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EL SR. PRESIDE NT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes a tots. Comen<;a aques
ta sessió, i el primer punt correspon a preguntes. 

1.1) Pregunta RGE núm. 402/95, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a ajudes concedides per a la rehabilitació 
d'habitatges afectats per aluminosi. 

La primera és la 402, del diputat Sr. Miquel Guasch i 
Ribas, del Grup PP-UM, relativa a import de les ajudes per 
a la rehabilitació d'habitatges. Té la paraula el diputat Sr. 
Guasch i Ribas. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Volíem saber 
quin és I'import deis ajuts concedits per a la rehabilitació 
d'habitatges afectats per aluminosi. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Té la parau la el ConseJler Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDE NAC¡Ó DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, amb molt gust li contesta
ré. En aquesta materia, el Govern Balear, conjuntament 
amb el Govern Central, via un conveni, han aplicat, des 
de I'any 92 fins a I'any 95, una xifra total de 228 milions 
de pessetes, arrodonint, relatius a 519 expedients. Aixo 
és tot. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula e l Sr. Guasch? No. 
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1.2) Pregunta RGE núm. 406/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sin tes, del Grup Parlamenta
ri PP-UM, relativa a instaHacions temporals en platges. 

Passam a la segona pregunta, que és la 406, del diputat 
Sr. CristOfol Huguet i Sintes, del Grup PP-UM, relativa a 
control d'instal·lacions temporals a platges del litoral balear. 
Té la paraula el Sr. Huguet i Sintes. 

EL SR. HUGUETI SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller. 
Sempre ha estat conflictiu, i motiu de notÍcies als diaris, la 
situació deIs establiments temporals a les platges. Des que el 
Govern ha decidit actuar en aq uest tema, com ha estat o 
quines han estat les seves activitats per millorar aquesta ocu
pació d'instal'lacions temporals a les platges de les lIjes Bale
ars'l 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies. Sr. Huguet. Té la paraula el Consel ler Sr. Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, com voste sap molt bé la labor 
del Govern Balear en aquesta materia és normativa en orde
nació, i no ho és mai quant a controlo autorització. A 
aquests efectes el Govern Balear ha dictat una orclre, relativa 
a criteris c1'ordenació c1'establiments no temporals, així com 
34 resolucions , que afecten el conjunt de municipis amb zona 
d'incidencia marítima-terrestre. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

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

EL SR. I-IUGUET 1 SlNTES: 

Sí, creu clones, Sr. Conseller, que s'l1aura millorat aquell 
descontrol que hi havia , entre autoritzaciolls de marina, 
autoritzacions de costes, amb aquesta ordenació que ha duit 
a terme el Govern de la Comunitat Autonoma? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Prec silenci als diputats, per favor. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, tenc la confianc;a que hagi 
ajudat, hagi contribu'it a una millora respecte de la gestió 
d'aguesta zona. No obstant aixo, he de dir que avui en dia, 
encara ens trobam amb una certa contenció respecte de la 
materia perque, de fet, és dificultós arribar a acords amb 
ad ministracions competents respecte d 'una area de molt 

incidencia. Comandancia de Marina, (oo.) de J'Estat i 
Govern Balear, pens que l'esfor~ comú de tots nosaltres 
ha de ser arribar a acords quan abans possible. Gracies. 

1.3) Pregunta RGE núm, 680/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Caries Cañellas i Fons, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a actuacions en materia 
de torrents. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam a la tercera pregunta, 
que és la 680, del diputat Sr. Caries Cañellas i Fons, del 
Grup PP-UM, relativa a actuacions en torrents. Té la 
paraula el Sr. Cañellas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, ens agradar ia 
que ens eligués, dins el controvertit tema de torrents, 
quines accio ns són les que té previstes la Junta d'Aigües 
clina I'any 1995 en materia de millora ele la situació deis 
torrents de Balears. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula el Conseller. 

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

Sr. Presiclent. Sr. Diputat, amb molt de gust. L'acció 
elel Govern Balear en materia de torrents, -materia en 
la qual és competent de forma directe a partir el'aguest 
mes de febrer- es refereix a un conjunt el'actuacions, que 
es poden referir a uns imports que, sumats, ronden la 
xifra ele 547 milions ele pessetes, amb un elesglossament 
ele quasi 28 actuacions. 

Per altra band a, el Govern Balear, via gestió del 
conveni que hi ha formalitzat amb l'Estat, amb data 
abril de l'any 93, ha clesenvolupat direcció d'obra per un 
conjunt el'obra que puja la xifra de 1.218 miliol1s de 
pessetes, amb un a serie d'actuacions que pugen a vuit. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Cañellas? Té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

No fa liS ele la paraula. 
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lA) Pregunta RGE núm. 686/95, presentada per l'Hble. 
Sra. Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a edició de discs en catala. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 686, de la diputada 
Sra. Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup PP-UM, relativa a 
ajudes a l 'edicció de discs en catala. Té la paraula la Sra. 
Ferrer. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
l1er de Cultura, estavem interessa ts en saber quines eren les 
empreses que han sol'licitat el suport fonografic a I'edició de 
discs en catala? 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Ferrer. Té la paraula el Conse ller Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTU RA. ED UCACIÓ 1 
ESPORTS (Bal"tomeu Rotger i Amengual): 

Grac ies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Pilar 
Ferre r, miri. dins e l 94 , i previa convocatoria en el butlletí, 
en e l !30CAIB, han sol'licitat i obtingut aquest supon les 
empreses següents: Produccions Blau S.L., Ona Digita l S.L. , 
per valor de 400 discs. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gn'tcies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
la SI·a. Ferrer'.l No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 693/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joaquim Ribas i de Reyna, del Grup Parlamen
tari PP-UM, relativa a pla de suport a la modernització del 
comen;. 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 693. del diputat 
Sr. Ribas de Reyna. del Grup PP-UlvI. relativa a pla de su
port a la modernització del comen;. Té la paraula el Sr . 
Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 
'. 

Muchas gracias, Sr. Presidentes. Sras. y Sres. Diputados. 
Yo quisiera pedir al Conseller de Comercio si me podría 
decir cuáles han sido las ayudas económicas concedidas por 
la Conselleria de Comercio e Industria dentro del plan de 
apoyo de modernización del comercio a la pequeña y media
na empresa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Té la paraula el Conseller 
Sr. Triay i Humbert . 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDUSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, el pla de suport 
al comer~ que, practicament va ser aprovat a finals del 
92, estava destinat a dues línies concretes de supon, una 
al credit subvencionat i l'altra a la subvenció directa a 
fons perdut. En el 92 varen ser subvencionades, en els 
dos darrers mesos de I'any, cinc expedients, amb una 
inversió indu'ida de 172 milions de pessetes, i la quanti
tat aportada pel Govern va ser de 39.369.000 pessetes. 
En subvenció directa, set expedients, amb una inversió 
induí'da de 163 milions, i una subvenció abonada pel 
Govern de 23 milions de pessetes. 

la en el 93, que hi va haver dotació press upostaria 
per él tot I'exercici, es varen aprovar 54 expedients. amb 
una in vers ió indu'ida del uedit subvencionat ele 778 
milions ele pessetes. i una aportació del Govel'll ele 96 
milions ele pessetes. Quant a subvenció directa. en el 
mateix any 93, 51 expeel ien ts , amb una inversió inelu'ida 
cI'uns 400 Illilions ele pessetes. i aportació elel Govern de 
58 111 i l ions. 

Ja en el 94, 66 expedient~. inversi ó indu'ida 729 
milions, subvenció abonada 75 miJions de pessetes. 
QUélnt a subvenció directa, a fons perdut, 76 expedients, 
una inversió indu'ida aproximadament de 650 milions de 
pessetes, i aportació del Govern de 101 milions ele pesse
tes. 

Aixo vol clir que, des de l'inici elel pla i fins ara, s'h:¡ 
clonat suport a 271 expeclient. Aixo ha duit com a conse
qüencia una inversió indu'ida d'aproximadament 3.000 
milions de pessetes, i el Govern ha aportat, aproximada
mento entre un 13 i un 15%, que són uns 395 milions cle 
pessetes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Ribas de Reyna? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 804/95, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a yaloració 
que es destinÍ una partida menor que la pressupostada 
als ser veis del Pla de prestacions socials basiques pel 
Consell Insular de Menorca. 

Passam a la sisena pregunta, que és la 804, de la 
diputat Sra. loana Maria Barceló i Martí, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a valoració que es 
destini una partida menor que la pressupostada al serveis 
del pla de percepcions socials basiques pel Consell Insu
lar de Menorca. Té la paraula la diputada Sra. loana M. 
Barceló i Martí. 
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LA SRA. BARCELO 1 MARTI: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, quina és la valoració 
que fa el Govern de la Comunitat Autonoma del fet que el 
Consell Insular de Menorca destini 11,5 milions de pessetes 
als serveis del pla de prestacions social s basiques, als objec
tius establerts d'informació i orientació, prevenció i inserció 
social, ajuda a domicili i allotjament i convivencia quan dis
posa d'un pressupost inicial finalista de 36,5 milions de pes
setes per a aquest any. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Conseller de Sémi-
tat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gnlcies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Sra. Barceló, 
a mi no em consta que sigui eI'aquesta manera. De moment, 
crec que ens estam referint a rany 1994. Si ens esta m refe
rint a I 'any 1994, llavors, segu r que no és el 'aq uesta manera 
sinó que, en realitat, el Consel1 Insular ele Menorca, elesti na 
al pla ele prestacions socials básiques 36.551.585 pessetes. 
Aquesta quantitat es va efe<;.tual=-el'acorel amb el conveni que 
l'esmentat Consell Insular de Menorca i els ajuntaments ele 
Maó, Es Castell, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal, Ferreries, 
Es Migjorn Gran i Ciutadella varen formalitzar al respecte, 
essent, per tant, la quantitat esmentada la que destinen al pla 
i no els 11,5 milions que figuren a la se va pregunta. És a dir, 
no acab d'entenelre eI'on surt aquesta xiha. Gnkies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrero Vol tornar afer ús ele la paraula la 
Sra. Barceló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Aquesta pregunta surt basicament 
que, enguany, igual que I 'any passat, el ConselI Insular ele 
Menorca, qui governa el ConselI Insular ele Menorca, va 
presentar un pla ele prestacions socials basiques sobre aquesta 
quantitat d' 11,5 milions ele pessetes, amb l'agravant, i front 
a les nostres elenúncies ele rany passat, que no es" gastaven 
tots els doblers elestinats a aquest pla, enguany s'ha inc\os 
dins aquest pla, i per aixo puja la quantitat que quadra el 
nombre definitiu, el que fa referencia a les subvencions a 
places geriatriques, tal com va confirmar la porta ve u del 
Consell Insular. Per tant, sí volelríem saber I 'afirmació del 
Conseller que creu que és correcte el finan¡;ament del pla ele 
prestacions socials basiques i, per tant, esta d'acord que 
s'inclogui dins aquest pla un servei específic que s'estableix, 
com són els centres, I'atenció a la tercera edat, i les places 
geri~triques, que normalment és un servei específic, i que 
no entra elins el marc elel pla ele prestacions socials basiques. 
Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
T AT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats, Sra. 
Barceló. Hi entra. Des de juny ele I'any 93, i ho varem 
reafirmar a la conferencia sectorial d'acció social el mes 
ele maig del 94. Vul1 dir que sí que entra elins el pla ele 
prestacions socials basiques el pagament de places de 
tercera edat. Vu 11 dir que hi entra específicament des de 
juny del 93, i elurant tot el 94. Per aixo, aquest convenio 
Si no, aquest conveni es transformaria en il'legal, i és un 
conveni que nosaltres consicleram legal i, a més, I'han 
firmat totes les institucions i, d'alguna manera, nosaltres 
I'hem remes al Ministeri. És a di;, hi entra des de juny, 
que jo sapiga segur, elel 93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 737/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Gómez i Arbona, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a iguaItats de 
condicions davant 1 'administració autonomica. 

Passam a la setena pregunta, que és la 737, del dipu
tat Sr. Antoni Gómez Arbona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a igualtat de conclicions clavant 
l'aclministració autonomica. Té la paraula el diputat Sr. 
Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓ¡vIEZ 1 ARBONA: 

Grilcies, Sr. President. Considera el Govern de la 
Comunitat que els mallorquins, menorquins, eivissencs 
i formenterencs poden realitzar els tramits administra
tius clavant la Comunitat Autonoma en les mateixes 
condicions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Arbona. Té la paraula la Vicepresidenta 
Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Considerem que sí, i és la 
intenció d 'aquest Govern que es puguin realitzar amb 
igualtat de condicions tots els tramits, pero som consci
ents que tenim una realitat de quatre illes, i aquesta 
realitat de quatre illes és aquí, pero sí que feim tot 
I'esfor¡;, tant cles de l'impuls de transferencia de compe
tencies als Consells Insulars, com des de distints depar-



5910 DIARI DE SESSIONS / Núm. 142/21 de febrer del 1995 

taments del Govern perque aixo sigui una realitat efectiva. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Gómez Arbona? Té la paraula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr. President. Sra. Consellera, jo crec que hi ha 
nombrosos casos que demostren que el Govern Balear no ha 
afavorit tot el que devia que els menorquins, eivissenc i for
menterencs se sentin igual que els mallorquins. Resulta que 
els sanitaris menorquins, per ser iguals que el seus companys 
mallorquins, han de gastar més ele 100.000 pessetes per po
der acuelir a un curs que es fa aquí, durant una setmana, de 
7 a 9 del vespre; quan resulta que els anuncis de convocatori
es de places que fa Sefobasa i apareixen en els medis de 
cOll1unicació, ineliquen que les sol'licituds s'han ele presentar 
aquí, a Palma; quan els arbres de Sefobasa, segons els anUl1 -
cis que apareixen als meelis de cOl11unicació només es poden 
comprar a ls vivers de Palma; quan resulta que les sol· licituds 
per accedir al pl a de cOl11er<; del Govern Balear. segons el 
que surt als diaris, nOl11és es poden presentar a les oficines 
de Palma; quan tot aixo succeeix, és quan els menorquins, 
eivissencs i formenterencs es poden demanar, i amb raó, si 
realment existe ix el que s'anomena Govern ele les Illes Bale
ars o si és únicament Govern de Mallorca. 

Jo crec que si volem construir una COl11unitat Autonoma 
ele les Illes Balears, on mallorquins, menorquins, eivissencs i 
formenterencs se sentin plenament identificats seria conveni
ent cOl11en<;ar per eliminar les discriminacions existents. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez Arbona. Té la paraula la Sra. Esta-
ras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Miri, Sr. Arbona, voste pretén 
aquí enfrontar illes i fer política en temps de campanya i jo 
em neg a aixo. Moltes gracies. 

(Remar de veus) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.8) Pregunta RGE núm, 740/95, presentada per 
I'Hble, Sr. Diputat Lloren!; Rus i Jaume, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a seguiment per con
trolar l'autorització d'introduir el Francolin a Mallor
ca. 

Passam a la vuitena pregunta, que és La 740, del 
diputat Sr. Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a seguiment per controlar I'autorització 
d'introduir el francolí a Mallorca. Té la paraula el Sr. 
Rus . 

EL SR. RUS 1 JAU ME: 

Gracies, Sr. President. Supos que, amb molt gust, el 
Conseller d'Agricultura em contestara el tipus de segui
ment que fa la seva Conselleria respecte o a partir de 
l'autorització donada per tal el'introduir el francolí a 
Mallorca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Rus. Té la paraula el Conseller Si". Mo
rey. 

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

Gracies, Sr. President. Efectivament, li contest amb 
molt de gust, com sempre faig amb voste, que sempre fa 
preguntes intel·ligents. El primer que hem de dir és que 
per al seguiment del tema del francolí, hem de partir ele 
la idea que aíxo és una experiencia pilot, o sigui, és una 
experiencia, no és una introducció del francolí a Ma
llorca. El francolí existia ja, existeixen proves a retaules, 
per exemple, al de I'església de Sant Antoni, recentment 
restaurat pel Consell Insular , és a dir, és una re-intro
ducció. 

Bé, després de J'exposició al públic, la Com issió 
Provincial de Medi Ambient va exigir que es creas un 
grup ele feina per supervisar I'exper iencia. Aquesta 
Comissió Balear de Medi Ambient va ap rovar el pla de 
feina d'aquesta experiencia i s'ha fet el següent: s'han 
fet observacions, analisis sanitaris i tractaments anti( ... ) 
i anti-parasitaris de, tots els francolís. S'han pesat en 
al llat cadascuna de lés aus. S'han adaptat durant 15 díes 
a les finques , s'han amollat des de les gabies correspo
nents i a Son Granada, en el terme municipal de Lluc
major. 

