller d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori-. Quan va venir el mar~ a presentar quines 

- eren les actuacions i els compromisos del Govern, els 
quals se su posa que el Govern manté a través d'un altre 
conseller, assenyalava d'una manera ben clara que els 
habitatges de regim especial, aquests habitatges de regim 
especial, són els habitatges que "se van a acometer, lógi
camente los promotores públicos, y consecuentemel1le, 
son las úncas en las que hay un compromiso de la Admi
nistración para realizar-las" . Són paraules del Sr. Conse
ller anterior, el qual, com a mínim, va ser capac; d'es
tabJir un compromís públic ciar, que era fer la cons
trucció d'habitatges de protecció oficial de regim espe
cial que havien estat soHicitats. Unes sol'licituds que va 
establir, també amb participació de la Comunitat Auto
noma, l'Estat; va ser propiament una negociació conjun
ta, i el Sr. Conseller anterior estava satisfet del resultat 
obtingut respecte de possibilitats de finans;ar habitatges 
a les nostres illes. Creien que també eren insuficients, 
pero bé, també el temps ha demostrat la capacitat del 
Govern per dir que eren insuficients. En aquest cas hi 
ha una cosa molt clara, que existeix una responsabilitat 
del Govern com a mínim per fer els habitatges de pro
tecció oficial en regim especial, i el seu compliment és 
baixíssim, és baixíssim, tant d'acabats com de qualifi
cats, tant deis tres anys com deis del darrer any, i ac;o 
no han desmentit, no s'ha desmentit aquí, perque és 
així de cert, i aquesta és una responsabilitat directa del 
Govern, pero, evidentment, el Govern no té -ho hem de 
dir així de clar- la voluntat política d'avan~ar en el que 
són els habitatges de regim especial, perque aquests són, 
potser, els darrers que donen beneficis. 

Amb qualificació provisional, habitatges de regim 
especial: L'any 94, un 77% de compliment front a un 
155% de la resta de comunitats autonomes. Jo crec que 
aquí sigui tan diferent que totes les forces celestial s es 
posin en contra del Govern, no ha puc creure. Crec 
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nzillament una cosa bastant més clara, que al Govern, el 
mil de I'habitatge, amb una demanda de la qual tampoc 
uÍ no s'ha dit que no fas certa, és un tema que no li preo
pa massa, i no li preocupa el tema del finan<;a.ment, quan 

mllam de finan<;ament ( ... ), quan rallam de flOan<;ament 
'habitatges, perque aquÍ -repetesc-, amb la manca d'actua
ió que duim fins ara, duim perduts 1.100 milions de pesse
s, només directament en inversions de I'Estat, a més arnés 

de deixar de tenir-hi 2.250 actuacions en habitatge més, a les 

nostres ¡lles. 

T aquí, per una banda, la responsabilitat directa del Go
vero en el de regim especial, compromes i escrit en el Diari 

e Sessions de dia 1 de mar<; de I'any 92, per part del Go
\tern, a<;o per una banda, i per I'altra, la incapacitat de gene
rar el dinamisme necessari com perque la resta de pla es 
complís. És molt trist que hagim de revisar a la baixa els 
objectius i les demandes que els ciutadans de Balears tenen 
'd'habitatge per cedir a rebaixes d'objectius, Volem que en 
áquestes illes -crec que ho volem tots- es construeixi el ma
xil1l d'habitatges, i per tant, creim que, des de la Conselleria 
d'Obres Públiques, des de I'lbavi, seria important presentar 
mesures que reactivessin aquest compliment c1'objectius que 
el Govern, com a mínim, en habitatge ele protecció oficial. 
hi va assenyalar, i, sobretot, el que ens sembla vertaderament 
incomprensible és que aquesta eleficient gestió es degeneri 
amb els anys, i el 1994 -repetesc- quan esta al davant d"aixo 

,el Sr. Reus, com a conseller eI'Obres Públiques, aquest pla 
arriba a nivells baixíssims ele gestió, tan baixos que pot arri
bar-se a rebaixar el conveni, a<;o és el que ens preocupa i 
a<;o és el que no volem, 

Per tant, creim que val la pena que, després eI'una inter
yel'lació, es plantegin les pro postes en positiu per tal ele 
'millorar el compliment d'aquest programa. Ara, evidentinent, 
'és necessari, per a l'exit de qualsevol programa, tenir vo-
luntat política per tirar-lo endavant. Si el Govern no s'ho 
creu, si al Govern li continua important molt poc el que és 
I'habitatge social en aquesta comunitat, poc hi podrem avan 
c;ar, encara que aquí presentem qualsevol cosa. D'entrada, 
creil11 que val la pena la reflexió sobre per que a la nostra 
comunitat estam tan allunyats deIs compliment, per que cada 
vegada gestionam més malament aquest pla d'habitatges i, 
per tant, és més necessari que mai aquest debat política 
sobre com, a dins la nostra societat, amb responsabilitat di
recta en allo que és del Govern i indirecta de tota la mobilit
zació del sector privat, podem ajudar a tirar endavant unes 
inversions que no dubtam són i~portants per a les nostres 
illes. Gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. En tom de contrareplica, el Sr, 
ConselIer Reus té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voste, Sra. 
Diputada, ha dit un parelI de mentides grosses. Jo deix 
damunt la taula els quadres-resum que poden orientar 
qualsevol interessat amb bona voluntat, en els quals es 
veu que les xifres són molt distintes, on es veu que si 
anam a criteri deis classificats, Balears esta en el 82%, 
no en el 44%, respecte deis finan<;ats; són criteris. 

Per altra banda, voste ha dit, respecte de regim espe
cial, que el conjunt de regions arriba al 150%. Ha de 
perdonar-me, pero no hi arriba ningú, tal vegada arriba 
qualque regió al 143, les mitjanes estan en 80, 101..., bé, 
per 1 'amor de Déu, les coses com són, pero, a més a 
més, jo li faig uns messions distintes: Si voste em duu 
una sola regió on I'administració pública autonomica, 
sigui directa o a través d'una empresa pública , gestioni 
percentualment tant d 'habitatges especials com nosaltres, 
digui-m'ho, i li diré que jo hi estic molt equivocat. Vull 
dir que avui en dia a Balears, per sort o per desgracia, 
no hi ha promotors privats que vulguin fer habitatges de 
l"especial. L'ibavi en solitari assumeix una feina molt 
important, ( ... ) un Ibavi doble ... , bé, hauria de funcio
nar, l'Ibavi, .d'una forma molt distinta per aconseguir 
cobrir. .. , per ser eficient i fer el doble d'habitatges avui 
en dia. Estic cobrint el 60% en solitari. Si voste em diu 
que a una altra regió l'Administració pública fa més que 
nosaltres, Ii diré: "Mea culpa". El Govern balear no pot 
fer altra cosa que intentar divulgar i posar al límit unes 
ajudes del Govern central. El Govern balear no per 
finan<;ament, es perden doblers a particulars, per des
gracia, resulta que hi ha I'intermediari -llegeixi's promo
tor- on no actua, i per aItra banda, també he de dir que 
el món bancari a Balears, per soft o per desgracia, té 
altres demandes. 

Jo voldria tenir la possibilitat que els doblers que el 
Govern central té per fer habitatges, en la qual cosa no 
és com petent, ens els deixas, a nosaltres, per participar 
d'una forma més clara ... , i aplicar-hi els nous criteris, 
perque el que és ciar és que avui en dia el problema de 
Balears no és el problema d 'Extremadura, quant a habi
tatge, i avui en dia, senyora meya, ens trobam que hi ha 
un estoc d 'habitatge de protecció oficial de regim gene
ral molt important que no surt al mercat perque no té 
adquiridors, ho entén? 

És a dir, el meu resum és que si voste, senyora meya, 
em diu que hi ha una regió, una autonomia, on, a nivelI 
directe, percentualment, s'hi fa més protecció oficial 
especial més que nosaltres, li diré que ho duia mala
ment, pero estic conven<;ut que no, i així és tot. El 
Govern és responsable del que fa i, on no pot actuar, no 
hi pot fer altra cosa que empenyer. Sincerament, les de
mandes d 'habitatge a Balears estan en aquest moment 
molt més ( .. ,) que en altra cosa, i jo particularment 
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l 'estic ben content, perque les un sÍmptoma que som ncs I 

1ue anam cap endavant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

HI.1) Proposició no de lIei RGE núm. 1998/94, presenta
ja pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a considera
:ió del port de Palma com a lloc d'inspecció fronterera. 

E L SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de 1 'ordre del dia, que correspon a 
proposicions no de llei, en el qual veurem en primer Iloc la 
1998, presentada pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relati 
va a consideració del port de Palma com a Iloc d 'inspeccó 
fronterera. Té la paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . El procés de 
construcció de la Unió Europea provoca una serie de can vis 
en 1 'estructuració deis estats que la integren, de tal manera 
que J'adaptació a les noves situacions que es creen arriben en 
alguns casos a provocar problemes, si no s'esta atent des de 
les instancies regionals i locals. 

El primer de gener del 1993 va entrar en vigor la supres
sió de fronteres comercials a I 'interior de I'Europa comuni
taria. a partir d'aquesta data, per tant, i a efectes fronterers, 
desapareixien els controls sobre els productes procedents deis 
estats membres que, a tots els efectes, quedaven considerats 
com a procedents de I ' interior. Fins aquesta data, existien 
oficines d 'inspecció de sanitat exterior per controlar tot el 
comer\; de procluctes alimentaris d'origen animal procedents 
d 'al tres palsos, ja fossin aquests de la Comunitat Economica 
Europea o de fora de la Comllnitat. A les IIIes Balears, 
aquestes oficines existien a Palma, Maó, Eivissa, Alcúdia i, a 
més, a I'aeroport de Palma. 

E l 7 de gener del 1994 la Comissió de les comunitats 
europees va establir elllistat deis 1I0cs d 'inspecció fronterera 
preseleccionats per realitzar-hi els controls veterinaris deIs 
productes alimentaris i els animals vius procedents de tercers 
palsos', és a dir, deis pai·sos no integrats en la Unió E u
ropea. Aquests 110cs d'inspecció fTonterera es varen situar 
tenint en compte distints factors, i entre ells destaca el relatiu 
al volum d'importació-exportació d'aquests productes que 
s'havia generat a través de les antigues oficines d'inspecció 
de sanitat exterior. Entre els 110cs preseleccionats de l'Estat 
espanyol hi havien diversos aeroports, incloent-hi el de Pal
ma, així com els ports més importants, com són el de Barce
lona, el de Bilbao, el d'Alacant, el de Santander, el de Tarra
gana, el de Valencia, el de Cadis, el de M3.laga, el de Las 
Palmas de Gran Canaria, entre d'altres. El port de Palma va 
ser exclos de la llista pel fet que el volum d'importació-ex
portació s'havia concentrat fins al moment en els palsos 

comunitar is, el qual -aquest volum- suposava la practica 
totalitat del volum total , un a petita part d 'aquests pai·sos 
tercers. En aquest sentit, tampoc s'hi varen dur a terme 
les obres d 'acondi cionament exigides per les auto ritats 
europees per als 1I0cs d ' inspecció fronterera. 

Efectivament.les normes comunitaries referides a les 
condicions mínimes d 'equipament i de funcionament 
d 'aquests 1I0cs han de garantir unes instal·lacions que 
permetin evitar contaminacions, alteracions deis produc
tes , així com una higiene garantida a /'hora d permetre 
els controls veterinaris , la qual cosa exigía unes ~bres 
d 'adequació de les ínstal·lacions sanitaríes existents per 
equiparar-les a les exigencies el 'aquestes directives comu
nitaries. Aquesta decisió de no incloure el port de Palma 
en el lIistat limita les possibilitats comercials, de tal 
manera que es crea una dependencia respecte deis ports 
de la península que sí comptem amb aquests 1I0cs 
d'inspecció, amb I'augment de costs economics i de 
temps que a<;o pot arribar a suposar. Així. no es podran 
enviar ni rebre. ni importar, ni exportar, aliments d'ori
gen animal, o animals vius, directament des de Mallorca, 
ni evidentment des de cap altra illa, amb I'increment de 
costs que a<;o representa; tancam les portes absurdament 
á una activitat económica que tot i no ser molt impor
tant en aquest moment, podria ser-ho en un moment 
determinat. S'ha d'entendre en aquest sentit com una 
proposta de futur aquesta nostra. 

No hi ha dubte que tampoc no es va tenir en compte 
el ft~t insular en els conclicionants quan es va prendre 
aquesta decisió. En aquest sentit, ningú no pot negar 
que J'efecte produi"t a qualsevol zona peninsular per 
I'exclusió o no inclusió c1'lIn port en la !lista de Ilocs 
d 'inspeccions fronterera sigui el mateix que a les 1lles, 
on la dependencia d'un altre port adquireix una im
portancia moIt més gran per raons obvies. com no es 
pot negar que el mateix succeeix a les altres illes de la 
nostra comunitat, les quals hauran de dependre el ' UD 

port de la península si a cap deis ports de les IIIes Bale
ars se situen instal·lacions d 'inspecció. aquestes ins
tal·lacions d 'inspecció fron terera. 