S'ha fet un cens previ de totes les gal'lin<lcies que hi 
havia a la zona, és a dir, pereliu i faisa, amb elata 9 ele 
desembre del 94. L'amollada es va fer día 15 de desem
bre i dia 22 de desembre, i s'ha visitat i recorregut, i 
s'ha fet un cens setmanal -Ji puc dir les dates, pero no 
tenen importancia, per no cansar-Io- per part de perso
nal expert am b observació i anotació de les incidencies. 
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Que esta passant en aquests moments? El francolí s'a
dapta bé al medi, sense que s'hagin observat despla<;aments 
de les altres especies, és a dir, no ha provocat una alteració 
en els biotops de les altres especies, i les baixes que hi ha 
hagut es poden considerar normals quan es produeixen en 
repoblacions amb animals de granja, que es defensen mala
ment davant els depredadors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Rus? Té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gr:kies, Sr. President. El seguiment administratiu jo crec 
que el fa, perque voste sap que, efectivament, aixo és una 
re-introducció. Voste sap que és UD animal que esta extingit 
a Europa. Només a Xipre i a Asia Menor existeix, en aquests 
moments, en petites quantitats, i aquí s'havien creat una 
serie d'expectatives, com voste sapo en un grup de persones 
interessades en aquesta re-introducció, i el seguiment no 
només es tI'acta de fer-lo a nivell administratiu. Voste sap 
que tots els que s'han amollat més que morir pels depreda
dors, com voste ha dit, han mort pels depredadors de les 
armes, deis cac;adors de I'envoltant. Per ventura, també 
s'hauria de fer un seguiment per part deis responsables de la 
Conselleria. . 

Pero el que li he de di r és que les persones que, en 
aquests moments, es dediquen al tema, estan queixoses que 
no es faci una constant vigilancia per tots els entorns, perque 
creuen que I'experiencia positiva seria que tots aquells que 
han crescut, com voste ha dit, en captivitat, intentassin la 
reproducció pels voltants, i la manca de vigilancia necessaria 
no ha permes que cap d'ells no pugui sobreviure. 

Jo, per tant, com que crec que aixo és un animal que pot 
crear bones expectatives -voste sap que és de la família deis 
facioniformes- i que pot donar joc una alternativa a la perdiu 
dins Mallorca i, per tant, jo voldria que vos te hi posas es
ment, i que fes un seguiment no tant administratiu. de les 
ajudes donades a aquestes ( ... ), sinó a més de cuidar que la 
vigilancia, per part de la Conselleria, sigui ferma en els vol
tants de les grans ( ... ). Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Té la paraula el Conseller Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Bé, jo coincidesc amb voste que 
qualsevol alternativa a la perdiu s'ha d'afavorir. Crec també 
que s'ha fet un seguiment adequat, ja que s'ha fet cada set
mana. A nosaltres ens agradaria mol!, efectivament, que 
aquesta experiencia fos positiva, perque creim realment que 
donaria una mica de vida a tot el tema i el món de la cac;a 

que, encara que hi hagi gent que hi estigui contra, som 
molts els que pensam que és un recurs interessant de 
cara al medi rural. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.9) Pregunta RGE núm. 806/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Cosme VidaI i Juan, del Grup Par
lamentari MIXT, relativa a financ;ament de la nova seu 
del consell pitiús. 

Passam a la novena pregunta, que és la 806, del 
diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a financ;ament de la nova seu del Consell Pitiús. 
Té la paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Gracies, Sr. President. Sres. Oiputades, Srs. Oiputats. 
No sé si el membre del Govern que em contestara, em 
clira que és una pregunta intel'ligent, pero esta referida 
a un edifici que, deien, que titilen o denominen in
tel·ligent. És concretament que, tenint en compte que el 
Govern Balear es va comprometre a financ;ac la cons
trucció d 'aquest nou edifici COIll a seu del éonsell Insu
lar i servicis de 1 'executiu regional, interessaria saber si 
també el cost afegit clerivat de les modificacions que del 
pressupost inicial fa el President de I'ens insular d'Eivis
sa i Formentera, si sera també a carrec del Govern de 
la COll1unitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr . Vicia!' Té la paraula el Conseller Sr. 
¡vIatas. 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA 1 HISENOA 
(Jaume Matas i Palou): 

Sí. gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. El 
Govern d'aquesta COll1unitat Autonoma, Sr. Vida!, no 
té coneixement d 'aq uestes rectificacions i modificacions 
que voste diu que ha fet el President del Consell Insular 
d'Eivissa. L'únic que li puc dir és que el final1(;ament 
d'aquesta construcció s'ha fet amb distints convenis que, 
en algun cas, han tengut caracter anual o plurianual, i 
que s'han resolt al Ilarg de ja fa un parell d'anys. Per 
tant, en aquest moment, la contestació és que el Govern 
no té cap coneixement relatiu a aquestes modificacions 
que voste diu que fa el President del Consel!. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Té la paraula el Sr. Vidal i Juan. 
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EL SR. VIDAL I JUAN: 

Resposta intel·ligent. Pero jo ti he de dir una cosa. Que 
vertaderament no som jo qui ho die, és el propi President del 
Consell Insular que ha fet manifestacions al respecte, ha 
sortit a tots els mitjans de comunicació. Pero no ho sé, una 
obra en la qual tant ha contribult el Govern de la Comunitat 
Autonoma, m 'estranya molt que no tengui coneixement 
d'aixo. 

De totes maneres , amb la seva contestació ve a dir que 
bé, que ha estat una decisió unilateral, i que, per tant, vostes 
no en tenen coneixement i, per tant, si no hi ha uns compro
misos al respecte el Govern no assumeix aquest cost afegit. 
Gracies . 

EL SR. PRESIDENT; 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Voldria que, per favor, entengués 
exactament el que he dit. El que he dit és que el Govern no 
en t~ coneixelllent, no he dit res més. Aixo no vol dir que, 
en un moment determinat, es pogués plantejar qualsevol 
altre tipus de conveni, entre els Consells Insulars i el Govern 
d'aquesta COl1lunitat Autonoma i pogués ser assolit. 

Jo insistesc, I'expressió de les meves paraules ha estat 
clara, i ha estat simplement aquesta: que el Govern, en 
aquests 1l10111ents, no té cap coneixel1lent que hi hagi cap 
tipus ele modificació sobre aquesta construcció ... Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies . 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

S.í, Sr . Marí, per que em demana la paraula? 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Per al·lusions. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc, Sr. Marí. No ha 1J0c ... 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Jo he sentit el President del Consell Insular d'Eivissa, i el 
President elel Consell Insular d'Eivissa és Antoni Marí i 

Calbet, i s'estan dient una serie de falsedats, impropies 
de les persones que les diuen . 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Marí, jo vul! fer l'observació que el torn 
d'aHusions només és possible dins el torn del debat. En 
el torn de preguntes i contestacions, preguntes que fa el 
diputat i contestacions que fa el Govern, no és un debat 
L en conseqüencia, no hi ha lloc al toro d'al·lusions. 

EL SR. MARÍ ] CALBET: 

Gracies, Sr . President. Faré una pregunta, Ilavors 
parlaré del que em donanl la gana. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acorcl, Sr. Marí. 

1.10) Pregunta RCE núm. ~5, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Antoni Pons i Villalonga, del Crup 
Parlamentari PP-UM, relati"a a transport per carrete
ra a Balears. 

Passam a la desena pregunta , que és la 720, del dipu
tat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a transport per carretera. Té la paraula 
el Sr. Pons i Villalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Sí, gracies , Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Dipu
tats. El Gru p Parlamentari PP- U M d 'aq uest Parlament 
voldria fer la següent pregunta, que és quines motivaci
ons han duit al Govern cI 'aquesta Com unitat a aprovar 
el clecret 123/1994, de clia 15 de desembre, que moclifica 
el regim jurídic de les autoritzaciolls ele transport per 
carretera. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr. 
Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, les raons són diverses. La 
primera és que feia falta, en certa manera, recopilar en 
un sol decret el que era normativa dispersa. La segona 
i molt important, és que amb aquesta norma s'eliminen 
les quotes, cosa amb la qual anticipam el que sera una 
realitat clara i certa l'any 98, la !libertat de mercat en 
transports. 1 tercera, hem volgut que les empreses que 
arriben noves al sector es vegin inciclides per una doble 
vinculació: primer, empreses de major dimensió respecte 
que. per ara entrar en el sector, fara falta aportar, bé, 
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seixanta tones, bé 150 places, mai no seran empreses d'un sol 
camió, i segon que els vehicles que entrin en el sector de 
forma nova siguin vehicles amb menys antiguitat, passant de 
sis anys a tres. I aixo és tot. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies. Sr. President. Per agrair I'explicació i fer constar 
que els empresaris esperaven aquest decret, que és més flexi
ble que la norma anterior i que. sobretot. dóna més marge 
d'autorització de transpon per carretera. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. 

n.1) Proposició no de llei RGE núm. 398/95, presentada 
pels grups parlamenlaris SOCIALISTA i PSM i EEM, rela
tiva a solidaritat amb el poble de Rwanda. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia. que correspon a 
proposicions no de Ilei, i,.en primer Iloc veurem la 398, pre
sentada pels Grups ParJamentaris SOCIALISTA i PSM 1 
EEM, relativa a solidaritat amb el poble de Rwanda. Vull fer 
I'observació que, per part deis portaveus deis distints grups 
parlamentaris, se m'ha fet arribar la possibilitat d'arribar a 
un consens en aquesta proposició no de llei, en virtut del 
qual es pro posa l'addició d'un nou paragraf, a pro posta elel 
Grup Parlamentari PP-UM, cosa amb la qual es renunciaria 
a entrar en debat sobre aquesta proposició no ele Ilei. i se'm 
demani que la sotmeti a aprovació per assentiment en el pie 
ele la Cambra. Jo, en aquest cas, no donaré lectura a tot el 
text de la proposició no de llei. que veig que és bastant Ilarg. 
no obstant aixo demanaria que quedas reprodu'ida en el 
diari ele sessions, i s'hi afegiria aquest nou punt que demana 
el Grup PP-UM. 

El Parlament de les Illcs Balears, preocupat: 

- Pel genocidi del poule rwandes i per les seves dram¿ili
ques seqüeles que afecten no tan sois la nació rwandesa. sinó 
també els pai'sos fronlerers deis Grans Llacs africans -Bu-
rundi. Zaire, Ta¡¡zánia i Uganda. . 

- Perque no es fa malauradamel1l política de prevenció 
que evitaria moltíssimes morts i molts de sofrünel11s. 

- Per la ineslabilital política que creen dins la regió a
queslS tipus de conflícles i per la salul pública i la seguretat 
de miliolIs de persones que s'han hagUl de refugiar dins els 
paisos veins. 

- Per les greus conseqüencies ecologiques que tal aLto 
genera. 

- Pel fet que ['odi, la venjanfa i la port a l'extensió del 
conflicre dificulten seriosament els esforfos de pacificació de 
la regió. 

- Per les seriases dificulLalS d'aquesls pobles per enge
gar Uo consolidar processos democratics sense el concurs 
de la Comunicat Internacionals. 

condemna: 

- La permanent impunÍlat dels violadors dels drets hu
mans i dels instigadors de matances i confUctes il1lerCt
nics arreu del món. 

- La lentitud i poca contundencia en que la Comuni
lal Internacional sol respondre davant drames d'aquesla 
magnillld. 

- Els silencis de la Comwúlat Internacional davantles 
conclusions de les investigacions que sobre violacions dels 
drels hwnans dins aquesta regió s 'eslan eXlraienl. 

Acorda dirigir-se : 

1.- Al Ministeri d'Afers Estrangers del Govern espa
nyol perquc: 

1.1.- Faci les degudes gestions davanl els eSlalS mem
ures del Consell de Segllretal de ¡'Organilzació de les 
Nacions Unides perque: 

a) Es lrebal/i seriosamenr en la reconslrucció deIs 
sislemes judicials deis pai'sos afectals per aquesls 
conflicles imeremics, amb la finalilal que els dús 
siscemes acwii1 de forma compefelll, justa i imparcial. 

b) S 'exigeixi als responsables polítics dels pai'sos deis 
Grans Llacs africans que s 'acabi d 'una vega da amb la 
impunÍlat deis colpistes i deis instigadors de malances 
i que aquests siguin posals en mans de la jusu'cia, 
assistida aquesta per observadors ilUemacionals ex
perts en el lema. 

c) No es concedeixi mai una amnistia general als que 
hagin estat complices de l'eSSamelU de sang, sense que 
aquesls sigllin posals en mans de la juslícia ¡que els 
IribunaL~ hagin emes els diclamens pertinenls. 

d) Se superl1isi o eslimuli de forma eficar i perma
nem, amu la dOlació pressupostaria pertinellt, els 
mecanismes d 'observació i supervisió més adiefUs -per 
exemple. amb l'enviamem de la po licia civil (CIV
POLJ de l'ONU- deis processos democratics d 'aquesls 
pai'sos. 

e) Es dolÍ als dits pai'sos dels experls inlernacionals 
necessaris per a l'assessoramelll en temes de defensa 
dels drelS humans i de l'exerció de la justícia i en la 
formació en aquesls camps de la policia i dels mili
tarso 

f) S 'exigeLtin garanries de segurelal a cadascun dels 
governs d'aqllests pai'sos i s'arbitrin els mecanismes 
adequals i les ajudes hwnanÍlaries necessaries perque 
els refugials puguin, volwuáriamel1l i sola supervisió 
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internacional, retamar al seu país d'origen per recons
lruir-lo en pau i juslícia. 

g) Se sigui respectuós, a través de tates les intervencions 
deis estats membres, amb la idiosincrasia i els valors cultu
rals de cada un deis paisos on aquells intervinguin. 

h) Es doni supon a la creació del Tribunal Penal Interna
cional PermanelU amb jurisdicció global proposal a l'As
semblea General de l'ONU, com a principal garancia pe/' 
acabar amb l 'esmelUada impunitat. 

1.2. - Aconselli sobreta! als governs europeus més lligals 
amb els paisos deis Grans Llacs africans, perque per un 
costal, condicionin la seva cooperació al respecte als drets 
Iwmafls, a la l/uila contra la impunital, a la garantía de just{
cia del poder judicial i al respecle als dre!s de IOles les elnies 
que conformen cada paIs i, per l 'allre, acwiiI més de formo 
preventiva que ananl a remole deis esdevenimel1ts sagnanrs o 
deis conflicles de tan elel1ar COSI social i huma. 

1.3. - Assumeixi un compronus ferm per cal de cOlllroLar 
de forma efectiva la venda d 'armes, ¡que aquesra es prohi
beixi absolulame/ll aLs paisos que incompleixen els lraClalS 
inlernacionals sobre els Drels Humans. 

2.- Al ParLamell/ Europeu perque: 

2.1.- Es dllguin a terme el més avia¡ possible les diferel1ts 
resolucions preses en el seu si en benefici d 'aqllesls paisos, 
sobrelOl les referents a l 'enViamel11 d 'observadors a Rwanda 
i al Burul1di, aportant la dOlació pressllpostaria que ho faci 
viable. com a garanlia perque es puguin estimular processos 
democratics o consolidar els ja engegals, es respectin e/s drels 
humal1S i els refugiats puguin retornar al seu país. 

2.2.- Es defensi la creació del dil Tribunal Penal 1ruema
cional Permanenl. 

2.3.- S 'arbitrin aiudes degudamen! controlades perqllc els 
rejúgials Pllguin retomar, sota garanties, al seu pals d ·origen. 

3.- A la Unió Europea per tal que: 

3.1. - Exigeixi aLs estats membres que, abans d 'autarltzar la 
transferencia de recursos mililars, de segurelal i de policia, 
eSludií' la finalital deis equips miliLars a transferir. 

3.2, - Inclogui dins les seves prioritats la cooperació amb 
aquests paisos, amb els mecanismes de control adients per tal 
d'estimular el seu desenvolupamem economic i el seu progrés 
social. 

3.3.- Financii" programes educatius en el camp deis drets 
humans i de fonnació deis rnilitars i la policia per al mante
niment de la pau, de la promoció de la dona i del respecte a 
la seva dignital COIJ1 a tal, de laformació en el cooperativísme 
i de la dil'ersifícació d'oficis i de fonts de producció . 

4.- A l'Organltzació deis Estals Africans (OUA) per 
tal que: 

4.1.- Estimuli i ajudi a consolidar dins tats aquests 
paisos processos democratics, tal i respectant els seus 
patrimonis culturals i la seva idiosincrasia. 