Aquesta és, senyores i senyors diputats, la motivació 
que ens va dur a presentar la proposició no de lIei amb 
el contingut que ara llegiré, des de I'actitud de mantenir 
oberta una porta cap al futur, de no tancar cap de les 
possibilitats que podem tenir a la nostr,a comunitat au
tónoma, i concretament, al port de Palma. Conscients 
que la importancia en aquests moments d'aquest comer~ 
no seria gran, no tendria una gra importancia, empero 
sí deixant aquesta porta oberta perque en el futur, si 
adquirís importancia, es pogués dur a efecte, es pogués 
dur a terme i aprofitar aquestes insta¡'¡acions. 

El contingut de la proposició no de llei és ben ciar, 
i en qualsevol cas, Sr. President, m'agradaria que constés 
en acta una correcció a aquest, per un error terminolo
gic, diria així: "El Parlament de les IlIes Balears consi-
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d '· ponancia estrategica per a la nostra economia que 
ra 1m ,." f S 

ort de Palma sigui un pUl1l d lIlspecclO ronterera. ego n , 
~ rlament de les IIIes Balear insta el Govern de la Comu-

. a Autónoma perque s'efectuIn l s gestion oporlunes 
Itat . C . d d I M' . 

t el M inisteri de $anitat 1 on um I avanl e IOlste-
a~n . 
. d'Obres Públiques i Transporls per lal ~~e fer P?,sslble la 

sideració del porl de Palma com a lIoc d II1specclO fronte
on . . d Id ' 
era per reaHtzar-.hi el controls ~.elennal'l e ~ ~ro uC,tes I 

nimals procedents de tercers palos. 1 tercer -J es aqul en 
Ol cas, on hi hauria aquesta corree ió-, e l Parlament de les 
Hes Balear in ta el Ministeri ele Sanital i Consum -i en to t 
e dir "i la Junta eI 'Obres de Ports" que ara ja 110 exisle ix" 

, l'AulOritat Portuaria- i I'Auloritat Portuaria a dur a ter
me les actuacions i les obres necessaries per adequar les 
instal'lacions portuaries a les directives comunitaxies sobre 
1I0cs d 'inspecció fronterera". 

Esperam senyores i senyors diputats, que el contingut del 
sentit comú que té aquesta proposició no ele lIei la faci me
reixedora del supon una nime ele tots VOStf~s. 

(El Sr. Vice-president primer Subslilueix el Sr. Presidel1c en 
la direcció del debac) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gntcies. Sr. Orfila . Grups que hi vulguin intervenir? Per 
part del Grup MIXT, té la parallla el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors eliputats. Jo voldria posar 
en relleu, per comen<;ar, el fet que una proposició no de lIei 
que afecta el pon ele Palma sigui clefensada per un diputat de 
I'illa de Menorca, el qual, a més, pertany a un partit menor
quío Jo cree que aixó I'honra i cree que s'havia de dir en 
aquesta discussió parlamentaria. 

Oit aixó, dic que elonarem suport als tres punts de la 
." proposició no de lIei, perque ens pareix una proposició molt 

interessant i molt necessaria. Efectivament, si aquí parlam 
d 'un regim economic i fiscal especial per a les IIles Balears 
a causa del fet insular, votar en contra d'aixo, d'aquesta 
proposició no de lIei, seria contradictori amb el fet de dema
nar un regim economic i fiscal especial, per que? Perque si 
hi ha una activitat importadora-exportadora, encara que sigui 
petita. a les IIles Balears -a unes illes, per tant-, és lógic que 
no tengui 11 entrebancs addicional sobre el cost de la insulari
tat per poder fer, les empreses illenques, aquesta activitat 
importadora o exportadora. Aixo vol dir que el port de Pal
ma ha de ser un punt d'inspecció fronterera, perque no han 
d 'anar, aquestes mercaderies, a uns al tres ports per tornar 
lIavors a Palma i encarir així el cost del transporto 

Per tant, dit aixo, crec que poca cosa més se n'ha de dir, 
sinó que donar-hi suport, i esper que per unanimitat, i que 
l'Estat central se'n faci resso i ens aconsegueixi que el port 
de Palma sigui un punt d ' inspecció fronterera per als pro
ductes que vénen ele fora de la Comunitat Economica Euro-

pea o per als que n 'han de sortir, i per tant, que el Mi
nisteri de Sanitat i Consum faci les obres d'infraestruc
tura necessaries i que s'hi facin els controls veterinaris 
coresponents a tots el productes que surtin de les IlIes 
Balears o que hi entrin. Gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Ferra. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
com no pot ser menys, el grup Socialista també donara 
supon a aquesta proposició no de lIei. Ara bé, sí que 
m 'agradaria fer Ull parell el 'observacions. 

Aquí s'ha dit, tant per part elel Sr. Orfila com per 
part del Sr. Pascual, que no tenir-hi un punt cl'inspecció 
fronterera encariria molt els prodllctes que venguessin 
de fora . Jo he de discrepar una mica d'aixo perque difí
cilment hi vendria un vaixell i desearregaria a I'illa ele 
Mallorca productes d ·aquests. Per tant , que passa? Que 
vendria un vaixell aquí, hi desearregaria una part, atra
cament. desatracament, dues estribes; per tant, no cree 
que fos un problema d'eneariment de productes. Ara bé, 
quant a una importancia economica, no cree que sigui 
tan important, més aviat cree que tendria una impor
tancia d'imatge. Cree que sí que seria necessari tenir-hi 
aquest punt d'inspecció fronterera, pero jo també vull 
dir que si bé és ver que en principi no s'hi havia tengut 
en compte el port de Palma, a partir de maig del 94, 
quan una serie de gent particular es va interessar en 
l' Autoritat Portuaria de Balears per realitzar-hi les gesti
ons, es va tenir en compte i practicament els tramits 
estan acabats. Hi ha el projecte fet, esta valorat, val 16 
milions de pessetes, i aquí I'únic que fa falta és que hi 
hagi una entitat o uns particulars que es vulguin fer 
carrec de la gestió i del manteniment d'aquest punt 
fronterer. Naturalment. com que I 'expectativa económi
ca pareix que sera deficitaria, no hi ha ningú interessat 
en ter-se carrec d 'aquest punt fronterer. 

Aquí tenc una carta del president d'Afedeco, on 
dóna les gracies a l'Autoritat Portuaria i al seu presi
dent per les gestions fetes i per I 'interes que ha posat 
per muntar aquest PIF, que estaria situat al moll de sant 
Caries, ja té el projecte fet, aquí hi ha els planols, i en 
la contestació a una carta que dirigeix el president de 
l' Autoritat Portuaria al director general de Sanitat, el Sr. 
Ginés MartÍnez de Pina, li manifesta que "en relación 
con lo que expone en su comunicado de 7 de los corri
entes, tengo el gusto de informarle que, con motivo a la 
reunión mantenida con los interesados en la sede de esta 
autoridad portuaria el 13 de mayo de 1994, se procedió 
a la elaboración de un pliego de bases y cláusulas de 
explotación de la infraestructura del PIF cona rreglo a la 
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propuesta, cuya copia se adjunta. 1I Bé, aquí li parla de tot. 

L Autoritat Portuaria no té cap inconven ient a posar 
aquest 1 milions de pessetes que costaría fer aquest PIF. 
Ara, coro pareix que DO hi ha cap entital particular que vu l
gui fer- e arre del mantenimenl d'aquest PIF, tal vegada, 
a través de Les conselle ries de Sanital i d'Agricultura, s'arrí
baria a un acord amb l'Au lo J." ilat Portuaria amb Duanes 
per poder- e fer carre del mantenimel1l del PIF i per tant, 
que aixo es p gués dur a terme, í pogués ser enguany mi-
1I0r i a lma n O eria un imatge perqueja die que, economi
camenl. no crec ue lengui la impomlncia que es vol donar 
a aquest tema, p ro sí almanco com una imalge que Mallor
ca di posa d'un pUDl fronterer , re que seria I ositiu per a 
I no tres illes. Molte gracie· . 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Ferra. Per part del Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

1". Pre ident. ·enyores i enyo r diputals. Sr. Orfi la, el 
!las tre grupo que dona UpOrl al Govern, companeix lOtal 
menl aq uesta prop ició no de lIei, pero així maleix , voldria 
f runa e rie de puntualilzacions respecte del que ha dil 
v ~e i el Sr. Ferrél, peJ"qHe hi ha una serie ele coses que .. . 

J0 cree que la primera premissa que hem de po ar aquí 
dal11un¡ és que el PIF que pugui crear a l pon de Balears 
dep ' n de Sanitat Ex terior. i i no vaig equivocal, anitat 
exte l·ior e1epen e1el Govern central. Per tam, en aquest mo
mCllL. no tenim transferit e l que és e l tema de la san ita! 
exterior. n aquest moment, a Palma hi ha una oficina d 
sanira t exterior, que depen del Ministeri de Sanitat i Con-
um. Per tanl és competencia e1 e l Govern central. 

it a ixó, li die que nosaltre companim plenalllent aques
ta I roposició no le lIei quant al que vos te ha expo a l aquí, 
perq ue creim qu és una ca a més aviat... Per ventura és v r 
que no té la impor tancia económica que ens diu e l r. feml , 
per ventura é ver que en aq uest 11l0ment un vaixe ll no el -
scarregaria totalment en e l port de Palma, peró. que passara 
e1'aquí. a un parell d any ? Va l més obrir el paraigües abans 
que plogui, perque, si no , en banyarem , hem de mirar enro
ra per no caure prop. Per tant, jo cre que aixo dóna un 
preslig i i Llna im onancia ·económica, j lambé una imp ]"
laneia sanitaria, a l port de Palma . No hem ele mirar el que 
pas él avui aquí, tal vegada no hi descanegani el vaixell , 
pero si hi ve un vaixeJl carregat de peix d Alger, per exem
pi , haura d'anru· a Barcelona, no passara per aquí perque 
no hi ha punt d'inspecció fronterera . Per tant, hem de mirar 
e l que pugui passar el dia de dema. Per tant, jo crec que é 
mo lt necessari que s'es tableixi aquest P1F al pon de Palma, 
i m consta que, per pan del Goverll' balear, específicamenl 
per part de la onselleria de San itat i egurelat Social , han 
realilza! 110mbr ses g stions amb e l organ ismes competents 

de l'Administració central per tal de dotar el p 
Palma d'un PIF. 

Per aixo és que no es compren la raó per la q 
l Diari Oficial de la ComunÍlal Europea de dia 

gener del 4, en la decisió de la comi ió 00 es pn 
cionen els ports -e ls PTF- no sun el port ele Balea 
hi consta, i, i més no I aeroport de Palma í ( 
consta, perque a I'aeroport de Palma sí que n hi I 
de PIF. No es compren . L'(mica pos ibililal Odl 
que l' AULOritat Portuaria no volgués fer aquí les 
sions necessaries que ' han de fer per dur a 
aquesta in pecció fr nterera del productes o d 'ar 
viu que hi I uguin a rribar ele pa"isos tercer, pe 
cre que aquest argllment e so renglli pcrqu ' 's 
co t mínim, i n eanvi , e l perjuelicis que oca ione 

munitat utonoma. ele del pUl1t ele vista le l ~ 
importador i exponador, ón molt més importan l 
no In despesa qu pugui ocasionar ixo. 

Ens consta, i hi ha documentaeió fefaent, perq 
l'he vista -aquest diputat que els parla I'ha tenguda 
mans-, que s'han fet gestions nombrases amb el Mil 
ri de Sanitat i Consum a través de la Direcció Ge 
ele Sanitat Exterior i Veterinaria , així com a la ~ 

dencia de Ports de l' Estat, a la delegaeió del GO\f{ 
les autoritats portuaries del port de Palma i també 
entitats . . EB, amhra de omcr~, Minisleri el ' e 
Públiqu . S han fet geslion penal a fi el poder e 
el port de Palma d 'un punt e1'inspecció fronlerera 
sé per quin motiu aques tes gestion no han arriba t a 
port; és ver que per part de l' Autoritat Portuaria 
una eontestaeió que va fer a la Conselleria de Sanita 
va remetre a la possibilitat que una entitat particul<: 
fes carrec de la implantació, manteniment i conserv 
ele le inta l·lacion del PIF. Va e labora r un plec ele b 
i unes cl itll s U I , pero pareix que n hi ha hagut 
empresa parti ular qu es vulgui fer carrec el I ma 
nimcnt da . uesta infraestructura. eman jo: é ver ( 
per ventura, una empresa particular no e'n vol 
c' rre, perque sera e1eficien¡ econorn icament (: 
pr ci amcn! perque é c1eficienl. ha le conti nuar fe n 
carrec I"Aclministraci ' , I·adm inislració de la qual avu 
competencia el pum d'in pecció portuaria: si' lel 
ent, almaneo ha de tenir una rendibilitat social, aqw 
rendibilitat social que pugui tenir I'ha de mantenil 
Ministeri de Sanitat i Consum en la Subdirecció Genf 
de Sanitat Exterior i Veterinaria, que és qui avui té 
competeneies en aixo . si el dia de dema aquestes com 
teneies es transfereixen a la nostra comunitat autonor 
ja se'n fara drrec la nostra comunitat, la conselle 
corresponent, sigui la ele Sanitat sigui la d'Obres Pút 
ques, sigui la d' Agricultura, és igual, ja se'n fanl carr 
pero en aquest moment, precisament perque no 
rendible, considera el nostre grup que se n'ha de 
drrec I'autoritat per la qual té les competencies 
sanitat exterior. 
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S Orfila nosaltres donam totalment suport als 
Per tant, r., f'l l' d' . 

. es' no al punt segon Sr. Or 1 a, I ma que punts, SI m, ' 

l P l ment de les Illes Balears insta el Govern de la 
e ar a ,..' 
muoitat Autonoma perque efectm les gestlOns oportunes 

vant el Ministeri de Sanitat i Consum.:., el Parlament pot 
_1 pero tant si l'ha instat com SI no, el Govern -la 

tar 0, ' . . 'h' h 
Ileria de Sanitat- ha fet les gestlOns oportunes I n I a 

ose , l 
. entaCl'o' Donam suport al punt per allo que e que ocum · . ., 

bunda. no fa mal. Per tant; no te cap entreb~nc ni un: per~ 
q: e hi hagi constancia, a.qUl que la. Consellena de Samtat te 
oocumentació que acredita les gestIons que ha fet ?er tal que 
~ixó s'aconseguÍs, pero jo pas molta pena, Sr. Orflla, que no 
no tenguem molt cru, no sé si ens ho donaran o no ens ho 
onaran, pero haurÍem de continuar fent tot els possibles 

perque ens ho donassin, i ta~?é, en ~l tercer punt, ,em 
pa reix molt oportuna la corr~cclo qu~ hl ha feta, perqu.e la 
Junta d'Obres de Port no eXlstelx: d acord amb la Llel de 
ports de rEstat, de 24 de novembre del 92. h.a desapar~g.ut 
la Junta d'Obres de Port 1 ara en dluen Autontat PortuarIa. 
Res més. Moltes gnlcies, Sr. Presiden t. 

(El Sr. Presidem reprcll la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. En toril ele replica, Sr. Orfila, té 
,a paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Una intervenció molt breu eles de I'escó, Sr. President, 
per agrair a tots els grups el suport que han manifestat cap 
a aquesta proposició no eJe \lei que ha presentat el nostre 
grupo Crec que és cert que en aquest moment no poeJem 
parlar d'un volum prou important de demanda com per 
pensar que la importancia economica de comptar amb aquest 
PIF tingués un pes fonamental, no ho podem dir, pero és 
que tampoc ningú no ho ha plantejat aixÍ. Hem parlat tots 
que era una porta oberta cap al futur i que si en aquest mo
ment hi tenÍem una circumstancia economica, no sabíem 
quina seria aquesta circumstancia dema. És cert que les inve
rsions per habilitar unes instal'lacions perque el port de 
Palma pugui comptar amb un PIF no són molt elevad es i 
que el problema, en qualsevol cas, en sera el manteniment, 
pero també és cert que s'han de considerar aquestes ins
tal'lacions, o PIF, com un servei públic i s'ha de ten ir en 
compte que existeixen molts de serveis públics no deficients, 
deficitaris, i que és l'Administració qui se'n fa carrec. El que 
no podem fer és tirar pilotes fora i arribar a aquella situació 
que J'un per I'altre ens hi quedem sense PIF, sense punt 
d'inspecció fronterera. Nosaltres, des de la voluntat que hi 
hem de comptar, instam el Govern de la Comunitat Auto
noma ... , o proposam que el Parlament insti el Govern perque 
incrementi aquestes negociacions amb el Govern de l'Estat 
espanyol, aquesta vegada amb el suport del Parlament i, per 
tant, amb el suport unanime de la cambra de sobirania popu
lar, ha de ser molt més facil obtenir un bon resultat. Graci
es. 

--

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Hi ha interyencions en contran~
plica? No hi ha intervencions. 

En conseqüencia, deman si es pot considerar aproya
da per assentiment la Proposició no de llei 1998. Queda, 
ido, aproyada per assentiment. 

m.2) Proposició no de llei RGE núm. 85/95, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
inclusió de carreteres de Balears a la xarxa transeuro
pea de carreteres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona proposició no de Ilei, que és la 
85/95, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a inclusió de carreteres ele Balears en la xarxa 
transeuropea de carreteres. té la paraula, en nom del 
grup proposant, el diputat Sr. Triay i L1opis. 

Sr. MolI, per favor, pot fer lectura de la part resolu
tiva ele la proposició no de llei? 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. pj-esident. 

"El Parlament de les Illes Balears es manifesta favo
rable a la inclusió deIs gran s eixos viaris de les IIles 
Balears en la xarxa transeuropea ele carrete res de la 
Unió Europea. 

Segon. El Parlament de les IIles Balears instal el 
Govern de la Comunitat a gestionar amb la maxima 
celeritat davant la comissió europea i el Govern espa
nyolla incl usió de carreteres de Balears en la nova xarxa 
transeuropea de carreteres, actualment en fase avan<;ada 
de tramitació i que ha d 'entrar en vigor el proxim dia 
primer de julio\. " 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. T.RIA Y 1 LLOPIS: 

MoItes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Poden, les carreteres de Balears, o algunes 
carreteres de Balears, o alguna carretera de Balears, ser 
finan<;ades per recursos europeus del fons de cohesió? 
La res posta és que sí; sÍ, si els projectes, aquestes obres 
de carretera, si aquestes carreteres esta n incloses en el 
que es diu la xarxa transeuropea de carreteres. Hi pot 
haver carreteres de Balears incloses en la xarxa transeu
ropea de carreteres? Sí, pero queda molt poc temps per 
aconseguir-ho. Vull recordar a les senyores i senyors 
diputats que el mes d'octubre del 931a Unió Europea va 
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aprovar la primera resolució de xarxa transeuropea de carre
teres, i en el seu article 4 ja va establir que aquesta decisió 
seria aplicable fins dia 30 de juny de 1995, í hi afegia que "el 
conseIl, que es pronunciara. en les condicions previstes en el 
tractat, adoptara una nova normativa en materia de xarxes 
transeuropees en el sector de les infraestructures de trans
port, amb un enfocament multimodal, que entrara en vigor, 
a més tardar, día 1 dejuliol de 1995". Per tant, aixo esta ple
nament en vigor. Día 1 de juliol de 1995 entrara una nova 
xarxa transeuropea de carreteres que revisara les anteriors, 
que revisara la que provisionalment ha estat en vigor durant 
aquests dos anys -menys de dos anys- i que, per tant, estara 
en vigor durant un Ilarg període de temps. En aguest mo
ment existeix ja un document de proposta al Parlament euro
peu i al Consell europeu d 'orientacions comunitaries per a 
desenvolupament de la xarxa transeuropea de transports, és 
un document del mes d'agost del 94. Per tant, hi ha ja una 
proposta, de la qual les Illes Balears no formen part, pero sí 
que en formen part, igual que en formaven I'any 93 altres 
i\les mediterranies, no tan soIs illes d'un tamany superior a 
les nostres , com Corsega o Sicília, o Sardenya. sinó també 
i!les que ja s'atraquen molt més al nostre tamany i a la nos
tra població , com per exemple és l'iIla de Creta . Per tant, hi 
ha i\les mediterranies, i en voldría dir més, és que el Tractat 
de la Unió Europea, quan introdueix aquesta creació, quan 
crea la idea d'una xarxa transeuropea de transport, parla que 
es tindra en compte també i especialment la connexió de les 
regions insulars amb les regions centrals d'E uropa. i com es 
fa aquesta connexíó? Es fa a través de carrete res insulars, a 
través deIs aeroports í deIs ports, que es junten amb els aero
ports i amb els ports de la resta de la Unió, perque és un 
enfocament multimodal i, per tant, de combinació de modes 
de transport (transport terrestre, transport marítim, trans
port aeri, transport ferroviari, etc). 

Per tant, el fet que hi entrin les Illes esta especialment 
reconegut en el tractat, i en diria més, és que, quan els fans 
de cohesió, hi figura que es crea, també en el tractat, i que 
té per objecte desenvolupar especialment les infraestructures 
de transport i les polítiques de medi ambient de quatre estats 
membres en concret, els quatre que van a la cua en desenvo
lupament economic (Espanya, Grecia, Portugal i Irlanda), hi 
ha una menció especial que aquest fons es destinara a projec
tes mediambientals, per una banda, i a projectes d ' interes 
comú en materia d'infraestructura de transports que estiguin 
dins elmarc de l'article 129 del tractat -129 c)-, que precisa
ment és l'article que fa referencia a les xarxes transeuropees 
de transport. 

Per tant, és possible que les IlIes Balears hi entrin. Les 
regions insulars hi tenen un especial reconeixement. Hi ha 
ilIes mediterranies que hi són. 1 dia 1 de juliol entrara en 
vigor aquest nou mapa i aquest nou Ilistat de carreteres, en 
concret, que quedaran emparades per aquesta definició. Que 
aixo esta dins les prioritats, i que, a dins les prioritats, hi esta 
perfectament establert que les regions insulars ... , que el des
envolupament de I'accés a la xarxa, tenint en compte en 
particular la necessitat d'establir els lIa<;os entre les regions 
insulars i les regions centrals i la combinació optima de mo-

des de transport amb vista a una mobilitat durable 
dues condicions són d 'espeicla importancia per 
Illes Balears. 

Dic que hi ha una gran urgencia per acans, 
aquesta declaració, perque no tan sois és que dia 
juliol ha d 'entrar en vigor una codecisió, per tan1. 
decisió simultania del Parlament europeu i del Co 
de Ministres europeu, és que els estats membres ~ 

fixat fins dia 15 de febrer com a data maxima pe 
propostes de modificació en aquest document inicia 
hi ha de xarxa transeuropea. Per tant, ja no és que 
lem d'urgencia, és que parlam d'urgencia maxim 
un tema que té un especial interes per a les IIIes I 
ars. Per aixo, jo vaig sortir als mitjans de comuni( 
quan vaig tenir aquest coneixement perque, al m 
que avui duguéssim al Parlament una proposta, pe 
estic segur que tothom hi estara totalment d 'acord, 
hi hagi carreteres de Balears incloses en la xarxa tran 
ropea, pero , a la vegada, perque hi hagués la ma: 
celeritat del Govern per aprofitar les possibilitats 
estan obertes en aquest moment en aquesta qüe 
perque, com he donat a entendre, encara que no h, 
dit clarament, per a que serveix aquesta inclusié 
carreteres de Balears, la que sigui? Carretera impon 
inversió important a la xarxa transeuropea, serve ix 
tenir finan<;ament~dels fons de cohesió,. condició 
qua IlOIl, pero també, a la vegada, el fet de ser-l 
suposa comptar amb aquest finan<;ament del fon~ 

cohesió . 

1 aixo quina quantitat economica pot significar? 
la sabem, dependra de la capacitat de gestió que ter 
el Govern de la Comunitat, dependra també de la 
tribució que anualment es faci deIs fons de cohesié 
materia d 'infraestructrua de carreteres i en materié 
medi ambient i en la distribució que es faci entre ca 
teres de comunitats autonomes i carreteres de 1 'E~ 
enguany no hi ha una gran quantitat, hi ha 11.000 n 
ons per al conjunt de comunitats autonomes, pero h 
tres anys més de fons de cohesió, en els quals s'hauri 
veure fins on pot arribar aixo. En qualsevol cas, es! 
parlant de xifres, de mils de milions de pessetes, i, 
tant, xifres gens menyspreables per a una comunitat c 
és la nostra que es mou en un nivell de recursos obje 
vament petit. 

" 

1 algú ha plantejat una qüestió: Com és possible ( 
formin part de la xarxa transeuropea carreteres de 
Illes Balears si no són competencia de l'Estat i a 
vegada tampoc no estan declarades d'interes gener 
Aquí és necessari fer un aclariment imprescindible. 
la Unió Europea Ji és indiferent el regim de distribu 
de competencies dins cada un deIs estats membres, li 
indiferent si unes carrete res són de l'Estat o si són 
comunitats autonomes, el que fa la Unió Europea 
una xarxa, un canjunt de grans itineraris que merei) 
aquesta qualificació i aquest regim de suport; per ta 
no esta relacionat amb al titularitat interna, a dins I 
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de les competeneies, i és molt bo d'entendre. E l Paí 
paoya. . dI · d' I . . Navarra tenen la tota lttat e es carreteres e tltU antat 
base 1 . ' 'b • m'lea i no per aixo es poden lI1terrompre quao am en autono 
a ls pirineus les xarxes, les grans ean-eleres tr.anseuropees, la 

hi hagi, quan junti Fra n<;a, Espanya 1 Portugal, per 
que .. d ... d 
exempJe. Per tant, encara que ¡guln trams e gesuo I e 
tituJarita t autonómica, formen prui d 'aquesta xarxa 1ra11 eu
ropea i formen part, per tant, d 'aquestes p~~sibilitats de 
subvenció, de finan¡;ament, deIs fans de coheslo. 

Igualment passa amb les illes, on, logicament, les carrete
res són discontÍnues, pero, a dins aquesta visió multimodal 
d'integració de modes de transports, aquestes carreters dis
contínues estan perfectament justificades i estan en l'esperit 
del tractat de la Unió perque puguin formar part d'aquesta 

xarxa. 