4.2,- Col fabori amb tals els mitjans al seu abast a 
l'eslabilital política i social i al desenvolupament econo
míc equilibrat de la zona, per evitar que cap d'aquests 
paisos hagi de repetir la dramatica experiencia de Rwan
da, 

4.3.- Es comprometí a advertir a la Comunitat Inter
nacionaL deis previsibles conflictes que es puguill anar 
preparal1l dins aquesls paLms, perque 110 s 'interl'engui 
massa lard i qllan les cOllseqüencies, scmpre dramari
(jUCS, 'iiguin ia gairebé imparablcs. 

En conseqüencia, deman al pie si es pot considera¡
aprovada per assentiment aquesta proposició no de Ilei. 
Queda, doncs, aprovada per assentil1lent la proposició 
no de Ilei 398. 

IL2) Proposició no de llei RGE núm. 382/95, presen
_ tada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a creació 

d'una xarxa comerCial per donar serveis a I'exterior a 
les empreses, productes i serveis de les Illes Balears. 

Passam ara a la proposició no de Ilei 382, del Grup 
Parlamentari MIXT, relativa a creació d'una xarxa co
mercial per donar serveis a I'exterior a les empreses, 
procl uctes i serveis cle les Illes Balears. Té la paraula, en 
nom del grup proposant, el cliputat Sr. Pascual i Amo
ros . 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 

Sr. President. Sres, i Srs. Diputats, En aquests 1110-

ments, s'esta discutint el pla de reinclustrialització cle les 
Illes Balears, que preveu una serie d'ajuts per a les el11-
preses del sector industrial. També hi ha, en aquest 
Parlament, el pla estrategic de competitivitat, que té un 
capítol destinat als sector tradicionals dins una filosofia 
de captació d'empreses de I'exterior perque es racliquin 
a la nostra terra, per~ també sense descuidar les empre
ses ja existents, per clonar-los un camÍ, una sortida per 
a la seva supervivencia i per al seu desenvolupament. 

D'altra costat, a través de l'empresa Foment Indus
trial, s'ha donat suport a alguna empresa concreta per a 
la comercialització deis seu s productes. En record una 
del pla de la sabata -per ventura n'hi ha alguna altra-, 
pero no s'ha fet una acció de fomentar I'exportació de 
productes de les Illes Balears, amb caracter general, i 
per les empreses petites, per les empreses que o tenen 
mitjans suficients per crear la se va propia línia cle distri
bució, que no tenen mitjans suficients per anar a I'exte
rior -J'exterior vol dir ¡'exterior de les IlJes Balears, 
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normalment fora d'Espanya- a crear la seva propia xarxa 
comercial tots sois. 

Aquesta proposició no de !lei, que té vuit punts, que 
estan inter-relacionats, té una filosofia clara: potenciar el 
sector industrial, pero no una empresa o dues empreses d'un 
sector, que siguin les punteres o les més grosses, sinó poten
ciar els sectors industrials, amb caracter general, o sigui, 
incloent les petites i mitjanes empreses, de manera que ten
guin més facil la venda de productes a I 'exterior, de manera 
que tenguin més facil, per exemple, I'associació, també, 
d 'aquesta empresa d'aquÍ amb altres empreses de la Comu
nitat Europea. Per tant, es tracta d'un conjunt de mesures 
destinades a potenciar la petita i mitjana empresa balear. 

Hi ha 8 punts, a la proposició no de !lei que, com he e1it , 
estan inter-connectats. El primer és que el Parlament insla 
el Govern a crear una xarxa comercial que serveixi, que e10ni 
servei a les empreses de les 1I1es Balears que vulguin radicar
se a rexterior, i en aquesta xarxa -eviclentment la forma 
jurídica no es e1iu aquí, pero s'hauria ele fer- també hi han 
de participar les empreses públiques, que eluen tasques relaci
onaeles amb aquest ambit. amb aquestes fe ines. amb I'expor
tació en concret. Naturalmen1, ja que es fa tot aixo, tumbé 
aquesta propia xarxa, aquesta xarxa comercia I tam bé pot fer 
tasques per a I'atracció el ' inversions cap a les Illes Balears. 
Vull dir que., si feim una cosa en conjunt, hem ele rendibilit
zar al maxim la seva feina i, per tant, diversificar, en aquest 
caso Aixo és I'objecte del pu nt n limero 2. 

El punt número 3 fa referencia a crear un pla d'ajut 
permanent per a les empreses. amb unes finalitats consistents 
en facilitar la recerca i consolidació c1 'operacions d'associació 
amb el11preses de la Unió Europea, i amb I'exportació, o 
sigui. dos objectius cOl11plell1entaris, un afavorir J'associació, 
com he dit abans. amb el11preses de la Unió Europea, i un 
altre per fomentar l'exportació directa o bé intercanviar 
productes amb aquestes empreses ele la COl1lunitat. 

Pero naturall11ent, aquÍ hi ha entitats, com són les d .ma
res de comen;. les associaciol1s patronals, i la banca, evi
dentment, que han de participar en tota aquesta operació 
promoguela des del Govern. Per tant, el Govern ha de coor
dinar el sector bancari, les camares de comere; ¡les associa 
cions patronals en aquest conjunt d'accions que s'obria a 
través d'aquest ens que crei' la xarxa comercial. Per tant, 
coordinaria lOts aquests sectors per fer les accions de promo
ció deis nostres productes i de les nostres empreses a I'exteri
or. 

Naturalment, com que és difícil per a les petites empre
ses, i requereix una inversió important per a les petites i 
mitjanes empreses voler vendre a I'exterior, també fa falta 
que aquestes empreses tenguin un finanlSament que no sigui 
massa costós, o sigui, que tenguin línies preferencials, a ser 
possible, i aquÍ es demana -naturalment ja sabem que el 
Govern, I'únic que pot fer, són gestions, no pot fer res més, 
no pot obligar la banca a la creacÍó d 'aquestes línies credití
cies preferencials o que tenguin un interes més baix-. que el 

Govern faci gestions. 1 el Govern té una autoritat sufici
ent per aconseguir coses al respecte. El Govern té una 
potencia que pot fer que la banca s'hi involucri si real
ment es fa el que toca entre tots per posar en marxa 
aquesta xarxa comercial que és 1 'objecte d 'aquesta pro
posició no de lIei. 

Evidentment, si feim aixo a través de la banca, el 
Govern també hi ha de col·laborar, i ha de crear el 
suport financer suficient per al finane;ament deis stocks 
i per a la creació d 'aquestes xarxes comercials. Hi ha un 
error material, d 'escriptura, en el punt 6, que diu "crear 
amb el suport financer", ha ele dir "crear el suport fi
nancer". M'agradaria que se'n prengués nota, perque la 
paraula "amb" sobre en aquest caso 

Els punts número 7 i 8 tracten també, elins la matei
xa línia. d'animar la secció exportadora, o sigui, de fer 
una campanya perque les nostres empreses exportin, j 

ele fer un pla ele markeLing de cOlllercialització, per 
abaratir els costos. Tot aixo va \Iigat amb la creació ele 
la xarxa comercial. 

Són 8 punts, per tant, que són complementaris, que 
van a una mateixa finalitat. que ja he dit al principio La 
finalitat és establir unes accions concretes per al sector 
industrial. per a la petita i mitjana empresa, no per a 
una empresa concreta, grossa o capdavantera, sinó per 
al conjunt e1'una serie d'empreses, d'un producte deter
minat, que tenguin unes possibilitats, unes perspectives 
ele ser objecte el 'exportació i que aixo arribi a les empre
ses que no tenen possibilitats per a elles mateixes de 
venelre els seus procluctes fora ele les IIIes Balears. 

(El Sr. Vice-Presiden¡ primer subsLÍlueix el Sr. Presi· 
den/ en la direcóó del debatJ . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Grups que vulguin intervenir. 
Per pan del Grup Parlamentari PSM 1 EEM, té la pa
raula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA l PONS: 

Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. El Grup del PSM 
EEM donara supon a la practica totalitat deIs punts 

e1'aquesta proposició no ele llei presentada pel Grup 
Mixt, més pels objectius que persegueix que no per les 
propostes concretes de com aconseguir-Ios, respecte de 
les quals tenim alguna reticencia, reticencia que fara 
que ens abstinguell1 en un deIs punts concrets. 

Miri, Sr. Pascual, el nostre grup ha estat molt crÍtic 
respecte del contingut del pla de reindustrialització per 
insuficient, per considerar-lo excessivament horitzontal, 
per les prioritats que es marquen en la distribució de la 
clespesa , per ser massa comercial i manco industrial, per 
dur a terme, fins i to1, actuacions innecessaries. Pero 
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hem estat igualment crÍtics en el paper que han jugat les 
empreses públiques i, molt especialment, amb Foment Indus
trial, empresa que hem proposat, reiteradament, dissoldre, 
liquidar. Com a mÍnim ho hem proposat a cada debat deis 
pressuposts. 

No obstant aixo, estam d'acord , com deia, amb alguns 
deIs objectius que es plantegen en aquesta proposició no de 
lIei, encara que sigui necessari concretar-los i matisar-Ios 
convenientment. Dubtam, per exemple, de I'efectivitat d'a
questa xarxa comercial que proposen crear, i que integren les 
empreses públiques que -i citaré textualment- "desenvolupin 
o hagin desenvolupat activitats a l'exterior", i no tant perque 
caldria definir moltes qüestions abans de crear aquesta xarxa 
comercial. Quines funcions, exactament, ha d'acomplir? 
Quins són aquests serveis que, pensen, s' han ele donar a les 
empreses de les lIles Balears radicades a l'exterior? Quines 
són aquestes em preses radicades a I 'exterior') Que cons ideren 
exterior') Fora ele les 1Iles" Fora de l'Estat espanyol? Fora de 
I'ambit ele la Unió E uropea') Quin és el concepte, d'altre 
banda, d 'em presa radicada ? La que és propietat de ci utaclans 
de les JIIes, pero qu e s' ha instal'lal fora d 'elles'l Les ins
tal ·laeles a les ¡Hes pero que tenen branques. sucursals filials 
fora ele les ¡¡les? No sera que parlen, realment, ele les empre
ses situades a les Illes que comercialitzen els seu s pmcluctes 
a J'exterior? Convé aclarir aquestes qüestions . 

O'altra banda, quines són les empreses públiques que fan 
o han fet activitats a l'exterior? Quins són els serveis que han 
clonat i pensen vos tes que han ele donar') 

Respecte de la segona pro posta hem de dir que estam 
d 'acord que el Govern impulsi una política d'atracció d'in
versions cap a les Illes Balears, pero aquÍ sí que tenim mol
tes matisacions a fer . En primer lIoc, caldria aclarir quins 
ti pus d'inversions volem captar, no fos que, sense pr.etendre
ho. facilitem inversions que desenvolupin certes activitats 
que, de cap manera, no volem a les nostres illes. Per 
entendre'ns. no es pot parlar de captació el'inversions en 
general. ja que tant són inversions les destinades a construir 
camps ele golf. o una gran superfície comercial -i aquestes, 
sincerament. no ens interessell-. com les destillades a implan
tar una illdústria creadora de !locs de feilla i que tengui COIl1 

a característica el respecte absolut al medi ambient, i no 
perjudiqui les activitats industrials o comercials tradicionals. 
I aquesta sí que ha de tenir el llostre su port. 

Tampoc no tenim prou ciar si la fórmula per atreure 
inversions en aquesta xarxa comercial, que no coneixem 
quina estructura tendd, i aixo ens fara abstenir-nos en 
aquest punt. 

Subscrivim totalment el punt tercer . E l desafiament de les 
empreses petites i mitjanes passa, entre d'altres coses, per la 
potenciació d 'aquesta recerca de parteners, de socis, d 'aliats 
entre les empreses situades al nord i al centre d 'Europa, 
aquelles que tenen un accés o formen part ja de xarxcs co
mercials implantades , a les quals ens és impossible arribar 
eles ele les em preses. eles ele la petitesa ele les empreses de les 

Illes Balears. I aixo no és cap invent. És la recomanació, 
ni se va ni nostra, de les autoritats comunitaries a tes 
PIMEs, és la recomanació als estats del sud d 'Europa, 
perque, segons la diagnosi que fa la Unió Europea ele la 
problematica de les PIMEs per a finals d'aquest segle i 
principis del que ve, es basa, entre d 'altres coses, en les 
dificultats d'accedir a aquestes xarxes comercials, i fa, a 
partir d 'aquí, aquesta recomanació de cercar aquests 
socis. I és evident que aixo no es pot dur a terme amb 
un festival o, simplement, amb un festival com el que va 
organitzar el Govern, Europealliances que, després , no 
té continui'tat. 

La coordinació del sector bancario Sr. Pascual. cama
res de comer<; i associacions patronals, no em presarials, 
posen vostes, pa tronals, en les activitats ele prollloció 
ele ls nostres proeluctes, ens sembla més una manifestació 
eI ' intellciolls. una manifestació ele bOlla volulltat que una 
altra cosa. Les patronals. enteses aixÍ. tenen. tal vegacla, 
un alo·e ... 

Si el Govern ele les IIles Balears no ha fet practica
ment res per promoure els productes elaborats o fabri 
cats a les Illes. amb quina activitat ha el'intentar cooreli
na r la societat civil per fer~ho? Nosaltres voldrÍem que 
ho fes, pero voldríem que aixo comenc;as perque el 
Govern ele la Comunitat Autonoma es comprometés, de 
forma decidiela, a fer aquesta promoció. Pero li dona
rem suport, evidentment. perque estalll cl 'aco rel amb el 
contingut de la proposta. 

Respecte ele la proPQsta S, tot i estar-hi cl'acorc1, 
voldria demanar que es corregís tam bé una equivocació. 
Sr. Pascual, voste n'ha fet corregir una. Una equivocació 
que hi ha en el text publicat en el BOPIB, proposen 
vostes, exactament, fer gestions clavant el sector de la 
banda, i elir fer gestions davant el sector de la banda en 
!loe ele elir de l sector de la banca, en aquest moment, pot 
incluir a errors, perque hi ha bancles de música i bandes 
de bandidos que, darrerament, abunden molt en aquest 
país nostre. Pero. com que entenem, Sr. Pascual, que el 
fons ele la qüestió esta ciar, li elonarem suport. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari 
SOClALlST A, té la paraula el Sr. Valenciano. 

E L SR. VALEN CIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Sr. Pascual, jo I'he 
escoltat atentament, i estic d'acord, en part, amb els 
objectius generals als quals vos te ha fet referencia, pero 
em permetra, de tota manera, que vagi punt per punt, 
perque sí que crec que hem de fer unes quantes precisi
ons a aquesta proposició no de lIei. 

En primer Iloc, al primer punt -.ia li ha elit el Sr. 
Orfila. del PSM- voste fa referencia que s'ha de crear 
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una xarxa comercial que doni serveis a les empreses de les 
Illes radicades a l'exterior. Radicades a I'exterior vol dir que 
estan, ja, arrelades a I'exterior, ja estan situades aHa. 1 nosal
tres creim que no és aixo el que es necessita. El que es ne
cessita és una xarxa comercial que do ni servei, primer, a 
totes les empreses que no es diu -i voste ho ha dit,.pero no 
esta escrit- i segon no que estiguin radicades a l'exterior, sinó 
que es vulguin radicar a l'exterior. Per tant, jo, en aquest 
sentit, em permetra que faci aquestes dues esmenes in vocce, 
que aquí on diu "serveis a les empreses" digui "a totes les 
empreses", i aquí on diu "radicades a I'exterior" digui "que 
es vulguin radicar a l'exterior", perque si ja hi estan radica
des no necessiten aquesta xarxa, ja hi són. Per tant, en aquest 
cas, ens hauríem d'abstendre en aquest punt. Si entenc que 
el seu esperit, que és el que voste ha dit a la se va intervenci
ó, és que hi puguin participar no uns amics, sinó totes les 
empreses i, a més a més, que les d'aquí tenguin l'oportuni
tat el'anar alla, en aquest sentit, nos31tres li don3ríem suporto 

Respecte del segon punt, logicament, faig meves les pa
raules -i no les repetiré- elel diputat Sr . Orfila, esta en con
corelan<;a amb el primer. Per tanto en funció ele 13 seva poste
rior intervenciÓ. nosaltres fixarem la nostra posició. No obs
tant aixó, li he ele dir una cosa, i és que aquest punt assenya
la clarament el fracas d'una política de captació d'inversi
ons, tant de bombetes a Eetra, tant de British Caledoniall, 
tant ele American Eagl~. És a e1ir, ha estat una política nefas
ta, s'ha de fer alguna cosa en aquest sentit, perque la políti
ca de captació d 'inversions ind ustrials estrangeres, a la nostra 
Comunitat, realment ha estat autenticament desastrosa. 