La cone/usió és e/ara i cree que ha de mereixer una bona 
acollida, és una aportació clarament constructiva de 
col'laboració amb el Govern ele la Comunitat Autonoma, 
pero, a la vegada, davant el Govern espanyol i davant la 
comissió europea per tal que. amb la maxima celeritat, en 
primer 1I0c aquest parlament cloni supon a aquesta idea, 
perque cree que el SUpOl't eI'aquest parlament és un element 
important per aconseguir-ho, no és I'acció d'un govern, és 
lot UI1 parlament qui ho elemana, 110 és una acció partidista, 

;; és el conjunt de les forces qui vol aquesta solució, i per altra, 
!' del11anar al Govern que s'apliqui amb la' maxima celeritat -jo 
¡ diria que amb extremada urgencia- les peticions correspone

: ~,',;; I1ts , les memories corresponents, els estudis que les hagin 
. d'avalar, no els projectes perque cree que no són necessarís , 
i pero sí les justificacions, les propostes ben motivades i justi

ficades, que puguin estar en el mÍnim de dies possibles -ja 
no diré ni de setmanes- en poder deIs qui han de prendre la 
decisió perque efectivament hi puguin quedar incorporades. 

Com die, és una pro posta que cree que segurament ha de 
mereixer el vot favorable deis grups parlamentaris. Em cons
ta ja, i vull reconeixer-ho des d'aquí, que ja el Govern ha fet 

" gestiOl1s en aquest sentít i ja ha iniciat contactes, que crec que 
necessitaran accelerar-se a partir de l'acord que prengui 
aguest parlament. Moltes gracíes . 

(El Sr. Vice-presidenl primer subslitueix el Sr. Presidenl en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Altes grups que hi vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les Illes Balears 
estam mal col'locades, per entendre'ns, en els rClIlquings eu
ropeus de renda per capita i en el ranquing també espanyol 
de renda per capita, per obtenír subvencions. 

Efeetivament, a Espanya som la primera comunitat 
en renda per capita, amb un Índex que esta prop del 
130, sent-ne la base 100, i eom he dit, en som la prime
ra. A Europa, hi tenim un índex, si no el record mala
ment, que és una mica inferior al 100, quan hi ha regi
ons que el tenen de 170 o de 180, o sigui, que és una 
regió mitjana quant a renda per cap ita. Pero el fet que 
una regió mitjana a Europa, com són les Illes Balears, 
sigui eapdavantera en ['estat provoca que molts de fons 
comunitaris no arribin a les Illes Balears, sinó hi hagués 
la divisió estatal entre Europa, hi tendrÍem molts més 
fons que invertiria la Unió Europea que pel fet d 'haver 
de passar a través deIs compartiments que són els estats, 
perque en som els primers en l'Estat espanyol. Per tant, 
qualsevol esfor<; que ens ha de dur a tenir més fons 
europeus per a les IIles Balears ha de ser pres en consi
deració, i a ser possible per unanimitat d'aquesta cam
bra , perque no ho tenim gens faci\. 

Per aixo, jo vull donar I'enhorabona al grup propo
sant per dur aixo aquÍ, perque aquesta és una proposi
ció no de lIei oportuna -ja s'han explicat els terminis, hi 
ha fins dia 15 d'aquest mes perque el Govern espanyol 
faei noves propostes, estam a día 1, hi ha molt poc 
temps i, a més, dia I ele juliol s'ha ele revisar la xarxa 
transeuropea de carreteres. Dones bé, és oportuna i és 
necessaria, perque nosaltres necessitam fons, perque, a 
més, tenim UI1 greuge comparatiu en el tema de carrete
res, que és addieional, apart de les dificultats que tenim 
pel fet de ser una regió que té un índex un poc inferior 
a 110 a Europa i que és la primera a Espanya. Apart 
d'aquestes dificultats encara tenim que l'Estat espanyol 
110 financia les c~rreteres aixÍ com toca, co 111 ja s' ha 
debatut diverses vegades en aquest Parlament. 

Per tant, l'únic que podem dir és que votarem a 
favor, i que aixo s'aprovi per unanimitat, que tengui un 
suport unanime d 'aquest Parlament i I 'únic dubte que 
hi podria haver, que era el problema de la titularitat de 
les carreteres, sembla que no és cap problema, com ha 
explicat molt bé el Sr. Triay, perque nosaltres hel11 de 
continuar reivindicant que la Constitució diu, concreta
ment, que les carreteres, en el cas de regions insulars, 
són totes de la Comunitat Autonoma i no n'hi ha cap de 
J'Estat. Per tant, aquesta proposició de llei no su posa 
per a la Comunitat Autonoma de les IIles Balears no 
suposa cap minva de les seves competencies ni cap min
va de la seva sobirania entre cometes. Per tant no hi ha 
problema i, repetesc, votarem a favor d'aquesta proposi
ció no de lIei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Pascual. Per part del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM, té la paraula la Sra. Vadel!. 
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LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, poques coses 
hi ha a afegir a aquesta proposició no de Hei presentada pel 
Grup Socialista, ja que el Sr. Triay ha fet una exposició am
plia i coincidim plenament amb aquesta i amb la proposta 
que duu avui de sol'licitar i instar el Govern que negocii' 
amb la Comunitat Europea la inclusió de la nostra Comuni
tal dins la xarxa transeuropea de carreteres. 

Creim que la nostra Comunitat Autonoma, tes Illes Bale
ars estan, o poden estar plenament integrades dins aquesta 
xarxa perque compleixen els requisits necessaris. Tenim 
aeroport i port ben comunicats amb Europa i, naturalment, 
hem de tenir el territori ben comunicat amb 1 'aeroport i amb 
els ports. 

Deim que pensam que compleix tots els requisits perque 
ja en el tracta de la Unió Europea, a l'article 129 b, ja s'esta
bleix la necessitat d 'afavorir la interconnexió i la inter-opera
tivitat de les xarxes nacionals, aixÍ com I'accés a dites xarxes. 
Després també hi ha la proposta de ( ... ) del Parlament Euro
peu, que també, tant en les consideracions com en els objec
tius i les prioritats, estableix clarament que ha de tenir priori
tat el desenvolupament deIs accessos a la xarxa, tenint en 
compte, en particular, la necessitat d'establir lla<;os entre les 
regions insulars, litorals, periferiques i les regions centrals de 
la Comunitat Europea. Nosaltres ja hem tengut notícies, pels 
mitjans de comunicació, que un representant del Govern ha 
iniciat les negociacions amb el Govern Central, pero, de totes 
maneres, pensam que no hi és de més que el Parlament es 
defineixi i que se sumi a la demanda, perque el temps que 
tenim per sol·licitar aquesta inclusió és molt breu. Aixo ha 
d'entrar en vigor dia 1 de juliol del 95, per tant, tenim el 
temps molt curt. 

Nosaltres pensam també que aquesta proposició no de lIei 
ha de ser aprovada per unanimitat, ja que és una proposta 
constructiva, que afavorira 1 'economia de les Balears, ja que 
es podran aconseguir aquests doblers tan necessaris per a la 
millora de les infraestructures de la nostra Comunitat Auto
noma. Repetim el nostre suport als dos punts d'aquesta pro
posició no de lIei, i també instam el Govern que faci via en 
aquestes negociacions, ja que no tenim massa temps per 
aconseguir-ho. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Per part del Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. El tema 
de la financiación de carreteras de esta Comunidad ha sido 
tratado repetidas veces en esta Cámara, pero quizá vale la 
pena hacer un brevísimo repaso histórico de la situación. En 
el año 84 se materializa el traspaso de competencias a la 
Comunidad Autónoma de toda la red de carreteras, que 

entonces dependía del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. Esa red se traspasa con 690 millones de 
pesetas, para inversiones en conservación, mantenimien
to y mejora y sustitución, dice textualmente el decreto. 
690 millones de pesetas . 

Naturalmente esto significa que, exclusivamente se 
traspasa el dinero necesario para el puro mantenimiento 
de la red de carreteras, el puro y en condiciones relativa
mente precarias. Como consecuencia, y dentro de las 
negociaciones, la parte que representa al Estado se com
promete a sufragar los gastos de las nuevas construccio
nes. o las reparaciones de gran volumen, de gran dimen
sión de las carreteras -lo que normalmente se llama 
construcción u obra nueva-, se compromete a hacerlo 
mediante convenios y, efectivamente, se firma , después 
de algunos tiras y aflojas, un convenio que abarca cuatro 
anualidades, las del año 86, 87, 88 Y 89 -nótese que ya 
se hurta la del 84 y 85- en la cual el Gobierno del Esta
do , en definitiva el Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo, ayuda a la financiación durante esos cuatro años 
de las carreteras baleares con un total de 3.283 millones 
de pesetas. 

Concluido ese convenio no se firman más. Concluido' 
ese convenio se encuentra que no hay ninguna posibili
dad de conseguir ni una sola peseta para las carreteras, 
para la mejora y adecuación de las carreteras de Balea
res. Volvemos a los 690 millones de pesetas de puro 
mantenimiento. 

-
- Con posterioridad, es verdad, se aborda la financia-_ 

ción de las Comunidades Autónomas, y se traspasa a la 
Comunidad una cantidad sin carácter finalista, que se 
concreta en una cantidad de dinero, que no puede ser 
exacta, porque depende de un índice pero que, en defi
nitiva, ronda los 15.000 millones de pesetas. empezando 
en el año 92, con 996, subiendo a 2.094 en el 93, y 
previsiblemente pasando algo de los 3.000 en los años 
94, 95 Y 96. Desde la finalización del primer convenio 
hasta el año 92 no hay, tampoco, una sola peseta. 

Las negociaciones del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma con el del Estado son continua.s, continuas y 
constantes -aquí se han referido a ellas entonces, y 
sucesivamente, los miembros del Gobierno y los diversos 
grupos parlamentarios. Se proponen toda clase de fór
mulas -algunas, por cierto, imaginativas- y todas ellas 
son, sistemáticamente, rechazadas por el Estado, fórmu
las, como digo, para mejorar la financiación de las carre
teras en la Comunidad Autónoma. 

Finalmente, el Grupo Parlamentario PP-UM, en el 
Senado, presenta, en el año 93, y con motivo de la dis
cusión de los presupuestos generales del Estado, una 
enmienda a esos presupuestos -que vuelve a repetir en 
los presupuestos del año 95, muy recientemente, en 
diciembre del año pasado-, una enmienda que, aparte de 
hacer la motivación y la explicación del enorme déficit 
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ue viene soportando la Comunidad Autónoma de Baleares 
ql er que hacer frente a unas obras de nuevas carreteras a ren . 

d mejora considerable de algunas de las eXlstent.es, con 
? d'~es de tráfico que superan ampliamente lo del resto del 
m J l d' Estado. sin disponer para ello de una o a pseta, como IgO, 

ropone una enmienda que dice: '· P·or el Ministerio de Obras 
~úb licas Transportes Y Medio Ambiente, e desarrollará un 

rograma plurianual de obras, de interés general, en materia 
~e carreteras, en las Islas Baleares, autorizando al citado 
Ministerio para establecer, mediante convenio con la Comu
nidad Autónoma correspondiente, la relación de dichas 
obras, sus períodos de ejecución , cuantía y financiación por 
parte de dicho Min~sterio". Un ~. en~ienda que ~i si.quiera 
presupone fijar cantidades, no fIJa nll1.g~~a cuantIa, simple
mente abre alguna puerta para la posIbIlidad -ante la cons
tante negativa del Gobierno Central-. una posibilidad, como 
digo, de establecer nuevamente esos convenios en los que, 
por cierto , se había quedado en el pacto entre caballeros que 
se había hecho en el año 94. 

Ambas veces, tanto en diciembre del 93 como en el di
ciembre del 94, esas enmiendas fu eron rechazadas por el 
grupo Socialista, con el apoyo el e algún otro grupo de la 
Cámara, que se vio -o al menos e~o parece- forzado a votar 
con el grupo Socialista en contra ele esa enmienda que. como 
digo, presentaban los miembl'Os del grupo popular en el 
Senado. 

Pero no se quedaban ahí las gestiones del Gobierno. El 
Gobierno se enteró de que había la posibilidad que parte de 
los fondos de cohesión se dedicaran a la red transeuropea y 
ya en agosto de este año pasado -y la prensa, por cierto, los 
medios de comunicación de Baleares lo recogen y está en 
ellos reflejado-, el propio Presidente de la Comunidad, acom
pañado del Conseller de Obras Públicas y Urbanismo, en una 
visita girada ex-profeso al Ministro de Economía y Hacienda 
de la Nación le sugirió la posibilidad de que Baleares entrara 
en esa red transeuropea. La respuesta ha sido el silencio o, 
por lo menos , hasta ahora, ha sido el silencio. 

Es verdad que insistentemente el Gobierno volvió a repe
tir eso y que, efectivamente, muy recientemente, en esta 
misma semana, el director gen eral de Obras Públicas se des
plazó a Madrid, a hablar con el director de planificación 
urbanística del Ministerio con el objeto de conseguir la posi
bilidad de entrar en estos fondos de cohesión. 