Amb el tercer punt -crear un pla el'ajuda permanent. per 
facilitar a les empreses la recerca i consolidació, és a dir, 
cercar socis europeus millorant la comercialització, fins i tot, 
millorar els productes, millorar l'empresa- nosaltres hi estam 
absolutament d'acord. Crec que també s'ha fet molt poc en 
aquesta materia. Per tant, la veim positiva i li elonarem su
port. 

Al quart punt, Sr. Pascual, voste fa referencia que el 
Govern de la Comunitat Autónoma ha de coordinar tant el 
sector bancari ... Nosaltres creim que el Govern ele la Comu
nitat Autónoma no ha de coordinar tant el sector bancari, ha 
ele coordinar amb el sector bancari, aixó sí, amb el sector 
banc3ri i amb altres sectors, ha de coordinar, efectivament, 
les accions de promoció, peró tant amb el sector bancari no 
sera tant com, pero tant amb el sector bancúi jo crec quc, 
així com voste ho expressa, diu que el Govern de la Comu
nitat Autonoma faci el que fa, i en aixo nosaltres no hi estam 
d'acord, perque realment, en aquest sentit, ha fet molt poco 
Per tant, li suggeriria que digués que coordini amb el sector 
bancari, que coordini més amb el sector bancari, precisa
ment, aquestes accions de promoció que s'haurien de fer. 

Respecte del cinque punt, també li donarem suport, que 
el Govern faci gestions per abaratir els credits. No hi tenim 
res a dir, ens sembla molt bé, com més competitiva sigui la 
nostra em presa millor. 

Al sise punt, voste ha fet una esmena perque real
ment no quedava cIar el que s'havia de crear. En el sise 
punt no hi havia res ciar. Ara queda un poc més ciar, 
pero així i tot, em permetra que Ji digui que no hi 
queda del tot, perque voste, en aquest punt, fa referen
cia a un pla que diu que és una declaració d'intencions, 
pero no sabem de quin pla paria, no sabe m si parla del 
pla de reindustrialització, si parla del pla de comer<;, si 
parla del pla al qual voste fa referencia en el punt nú
mero 2, o si parla del pla al qual fa referencia en el 
número 8. Per tant, jo li suggeriria que o eliminés 
aquesta darrera part, i sí que quedaria clar, en aquest 
cas, que el que voste proposa és que hi hagi un major 
suport financer per a totes les em preses que vulguin 
exportar, per facilitar-los aquestes dues qüestions que es 
demanen: finan<;ament de stocks i la creació d'aquestes 
xarxes cOl11ercials, per a totes les el11preses, no per a 
unes quantes. 

Amb el punt número 7 talllbé hi estal11 d'acord, jo 
crec que animar l'explotació, jo crec que tothom esta 
cJ"acorel que la nostra economia millari . Per tant votarem 
a favor. El punt númem 8 és una redunelancia a un pla 
ele l71arkering ele comercialització, és el mateix que, si em 
permet, un pla de noces per casar-se. Un pla de marke
ting ja inclou la comercialització. Amb un pla de marke
ting és suficient. 

És a dir, nosaltres veim que aquesta proposició no ele 
llei és una proposició no de Ilei generica, que parla 
el'una política a llarg termini, i parlar d'una política a 
lIarg termini, per un Govern que durara dos mesos, i ja 
esta en elescomposició -n'hi ha molts d'ells que ja fan el 
viatge ele final de curs- realment és un poc difícil. Per 
tant, jo crec que la seva intenció real és posar en evi
dencia el que s'hauria d'haver fet i el que no s'ha fet i 
en aquest sentit, Sr. Pascual, nosaltres donarem suport 
a les propostes números 3,5,6,7 i 8, i a les altres estam 
en espera ele les expl icacions posteriors que li hem de
manat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Per part del Grup Parlamen
tari PP-UM té la paraula la Sra. Salom. 

LA SRA. SAL01\! 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. ]0 crec, 
vull pensar que la intenció del Sr. Pascual, quan ha 
presentat aquesta proposició no de lIei, és una, és inten
tar fomentar que les nostres empreses, les empreses 
mallorquines puguin intentar, cada vegada més, potenci
ar els seus productes de cara a l'exterior de la nostra 
Comunitat Autónoma. Aquest és l'objectiu ciar, em 
sembla, que pretén la seva moció, pero em sembla o em 
dóna la sensació que no ha estudiat massa aquest tema, 
que aquests vuit punts que vos te ha assenyalat aquí -
fins i tot els portaveus deis al tres grups que han inter-
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vengut també han assenyalat- no és un text molt coherent, 
amb rigor, em sembla a mi. Jo crec que moltes de les mesu
res que voste proposa aquí, el Govern Balear, durant aquests 
darrers anys, les ha intentades potenciar i dur endavant. 
Voste proposa tota una serie d'ajudes a la comercialització 
deIs nostres productes. Nosaltres creim que, a través del pla 
de reindustrialització i del pla de comen;, s'han donat un 
conjunt d 'actuacions encaminades a ajudar la comercialitzaci
ó. Voste de mana ajudes per al foment de les associacions, 
per al finan<;ament de stocks, per fomentar !'exportació ... 

Jo crec que el Govern Balear , i la Conselleria de Comer<; 
i Indústria, al Ilarg d 'aquest temps, ja ha duit a terme tota 
aquesta serie d 'actuacions encaminades a fomentar els nos
tres proc1uctes. 1 dit aixo, aquesta primera pinze llada, en 
línies generals, veura voste COJ11 el nostre grup no pot apro
val' cadascun d 'aquests punts perque 10ts són que e l Parla
ment insti el Govern a dur a terme tot un conjunt ele coses 
que, a la nostr<l manera c1'entendre, el Govern Balear, durant 
10ts aquests an ys,ja ha dui1 a terme. Pe r tant no es tl'<lcta que 
aquí el Parl ament insti el Govern per coses que aguest ja ha 
fet durant quau'e, sis, set o vuit anys, 

No obstant aixo comentaré 10ts i caclascun d'aques1s 
pUl1ts. En el primer se 'n5 clemana que el Govern eró una 
xarxa comercial que eloni serveis a les empreses de les I1les_ 
Balears radicades a I'exterior, integrant en aquesta xarxa les 
empreses públiques elel Govern que actualment desenvolupin 
o hagin desenvolupat activitats a I'exteriol'. Aixo que vol di!") 
Que empreses públiques que, en aquest moment, o que abans 
varen fer actuacions a J'exterior, i que ara no existeixen . 
també s'han d'integrar? Jo no he entes l11assa bé que pretén 
amb la darrera frase que hagin desenvolupat activitats a 
J'exterior. 

Jo li vull dir , respecte de la creació eI'aquesta xarxa co
mercial permanent, que tenim un problema, pe!' desgraci<l , 
i és que hi ha molt poques empreses exportadores a la nostra 
C0111unitat. i cre<lr una xarxa de comercialització permanent 
a I'exterior. al final, pot ser un problema de doblers , perque 
a aixo s'hi han de dedicar 1110lts recursos. Pero I'assitencia 
H~cnica a I'exportació, jo crec, es realitza e1'una manera im
portant, a través de Foment Industrial, amb un equip tecnic 
sufieient. eapa<; de donar res posta i cobertura a aquestes 
empreses de Balears que es dediquen a I'exportació. 

Si diguéssim que sí a aquest primer punt, primer ens 
haurÍem de plantejar tota una serie d'interrogants. Quants 
punts hem de muntar a I'exterior per intentar ajudar i fo
mentar la comercialització? A quants pa'isos? Quantes perso
nes hem de posar a cadascuna d'aquestes oficines? Com a 
mínim n'hi haura d'haver dues. A eadascun d'aquests pai'
sos on muntem una oficina haurem de llagar un local, I'hau
rem d 'amoblar, posar-hi tota una infraestructura de lIum, 
te)(~fon ... , I'equip mÍnim necessari, i aixo són molts doblers. 
Sap que val llogar una oficina d'uns 12 metres quadrats a 
Tokyo? Perque si aquÍ tenim empreses de eal<;3t, seria inte
ressant muntar una oficina de comercialització alla, El cost 
esta al voltant e1'una 400.000 pessetes mensuals. Jo cree que. 

eom a objeetiu a lIarg terml!ll, 1 poe a poc, hi hem 
el 'anar, pero avui per avui és realment difícil. 

Quant al segon punt, que hem d 'intentar atreure 
inversions d'empreses de fora aquí, jo crec que aixo és 
el que, precisament, esta fent Foment Industrial, en 
aquest mament, intentant captar noves empreses i noves 
aetivitats. Pero també hem de tenir en compte que, per 
atreure empreses de I'exterior cap aquí, tenim un pro
blema molt gros, i és el cost de la insularitat. En aquests 
moment, la nostra economia es basa, principalment, en 
el monoeultiu turístic, i hem d'intentar donar, a les em
preses de fora que vulguin venir aquí, uns al'licients, 
tenir uns avantatges que faein que sigui atractiu venir a 
Balears en Iloc d'anar a una altra Comunitat Autonoma. 
En aquest sentit, el nostre grup, i altres grups d 'aquesta 
Call1bra . que talllbé estan disposats a elonar supon, 
tenilll en marxa la proposieió ele llei ele regim fiscal i 
economic especial per a les IlIes Balears on. consicleram, 
hi ha tot un eonjunt de mesures que incentiven les em
preses ele fora perque Pllguin venir a establir-se a les 
llles Balears. 

Quant al tercer punt. crear un pla c1'ajucles perma
nents per intentar fomentar I'associació amb empreses 
-Ele la Unió Emopea, jo crec que ja hi ha tot un eonjunt 
de mesures per pa'rt del Govern, on s'intenta formar la 
gent, formar els treballadors, els directius de les empre
ses i conscienciar-Ios de la importancia que té, aVlli en 
dia, que les nostres empreses s'associ'in amb altres per 
intentar dur conjuntament accions de cara al futur, 

Jo crec que la Conselleria de COl11er<; i Indústria , i 
Foment Industrial, tenen una serie ele línies ele suport 
en aquest sentit, COlll podria ser la cOlllercialització deis 
productes ele les nostres empreses, de les IlIes Balears, 
accions contemplades ja en els plans de reindustrialitza
ció, i talllbé hi ha accions d'aportació de capital per part 
de Foment Industrial per crear empreses mixtes ele co
l11ercialització. En el mateix sentit. I'any passat, la Con
selleria ele Comer<; i lndústria va col ,laborar i potenci:n 
la trobaela ele tot un conjunt cl'empresaris el'Europa i 
d' America, perque venguessin aquí, per teni r contactes 
i intercanvis el 'experiencies entre aquests empresaris i els 
noso'es, i així varem tenir Europealliancc, que jo crec 
que va ser una exp~riencia positiva per a la nosO'a Co
munitat, a la qual varen assistir , si mal no record, unes 
400 persones, i crec que va tenir un resso bastant impor
tant per a la nostra Comunitat. 

De la mateixa manera també esta m dins la xarxa 
lmened, que facilita molt el contacte amb empreses de 
la Unió Europea. Amb aixo, quan voste aquí ens diu 
"crear un pla d'ajuda permanent" sembla que vol que 
posem un nom, un títol, al que, en aquests moments, ja 
esta fent el Govern Balear a través de la Conselleria ele 
Comer<; i Indústria. 
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Quant al quart punt de la seva proposició no de lIei, 
coordinar el sector bancaris, les cambres de comen; i les 
associacions patronals, és un tema un poc difícil, perque, té 
competencies, la Comunitat, en temes de comer~ exterior? 
Tenim competencies per coordinar nosaltres el sector bancari 
amb les patronals i les cambres de comen;? Jo tenc entes 
que el Govern Balear té les portes obertes en totes aquestes 
accions que duguin a millorar la promoció deis nostres pro
ductes, i que hi hagi col'laboració, i que hi hagi reunions 
entre els distints sectors. Si no ho tenc mal entes, cada vega
da que algun d 'aquests sectors, bancaris, cam bres de comer<; 
o patronals, han tocat a la porta d 'alguna Conselleria, dema
nant col'laboració, jo tenc entes que sempre s'han assegut, 
han parlat i han intentat, entre tots, arribar a les millors 
solucions cara a les nostres empreses, i a millorar la venda a 
I'exterior deis nostres productes. 

Els punts 5 i 6 de la proposició no de llei crec que es 
poden veure conjuntal11ent, perqlle són fel les gestions opor
tunes davant el banc, per tenir línies creditícies favorables, 
i per altra banela, el finan<;ament deIs slOcks que pllgllin tenir 
les el1lpreses. Jo crec que. en aquest sentit, a cadascuna de 
les empreses exportadores que hi ha . i que així ho han 
sol·licitat, s'han fet les gestions necessaries en el sentit eI'a
daptar les línies creditícies ele les empreses finance!'es amb 
cadascuna de les particularitats ele les empreses exportadores. 

Arribar a un acorel a nivell global amb el sector bancari? 
O arribar a acorels pUl1tuals amb totes i cadascuna d'aquestes 
empreses que, en un moment determinat, van a demanar 
ajuda? Jo crec que pot ser un tema eliscutible, jo crec que el 
Illés important és donar una resposta als nostres empresaris, 
i crec que en aquest sentit talllbé hi ha tota una serie de 
mesures per part ele la Conselleria de Comer<; i Indústria, 
quant a finan<;ament de stocks, és a dir de capital circulant, 
o fins i tot, financ;ament d'actius fixos, i així tenim uns 
decrets, per part de la Conselleria, com és el decret 65/94, 
que regula les ajudes del regim de suport a la petita i mitjana 
empresa balear, que té aquestes elues vertents, d'ajuda a 
actius fixos i (rajuda a actius circulants. Jo crec que esta ben 
cIar que les seves dues intencions, amb els punts 5 i 6 de la 
seva proposició no de lIei, es veuen englobades dins aquestes 
actuacions que ja duu a terme la Conselleria ele Comerc; 
I nd ústria. 

Per una altra part dir-Ii que no nOl11és s'ha ajudat a una 
o a dues empreses, sinó que totes les empreses que han anat 
al Govern Balear demanant col'laboració, i demanant ajuda 
per posar en marxa xarxes de comercialització, totes han 
tengut una resposta positiva per part ele la Conselleria de 
Comer<; i lndústria, totes, no només una o dues. 

Respecte deis dos darrers punts, animar l'acció exportado
ra, jo crec que, primer, hel11 d'intentar fer que els nostres 
productes siguin el maxim de competitius per poder-los 
vendre afora, i jo crec que la feina que ha comen<;at la Con
selleria ele Comer<; i Inclústria va per aquest camí, intentar 
millorar la formació del nostre personal, intentar donar 
ajudes per millorar el clisseny i la qualitat. intentar elonal ' 

ajudes a les empreses per temes de 1 + D, intentar aju
dar a millorar les inversions tant en maquinaria com 
infraestructura ele les nostres empreses, i millorant tot 
aixo, farem que els productes de les nostres empreses 
siguin més competitius, que tenguem empreses més 
competitives, i si són empreses competitives, si hi ha una 
bona relació qualitat-preu, llavors sera molt més faeíl 
fer que aquests productes els exportem nosaltres. 

Per acabar, Sr. President, respecte del punt 8, pla de 
marketing de comercialització per abaratir els costos de 
presencia a I 'exterior o de comercialització deis nostres 
productes. Que jo sapiga, els plans de marketing no van 
a abaratir els costos, precisament, sinó que el seu objec
tiu és intentar incrementar la presencia del producte, 
incrementar la presencia ele I'empresa en el mercat, 
l1lillorar la imatge c1'aquest producte, fer un proclucte 
més atractiu al consulllielor. Jo crec que el Govern Bale
ar esta clonant Illoltíssimes ajucles a les nostres empreses 
perc¡ue puguin assistir a fires, fer catalegs, per millorar 
la imatge de marca, pero per al Govern Balear. o la 
Comunitat Autonoma, fer una pla ele marketing de la 
comercialització. en línies generals, no ven res, perque 
si s'ha ele fer un pla de markeúllg de vendre a Balears no 
eliu res . Hem ele dir, si és a nivell turístic, un pla de 
markeling per vendre Mallorca, pot te_nir sentit, pero un 
pla ele marketing per dir que comprin productes de les 
llles Balears no té massa sentít. 

Dit tot aixo, Sr. President, crec que és evident que el 
nostre grup no donara suport a aquestes vuit iniciatives 
perque el Govern Balear, sobretot a través de la Conse
lIeria de Comer<; i Inelústria, ja dóna ajudes i intenta 
fomentar, en la mesura de les seves possibilitats, I'expor
tació deis nostres productes cap a la Península i cap a 
la resta el'Europa. Gracies. 

(El Sr. Preside/ll repren la direcció del debat! o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Salomo Pel tOril ele replica, el Sr. Pascu
al té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS; 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer 11oc, 
vull agrair les intencions de vot positiu per part deis 
Grups Parlamentaris PSM 1 EEM i SOCIALISTA, a 
diversos punts, i ara contestaré algunes de les precisions 
o puntualitzacions que m'han fet. 

En primer 1I0c, al Sr. Orfila, i també al Sr. Valencia
no, jo els he de dir que aquesta xarxa comercial esta en 
forma ambigua, i hi esta a proposit, perque precisament 
aixo s'ha de fer de comú acorcl entre el Govern i els 
empresaris, esta ciar. Nosaltres no hem ele elir si aixo ha 
ele ser una societat anonima, o ha de ser el que sigui. 
L'Lll1ic que s'ha de crear és un instrument per comercia-

o. 
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litzar productes que es produeixen a les Illes Balears i que 
s'han de vendre a I'exterior, també contest a algunes pregun
tes que ha fet el Sr. Valenciano al respecte. 

El Sr. Valenciano, en aquest primer punt, proposa una 
transacció que jo Ii accepto, també amb una matisació, que 
és que diu que la xarxa comercial doni servei a totes les 
empreses de les IIles Balears que vulguin, evidentment, radi
cad es o que es vulguin radicar a l 'exterior, perque també 
n'hi que esta n radicades a l'exterior que volen millorar la 
seva xarxa comercial a altres pa"isos, per exemple. 

Per tant, en aquest sentit, ens va bé, si els altres grups ho 
accepten, la transacció d'afegir la paraula "totes" les empre
ses, i després de "radicades o que es vulguin radicar". Per 
tant, s'accepta. 

Al punt número 2, els dos portaveus posen en elubte que 
no vengui qualsevol tipus el 'inversió, i estalll el 'acorel amb 
aixo. Aquí, en aquests moments, s'esta fent un pla estrategic 
ele competitivitat, ja no se'n parla, pero es dóna per suposat 
que són inversions que són interessants per él les IIles Bale
ars, i se su posa que aquest tipus cI'inversions han ele ser COI1-

comitants amb el pla estrategic ele competitivitat ele les lIles 
Balears, que s'esta debatent, en aquests moments, al Parla
ment. Per tant, no entrem en més consieleracions sobre si 
urbanitzacions, o camps ele golf, o no sé que. El que es faci 
ha eI'estar coorelinat amb el pla estrategic ele cómpetitivitat, 
no es cliu pero se su posa. 

El Sr. Orfila també ha fet referencia que el Govern no té 
autoritaL Segons la Sra. Salom, el Govern és el Papa en 
materia ele comer<; exterior. No S0111 a Nova Zelanda, pero 
devem ser per Nova Caledonia, almenys, -no Caledonian no, 
elevem ser a Tahití, tal vegada. Vull dir que no crec que es 
tI'acta ele discutir I'autoritat del Govern. El Govern té I'auto
ritat que té, que jo crec que és poca, pero té I'autoritat que 
té. Es tracta que el Govern, per sí mateix, té una for<;a 
sobre la societat, i si no té autoritat té poeler, que, als efec
tes, és el lllateix. Es tracta que vulgui fer coses, que vulgui 
canviar la situació actual, i no es tracta de discutir la se va 
autoritaL 

Respecte del tema de la banda, aixo, n'hem fet un, el'er
ror, pero aquest error no és nostre. Li volia aclarir que, en 
el que avui té dins la seva carpeta, no hi ha la paraula banda, 
sinó la paraula banca. 

Respecte ele la Sra. Salom, ella cliu que el Govern ha fet 
de toL ]0 crec que sí, ha duit El Corte Inglés, un pla de 
reinclustr~alització que és per a tothom pero sense fer res, 
etc. etc. Es a dir, el que ha fet ha estat contribuir a la des
trucció del teixit de la petita i mitjana empresa de Mallorca 
durant aquests quatre anys, segur. Aixo, segur que ho ha feL 
Altra cosa d'afavorir l'exportació, no ho sabem, no ens cons
ta. El que ha fet és ajudar a alguna empresa, COlll Yanko, i 
quan la Sra. Salom em demana quines competencies tenim 
en comer<; exterior, la res posta és que, si en tenim per ajudar 
Yanko. n'hem cle tenir per ajudar totes les petites i mitjanes 

empreses que vulguin fer el mateix. Quan clemana si 
tenim competencies per coorclinar la banca, tenim les 
mateixes per coordinar la banca perque ajudi a la petita 
i mitjana empresa per al comer<; exterior, com perque 
po si cloblers a Bon Sossec. Ben igual. Crec que tal vega
da farÍem més bon servici a la Comunitat de les llIes 
Balears si coordinéssim la banca per ajudar a la petita i 
mitjana empresa per a I'exportació deis productes que es 
fabriquen aquí, que no fent posar cloblers a la banca a 
Bon Sossec. 

Finalment, lamentar que, per part del Grup Popular, 
no Ji vulgui donar su port. Per tan1, supos que no pros
perara. Jo no tenc esperances en el Sr. Peralta. Tal 
vegada, m'equivoc, i esperarem a la proxima legislatura 
per fer una acció molt més contundent, tal vegada amb 
un altre Govern. en materia cle comer<; exterior. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Intervencions en contrareplica'7 
Sr. Orfila, té la paraula . 

EL SR. ORFILA 1 PONS : 

Jo crec que el Sr. Pascual ens ha conven<;ut amb la 
elan'era frase, que ¡'única sorticla per posar en practica 
les intencions que hi ha darrera aquesta proposició no 
de lIei, és que es proelueixi un canvi de Govern, per 
tant, un can vi en la majoria el'aquest Parlament, que, 
segurament. és 1 'única sortida real per impulsa runa 
política industrial perque, em cregui, Sr. Pascual, la 
política inelustrial, perqu.e sigui efectiva. ha de tenir 
clan'era un projecte cle país. i el gran drama elel Govern 
el'aquesta Comunitat és que continua essent un Govern 
provincia que no té clan'era c"p projecte de país, no 
sap quin és el futur que vol construir. Li importen molt 
més certs beneficis que impulsa, per a gent molt eleter
minacla, per al present, que no aquest projecte cle cons
truir el futur. 

Miri, Sr. Pascual, li votarel11 la totalitat de les propos
tes que ha presentat, encara que les reticencies respecte 
de 1" forma que voste ha clonat a la reclacció cI'aquesta 
proposta contÍnui'n essent, per a nosaltres, insufici
entl11ent ciares, o no prou ciares. 1, concretament, pel 
que fa " aquesta xarxa de comercialització. que segura
ment que és una expressió poc feli<;, que segural11ent 
s'hauria pogut millorar. Pero esta ciar que el Govern no 
ho vol impulsar, com tampoc no ha estat partidari d'im
pulsar les polítiques d'atreure, de captar noves empreses 
per a les Illes Balears, amb aquestes característiques que 
jo Ji deia abans, empreses que tenguin, que exigeixin una 
gran ma cI'obra, que siguin respectuoses amb el medi 
natural, que no introdueixin elements contaminadors ni 
representin una competencia deslleial o que pugui per
judicar les indústries tradicionals o els comer<;os ele les 
Illes Balears. 
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És evident que el Govern no ha impulsat aquesta política, 
per molt que algun portaveu que ha intervingut hagi defensat 
el contrari, i la prova són els exits que ha aconseguit amb la 
seva política. Si un actua d 'una forma ... En la política, Sr. 
Pascual, succeeix com amb la por i els canso Els cans la cap
ten de copo 1 amb la política succeeix el mateix. Quan un no 
esta convenlfut impulsa les coses d'una manera molt dife
rent, i el Govem, quan anava a captar noves empreses, 
aquestes sentien olor de por, no funcionava. 1 així hem ten
gut els grans exits, de la fabrica de bombetes de Petra, lIum, 
més lIum -que encara tenim apagat-, així hem tengut el gran 
exit de American Eagle, que no sabe m com recuperarem els 
doblers que ens va costar la inversió al principio Així hem 
tengut els grans exits ele viatges a California, al Japó, i al tres 
actuacions e1el Govern en aquesta política ele captació ele 
noves empreses, que ha acabat demostrant la seva ineficacia. 

l és que , em cregui. e l Govern. interes ele promoure 
empreses. nOl11és en té un, i encara esta relacional 3mb la 
mort, Bon Sossec . 

(Remor de "el/s) . 

EL SR, PRESIDENT: 

Grácies , Sr. Orfila. El Sr. Valenciano té el seu tom ele 
contrareplica. 

EL SR. VALENCIANO l LÓPEZ: 

Sr. President. Sres . i Srs . Diputats. Sr. Pascual, lamenta
blement hi ha persones que, de vegades , als ossos els troben 
Ileu , o és a I' inrevés? El que li voldria dir és que, moltes 
vegacles. parlen d'un regim, i que tot ho solucionara aquest 
regim, com si fos el Biomanall, i aquest regim no són més 
que quatre pastilles eI 'aquelles elel Dr. Andreu, no són res 
més. 

Feia falta aquesta proposició no ele lIei. Es interessant, 
encara que sigui, al final, perque és una reflexió e1el que 
s'hauria de fer i del que no s'ha fet. El Govern ho ha fet to!') 
Voste parlava e1el pla de reindustrialització i jo, Sr. Pascual. 
li vull recordar una cosa: al pla ele reindustrialització el Go
vern, a I'any 93, hi havia de dedicar 600 milions. No n'hi va 
dedicar ni un. A I'any 94 el Govern havia de dedicar 2.000 
milions al pla de reindustrialització . N'hi va dedicar 1.000, la 
meitat, a mig gas . 1\1entre les empreses ho I:i'assen malament, 
nosaltres, amb la nostra política industrial, anam a mig gas. 

Inversions estrangeres a les quals voste fa referencia. la 
li hem dit. Quina ha estat? Hi havia un trio d'asos -no. no he 
dit d 'ases, he dit d 'asos-, hi havia un trio d 'asos, i aquest era: 
British Caledonian -ja sabem com esta-, bombetes a Petra -
em sembla que els terrenys encara estan qualificats com a 
rústics-, i American Eagle, un fracas absolut. És a dir, era un 
trio que jugaven de farol, i amb aquesta política, Sr. Pascual, 
efectivament, fa falta un canvi radical. Gracies. 

EL SR. PRESJDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Sra. Salom, el seu tom de 
contrareplica. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A mi en 
dóna la sensació, Sr. Pascual, que les persones que han 
redactat la se va proposició no de lIei, no han tengut en 
compte, per res, tot el que ja es ve duent a terme, i totes 
les accions que, durant aquests darrers anys, han fet la 
Conselleria de Comerlf i lndústria i el Govern Balear. 
Sembla que estan totalment al marge, que per una part 
ha anat la reelacció d'aquesta proposició no de lIei, i no 
ha tengut en compte, per res, el que ha fet el Govern 
Balear en materia ele comercialització deIs nostres pro
ductes. 

Jo crec que la majoria d'aquests punts que voste 
assenyala en la seva proposició no ele Ilei ja es fan, ja es 
realitzen i que, el que ha dit voste que és la intenció 
cl'aquesta proposició no ele Ilei, tots nosaltres, 10ts els 
cliputats e1'aquesta Call1bra, la podem compartir, que és 
intentar millorar la comercialització deIs nostres produc
tes. Pero millorar la comerci::liització deIs nostres pro
ductes únicament muntant una xarxa comercial perma
nent a distints paisos, a "distints punts d'Europa o del 
món, amb oficines permanents, és un tema molt car, és 
un tema que necessita molts recursos economics, perque 
s'han d'obrir unes oficines a distints pa'isos, amb molt 
personal, amb tot un personal l11és o l11enys qualificat. 

En aquest sentit. hem ele dir que la Conselleria ele 
Comer~ i Indústria ha tengut contactes amb CISEX i 
amb la Generalitat ele Catalunya, per intentar col, laborar 
i veure ele quina manera es podrien muntar unes oficines 
ele comercialització a l'exterior ele prod ucles de les nos
tres illes. Estan en negociacions, com li he dit, amb 
CISEX i amb la Generalitat ele Catalunya, i s'intentara, 
si aquestes negociacions van bé, muntar una o dues 
oficines a Europa, una a París i l'altra a Dusseldorf, i 
s ' intentaria muntar ulla oficina a America -llO se sap si 
a Nova York o a Los Ángeles-, i també s' es!;;} mirant la 
possibilitat de muntar una oficina ele comercialització a 
I'exterior a Tokyo. 

Jo crec que, en aquest sentit, la Conselleria de Co
mer~ i Inelústria és sensible a la problematica que tenen 
els nostres empresaris per intentar vendre a I 'exterior els 
productes de les illes i que, el camí que duu de mo
ment, a nosaltres, ens sembla encertat. A la proposició 
no de Ilei del Sr. Pascual, en aquests moments, no li 
podem donar suport per tots els motius que li he dit. 
Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Acabat el debat, passarem a la vota
ció. Abans d'entrar a votar, demanaria al Sr. Moll que donas 
lectura a la proposta de transacció que s'ha fet arribar a 
aquesta Mesa. Sr. Moll, té la paraula. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma a crear una xarxa comercial que doni 
servei a totes les empreses interessades, radicades o que es 
vlllguin radicar a I'exterior, integrant en aquesta xarxa les 
empreses públiqlles del Govern que actualment e1esenvolupin 
o hagin e1esenvolupat activitats a I'exterior". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Deman si hi ha assentiment de tots els 
grups quant a la incorporació e1'aquesta moelificació. Passam, 
e1oncs. a la votació, 3mb la l110dificació introelu"icla. Deman 
si es pot fer votació conjunta o hi ha petició ele votació per 
separat. Doncs es fara votació conjunta . 

Sres. i Srs. Diputats .. . 

Sí. Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President. Al punt núm. 6, el Sr. Pascual tal11bé ha 
fet, ell mateix, una esmena in vocce que supos que queda 
assul11ida. també. 

EL SR. PRESIDENT: 

Jo només incorpol'O el que s'ha remes per escrit a la 
Mesa. Si no s'ha remes per escrit a la Mesa. no hi ha 1I0c a 
la incorporació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets. per favor') 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia queda rebutjada la proposició no de lIei 382. 

11.3) Proposició no de llei RGE núm. 152/95, presentada 
peI Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a pla d'elimi· 
nació deIs passos a nivell sense barreres. 

Passam a la proposició no de llei 152, presentada pel 
Grup PSM 1 EEM. relativa a pla d'eliminació deis passos a 

nivel! sense barreres. Té la paraula, pel grup proposant, 
la Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Avui tornam a dur un tema -
no és la primera vegada que en parlam- que és la línia 
de ferrocarril Pa]ma-Inca, a la qua] existeixen encara un 
total de 25 passos a nivell sense barreres, amb l'única 
protecció de les senyals obligatories que avisen de la 
presencia del tren. D'aquests 25 passos sense vigilancia, 
14 estan situats a camins d'ús públic, i els altres 11 a 
camins particulars. 

Des de I'any 81, que la línia tenia prop de 100 pas
sos a nivelL s'ha de senyalar que FEVE va fer un esfore; 
considerable per passar c1'aquest centenar als 37 de I'ac
tualitat. pero creim que aixo no és suficient. Així i tot, 
encara hi ha 1I0cs on es proc1ueixen accielents greus per 
manca de vigilancia. Recorelem les víctimes mortals que 
s'han pl'Odu'it aquests darrers mesos a Ca'n Foradí. a 
Son Fuster. un punt negre de la línia. ja que s'estima 
que. per alla, passen, aproximadal11ent. uns 700 vehicles 
cada e1ia. 

Aquests accidents, Sres. i Srs. Diputats, són perfecta
ment evitables. Estam e1'acorel que no hi ha una solució 
única per a tots els problemes, pero segons diu el Sr. 
MoreIl. Director General de Serveis Ferroviaris de Ma
llorca, el millor pas a nivell és el que no existeix, i com
partim aquesta teoria seva i aquesta afirmació. Pero 
deim que hi ha e1iferents solucions segons el problema, 
ja sigui automatitzar, construir ponts o enterral·. 