Tengo que aclarar una cosa: de los fondos de cohesión 
destinados a trasportes, en definitiva, a la posibilidad de 
gastarlos en infraestructuras, el 90% se los queda la Adminis
tración Central para la red de interés general del Estado . 
Volvemos a tropezar en la misma piedra. Eso son 98.500 
millones de pesetas por año. Y quedan 11.000 millones de 
?esetas, el 10%, que se destinan a la posible financiación o 
mclusión, en definitiva, en la red transeuropea de carreteras 
de las Comunidades Autónomas. Nuestra única posibilidad 
en este momento es entrar en esos 11.000. Nos podemos 
olvidar de los 98.500, porque eso son red del interés general 
elel Estado y, vuelvo a repetir, el Estado, sistemáticamente, 

nos niega la posibilidad, y nos la niega palmariamente 
el Grupo Socialista votando en contra de nuestras en
miendas en el Senado, de entrar a percibir parte de la 
red de interés general del Estado. 

No nos olvidemos que la situación de las carreteras 
de las Islas Baleares es que hay, por lo menos, 400 kiló
metros -quizá me quede corto- que, desde luego, tienen, 
en todo y por todo, absoluta calificación de red de inte
rés general del Estado, porque pocas carreteras del 
Estado tienen en tráfico que tienen que soportar esos 
kilómetros de carretera, como digo. De manera que, en 
todo caso, efectivamente, ahora es posible que, como 
una más de las 17 Comunidades entremos en esos 
11.000 millones. 

Ouiero hacer también otra salvedad, que se me ha
bía olvidado hacer antes . Se me dirá: bueno, al fin y al 
cabo , es que, claro, todas las carreteras son de Baleares. 
En Canarias también. En Canarias toda la red de ca rre
teras del antiguo Ministerio de Obras Públicas ha pasado 
a depender de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, 
en Canarias. muy recientemente todavía, y después de 
muchas otras inversiones y de otros convenios, se ha 
firmado un convenio, cuya estimación inicial es de 
150.000 millones de pesetas. Ouiero aclarar que las dos 
provincias canarias, Tenerife y Gran Canaria, entre las 
dos tienen una red ele carreteras que es aproximadamen -' 
te un 60% mayor que la de Baleares. En fin, ni siquiera 
es el doble que la de Baleares, no llega. La red que ante
riormente era del Ministerio de Obras Públicas. 

Por consiguiente, parece claro que nuestra situación 
es claramente de inferioridad con relación a cualquier 
otra Comunidad del Estado, no obstante lo cual, efecti
vamente, nos congratulamos de que el Grupo Socialista 
de aquí, de Baleares, traiga hoy esta proposición para 
que. al menos. de esos 11.000 millones que hay que 
repartir entre 17 Comunidades, tengamos alguna posibi
lidad de sacar algo de dinero. El Gobierno , como digo , 
está en ello. El director general estuvo proponiendo ya 
los itinerarios posibles -y. naturalmente, sería la red de 
mayor importancia- , estuvo incidiendo también en el 
hecho, y resaltando el hecho de que no sería justo que 
esos 11.000 millones, o dentro de esos 11.000 millones 
se nos considerara simplemente una más de las Comuni
dades Autónomas y, sobre todo, de un tamaño, de una 
superficie, de una población pequeña, comparativamen
te, con otras, sino que se tenga en cuenta que, realmen
te, las otras van a participar, todas ellas -salvo Canarias, 
que tiene su propio convenio- , todas las demás, sin 
excepción, van a participar de la red de interés general 
del Estado, o sea, de los 98 .500 millones al año, y que 
nosotros solamente podemos ver si algo nos cae de los 
11.000 millones de pesetas. 

En ese sentido, confiamos en que una proposición de 
este Parlamento que, por lo que he oído, efectivamente, 
parece que va a ser un ánime, tenga alguna virtualidacl 
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menor que los muchos recados que ya hemos mandado du
rante los últimos 12 años al Ministerio de Obras Públicas, al 
Gobierno de la Nación. Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Pel torn de replica té la 
paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, jo crec que, davant una unanimitat com la 
que s'ha expressat, val més no fer-ho mal bé, i, per tant, 
qualsevol paraula que jo pogués dir en replica a algunes de 
les argumentacions del Sr. González Ortea podria ser utilit
zada en contra del vot anunciat. 

Dir que avui el tema d'aquesta proposició no de Ilei esta 
centrat en el fons de cohesió, que no és el problema general 
del financ;ament de carreteres, sobre el qual varem tenir 
ocasió de manifestar-nos en el debat de l'Estat de la Comuni
tat, en el qual el Govern va quedar encarregat ( ... ) de dur 
enclavant gestions i negociacions en les línies que alla es 
varen acordar. Per tant, avui es tracta de fer possible, amb la 
maxima urgencia, amb la maxima celeritat, aquesta possibili
tat d'obtenir inclusió de carreteres cle Balears a la xarxa 
transeuropea i per tant, entrar en el fons de cohesió. 

Jo crec que el Govern s'ha dormit una mica en aquesta 
qüestió, que va donar per perduda la batalla massa prest, que 
no es va estudiar a temps els reglaments europeus i veure 
quines possibilitats hi havia. Altres Comunitats Autonomes 
han anat més vives i per aixo ens han obert els uIls quan 
hem vist que altres Comunitats Autonomes havien anat a 
Brussel'les, havien aconseguit ja qualificacions d 'inclussió 
favorable a la xarxa transeuropea, i que amb aquesta qualifi
cació favorable s'havien presentat a Madrid, en el Ministeri 
d'Obres Públiques, a demanar la seva inclusió. Com que jo 
crec que aixo ens afecta a nosaltres, que tenim possibilitats, 
que si el 93 no hi vare m quedar inclosos, crec que va ser 
perque varem badar, no badem ara, es donin presa, estudi"in, 
facin els deures i, per tant, aquesta proposició no de Ilei 
d 'avui es converteixi en una realitat. Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay i Llopis. Hi ha intervencions en contra
replica? El Sr. González Ortea té la paraula en contrarepli
ca. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

Sí, gracias, Sr. Presidente. Simplemente para decir algo 
que se me había olvidado anteriormente y que probablemen
te aclare más las cosas. No es Bruselas la que reparte los 
fondos en las Comunidades Autónomas, es Madrid. Es Ma
drid. Esos 98.500 que he dicho que van a la red de interés 

general del Estado, y 11.000 a las Comunidades Autóno
mas, lo hace Madrid. No se crean que lo hace Bruselas. 
'Esto lo hace Madrid. Y el reparto de esos 11.000, esa 
migaja en que tenemos que entrar nosotros como unos 
más de las 17 Comunidades, lo va a hacer Madrid tam
bién, el Gobierno del Estado. No se crean que lo hace 
Bruselas. Eso por si había alguna duda con relación al 
tema. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabat el debat, deman 
si es pot considerar aprovada per assentiment aquesta 
proposició no de lIeí. Oueda, doncs, aprovada per assen
timent. 

IV.- Debat de presa en consideració de la proposta 
de la Comissió T(~cnica Interinsular RGE núm. 5256,~ 
com a pro posta d'atribució de competimcies als COI.>' ' 
sells Insulars en materia d'activitats classificades. 

Passam al quart i darrer punt, que és el debat de 
presa en consideració ele la pro posta ele la Comissió 
Tecnica Interinsular núm. 5.256, com a proposta d 'atri
bució ele competencies als Consells Insulars en materia 
d 'activitats c1assificddeS': Passam, en primer 1I0c, a obrir 
el tom a favor de la proposta. Pel Grup' Parlamentari 
MIXT, en tom a favor de la proposta, té la paraula el 
Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL l JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Estam davant una pro posta de la Comissió Tecnica 
Interinsular sobre atribucions de competencies als Con
sells Insulars en materia d 'activitats classificades. En els 
antecedents ja es fa constar que I'únic Consell Insular 
que va manifestar el seu parer dins el termini fixat per 
la lIei 5/1989, sobre I'assumpció d'aquestes competenci
es, va ser el Consell Insular d 'Eivissa i Formentera i crec 
recordar que va ser per unanimitat que varem acceptar 
que es prengués en consideració aquesta proposta de la 
Comissió Tecnica Interinsular. 

Aquest diputat que els parla, naturalment, en el Con
sell Insular ho va dir, estavem sempre disposats al que 
sempre hem estat demanant l'assumpció de competen
cíes en les materies que transfereix 1 'Estat Central al 
Govern de la Comunitat Autonoma, perque creim que 
és la manera més eficac; d 'exercir-les i perque, indubta
blement, la mateixa autonomia, a una Comunitat de 
discontinultat geografica com la nostra, exigeix que es 
faci aixÍ. Hem tengut avui mateix una prova, crec que 
prou convincent, qua n en una pregunta sobre un tema 
hidraulic, el Sr. Conseller, sincerament, ha dit que des
coneixia aquest problema i, en canvi, era un problema 
que afecta molt greument les IIles Pitiüses. Naturalment, 
si hi hagués una desconcentració, si hi hagués una polí-
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tica hidnlulica -que esperam que es fara efectiva ara que ha 
assumit les competencies el Govern de la Comunitat Auto
noma- aixo no hagués quedat aixÍ. Esperam que tampoc no 
hi quedi, pero ja se n 'hagués tengut coneixement i, tal vega
da, fins i tot, s'hagués pogut evitar aquest ( ... ). 

Pero ens trobam davant una proposta concreta que, di
guem, és una gota més dins aquest compta-gotes amb el qual 
ens donen les competencies als ConselIs Insulars, encara que, 
com es repeteix lIavors moltes vegades, en els mitjans de 
comunicació, es torna' a repetir qua n la Comissió Tecnica 
Interinsular ho elabora, quan ho veuen els ConselIs, ara quan 
es pren en consideració sembla que estam rebent competen
cies contínuament i, la veritat és que les rebem amb 
compta-gotes. 

Per aixo voldria fer una observació que , encara que estam 
disposats, i li donarem supon i, crec que en aquest moment, 
i en aquest cas, puc parlar en nOI11 ele tot el Grup Parlamen
tari Mixt -intervenc, obviall1ent. en el tom a favor-o he ele dir 
que I'exposició ele motius, on eliu que a tots els nivells, el 
principi estatutari s'ha impulsat que I'execució i la gestió ele 
les competencies el 'abast i nsul(l r sigu i n exercides pels Con
sells Insulars. ens sembla una manifestació, una exposició ele 
moti us excessivament trioll1fal ista. pero, com que el que val, 
no és la manera de presentar-ho i, naturalll1ent, des de la 
perspectiva, diguem, elel Govern , perque, al cap eI'alla, enca
ra que sigui la Comissió Tecnica Interinsular, logicament, 
des de la perspectiva ele CJui governa s'han de presentar les 
coses així, i legítimament és així, i es pot fer, el que impOl'
ta és llavors el que conté aquesta materia que es transfereix 
i la manera en la qual s'ha c1'exercir. 

Per tant, aquí es tracta ele la funció executiva, dins I'am
bit territorial ele cada Consell, en la gestió en materia d 'acti
vitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. No deixa de 
tenir la seva importancia que, amb I'emissió d'informes, 
qualificacions previes a I'atorgament de llicencia municipal, 
obertura, funcionament i al tres actuacions administratives 

~. relacionades amb la concessió de Ilicencies, inspecció, sanció, 
recursos, informes, ordenances, etc. ho faci el Conselllnsular 
dins el seu ambit de competencia. 

Naturalment, hi ha un assumpte que, en altres materies 
ens preocupa seriosament, que és la forma que s'exerciran 
aquestes competencies una vegada a sumida la títularitat pels 
Consells Insulars, i un condicionam Ilt d ' uns orgal1 especí
fics -que, fins i tot, alguns 011 e ll COl1cretamenl el Consell 
Insular d'Eivissa i Formenteraja ho ha brindat en palangana 
al Govern perque s'exerceixin a través d'aquests organs 
específics-, en aquest cas, es tracta d 'una comissió tecnica, 
d'una comissió d'activitats c1assificades i, per tant, ens sembla 
positiu que es digui c1arament que les funciones, a l'ambit 
territorial deis Consells respectius, atribuldes per la legisla
ció vigent a la Comissió d 'activitats classificades del Govern 
Balear seran exercides per la Comissió Insular que, a cada 

.. Consell, determinara, per propia potestat, quant a la seva 
composició perque, en aquest cas, són unes comissions tecni
ques, i aixo ens sembla molt bé. 

Per tant, passam al cost efectiu que, moltes vegades, 
ha tengut reticencies quant a altres competencies. En 
aquest cas, sense entrar en una valoració que es podría 
fer, pero que no m'atrevesc afer, quant a insuficiencia 
de mitjans, veig una cosa positiva, i és que, amb l'atribu
ció d 'aquestes dotacions economiques, s'ha tengut en 
compte una cosa que jo he sempre he defensat, que va 
donar resultat en el ConseIl General Interinsular, que el 
partit majoritari, que el Partit Popular va defensar aquí, 
encara que va fallar amb la lIei electoral -precisament la 
\Iei electoral que ara es vol reformar- que és que hi hagi 
una paritat corregida, i en aquest cas de dotació econo
mica veim molt bé que a Mallorca se li assigni, sobre el 
total del cost efectiu, un 50,336%, a Menorca un 25,023 
i al Conselllnsular d'Eivissa i Formentera un 24,641. És 
una distribució amb la qual, tant per l'atribució d'es
cons, quan es ve veure aquí la lIei electoral, actuall1lent 
vigent, fins que ara sera reformada, es vegi també un 
reflex en les dotacions economiques en cadascuna de les 
col1lpetencies que siguin transmeses als Consells Insu
lars. 