Aquest és el sentit de la nostra proposició no de Ilei, 
una proposició no de lIei senzilla i clara, a la qual dema
nam que el Parlament insti el Govern per aprovar un 
pla d'eliminació ele passos a nivell sense barreres, que 
encara hi ha a la línia Palma-Inca. aportant, en caela 
cas, la solució tecnica més convenient, segons les carac
terístiques de cada paso i establint un ordre de prioritats 
a partir de les freqüencies ele transit que hi passen . 

La seguretat és vital, i creim que val la pena fer un 
esfore; per evitar que es puguin produir més víctimes, 
ja que hi ha solucions e1efinitives per evitar-ho. No vo
lem allargar més aquesta exposició, perque creim que 
esta prou clara, i hem de dir que no és la primera vega
e1a que en parlam, ja que en el novembre del 94 es va 
aprovar dins aquest Parlament una proposta e1el Grup 
Socialista, que va venir darrera una interpel'lació, una 
moció, que es va aprovar per unanimitat, pero encara 
que se n 'hagi parlat, creim que és importantíssim que 
el Govern no ho perdi de vista i que actul amb la major 
e1iligencia i amb la major celeritat possible. Nosaltres 
esperam tenir el suport unanime d'aquesta Cambra i 
que el Govern es posi afer feina com abans millor. 
Moltes gracies. 
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(El Sr. Vice-President segon subslÍlueix el Sr. President en 
la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari 
MIXT, té la paraula el diputat Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. La 
veritat és que me n'he duit una sorpresa elavant aquesta 
proposició no ele Ilei, i és que el portaveu elel nostre grup 
m 'ha demanat si volia intervenir en una qüestió de barreres. 
Jo creia que era de barreres arquitectoniques i ciar, per raons 
obvies, he elit que sí tot el'una. i ara, amb la intervenció ele 
la Sra. Vadell -ja parlant seriosament- he vist que es tractava 
ele pass os a nivel! sense barreres. 

A pesar que, pel meu Iloc e1'origen, a Eivissa, no tenilll 
massa ban"eres e1'aquestes, som coneixeelor cl"aquesta proble
matica, perque basta llegir la premsa, i lél veritat és que 1110lt 
freqüentment hem vist C0111 es proelu'ien accidents. Per aixo 
ens sembla molt positiva aquesta proposició no ele llei, per
que jo destacaria en la motivació un paragraf que ho diu tot. 
eliu que és important suprimir aquests passos a riivell sen se 
guardar, comen<;ant pels punts més perillosos i arribant a no 
eleixar-ne cap. 

Efectivament, em sembla molt bé, perque és un perill 
latent, un perill que es produeix i que esta constantment 
amena<;ant vides humanes, i per tant, la proposició no ele 
Ilei. que el Parlament insti el Govern a aprovar un pla eJ'eli
minació d 'aquests passos a nivell sen se barreres, que aquest 
pla, amb els terminis de temps que es considerin necessaris, 
suprimeixi tots els passos a nivell no guardats, adoptant en 
cada cas la mesura que sigui més convenient, o sigui, substi
tuint-Ia per automatització, supressió per passos subterranis
que és una bona solució-, i, finalment, que aquest pla con
templi un oreJre ele prioritats a partir ele les freqüencies ele 
transit de vehicles que existeixen a caela pas, em sembla que 
són una serie ele mesures prou eficaces, o que ho seran, 
naturalment, si s'aprova aquesta proposició no ele lIei, que 
mereixen el suport, crec jo, ele tots els grups d'aquesta Cam
bra, i, per ara, li direm que, per part del nostre grup, i crec 
que de forma unanime, tenelran el nostre suport. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, té la paraula el diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. El nostre 
grup, evidentment, estadl a favor de la proposta feta o ex
pressaela aquí per la Sra. Vaelell. representant del PSM J 
EEM, perque no pot ser d'una altra manera. perque jo crec 

que és un tema tan repetitiu ... I no ens tornaran afer 
cas, Sra. Vaelell, no ens tornaran afer caso Fins i tot amb 
les contraeliccions que qui Ji parla, a una moció conse
qüencia d'una interpel'lació del nostre grup, que es va 
aprovar per unanimitat, evidentment, tothom hi va estar 
d'acord, a l'apartat 5 -em permeti que ho llegeixi- diu: 
"El Parlament de les lIIes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma -o sigui, tots nosaltres més el seu 
grup varem instar el Govern de la Comunitat Autono
ma, que és tot seu, evidentment- a millorar les condici
ons de seguretat de la línia ferroviaxia Palma-Inca mit
jan<;ant la supressió o automatització deis nombrosos 
passos a nivell sense barrera existents especialment en 
els camins públics". 

Voste sap que hi ha passos a nivell públics i passos 
a nivell privats, els privats, evielentment. tenen una cena 
competencia, s'han ele curar ele tenir també, un sistema 
ele seguretat ells mateixos, ~ pesar que jo crec que ha ele 
ser coordinat amb la Conselleria-, pero aquí no fa cas 
ningú, aprovam les coses -recorcli el famós pla ele trans
ports, que dorm no sé on, també aprovat, jo crec que 
hauria ele ser una cosa combinaela-, tots dormen clins 
calaixos, ja ho farem, pero després tenim titulars que 
"El tren Palma-Inca podr~ adquirir velocitats" que, 
segons es va acordar, per part ele l'infQrme ele I'Escola 
Tecnica Superior d'Enginyers de Cámins, Canals i Ports, 
de la Universitat de Catalunya, el professor enginyer A. 
López Pita, que podria arribar a 100 km. per hora, que 
els nivel! si la línia ho permetien, pero la fitxa núm. 3 
també di u: problemes relacionats amb la seguretat: se fa 
notar. no obstant, que, a excepció d'un número redu'it 
ele passos públics, 3 o 4, hi ha una resta que es troben 
automatitzats, n 'hi ha uns altres de privats, i dóna prio
ritat 1 a la urgencia de J'actuació. Aixo data ele fa molta 
estona, ja. Tampoc se n 'ha fet caso 

Per més inri, la premsil publica tant de passos a 
nivell, eletalla quins són els públics i quins els privats, on 
estan, a un -que vos te ha nomenat, Ca'n Foraelí- acci
elents greus -el nostl'e grup també presenta esmenes 
puntuals després de parlar amb els ve"inats que al!o és 
un perill constant. En definitiva, sembla que és un tema 
que, apart elel que li he parlat. també es va recollir dia 
16 de mar<; elel 94, elia 18 el'octubre, el que voste m'ha 
mostrat abans, quan voste i jo n 'hem parlat... Tot aixo 
fa que sigui una situació tan greu que jo estaria per dir 
que, si no s'hi posa remei immediatament, si no es posen 
mesures urgents a aquesta seguretat, els accidents que 
esdevinguin d'aquí en endavant, poden ser quasi quasi 
responsabilitat, per no aplicar una política de seguretat 
correcta, d'aquest Govern. Per tant, aixo és tan impor
tant que, si jo fos el Conseller responsable del tema, 
dem~ mateix reuniria els responsables tecnics i posaria 
fil a l'agulla. 

Evidentment, és una cosa que supos que també 
votaran a favor els Srs. elel Partit Popular pero, com 
sempre. Sra, Vadel!. crec que tot queelar~ elins un calaix 
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i després, quan sigui el moment, ja ha farem, pero mentres
tant hi haura morts, i, qui en seran els responsables? Graci
es, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PP
UM, té la paraula el diputat Sr. CañeHas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Em toca 
compareixer -jo no sé si les vegades anteriors em va tocar 
I'honor de ser jo- , coincidim moltes vegades en temes (. .. ) 
amb la Sra . Vadell i el Sr. Rus, m'alegra molt poder dialogar 
amb e1ls. 

Sra. Vadell, la seva proposició no ele lIei. per la noso-a 
part, esta accep tada. f,litaria més , Parlar ele la perillositat ele 
ciutaclans de Mallorca, en aquest cas concret -perque a les 
altres ilJes no hi ha tren- és una cosa que, jo crec, ens preo
cupa a tots -voste ho ha dit-, i el Govern, com és lógic, no 
és insensible a aquesta situ ac ió. La té estudiada, la té avan 
<;ada , i, fins i tot, abans de sortir a aquesta tribuna, li he 
ofert el pla, per raons parlamentaries. Voste ha decidit que 
s'estimava més sortir a la tribuna i parl ar-ne, i jo no tenc cap 
inconvenient de parlar-ne. 

Estam e1'acord, totalment, amb la seva línia, entre d'altres 
coses perque no podem dir que no, seria d'ases per amunt. 
Una proposició no de Ilei que insta el Govern, al qual nosal 
tres c10nam suport, a un pla d'eliminació deis passos per la 
seva perillos itat , és de calaix. No ens posa, o no posa al Go
vern -no a nosaltres , com és lógic , perque no en som els 
responsables- termini, ni diu la solució, la més convenient, 
automati.tzació, supressió, pas soterrani, dóna totes les possi 
bilita ts. Es impossible dir que no. 

Per tant, Sr. Rus, el que no entenc és que voste digui que 
no e n farem cas, quan voste mateix diu que sempre hem 
votat que s í. Per tant , Sr. Rus, ha perdut una magnífica 
ocasió ele quedar callat, entre d'altres coses perque el projec
te, en línies generals. ja li puc e1ir. Per tant, no és que el 
Govern ho tiri a un sac als fems, sinó que. ateses, tal vegaela. 
les múltiples intervencions que hi ha hagut aquí, estam 
e1' aco rel amb el que s' ha dit i s'ha aprovat. 

En línies generals. i en espera que el Govern els lIiuri 
aquest pla al qual vos te I'insten, li puc dir que, efectivament, 
en aquest moment, hi ha 37 passos a nivel!. D'aquests 37 
n'ha de llevar 11, que són particulars, i no responsabilitat del 
Govern, són de responsabilitat privada, i en queden 26 de 
públics . D'aquests 26 n'hi ha 12 automatitzats j 3 per als 
vianants . Per tant, queela per solucionar el problema d'11 
passos a nivel!. Per a I'any 95, ja esta en marxa la reducció 
de 2 passos, ja esta en marxa i s'estan posant les barreres 
automatiques. Són els de Ca 'n Caulls, de MarratxÍ, i el del 
Carrer ele Foradí, de Palma. Aquests estaran acabats, perque 
ja estan en construcció o instal·lació . 

Hi ha 5 passos més que ja estan en marxa per a l'any 
que ve -nosaltres els programam en el sentit d'acabar, no 
vol dir que no es comencin enguany-, que són un de 
Binissalem a Lloseta, el pas a nivell núm. 28, i el pas a 
nivel! 17, de Ca'n Arbossar. Al mateix temps que s'arre
glen i s'automatitzen aquests dos -Sr. Rus, no fa falta 
que en prengui nota, perque en breus dies li donaré el 
pla-, s'arreglen també 3 passos a nivell, que són el 29, 
30 i 31, de l'Ajuntament de Binissalem, que no s'auto
matitzen, sinó que se suprimeixen, fent un vial paral'lel 
a la via del tren amb un aeord -que voste devia conei
xer- de l'Ajuntament de Binissalem, governat pel Sr. 
Cánoves, que cree que és del seu partit , de momento 

En el 97, es reduirall dos passos a nivell més, que 
són e ls de Son Bet, de Consell, i el e1'Alaró a Binissalem, 
i en el 98 els dos que queden, que són els ele Ses For
ques, ele S;¡nta Maria, i el Son (oo.) de L1ose t;¡. 

He dit dins un te rmini rela ti val1le nt curt, perque 
aixo, quan li presentin el pla, que no vull dir que sigui 
exactament aquest, pero possiblement sera aquest, que
cl;¡ra cOlllplerta la seva proposic ió no de Ilei , i tendrelll 
tots els passos a nivell públics automatitzats. Moltes 
gracies. Sr. Presiclent. 

EL SR. PRESlDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel grup proposant, té la 
paraula la diputada Sra . Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRE R: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. volem 
agrair, en primer 1I0c, el suport que donen tots els 
grups. comen<;ant pel Sr. Viclal -veig que ha fet un exer
cíci d'il1lprovisació realment admirable, no tenia ni idea 
de que anava la proposició pero, així i tot, n'h a sortit. 
Al Sr. Rus, llosaltres li hel1l de dir que. si insistim en 
temes tan importants COIl1 aquest, encara que el Govern 
no ens faci cas, és precisament per aixó : considerall1 que 
són tan ill1portants que 110 ens hell1 cle cansar c1 ' insitir, 
per veure si, d'una vegada per a totes , aco l1seguíll1 que 
reaccíonin . 

Sr. Cañellas, quan I'he sentit parlar, em semblava que 
parlava el Co nseller cl'Obres Públiques: nosaltres hem 
fet , jo lí donaré el plaoo. Efectival1lent, el té, el té voste. 
A mi 111 'alegra 1110ltíssil1l. Tenc una satisfacció enorme 
en veure que el Govern ha reacc ionat, pero quan vos te 
m'ha ofen el pla alla fora, simplement li he fet constar 
que voste, com a diputat, no podia Hiurar un pla, per
que oficialment no representa el Govern. És el Govern 
que l' ha de presentar. Aquest pla, perfectament, el po
dría haver fet voste. Per tant, jo em fi'i de voste en 
privat, pero, en públic, no me'n puc fiar. 

Nosaltres demanaríem que el Govern, al qual voste 
clóna suport, presentas aques! pla en el Parlament. per-
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que el puguem estudiar, pero no creim que un diputat hagi 
de tenir avantatges sobre els altres, i poder coneixer plans 
que els al tres diputats desconeixent. De totes maneres agra
Im moltíssim el suport que donen, i esperam que aquesta 
vegada sí que ho duguin a terme, i que aquest pla es pugui 
complir en el més breu temps possible. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDE:NT: 

Gracies, Sra. Vadell. Hi ha intervencions en contrarepli
ca? Sí, Sr. Rus, té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAU ME: 

Gracies, Sr. Presielent Bé, jo, Sra. Vadel!. estic content 
que li hagin ofert el pla. A mi no el m'han ofert més que 
ara, des ele la tribuna. quan han vist que prenia notes. Així 
que voste cau millar als Srs. del Partit Popular, cosa de la 
qual m'alegro, és normal. Pero la forma en la qual li han 
comunicat a voste no és correcta. És a aquesta casa que ha 
han de dur, i es veu que la falta ele costulll ha fet que li arri
bas per una altra via. Aixó no és presentable, perque cIar, 
qua n jo li he dit que aquÍ es va aprovar una proposició 
d'aquest grup socialista, i la varen votar tots, el Sr. Cañellas 
ha dit: com veu, nosaltres votam i ho' feim. Ara ho hem 
sabut, ho hem sabut perque ho ha dit ell, el Conseller no ha 
presentat el pla aquí. Aixo és el gran error eI'aquest Govern, 
tat ho fan igual. 

Es veritat que voste eliu que hem eI'insistir. Voste ha 
insistit ara, nosaltres varem insistir, jo li he donat dades per 
mostrar que també hi havÍem insistit. Peró el problema no 
és aquest. La tardal1(;a d'aquests onze que el Sr. Cañellas ha 
apuntat, si succeeix un accident, amb algun mort, dema, o 
dema-passat, jo crec que tots tendrem una responsabilitat, 
nosaltres per no haver-hi insistit més, pero uns al tres ten
dran ll1és responsabilitat per no haver fet I'obra. Grc'lcies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Sr. Cañellas i Fons, Caries, té la parau-
la. 

EL SR. CAÑELLAS l FONS: 

Gracies, Sr. President. Sra. Vadell, moltíssimes gracles. 
Li he ofert el pla a voste, perque era voste qui feia aquesta 
proposició no de llei, no per res, Sr. Rus. Era per veure si 
retirava la proposició no de llei, per res ll1és. Voste ha triat 
aquest camÍ, I 'he acceptat, he donat una explicació. 

Apart d'aixo, li he d'agrair una cosa, que és que m'hagi 
confós amb el Conseller. Miri, a la premsa surten molts 
detalls, aquest encara no havia sortit. Esper que la premsa 
reculli les seves impressions i. tal vegada, jo pujo un poc, 
com I'espuma . 

(Rialles). 

Per un altre costat, Sra. Consellera, li agraesc moltÍs
sim que ens demani, perdó, Sra. parlamentaria -jo tam
bé tenc dret a equivocar-me-, Ji agraesc moltÍssim que 
demani els plans d'aquest grup moltÍssim pels anys 96 
i 97, perque aixo su posa que guanyarem les eleccions. 
Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr<kies, Sr. Cañellas. Acabat el debat, passarem a la 
votació . 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Entenc que queda aprovada per unanimitat la propo
sició no ele !lei 152. 