Per tant, és una competencia que, dins la seva im
portancia, indicativa que el procés de transferencies -
encara que a degoteig-, continua, el seu analisi ja no 
elóna més per sí,. perCJue no hi ha bens immobles ni 
aixo a transferir, pero, en principi, i sense perjudici de 
les eSll1enes que creguell1 oportú tramitar en la seva 
tral1lítació, estall1 a favor de la seva presa en consideraci
Ó. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan. Pel Grup PSM l EEM, el 
Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La meya sera una 
intervenció des d'una actitud inequívocall1ent favorable 
a I'assumpció d'aquestes coll1petencies per part deIs 
Consells Insulars, cosa que no vol dir que, finalment, 
votem a favor del contingut de la lIei. Dependra de com 
aflueixi aquest debat, com es produeixi aquest debat. 

Quan debatíem, dins aquesta mateixa Cambra, la 
presa en consideració ele la pro posta de la Comissió 
Tecnica Interinsular referida a les competencies en 
materia de regim local, el President del Consell Insular 
de Mallorca, en el decurs del debat, em deia que les 
competencies veritablement interessants per als Con
sells Insulars serien les d 'activitats c1assificades, interes
sants perque els ciutadans podrien coneixer I'avan<; que 
es produiria amb el canvi de titularitat de la competen
cia, perque realment serien unes transferencies plenes 
de contingut. Perque, en suma, eren unes competencies 
referides a una qüestió que té a veure amb la gestió 
quotidiana. 1 hauríem pogut afegir moltes més coses, 
perque són unes competencies que, fins aquest moment, 
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s'han gestionat d 'una forma no suficientment efica<;, perque 
a causa d 'aquesta gestió poc efica<; s'han causat perjudicis a 
ciutadans que volien ser respectuosos amb la llei, i perque 
amb aquesta gestió poc efica<; s'ha induit indirectament a 
altres ciutadans a no respectar la Ilei, perjudicant les institu
cions, i generant un greuge comparatiu amb qui sí era res
pectuós i complidor d'allo que la lIei disposa. 

1 no necessitam més que tornar als diferents debats que 
s'han donat en aquesta Cambra sobre el servei d'activitats 
c1assificades, per comprovar fins quin punt era cert tot aixo. 
La propia Conselleria de Governació, en la primera compa
reixen<;a parlamentaria, just acabada de nomenar per al seu 
carrec, reconeixia les deficiencies i apuntava la voluntat de 
solucionar les dificultats existents, a l'hora que anunciava 
ígualment la voluntat del Govern de transferir als Consells 
aquesta competencia. Reconeixia retards d'un any i més 
temps en I 'emissió deis informes de la Comíssió d 'activitats 
depenent de la seva Conselleria, retards que els portaveus 
deIs grups de I 'oposició corregíem i augmentavem fins a fer
los arribar a dos anys o més. 

1 mirin Sres. i Srs. Diputats si era aquest un tema que 
suscitava interes fora d'aquesta casa que, avisats els ajunta
ments a través deis mitjans de comunicació que s'estava 
tractant aquesta qüestió, es posaven en comunícació amb els 
distints portaveus per confirmar els espectaculars retards en 
I 'emissió deIs informes, i en valorar la problematica causada 
per aquest feto 

Recordaran vostes que ens exclamavem, en el debat que 
va tenir Iloc en el plenari del Parlament, en el sentit de la
mentar el fet que molts ciutadans, a I'hora d'obrir una em
presa, especialment bars, botigues, optaven per obrir-Io sense 
Ilicencia d'obertura per no patir els inconvenients d'una 
espera que, com a mínim, resuItava desincentivadora. 1 ja 
saben vostes com pot arribar a acabar com és la d 'obrir un 
Iloc d 'atenció al públic sen se comptar amb la corresponent 
lIicencia, és a dir, sense I'informe de la comissió d'activitats 
classificades. Coneixen vostes, segur, la sentencia 1.373/94, 
de la Sala Segona del Tribunal Suprem sobre I'incendi del 
IOp less Eros, de Palma, i com en ella es delimiten les respon
sabilitats de l'Ajuntament que permet, de fet, que es manten
gui obert el local coneixent aquestes deficiencies. Recordaran 
igualment com era el propi Govern qui reconeixia 1 'inexis
tencia d 'un servei d 'inspeccions. Set inspeccions en un any 
es produ'ien, quan les peticions d'informes arribaven fins a 
la quantitat de 2.000 o més cada any, un percentatge que tots 
reconeixÍem com a c1arament insuficient. Un defecte a esme
nar, era prou evident. 

Pero, amb el realisme que sol impregnar les declaracions 
deis nous arribats, multiplicat en el cas de la Sra. Cirer, per
que és així de sincera, aquesta raonava: pero com volen 
vostes que inspeccionem si no donam abast a l'hora d 'ade
quar els informes? 1 tenia raó: no funcionava malament el 
servei per mala voluntat, ni tant sois per desídia deis respon 
sables, sinó per una insuficient dotació. Ni es tenia suficient 
personal, ni es comptava amb els mitjans materials, informa-

tics, per donar resposta puntual a les peticions que e~ 
remetien des de totes les IIIes. 

El moment de donar solució a aquesta situació era 
com és obvi, el procés de transferencies als Consell~ 
lnsulars. Tots estavem d'acord amb la necessitat i lé 
urgencia d'aquesta transferencia, almenys en teoria, 
tots acceptavem que un bon moment per replantejar-sE 
I 'estructura del servei seria el moment que es transferí~ 
la competencia als Consells o a determinats ajuntaments 

El Grup del PSM 1 EEM va presentar una proposté 
a la Comissió Tecnica Interinsular en aquest sentit, dié 
10 de desembre de 1993. El Govern en va remetre uné 
amb posterioritat, i de la CTI ens arriba avui aquesté 
proposta que hem de saludar com a molt positiva, enca· 
ra que mantinguem diferencies amb el seu contingut 
com es veura seguidament. 

Vagi per endavant així la nostra voluntat de no opo 
sar-nos a la presa en consideració d 'aquesta proposta 
encara que les deficiencies en el seu contingut, si no h 
ha una actitud clara del gru p que dóna su port al Goverr 
de corregir-les, i s 'explicita en aquest sentit , no ens pero 
metí donar-li tampoc un vot favorable. Volem que e~ 

transfereixi la competencia en materia d'activitats classi 
ficades als Consells. Volem que, en determinats casos 
siguin els ajuntaments qui gestionin aquest servei . Reco 
neixem una part de la paternitat d'aquesta proposta corr 
a nostra . S'han referit les propostes del nostl'e grup i le~ 
del Govern, pero, al nostre entendre, hi resten qüestion~ 
sense solucionar, prou importants per justificar un< 
abstenció si no se ' ns donen seguretats d 'un canvi ciar 
profundo 

( ... ), pero, amb l'esperan<;a que en el decurs de lé 
tramitació parlamentaria, dins la ponencia corresponent 
s'han de produir els debats que permetin, com ha succe· 
It en altres lleis, canviar el seu contingut, corregint el~ 
defectes inicials . 1 és que no podem oblidar que es tracté 
de amb quines condicions es transfereix una competen · 
cia als Consells, referida a un servei fins avui poc dota 
i que, per tant, funcionava malament. Una competenci< 
de la qual els ciutadans rebran l'efecte d'una forma mol' 
directa i que pot permetre que aquests, els ciutadans 
aprenguin que el procés de transferencies als Consell~ 
és molt més que un simple traspas de poders i que to 
aquell discurs sobre els beneficis que representa atraca] 
I 'administració als administrats és molt més que parau· 
les. 

És a dir, amb aquesta llei, molt més que amb la ma· 
joría de les que, fins avui, hem debatut, tenim I'oportu' 
nitat de fer efectiu un principi molt important: que le~ 

transferencies acabin per beneficiar els ciutadans. Amt 
cada passa descentralitzadora, avan<;am també en e 
camí de fer I'administració més efica<;, més agil. 
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És la nostra consideració que, amb la pro posta que avui 
debalem. no hi ha els elements, en aquest moment, que per
metio pensar que es prod uira aquest avan<;, i és allo que ens 
obligara a una ab tenció si no s'aclareix de forma suficient 
per part de la i~lterveOCi Ó que es prod~eixi del ~epresenta.nt 
del grup que don :'! s up rl a l overn d un canvl substancIal 
en el co nling ut d 'aquesta lI e i. 

Efectivament, en la dotació d 'aquesta transferencia hi ha 
la clau del funcionament futur del servei, i em sembla que 
aquí no hi ha suficient' consciencia per part deis governs deIs 
tres ConselIs d'allo que implica rebre aquesta competencia. 

Mirin, Sres. i Srs, Oiputats, si fins a aquest moment el 
servei d 'activitats classificades té deficiencies, o el fet d 'estar 
insuficientment dotal, no creuen que transferint el mateix 
amb una valoració del cost efectiu molt semblant a l'actual 
no sois no avan<;arem, sinó que podelll elllpitjorar encara les 
coses i que I'únic que farem sera transferir el problema als 
ConselIs Insulars? No és el moment de fer un esfor<;, des del 
Govern, a I'hora ele proposar una dotació economica per 
permetre una millora en l'eficacia per la via ele dotar millor 
els tres serveis que es crearan'l No seria injust que aquest 
esfor<; l'haguessin ele fer els tres COl1sells, que ja tenen prou 
dificultats economiques'l 

El principi que una transferencia de compe.tencies no ha 
d'encarir cap servei no és del 101 cert en el nostre caso El 
caracter discontinu de la 110S1l";1 Comunitat ja encareix la 
nostra aelministració autonomica, i és ben logic que, quan es 
produeixin les transferencies als ConseIls, creant tres serveis 
on sois n'hi havia un, s'augmentin els costs, pero també és 
cert que s'incrementara I 'eficacia. també és cert que atraca
rem I'administració als ciutadans, també és cert que incre
mentarem la confian<;a d'aquells en les institucions. No val 
aquest objectiu un esfor<; en el pla economic? 

1 aquesta és la diferencia més substancial de les que man
tenem amb el text remes des de la Comissió Tecnica Interin-

~ sular. Es necessita un canvi substancial en la valoració eco
nomica del servei que es pretén transferir als Consells Insu
lars. La resta, les altres diferencies, ja són tradicionals. La 
caparrudesa del Govern i del PP d 'incloure els noms i lIinat
ges deis funcionaris en la lIei com si el que es transferissin 
fossin persones i no 1I0cs ele feina, en una actitud que, al
menys, les darreres vegaeles es corregeix en el si de la ponen
cia. El terror del Govern i del PP a incIoure cap referencia 
a la !lei reguladora de les bases del regim local entre la nor
mativa reguladora d 'aquesta competencia, digne d 'un estudi 
psicologic per allo que té de semblan<;a als terrors infantils -... 

, una !lei, la reguladora de les bases de regim local, que consti-
tueix una especia de Guadiana en el bloc de les lleis d'atribu
ció de competencies als ConseJls, apareix o desapareix per 
art de magia segons les conveniencies, segons el contingut, 
de tal manera que els ciutadans han de demanar sempre, 
quan parlen de qualsevol de les competencies transferid es als 

., Consells, com funcionaran aquestes, com es veuran regulats 
els seus drets a l'hora de reclamar, a l'hora de presentar un 
recurso 

1 aItres cosetes, algunes d'elles referid es a qüestions 
de forma que esmenarem convenientment i que esperam 
veure finalment aprovades per aquesta Cambra com ha 
succelt altres vegades. 

Pero permetin, Sres. i Srs. Oiputats, abans de finalit
zar aquesta intervenció que els faci una reflexió. En un 
discurs institucional pronunciat fa poques setmanes, el 
President d'un Consell Insular va insistir en donar als 
ciutadans un missatge que, vista la seva reiteració en 
boca de determinats dirigents del PP i de membres del 
Govern, indica una voluntat política i que al nostre 
entendre inclou elements prou inexactes com per pensar 
que respon a una simple maniobra de diversió destinada 
a justificar l'incompliment de promeses electorals. La 
complexitat que es dóna, per exigencia legal, en la tra
mitació e1'una proposta d'atribució de competencies als 
Consells. no pot justificar I'injustificable retard produ"it 
en la tramitació ele la proposta que discutim avui. Un 
retarel que s'ha donat també en altres propostes. 1 a les 
proves em remet. Des ele dia 10 de elesembre del 93 que 
el Grup Parlamentari PSM 1 EEM va registrar la pro
posta cI'atribució de competencies en materia cI'activi
tats classificades fins a avui, han passat 417 dies, i jo els 
podria demostrar, amb el calendari en la ma, que haurí
em pogut avan<;ar un any si hi hagués hagut voluntat 
política de fer-ho. És a dir, que amb una cinquena part 
del temps que s'ha utilitzat, poclríem ha ver arribata la 
mateixa situació en la qual ens trobam avui. 1 no em 
neguin que sigui aixÍ. Quina justificació hi ha en el fet 
que, entre el dia que registram la nostra pro posta, dia 10 
de desembre del 93, fins que la CTI decideix enviar-la a 
una subcomissió per ser estudiada, dia 2 del mes 5 del 
94, passin cinc mesos, cinc mesos sense que la CTI es 
reuneixi per debatre una pro posta que un grup parla
mentari ha presentat? Que justifica que entre el moment 
que es remet la proposta del Govern a la mateixa subco
missió, i la primera reunió d'aquesta subcomissió passin 
tres mesos més? Quina justificació hi ha, si no ganes 
d 'enredar? Simplement ganes d 'enredar la troca, simple
ment per demostrar que el procés és lentíssim, i que 
aixo justifica la lentitud, I 'incompliment de les prom eses 
electorals del grup que dóna suport al Govern i del 
propi Govern? 

La voluntat política del Govern de ralentir el procés 
d 'atri.\Jució de competencies als Consells és la causa deIs 
continuats retards en la tramitació de cadascuna de les 
Ileis, i quan vulguin els ho puc demostrar, amb pels i 
senyals. No s'excusi ningú, per tant, en problemes esta
tutaris, ni en dificultats legals, per justificar un estat de 
les coses que fa que els Consells continui"n essent tan 
poca cosa com són. Són tan poca cosa com poca cosa els 
ha volgut fer la voluntat política de qui ha tengut les 
majories suficients en el Parlament, a la CTI, als tres 
Consells Insulars per donar un ritme diferent a tot 
aquest procés. O'ells és la responsabilitat, i de ningú 
mes. 



Per tot aixo, si no hi ha un canvi d 'actitud , i aquest es fa 
ben expIícit avui en aquesta Cambra, és difícil pensar que 
el nostre grup pugui donar, sense més, un vot favorable a la 
presa en consideració d'aquesta proposta. Massa experi<~ncies 
tenim que el Govern ha estat disposat, i el grup que Ji dóna 
suport, a corregir totes les qüestions de forma necessaries 
per donar cara i ulls, per fer Ilegible, per fer intel-ligible 
qualsevol de les pro postes d 'atribució de competencies als 
Consells, que han acabat per no semblar-se, en res, practica
ment, a la proposta inicial que havia remes el Govern. Per
que la gran majoria d'elles -vostes, Sres. i Srs. Diputats ha 
saben, i ho saben molt especialment els diputats que han 
format part de les ponencies que han discutit aquest tema
eren impresentables, tenien errors que les feien d'impossible 
enteniment. Ningú no podia discernir, realment, quina qües
tió, quina era la cosa que es transferia i com haurien de 
funcionar els Consells per fer viable aquesta transferencia. 
Aquesta ha estat l'actitud del Govern i del grup que li ha 
donat syport fins a aquest momento 

Només en una qüestió s'han negat a reformar les lIeis. Ha 
estat en el tema del finan~ament. 1 aquí hi havia la c1au, 
aquest era el ( ... ), aquest és el bessó del problema. 1 en 
aquesta qüestió el Govern no ha acceptat cap proposta alter
nativa de les que ha presentat 1 'oposició. Per tant, com han 
ele pensar vostes, Sres. i Srs. Diputats, que el nostre grup 
pugui donar suport a aquesta presa en consideració si el grup 
que dóna suport al Govern no entona, des d'aquesta tribuna, 
un mea culpa reconeixent que ni ara -que era el moment per 
iniciar una forma diferent de tramitar les lleis d'atribucions 
de competencies- estan disposats a canviar l'element més 
principal, és a dir, com es doten, és a dir, amb que, que 
tendran, quins elements tendran els Consells Insulars per dur 
a terme aquesta competencia? Si el grup que dóna suport al 
Govern diu aquí, i constara al dfari de sessions, que canvia
fan realment tota la política al respecte, acceptaren totes les 
esmenes, augmentant radicalment el contingut de I'anex que 
parla de I 'avaluació del cost efectiu i, per tant, de la transfe
rencia que es fara als Consells, si es fa aixo, el nostra grup 
Ji donara suport. 1 és aquest el sentit de la nostra proposta 
en el torn a favor. Estam a favor d'una manera inequívoca 
que els Consells Insulars tenguin aquesta competencia, pero 
no com un taló en blanc, no sense condicions. No ens rendim 
de forma incondicional. Continuarem batallant perque els 
Consells Insulars siguin suficientment dotats. Vostes són qui 
escatimen les competeneies, vostes escatimen els doblers 
perque aquestes es duguin a terme. O entonen un mea culpa, 
aquí davant, o sera impossible donar-los suport. Esperam 
que siguin capa¡;os, per una vega da en la seva historia reco
neixer-ho. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila, pel seu torn a favor. Pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, també en torn a favor, té la paraula 
el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La Co
missió Tecnica Interinsular ens presenta avui una nova 
proposició de lIei de transferencies, les aetivitats qualifi
eades exactament molestes, insalubres, nocives i perillo
ses. He dit nova i m'he equivocat, o no he estat precís. 
La transferencia és una més de les poques que va assu
mint cada Consell Insular: quatre en dotze anys, tot un 
record. Pero la proposició és vella, té el mateix eontin
gut, si no pitjor, les mateixes imprecisions, el mateix 
objectiu de ser un trágala que han tengut les altres 
transferencies als Consells Insulars. 

Encara que és un poe pitjor, un poe més retrograda, 
en el sentit que ja hem arribat al punt que no es transfe
reixen les eompetencies d'exeeució als Consells Insulars. 
Es transfereix, segons la proposició que veim aquí, a 
una comissió tecnica, es transfereix a uns tecnics que 
prendran decisions, pero hí entrarem més endavant. 
Anam per parts. 

Que ens proposa el Sr. Cañellas, perdó, la Comissió 
Tecnica Interinsular? Transferir competencies menors 
en materies c1assificades, pero són aquelles -i aixo ha 
hem de reconeixer- que més afecten a la gran majoria 
de ciutadans, aquel les competencies més petita, perque 
les grosses se les qued-a la Comunitat ALltonama. Aixo, 
en principi, discutible pero que, en principi, pot ser 
correcte, ja no ho és tant quan el projecte de lIei -Sra. 
Consellera, que voste en deu ser l'anima- no especifica 
quin tipus de relacions o de eoordinació tendran amb 
aquestes competencies materies grosses, grans catastro
fes a perills de grans actuacions, quines relacions ten
dran Consells Insulars i Comunitat Autonoma. Els Con
sells Insulars despatxarem les coses menors, pero ens 
podem trobar, tenint competencies en aixo, amb uns 
problemes enormes, precisament per aquesta falta de 
coordinació amb les competencies que es queda la Co
munitat Autonoma, que són molt importants. Basta dir 
que es queda totes les competencies d'aquesta materia 
en el tema d 'energia electrica, que és un tema, realment, 
molt important, i altres moltes que ja veurem. Per cert, 
al tres moltes que no han d 'estar, de cap manera, en un 
anex sinó que han de formar part del cos de la /lei, 
perque canviam la tecnica legislativa, i la feim molt 
pitjor. Ho veurem, pero, si surt endavant, com sembla, 
aquesta proposició avui, en el debat en ponencia i co
missió. 

El segon problema és com s'atribueixen les compe
tencies. Les competencies, com és logic, es transfereixen 
com a propies. De totes maneres, pero, la /lei crea, per 
a la seva execució, una comissió tecnica, escoltin, una 
comissió tecnica, i aquest Parlament li haura de dir, 
nosaltres, tots, Srs. Diputats, tots, en cada Consell Insu
lar, que ha de fer una comissió tecnica, curiosament 
presidida pel President del Consell -el Consell ja no té 
cap tipus de possibilitat d'actuació des del caire polític 
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més que resoldre recursos-, una comissió de tecnies que 
tendnlles competencies executives en aquesta materia. Vos
teS creuen que hem de dir al Consell Insular -després li deim 
que té capacitat organitzativa, organitzativa de que?- si ha de 
crear una comissió tecnica -hem donat una passa molt més 
enrera, ja no és una comissió de patrimoni, no, és una co
missió tecnica, d'activitats classificades. Cree que és absolu
tament impresentable, i esper que molt aviat aixó desaparei-
xi. Perque estic segur que no ho havien pensat, que el que 
fan és limitar-se a copiar el que hi havia a la Comunitat 
Autónoma, i com que era la comissió tecnica d 'activitats 
c1assificades, ara li direm la comissió tecnica d'activitats 
c1assificades. 

Srs., estam transferint als Consells Insulars, com a propis, 
unes competencies que han d'exercir els Consells Insulars, 
que és un organisme d'administració local , amb un pIe exe
cutiu i un president executiu, pero e l pie és qui pren decisi
ons, i, logicament les decisions no les pren uns senyors tec
nics, perque després la responsabilitat sigui d'uns senyors 
polítics en el pIe del Consel!. Allllenys jo , COIl1 a conseller 
del Consell Insular, de cap manera no voldria que uns se
nyors tecnics em donassin la responsabilitat e1'actes que ells 
fan. No hi estic d'acord. Crec que és un error greu. 

Altres importants qüestions s'han dit. pero, com deia molt 
bé el Sr. Orfila, són ja com a Lapsus mentals, que després 
s'han de corregir, pero que mai no hi pensen. Sembla que, 
quan parlen d'administració local, se'is posa una vena davant 
els ulls, o una paret, i diuen: aixo de cap manera. Després, 
raonant torna anar a la regulació de la lIei de regim local i 
es posen, pero, d'entrada, labú, d'entrada, com deien els 
romans (Oo.). La llei de regim local, per a la Comunitat Autó
noma és (Oo.), no ho toquelll. 

La competencia es queda la competencia d'un arxiu cen
tral. Que és aixo? Per que necessita un arxiu central d 'infor
mes, que no té res a veure? No hi té absolutament res a 
veure. Entenia en patrimoni que tengués informació, perque 

~. podria tenir un dret de retracte. Apart d'aixo els Consells 
han de donar informació a la Comunitat Autonoma. Un 
arxiu central? Quants arxius tendrem: els de l'ajuntament al 
qual transferim, el del Consell, que I'haura de tenir, el de la 
Comunitat Autonoma? Quina feinada! Quina quantitat de 
paper inútil! 

Més temes que fan que aquesta llei sigui, realment, molt 
dolenta. Han pensat com es regula la transferencia als ajun
tament ,amb la qual estam abso lutamen l d 'ac rd , i que aquí 

.' no hi entra? E l onsell no pOl fer decrets. Que exigeixj res
ponsabilitats, qui tendra la responsabilitat de les decision de 
1 ajuntament? Qu i? E ls ollsells In u lar . Perque el que pOI 

fer a I'aju ntament és d l.ega ió, no é un, altra co a, i la 
responsabilitat deis actes municipals sera deis ConselIs Insu
lars. Per tant, hi ha d'haver un mecanisme de control deis 
actes que facin els ajuntaments. 

Pero és que hi ha moltíssimes més coses en les quals no 
entraré. Vull entrar en el tema greu, importantÍssim, que 

tots sabem i que tothom, tothom -diputats del PP- ama
ga el cap, i el Govern amaga el cap davall la cadira, 
perque esta avergonyit: el tema del finan~ament. Tor
nam a perdre una magnífica ocasió d'aplicar la llei de 
Consells Insulars. la sembla impossible que s'apliqui. 
Pero tenÍem una altra ocasió més magnífica, peró el 
Govern, amb la seva classica desídia pels temes real
ment importants, i amb la seva rapidesa pels temes que 
només són de cara a la galeria, deixa la solució a aquest 
problema al marge. La !lei de finan¡;ament definitiva, 
que ja havia d'haver estat comen~ada a estudiar, no 
sabem on éso Ni hi ha projectes, ni intencions, ni res. 
Aixó solucionava el problema. Si hi ha problema de la 
llei de Consells lnsulars. Hi ha pensat el Govern? Fa 
molt via afer regims fiscals, modificació de lIei electo
ral, etc. Pero el més important, solucionar problemes de 
la Comunitat, deis ciutadans, ben alerta, no sigui cosa 
que la llei de finan¡;ament, el Govern, el miserable Go
vern en materia economica, li hagi de costar més do
blers. No sigui cosa aixo. 

Tornam a ser en la situació de sempre, Srs. Diputats. 
Els Consells, si s'aprova aquesta proposició tal COI1l ve, 
cauran en uns continuats deficits de funcionament. 11101t 
més greus aquesta vegada perque, COI11 bé dei a la Con
se llera, no tenien temps ni medis per posar al día tots els 
expedients que ·vénen. Més eI'un any ele retard eI'expeeli
ents. Si dema tenguéssim aquesta competencia, Sr. 
President del Consell Insular de Mallorca, amb aquests 
doblers que ens donen, i aquests funcionaris, quants anys 
tendrÍem de retard d 'aquí a un any? Quasi quasi dos. 
Ara n'hi ha un, d'any de retardo Amb aquests doblers 
ningú no és capac:; no de posar-se al dia, de fer caminar 
la competencia .. 

La Conselleria -ens deia molt bé la Conse!lera- ha 
acumulat expedient rera expedient. No podia, no tenia 
temps, no tenia doblers, no tenia medis. Els COllse!ls 
acumularan expeelients rera expedients, o acumulant 
milions rera milions. No tendran medis, no tendran 
doblers i, per desgracia, tampoc no tendran milions. Els 
ciutadans pagaran amb un servici molt pitjor, perque el 
Govern de la Comunitat Autonoma esta entossudit en 
guanyar doblers a cada competencia que es transfereix, 
encara que sigui n els Consells Insulars qui paguin . 1 
com, amb 15 milions de pessetes, podrem transferir, o 
delegar, a un ajuntament aquesta competencia? 