Arribat a aquest punt, i abans el 'entrar en el debat 
elel dictamen ele la COll1issió ele Cultura, Educació i 
Esports, elel projecte de lIei 3090, relatiu a I'esport bale
ar, suspenclrem la sessió per un temps ele 15 minuts, i 
prec que els portaveus de cada grup parlall1entari en 
aquesta qüestió facin arribar a la Mesa del Parlament la 
proposta d 'ordenació elel debato Se suspen. dones. per 
un temps de 15 minuts. 

111.- Debat del dictamen de la Comissió de Cultura, 
Educació i Esports, del Projecte de Llei RGE núm. 
3090/94, relatiu a l'esport balear. 

Sres. i Srs. Diputats, recomenc;:a la sessió. En princi
pi, tal COIl1 han fet arribar els portaveus a la Comissió de 
Cultura, quedarien ordenats quatre debats. amb les agru
pacions d 'esmenes. En primer 1I0c, el primer debat, 
correspon a les esmenes 3699, del Grup PSM 1 EEM, i 
3572 i 3782, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. En 
torn ele defensa d'aquestes esmenes, pel Grup PSM, té 
la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA l BARBER: 

Gracies, Sr. President. Aquesta, senzillament, és una 
modificació a I'artic\e 4 d'aquesta lIei, on es ele mana que 
en la coordinació de la gestió esportiva en relació a les 
funcions propies deIs Consells Insulars i de les entitats 
locals, el Govern estaloni les actuacions d 'aquestes admi
nistracions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Per defensar ]'esmena del Grup 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Ferra i Capllonch. 
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EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gricíes, Sr. Presídent. En primer terme, per dír que 
nosaltres donarem suport a I'esmena del Grup PSM 1 EEM. 
En segon terme, és una esmena que també fa referencia a 
l'artícle 4.10, i és una esmena d'addicíó, que diu: "la tutela 
i el foment de I'aplícació del programa d'educació física als 
centres escolars", acaba aquí, i nosaltres Ii afegíríem: "i a les 
persones que practiquen qualsevol actívitat físíca-esportiva ". 
Nosaltres creim que així quedaria més complet i bastant més 
ciar aquest punt 10 de l'article 4. 

L'altra fa referencia a I'article 14 de la mateixa lIei. L'ar
lic! 14 diu 1I ' afav r inl la creació d'agrupacions i cJu b 
sp nius < l ' centr esco la rs per a la pI' mo i' de l'espon i 

la . eva I arU ip,lCió en les ompelicion e l ortives en que 
' i11legrin ", nosaltres aquí vo! Id m afegir, I ' pré d ' il1le

grin Ilvclllant 1 I c nveni nL compliment de LOt I ev . 
obligacions, i especialment en el concel'l1ent al foment deis 
valors ele la promoció i de I·esportivitat". Naturalment és 
una esmena que, al nostre entendre, completa bastant aquest 
anicle, perque dóna un caire més important a aquests valors. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gricies, Sr. Ferra i Capllonch. Alu-es grups que volguln 
intervenir? Pel Grup PP-UM, el Sr. Riera té la paraula. 

EL SR. RIERA I BENNASSAR: 

Gracies. Sr. Presielent. El Sr. Gomila i e l Sr. Ferra ens 
han conven¡;ut i acceptarem aquestes tres esmenes. 

(Remor de ¡-eus). 

EL SR. PRESIDENT: 

raci , Sr. Riera. En con eqüencia. i emenc que no hi 
ha Iloc a ll1és inlervencions, passarem a la votació conjunta 
d l ·, mene . 699, 3752, :n 2. ntenc que e ' I oden con i
derar al rovades per a ' enlimenl. DOl1CS, ( ueden aprova le 
per assentiment. 

Passam ara al segon debat, que correspon a les eSlllenes 
3811, 3817 i 3735, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té 
la paraula, per fer la defensa d 'aquestes esmenes, el diputat 
Sr. Marí i Sena. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Jracies, ' l'. PresidenL Primera ment hem de dir qu en 
bagués agr dal que aquesta lIei arriba al pie d'aqu t Parla
ment més consensuada que 110 ha ar ribat. perque e l Grup 
SociaJi ta va fer una gran tas a per aportar esm.elles que 
no altre enleníem que l odien millorar aquestll Ilci . La 
vñrem fel' amb t la il·lu~ió. en el tnlmit le ponencia i co
mis i ' m Ite ' d 'aquesles e m nes que nosallres cre iel11 im-

portants no varen ser acceptades, í, per tant, hem de dir 
que haguérem volgut poder-la aprovar tota, pero aixo 
ens sera impossible. 

De qualsevol manera, defensaré aquest grup de tres 
esmenes, que mantenem per a aquest plenario L'esmena 
3811 és una esmena d'addició a I'article 54, i hi afegirí
em, després de "reglamentariament" "en el terminí de 
sis mesos". Entenem que és necessari marcar un termini 
de temps en aquest article concretament. 

Quant a I'esmena 3817 és una esmena d'addició. Es 
tracta d'afegir un nou article, que sería el 58 bis, que 
diria: "L'escola balear de l'esport comptara amb perso
nal qualificat i degudament titulat com a llicenciats en 
medicina, psicología, ed ucació física i fisioterapeutes". 
Nosaltres entenem que és necessari que I'escola de l'es
pon compti amb personal qualificat i degudament titu
lat. Per tant, també és una esmena que consideram molt 
important, per ser inclosa en aquesta Ilei . 

Quant a I' esmena 3735, és una esmena ele substitució 
al cinque paragraf de I'exposíció de motius. L'article 
original diu, al final del cinque paragraf: "I'ensenyament 
de qualsevol disciplina esportiva, tenguin el nivell de 
coneixement", nosaltres posaríem "per a 1 'ensenyament 
de qualsevol activitat física o esportiva, tengui un nivell 
ele coneixement i titulació suficient". Va una mica amb 
relació a la d'abans. Nosaltres consideram que els pro
fessionals que es dediquen a aquestes activitats, han ele 
tenir la titulació adequada. Moltes gricies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Volen intervenir els altres grups? 
Pel Grup PP-UM. té la paraula el Sr. Riera. 

EL SR. RIERA I BENNASSAR: 

Gdcies, Sr. Presielent. Quant a I'esmena 3811. on 
ens e1emanam una aelelició, que després ele "reglamenta
riament" c1igui "en el termini de sis mesos", nosaltres els 
oferim una trans3cció que digui "fins a finals del 1995". 
Nosaltres, en aquest cas, estaríem disposats a acceptar 
l'esmen a. 

Quant a 1:1'381 7, on ens demanen l 'addició d \111 nou 
article, "l'escola balear de I'esport comptara amb perso
nal qualificat i degudament titulat com a llicenciats en 
medicina, psicología, educació física i fisioterapeutes", 
també els farem una oferta de transacció, sempre i quan 
acceptassin alli on diu "amb personal qualificat o degu
dament titulat", perque creim que ens trobam que vos
tes només donen sortida als Ilicenciats en medicina, 
psicologia, educació física o fisioterapeutes. Si hi ha una 
diplomatura en educació física. com ja existeix, aquest 
senyor no té cap possibilitat de ser en aquesta escola 
balear de I'esport. Tampoc no deixen sortida a un senyor 
que hagi estat un gran esportista, que tengui uns conei-
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xements, i no tengui titulació, no podnl ser a l'escola balear. 
[ ]0 li posaré el mateix exemple que Ji vaig dir a ponencia i 

l
' comissió, d'un mallorquí. El día que es fací una escola de 

ciclisme en pista, i perque el Sr. Timoner, un home que ha 
estat sis vegades campió del món, que creim que és qui sap 

I més de bicicletes, no pugui dirigir aquesta escola, jo crec que 

¡' és una incongruencia. O si feim una escola d 'activitats sub
aquatiques, el Sr. Pep Amengual, que deu ser qui en sap 

t més, no hi pugui anar. Nosaltres creim que aixo és una altra 
f incongruencia, per tant, no hi pugui anar. Només ho accep
\ tarem si, alla 011 diu "i degudament titulat", accepten que 
t digui "o". Si no, no ho acceptarem. 

Amb la tercera, la 3735, som alla mateix. Qui no tengui 
un nivell de coneixements, i que estigui \Iicenciat o tengui 
un a titulació, no podra ser enmig, sinó que tothol1l ha d'es
tal' titulat. I la transacció és que alla on diu "que tenguin un 
nivell de coneixements i titlllació suficients". els demanalll 
que alla on di u "i" hi posem "o". En aq uest cas, si accepten 
aq lIestes tres transaccions, nosaltres acceptarem les tres esme
nes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Riera. Té la paraula el Sr. rvlarí j SerTa . 

EL SR. MARÍ ISERRA: 

Sí, gracies, Sr. President. Jo, en primer \loe. dir que 
acceptarem la transacció de la 3811 i lamentam que el Grup 
PP no accepti aquestes altres esmenes que presentam. Nosal
tres no podem acceptar posar "o" perque és una forma de 
fer voluntarisme. 

Per altra banda. en cap moment no hem dit que el Sr. 
Timoner no pugui ser dil'ector de I'escola. Parla m de les 
persones que han el 'ensenyar en aquest \loe , que han d 'estar 
degudament titulades. 

Per tan!, Sr. Riera, nosaltres no poelem acceptar "o" per
que seria. com li he dit, anar al voluntarisme que aquestes 
persones no estigu in degudament titulades. Per tant, no ac
ceptam aquesta transacció. 

Quant a I'altra ve en el mateix sentit, no fa falta el co
mentari. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracíes, Sr. Marí i Serra. Acabat el debat, en primer 1I0c, 
l'esmena 3811 quedaria "fins a finals del 95". De tates mane
res, prec que facin arribar les propostes de transacció que hi 
hagi a aquesta presidencia per escrit. En principi, quedaria 
"fins a finals de 1995". Entenc que I'esmena 3811 es pot 
Considerar aprovada per assentiment de tots els grups. Que
da, dones, aprovada per assentiment la transacció a I 'esmena 
3811 en el sentit indicat anteriorment. 

Passam ara a la votació, ja que no s'accepta la tran
sacció, de les esmenes 3817 i 3735. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

17 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. En con
seqüencia queden rebutjades les esmenes 3817 i 3735. 

Passarem ara al tercer debat que corres pon a les 
es menes del Grup Parlamentari SOCIALISTA números 
3732,3758,3756, 619, 3781,3783.3784.621.622,3812, 
3819,3820 i 3821. Té la paraula. pel Grup Parli1mentari 
SOCIALISTA. e l diputat Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grupo 
Parlamentario Socii1lista entienele que este grupo ele 13 
enmienelas merecía la peni1 discutirlas de una forma 
más específica . y por esto hemos elítenelielo que valía 
la pena exponerlo delante ele este tribunal. 

La primera enmienda, 3732. se refiere a la enmienda 
de sustitución del título de la ley. Proponemos que el 
título de la ley sea "LJei eI'activitat física i d'esport a les 
I\les Balears", y nos fundamentamos en que creemos que 
sería más adecuada, más pertinente y, en cualquier 
caso. nos gustaría recordarle. en este caso al Sr. Conse
lIer que presume, y en buena lid de ser un técnico, lo 
que elicen los técnicos de educación física en diferentes 
artículos que han escrito en la prensa, cuando dicen 
"Este colectivo, después de haber analizado el proyecto 
ele ley del deporte , presentado por el Gobierno Balear, 
opina que no es un documento realmente comprometido 
con las necesidades deportivas de la sociedad balear, a 
saber" . Y se elesarrolla en cinco O seis puntos . A estas 
personas técnicas, calificadas, al menos se les ha de 
presuponer un conocimiento de lo que sería la actividad 
física del deporte . Un razonamiento más sencillo: el 
deporte viene regulado por reglas , la actividad física no. '. 
y no me salgan con argumentos ele que el ajedrez es un 
deporte o no, el billar. .. Serían actividades físicas que 
se desarrollan, y no son deporte , y aquí entramos en 
esta ley en determinados preceptos que entrarían más 
en el concepto de actividad física que solamente en 
deporte. 

La segunda enmienda que queremos defender, e 
intentamos convencer a la Cámara, es aquella en la que 
pretendemos que la Comunidad Autónoma regule el 
fomento de los deportes autóctonos. En este caso pode
mos poner el caso de dos deportes autóctonos de las dos 
islas menores, como el tiro con honda y eljoc mahonés 
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que entendemos que no quedan contemplados, y que, dentro 
de la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes, aquí 
tendría que venir ubicado, de alguna forma, un reconoci
miento expreso a estos deportes. 

~ n la te rcera enmie nda, de adición a l a rlícul 8, creemos 
que sería impo rt m e la laboración de un cen o de téc.nico 
tilUlados, ya lU i po te rionnente regularoo o pre tendem S 

reg ula r - no e xiste una regulación de hech - la e cuela balear 
del depon e, ya exi te un decreto que queda derogado por 
e ta ley respecto a l número, a los técnico litu lados. Si evi 
de11le me nle la escue la ba lea r de l d porte pre te nde f rma r 
técnico creemos que no estaría de más que hubie ra un 
cen o el e tos Lécn icos ti tu lado . 

on resl LO a la enmie nda 19, que es una e nmienda 
rea lme nl lig/u , pe ro la h ici m in I/OCee, le puedo de ir 
I ractlcamentc que I e n '1m en la. propia pa labl' s que un 

nse ller. e n llll artíc ulo, cscri b e l pa do 15 el e febre ro, 
doncle d i e: " La ri ll uesa i · 1 bMeSla r. e l !lostre e 01 l' • I:'l 
genl j e e ls lulLs i la te cera cela t, necessi te n pra lica r 
es l n , i aixc exigeix mé in vc rsion ". E n aqu ta 11 i no hi 
ha Cl1p pI' vi i ' l' il1ver ió, i vOS le ho a p, r. on e ller . i 
v Sl ' h diu nquí, i no a lu'e ' I' ú.,i qu cl e im , n mé ', p r 
la qua l cosa, "e ls facil ita ra el ml1Ja n ne es a ri I e u 
aba t ", 15 miljans neces a ri , nO de im específi cament inver-
sie n. sinó no més l11itj a ns ne€es. ari 

mena ( .. ,) pe !' n ser acceptada . 
r e im que no e ra una 

L.., egiie nt e me na, enl ne m se ri a d 'addició a I' <l nicle 13 
bi , i propo a m un pa ragra f que afegeixi: "Per ta l a ix.c e 
pro edira a la reg la me nt¿¡c ió de le a tivitals eXLra-e colar ", 
Ara ll1a le ix, 1 activita ts Cxtra-e col( r que 'es tan luem a 
te rme a liferent Iloc ' de lOl les lile , 11 0 te ne n UIH\ regla
me lH c ió determinacla. J c ree que un moment e ría impor
tant seria que, pe)' lI e i la I orta e la obena a pode r e ta lir 
UI1 , regla menta ió c1'aqlle tes activitats, P l' que? . cree 
que ig ui ínlervencíoni me, inó namé obrir la porta qu 
aque te acliviull s iguin l'egla l11e ntacle, fon al11e ntall11enl 
pe rque així ga ra nLiríe m específica me nt I'aclequac ió d 1-
programes a ls alumn a l qua l va d irigi!. 0 111 que lo ts 
abe m , el sgra iadamenl, i co neixem ca o que de terminades 

aC Li v iLa t eXln-escola rs, pel q u igui , o P l' qlli les clugui , no 
s adeque n . o no S ajuste n <, I s nece itats específiques de la 
infa ncia. 

La següent esmena que defensam pro posa una adclició 
el'un anicJe qu e diri a: "correspon a l' administració compe
tent cuidar de la qualitat de les ensenyances esportives, titula
ció , instal'lacions, control medie i sanitari, tant en les activi
tats escolars, com en les extra -escolars" . Encara no deim 
reglamentar, sinó cuida r, o tenir cura, és a dir, ser, pe r dir
ho d 'a lguna manera, tutor de les activitats, tant escolars com 
extra-escolars. I jo crec que aixo seria important, en aquesta 
Comunitat, des del moment que estam intentant aprovar una 
!lei en positiu. 

La segücnt esmena, qu e ve relacionada , d 'alguna manera , 
a mb el que ja han dit abans els me us companys , pero aquesta 

és específica , i tampoc no entenc com és que no la 
poden acceptar, en el sentit d'afgir a l'artic1e 14 bis una 
addició de "mantenclra i promoura la formadó de 
tecnics especia listes en actjvitats físique i esportives per 
a discapacilats i altres activitats" . Propo am que hi hagi 
un ' tecnics, que la omunilat pugui gaudir c1 ' uns lec.
nics esp cialistes pe!' a I 'ensenyan~a el activital fí iques 
i esportives de per ones amb di capacital . 