La lIei de regim local -nefasta, pero llei de regim 
local-, per a vostes horrible, obliga que quan es fa una 
delegació, aquesta delegació estigui financ:;ada amb el 
cost d 'aquesta delegació. 1 els ajuntaments no es lleparan 
el dit, com sembla que se'IUepen tots els presidents deIs 
Consells, o les majories deIs Consells, que és la mateixa 
majoria del Govern. Exigiran financ;ament adequat. 
Vostes creuen que li podran donar, Sr. President del 
Consell Insular de Mallorca, 15 milions a Palma perque 
dugui activitats classificades? Ni encara que sigui del seu 
partit ho acceptara. Com és lógic, ni a Palma ni a cap 
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ajuntament. Podrem repartir mil durets a cada ajuntament i 
que ho dugui? 1 que paguin? No pagaran, no ho podrem fer. 

El Govem, amb una actuació absolutament miserable, 
esta posant contra les cordes les transferencies als Consells 
lnsulars. Per aixo, la nostra postura -i acabaré amb un altre 
tema- és positiva. Com veuen, la nostra postura és favorable, 
favorable a la transferencia d'aquesta materia als Consells 
Insulars. Absolutament desfavorable amb una proposició de 
llei que esperam que quedi can viada de dalt a baix en el 
moment que es debati a ponencia i a comissió i tomi a venir 
a pie, perque hi ha moIt més. 

Record que, en el debat i a la tramitació de la lIei de 
patrimoni histori-c, el President del nostre Consell, el Sr. 
Verger, va dir: la darrera, la darrera del 50%. Devia ser la 
segona de les darreres. Sempre, quan la gent surt de copes, 
mai no diu la darrera. Sempre diuen, i ho diré en castella, la 
antepenúltima, pero sempre és la antepenúltima. Sempre és 
la dan"era, Sr. Verger. Si acceptam aixo, sempre és la dan"e
ra. Altra vegada: Mallorca, el 50% , Menorca, el 25%, Eivissa, 
el 25 %, d'una miseria, de 15 milions de pessetes per a Ma
llorca, 7,5 per a Menorca, 7,5 per a Eivissa. Una miseria, 
pero el 50%. No és que el 80% de la població no tengui 
dret, aproximadament, al 80%? No és logic que a Menorca 
i Eivissa, que no tenien instal·lat aixo, s'aporti no el cost 
-efectiu, sinó, com diu. la llei, els equips, els fons necessaris 
per establir el servei i després transferir-lo? No és logic que 
hi hagi els doblers? No, el que és logic, Srs. Diputats, per a 
aquest Govern, és: jo tenia 15 milions, o 22 milions, o 30 
milions -en tenia més, perque com que es queda competen
cies se'n quedara 50 O 60 més per a ell, com fa sempre-, en 
repartiré 30 i, com que aquesta gent del Consell l'únic que 
vol és tenir alguna competencia, estupendo No senyors, molt 
malament..És injust que Menorca, Eivissa i Formentera ten
guin 7,5 milions per un funcionari, perque no podran fer 
absolutament res amb aixo. Haurem de crear una estructura 
per dur aquesta competencia. És injust. És molt més injust 
que Mallorca tengui 15 milions de pessetes: 670.000 habi
tants, Palma, i que faran amb 15 milions de pessetes? 1 
quants n'hi haurem de posar? M'agradaria que ens ho di
guessin. 

Srs. del PP, Srs. del Govem, Srs. Presidents deIs Consells 
de Menorca, Eivissa, Formentera, tots dins el mateix pot, 
aquestes competencies han de ser assumides pels Consells, 
han de poder ser delegades als ajuntaments, perque és una 
qüestió de justícia, pero el primer de tot que han de ser és 
permetre complir un servei públic essencial, un servei als 
ciutadans i empresaris, fonamentalment. Els haurem de dir 
als empresaris que no demanin un informe d'aquests, perque 
es torbaran quatre o cinc anys a tenir-lo, perque la Comuni 
tat Autónoma no ha volgut posar els doblers necessaris. 

No podem consentir que aquest important servei públic, 
que atura molta activitat economica, si no el tenen, o permet 
o fa que la gent estigui il'legal -hem de dir totes les coses- es 
transfereixi d'aquesta manera, perque perjudicaríem tots els 

ciutadans i després, com a conseqüencia, perjudicaríem 
la institució. 

Jo ja sé -i acab, graCles, Sr. President, per la seva 
benevolencia- que per totes les botigues liquiden en 
epoques de liquidació, saldos. Aquesta liquidació, aquest 
saldo, nosaItres no el volem aixÍ. Si no es canvia esta
rem absolutament en contra d'aquesta transferencia. Si 
es canvia, logicament, estarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso . També pel torn a favor de la 
proposta, pel Grup PP-UM, el Sr. Verger té la paraula. 

EL SR. VERGER I POCOVÍ: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ens ho 
posen difícil, Sr. Orfila, eh, perque que els hagin d 'ac
ceptar totes les mocions, i comprometre'ns aquí a haver 
d 'acceptar totes les esmenes que faran, comprendran que 
és un poc complicat i un poc difícil. Aquí hem vengut 
a acceptar o a no acceptar una proposta d 'atribució de 
competencies als Consells lnsulars, i després, a ponencia 
i a comissió es discutira el que es cregui que s'ha de 
discutir. I no hi ha res rnés. Jo no li diré si acceptarem 
o no totes les seves esmenes. Comprendra que aixo és 
enorillernent complicat i difícil. 

Es va entrar en una dinamica ( .. . ) de transferencies 
positiva, en la qual es varen discutir, acceptar i modificar 
quasi quasi la llei de transferencies en materia de cultu
ra i esports, fruit d 'un estudi seriós, que jo cre~ que és 
el sistema que s'ha d'emprar. I ja es va fer, en part, a la 
Comissió Tecnica Interinsular quan es va parlar que 
s'exeloi'en les plantes de producció energetica, i ara 
aquí sembla que és una cosa que el Govern es queda 
com una cosa de I'altre món. Si tots vare m estar, quasi 
quasi, d'acord amb les competencies a transferir . 

Que es crea una comissió tecnica? Molt bé. 1, per 
que no hi ha d'haver polítics? No ho diu que en aques
ta comissió tecnica no hi pugui haver poIítics. Per ven
tura la paraula no és encertada, molt bé, ja I'analitzarem 
dins ponencia o comissió, pero de cap manera no diu 
aquí que en aquesta comissió no hi pugui haver polí
tics. Jo crec que n'hi ha d'haver. No tenen perque no 
ser-hi. 

Certament, en aquesta llei, haurem de polir un tema, 
i és la delegació de competencies als municipis. Aixó és 
cert, és a dir , aquí es permet als Consells que tenen la 
competencia com a propia delegar als municipis que 
tenguin una serie de condicions, i realment aquest arti
ele, aquesta disposició addicional quarta s'haura d'am
pliar, perque creim que és necessari saber quina és la 
responsabilitat, i com s'articulara aquesta competencia 
en el cas que es delegui als ajuntaments. Pero jo crec 
que aquí. en materia d'activitats elassificades, hi ha dues 
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coses fo~amentals: una, precisament, la delegació als ajunta
¡nents. Es basic que els ajuntaments assumeixin la delegació 
per agilitar totes aquestes competencies. Moltes vegades s'ha 
acusat la Conselleria, o el Govern, o abans I'Estat, que aixo 
es retarda va, i és veritat que es retardava, pero la majoria de 
vegades era culpa que l'expedient quedava a l'ajuntament 
respectiu. 1 sobretot n 'hi ha un, el que jo conec més, perque 
per les meves condicions com a tecnic l'he hagut de coneixer 
a fons en aquesta materia. Al' Ajuntament de Palma, moltes 
vegades, els expedients. duraven dos i tres damunt la taula . 
Normalment els retards no es produlen a la comissió d'acti
vitats classificades sinó en els propis ajuntaments. En conse
qüencia, dic que aixo ho haurem d 'arreglar de totes maneres, 
pero cree que és basic traspassar les competencies als muni
cipis als quals es puguin passar i articular, en aquesta \lei, 

~' una cosa que no esta regulat en aquesta proposta, i que crec 
que és basic i necessari o 

Entram sempre en la gran discuss ió deis costs en aquesta 
materia. El Govern hi té JO milions de peles i aixó és el que 
es passa. Jo crec que aquí també haure m de ser molt més 
imaginatius que aixo que posen vostes el 'incrementar en 30 
milions més, o en 40 o SO. perqu e és que no arreglarel1l 
I'assumpte. No és per aquí. Jo no ha sé si ho podrem fer, 
pero dins ponencia o comissió haurem d'estudiar les fórmu
les que facin possible que els tecnics que firmen els projectes 
es facin responsables temporallllent. i es puguin obrir les 
activitats immediatament, amb un certificat del tecnic corres
ponent. Perque aquí podem posar no 29 milions, Sr. Alfon
so, 11 'hi podem posar 59 i el retard sera el mateix, o, si vol 
voste, quinze dies menys, en Iloc ele dos anys tendrem dos 
anys menys quinze dies. No és aquesta la solució. La solució 
passa per articular el sistema que faci possible que els tecnics 
que firmes projectes d'aquest tipus es facin responsables que, 
mentre 1 'administració no faci la revisió, o el que li vulguem 
dir, allo es pugui obrir. No hi ha més solució en activitats 
classificades, a no ser que vulguem incrementar aquests 30 
milions en 200 o 300 milions, perque si no no és possible de 
cap de les maneres. Fent-ho d'aquesta manera, que jo crec 

~. que és ¡'única possible, sí que podrem activar enormement, 
amb els mateixos doblers, o menys. aquesta competencia als 
Consells lnsulars i delegada als ajuntaments. 

Sr. Cosme Vidal, una curiosita1. No mescli els ous amb els 
cargols. La paritat de la lIei electoral no té res a veure amb 
el 50% en el Consell de Mallorca, de Menorca o d'Eivissa. 
D'aixo en parlarem un altra dia. Avui no discutim aixo, avui 
discutim un article, que no vull dir que no haguem de modi
ficar, no ho sé, ja ho veurem, dins ponencia o dins comissió 
-jo crec que totes les lIeis són millorables, i quan es fa des 

,. d'un ambit de col'laboració positiva veurem com queda tot 
aixo. Pero torn a repetir que no fiquem ara la llei electoral 
que hem de discutir ja la propera setmana amb que hagi de 
sortir un 50, un 25 i un 24. No té res a veure. Ho discutirem 
posteriormen 1. 

Per tant, sí que creim que, en aquesta proposició, la 
disposició addicional quarta haura de sofrir una remodelació, 
perque és veritat que, essent responsable del Consell Insular 

de Mallorca, hem de saber com ho delegam als ajunta
ments que vulguin assumir aquesta competencia. La 
materia economic no crec que es resolgui per la via que 
vostes volen. Crec que ha de ser un altre el sistema 
d'arreglar l'efectivitat i l'agilitat en la tramitació d'un 
expedien1. 

Pel que fa referencia a la Ilei de bases de regim local, 
jo crec que no es pot aplicar aquesta. Sempre al Consell 
Insular aquesta és la discussió que tenim. Hi ha mol tes 
materies, competencia de la Comunitat Autonoma que, 
Sres. i Srs. Diputats, si les volem exercir els Consells 
Insulars amb eficacia, no les podrem aplicar la llei de 
bases de regim local. No és possible, de cap de les ma
neres, o així, almenys, ho entén el nostre grup, i no 
perque la l1ei ele bases de regim local sigui do lenta, 
horrorosa i monstruosa, sinó que la llei de bases de 
regim local és una \lei efectiva i positiva per a aquelles 
materies ( ... ) que vénen de l'ad ministració local, pero 
quan hem d 'exercir competencies de I'administració 
autonomica i, C0111 a administració autonomica que S0111 

els Consells Insulars, crec que hem de cercar altres fór
mules. 1 en aquestes nosaltres sí que hi estam , perque 
el que volem és l'efectivitat. 

També tornam a insistir en una cosa fonamental: no 
ens interessa, ele cap de les maneres, incrementar capí
tol l ' i capítol 2 en els Consells lnsulars, perque crec 
que hi ha formes imaginatives que fan possible l'efectivi
tat de les transferencies fora necessitat d'haver d'incre
mentar el que vostes farien. En conseqüencia, dins 
comissió, dins ponencia, tendrem oportunitat de discutir 
els dubtes, que 11 'hi ha, pero no aquesta pro posta no és 
tan horrorosa, sinó tot al contrari, jo crec que és una 
proposta positiva, que va incardinada també dins el que 
era el nostre programa electoral. Al nostre programa 
electoral, encara que es faci el darrer període de legisla
tura, varel1l proposar que les activitats classificades 
passassin als Consells Insulars i, en conseqüencia, aquí 
hi ha una proposta. Amb un any o amb uns mesos ele 
retard? És igual, abans de les eleccions aixo estara trans
ferit als Consells Insulars. MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Verger. Acabat el tom a favor, no hi ha 
Iloc a torn en contra. en conseqüencia no hi ha replica 
ni contrareplica, fixació de posicions no en queda cap 
pendent, i passarem a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 
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27 vots a favor, cap en contra, 28 abstencions. En conse
qüencia es pren en consideració la proposició de Uei. 

Esgotat l'ordre del dia, conclou la sessió. Gracies a tots. 

" 
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