L'esmena a la qual feim referencia a aeldició a I'arti 
ele 22 té també rel ació amb les titulacions, i proposam 
que s 'hi afegeixi un punt més que digui : "la titulació 
necessari a per exercir la direcció d ' instal·lacions i el 
control de progra mes que duguin a terme". Nosa ltres 
creim que la Comunitat Autonoma pot regul ar i pot 
incidir, i pot controla r o vetllar per la titulació que 
tenguin les persones que dirigeixin instal'l aci ons i facin 
determin ats programes, tant d'ambit ¡JLlblic C0 111 pri vat. 

espré el I'a nicle :18, a egim un l UnL re la li u a l · ' 
feder i 11 S , q ue cre im que és iml or la nt. i esperam ue 
es te ng lli en consicle a ió . obretoL CO J11 hem d it. 1 ni nI 
( ... ) Lln uk nic e pecí fi c en ccluca ió, j a ¡ue pro pO.3 m 
que I'eq ui p le nic le les fede raci n poni ves ha ura de 
teni r titu lac ió h mo l gacl a pe r I'esco la ba lea r de I'e po n 
-1 r imel' pum-, me el a nys d docencia Q I1lrena me nL 
esportiu, i així mateix adaptara de form a preceptiva els 
reglaments a les edats deis infants i fomentara sistemes 
no competitius, amb la finalitat d'adaptar la practica 
esportiva a les necessitats pedagogiques , psico logiques i 
evollltives d 'aquestes persones, infa nts, en tots els casos. 

Així mateix, I'esmena 54 bis, d' adclició d'lln nOll 

art icle, I ro po a que la Comllnita t Auto noma pugll i 
establir, que e tig lli contemplat pe r \l e i que la Comllnita t 
Auto noma ha uria cI 'establir , amb ca r¡\cte r gene ra l, e l 
criLe!'i a tenir e n compte a l ' hora le co nceelir ubv n i
ons, perque si no hi ha criteris hi ha discrecionalitat, i 
la eliscrecionaJita t pot concluir a mals pensam e nts, per 
clir-ho d ' una manera suau. És a dir, si hi ha uns crite ris 
pels qual s es donen unes subvencions, creim que se ria 
més importa nt. 

Les tres dan'eres esmenes es refereixen a la composi
ció del comite balear de disciplina esporti va . Nosaltres 
entenem que si nosaltres comptam amb uns col ' lectius 
pe r oll1plir aquest o rgan co l'l egiat , se ri a impo rtant que 
els membres que venguin a aquest col'lectiu , siguin qlli 
proposin elirectament e ls co l'legis adequats. 

En último término, podemos decir, a modo de con
clusión, que desde nuestro punto de vista, con determi
nadas enmiendas, esta, ley ha mejorado . no decimos que 
no. Valoramo e l aspec to po iliv qu e e l grup mayori
ta rio ha ciado, pero no es la I.ey que nosotros, el rupo 
Parla menta rio ocia lisla, ha ría ni a poya ría, y eso lo ha n 
de ente nde r. E vide llleme nte. me gust<trí;.¡ ha e r un 
últim comenta rio , a l hilo general cle e t3 le , a que 
nos encontramos ante un proyecto de ley rea lizado de 
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, forma parcial en relación a todos los temas que envuelven el 
i deporte, sus instalaciones, practicantes, organización social , 

1,

· y sobre todo su vertiente fundamental de la educación física, 
su relación con la práctica deportiva de los escolares y, de 

~ igual forma, se contempla un importante vacío en la defini
I ción de las competencias de los Consells Insulares, en mate
( ria de cu Itura física y deporte, 

l 
7 
~ 

El texto puede pasar por ser un mero documento jurídico 
general, que no tiene' una relación directa y concisa con la 
realidad social y deportiva de nuestras islas y, lo que es más 
grave, no permite contemplar de forma clara cuáles son las 
intenciones que se plantea alcanzar a través del texto comen
tado. Se pueden analizar apartados de otras leyes de otras 
Comunidades, la última aprobada -que nosotros sepamos- la 

1 valenciana que, adaptadas a nuestra realidad cultural y social, 
r 

L 

habrían definido con más claridad lélS bases generales ele la 
actividad física y el depone en las Islas Baleares, abarcando 
toctos los aspectos que forman parte del mismo. No se trata, 
pues, de copiar textos, sino de aprovechar lo positivo de los 
demás, adaptándolo a nuestra idiosincrasia y condiciones, 
incluyendo aspectos particulares de nuestras islas, nuestros 
ciudadanos y nuestro deporte . 

Concluyendo, entendemos que es un texto legal. que, a 
pesar que recibirá n-uestro apoyo en algunos artículos, pue
de, debería y tendría que haber sido' clara y concisamente 
mejorado y, después de haberlo aprobado, en caso de que se 
apruebe, nos encontraremos con una indefinición legal bas
tante precaria, y podremos padecer las futuras consecuencias. 
Muchas gracias, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero, Altres grups que vulguin intervenir') 
Pel Grup PSM 1 EEM, el Sr. Gomila i Barber té la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Per manifestar el suport del Grup 
Parlamentari PSM 1 EErvl a la proposta. a les esmenes que 
ha presentat el Grup Socialista. El Sr. Tejero ha dit que 
aquesta \lei és un document poc compromes. i que no com
promet gens el Govern, Nosaltres hi esta m d'acord, i les 
aportacions que ha fet, tant el Grup Socialista, com el Grup 
Parlamentari del PSM per comprometl:e un poc mes el Go
vern en aquesta lIei, evidentment, han topat amb la majoria 
que dóna suport al Govern, 

Esmenes que proposen el foment deis esports autoctons, 
la relació d 'un cens ele tecnics titulats , facilitar mitjans als 
clubs i esportistes, reglamentar les activitats extra-escolars, 
curar de la qualitat de l'ensenyament, de les ensenyances 
esportives en el món ele I'educació, promoure la formació de 
tecnics i, sobretot, posar criteris per concedir ajuts als clubs 
i als esportistes, evidentment, hem topat amb la majoria que 
dóna SUpOll al Govern. 

Són qüestions en les quals, perfectament, el Govern 
de les lIles Balears té competencia per entrar-hi. 

Les dues darreres, evidentment, jo no sé si els he de 
qualificar, pero són patetiques, és a dir, el fet que la 
Conselleria hagi d'elegir dos membres, entre els sis pro
posats per la Unió de Federacions Esportives i tres 
membres, entre els proposats per 1'II'Iustre Col·legi 
d'Advocats, em sembla que no se n'acaben de fiar prou 
d'aquestes dues entitats, ni del Co['legi d'Advocats, ni de 
la Unió de Federacions. 

Per tant, nosaltres donarem suport a les esmenes que 
vostes han presentat. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. GOll1ila. Pel Grup PP-UM, el Sr. Riera 
té la paraula. 

EL SR, RIERA I BENNASSAR: 

Gracies, Sr. Presiden!. E n principi, li diré que ara ja 
el1S hem posat al 1I0c, perque tots dos estavell1 freds en 
cOll1en<;ar el partit. Direm que no a tates, No n 'accepta
rem ni una. 

Hi ha hagut una cosa que no he entes molt, perque 
resulta que hem acceptat més del 50% de les esmenes 
que vos tes han presenta!. Jo crec que hem quedat massa 
bé, crec que la lIei s'ha millorat gracies a les seves esme
nes, Crec que [a lIei, quan va venir aquí, era mo[t do
lenta, i gracies a vos tes sortira una gran Jlei, pel que 
selllbla. Sembla que el Govern i nosaltres no hi hem fet 
res, 

Ouant al que ha dit el Sr, Tejero, em sembla que ha 
dit que així hi pot haver una contradicció amb els Con
sells Insulars, Voste sap que , a la darrera ponencia, el 
que varem fer va ser recolJir exactament el que diu la 
Ilei ele transferencies a[s Consells Insulars, varem trans
criure el que diu aquesta llei. Per tant. no crec que hi 
pugui haver cap contradicció, 

Ouant a la primera esmena, la 3732, la veritat és que 
molts diputats el 'aquesta Cambra no sabran de que van, 
perque ni les hem lIegieles, ni saben que feia, Crec que 
n 'hauran agafat molts en fora de joc, pero jo les explica
ré que la primera, que ens demana el canvi de nom de 
la lIei, de lIei ele I'esport per lIei d 'activitat física, [a 
veritat és que [a lIei de I'Estat espanyol de I'any 1990 es 
diu lIei de l'esport. La majoria de Comunitats Autono
mes han fet una lIei de I'esport, i nosaltres creim que 
som ben igual que les altres, i consideram que el nom 
generic d 'aquesta lIei és lIei de I 'esport. 

Ouant a la segona esmena, la 3758, que demana 
I'addició deis esports autoctons, sí que creim que, com 
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li vare m dir, voste ha avan<;at que nosaltres diríem, evi
dentment, és un cas molt ciar d'intervencionisme. Ha de ser 
la mateixa societat -creim nosaltres- qui ha de dir quins es
ports autoctons vol i, en aquest moment, voste ha dit que 
pensava en la creació d'una Federació de Tir de Fona. 
Aquesta federació fa molt temps que funciona . No sé si a 
Eivissa o a Menorca li diuen tir de passeig o tir de fona, pero 
aquesta federació, aquí, existeix. 

Quant a la 3766, ens de mana elaboració d'un cens de 
tecnics titulats per a cadascuna de les modalitats esportives. 
Tot aixo s'ha de l'egular mitjan<;ant I'escola balear de I'es
por!, sense oblidar que, fins aleshores d 'ara, la practica tota
litat de les titulacions esportives s'han atorgat a través de les 
federacions esportives respectives. 

Quan t a la 619, qu e ens eliu "es facilitaran els mitjans 
necessa ris al se u abast" . creim que aixo no és una competen
cia el e la Comunitat. Creim que és una competencia elel 
Ministeri d'Eelucació. perque aixo és un a Ilei ele I'esport. no 
és una lIei el·educació. També hem de dir que, fins ara, havia 
estat el Govern, a través ele la Conselleria ele Cultura. Ecluca
ció i Esports i. a partir el'ara. seran els tres Consells. que 
tenen uns mitjans necessaris per l' esport escolar. Per tant, 
crec que aquest esport esta suficientment dotat i, la veritat és 
que cre im que també pertany al MEC, pero ens en farel11 
canee nosaltres, i nosaltres som els tres Consells. - -

La 3781 parla d 'activitats extra-escolars. Jo li demanaria 
exactament que són les activitats extra-escolars, perqué qué 
són, aquelles que el Ministeri fa fora de I'horari escolar? O 
són activitats que no tenen cap lIigam amb el centre escolar? 
Voste em diu que no, jo li eleman que m'ho expliqui. Nosal
tre s creim que aquí hel11 ele destacar I'existencia d'un pro
grama per a l 'esport per a ['edat escolar que, en el seu ambit 
de promoció, es elirigeix basicament als alumnes deis centres 
escolars, no Iligats a cap entitat esportiva. De tota la resta 
creim que se n'ha ele fer carrec el Ministeri eI'Educació. o els 
mateixos centres. o les APAs, -a moltes escoles aquestes 
activitats estan regulades a través ele les APAs. 

La 3783 diu "regular les activitats escolars". Aixo no és 
competencia de la !lei de l'esport , sinó que creim que és 
competencia d'una !lei d'educació. 

La 3784 diu "mantenir i promoure la formació de técnics 
especialistes en activitats físiques i esportives per discapaci
tats i altres activitats especials". La formació de técnics, com 
ja li hem dit des del principi , es fara a través de I'escola 
balear de I 'esport, i en aquest cas crec que convendria que 
voste Ilegís una altra vegada l'article 4.11, on creim que 
queda ben reflectit el que vos te demana amb aquesta esmena. 

Quant a la 621 ens demana "la titulació necessaria per 
exercir la direcció d'instal'lacions i el control de programes 
que ho duguin a terme". Creim que aixo també ho ha de 
regular I'escola de l'esport, i I'escola de l'esport, o el Govern, 
tara un decret de titulacions mínimes per poder dirigir 
aquestes titulacions. 

La 622, referent a titulacions esportives, com li hem 
dit fa un moment, és una competencia de la federació. 
Cada federació, segons els seus estatuts, pot fer les seves 
titulacions. En aquest paragraf hi ha una línia molt 
curiosa, que diu: "i fomentara sistemes no competitius 
amb la finalitat d 'adaptar la practica esportiva a les 
necessitats pedagogiques". La veritat és que no entenc 
aixó, el que cree és que voste ens vol dir que si aquests 
al'lots de 8 anys fan un partit de futbol, quan arribin a 
la porteria, i en haver burlat el porter, s'han d'aturar i 
no han de tirar la pilota dins la porteria. Perque si és 
així, si no és competitiu, la veritat és que nosaltres no 
veim la finalitat de I'esport. 

Quant a la 3812, que parla de les subvencions, voste 
ha dit que hi veu mals pensaments. Sera voste que té 
mals pensaments, nosaltres no en tenim ni un. Vosté en s 
eliu que si no hi afegim aq uest article. hi haura mals 
pensaments. La veritat és que nosaltres no hi havíem 
caigut. Senyal que vosté. alguna vegada. en eleu tenir. de 
mal s pensaments. Creim que cada convocatoria específi
ca ele subvencions establinl els criteris més convenients 
per atorgar les subvencions. 

Ara ens trobam les tres darreres, que són els tres 
membres del components elel Col'legi d'Aclvocats. de les 
Federacions Esportives i un membre proposat directa- . 
ment per l'administració. L'article em sembla que diu 
que el Col'legi d'Advocats ens doni nou noms, i nosal
tres en tirarem dos, em sembla . Voste ens parla de tres . 
La veritat és que nosaltres creim que el Col'legi cI'Advo
cats. quan ens donara aquests nom5, seran persones que 
poelen tenir una relació amb I'esport, cosa que nosaltres, 
en aquestes hores , amb tots els titulats que hi ha, no 
coneixem. 

Els membres proposats per la Unió ele Feeleracions 
Esportives ... , bé. aquí. quant a aquesta Unió de Feclera
cions, si és la que actualment existeix, ens posa m les 
mans damunt el cap, Sr. Ferra. Aquesta Unió de Fede
racions no té totes les federacions dins ella, hi ha mol tes 
feeleracions que no hi estan. Per tant, deixarÍel11 fora 
molts membres o representants que no estan dins la 
Unió de Federacions. Si aquesta Unió ele Federacions 
funciona. i les té totes, lIavors sí, pero en aquestes 
hores hi ha bastants esports que quedaran afora, i 
aquests sehyors no en tenen cap culpa, sinó que també 
poden tenir una representació dins aquest article ele la 
lIei. 

Quant al membre proposat, com sempre, aquí, voste 
ja hi veu una altra vegada bubotes. Nosaltres creim que 
quan 1 'administració esportiva del Govern Balear ens 
donara els noms, seran persones que tenelran prestigi 
esportiu, estaran vinculades a I'esport, i no ens donaran 
els noms el 'uns senyors que només juguen a truc, sinó 
que seran unes persones que sabran de qué va I'esport. 
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Jo cree que així ha quedat ja ben ciar el motiu pel qual 

" no acceptarem cap ni una d 'aquestes esmenes. Gracies, Sr. f , 
¡ 
¡ 

President. 

EL SR. PRESIDENT: 

¡ Gracies, Sr. Riera. lntervencions en torn de replica? 
,1'~ 

Perdó, intervenció en torn de replica, té la paraula el Sr. 
Tejero. 

EL SR. TEJERO I ISLA: 

Si, gracias, Sr. Presidente. Bueno, lo primero que le ten
dría que decir, Sr. Riera, es que al técnico competente, que 
lo tiene cerca, le pregunte lo que quieren decir algunas de las 

.. enmiendas, porque, evidentemente. son muy específicas y 
muy concretas. No, no, al que tiene más abajo. 

Con respecto a las titulaciones. simplemente, le quiero 
recordar una cosa. Recientemente. el 20, 21 Y 22 de enero se 
ha celebrado un seminario internacional de formación de 
técnicos del eleporte en Murcia. al que los representantes de 
la Comunidad Autónoma ni fueron ni se les esperó, donde 
se habló, incluso, ele un proyecto de decreto de titulaciones, 
pero por si no lo sabe, o por si algu ien ele la Conselleria no 
lo sabe, le haré un resumen somero ele la legisíación básica 
que hay, que ya existe. 

Resumen legislativo básico sobre enset'íanzas y títulos ele 
técnicos deportivos, Real Decreto de 8 ele abril sobre ense
ñanzas y títulos de técnicos deportivos. Programa de homo
logación y convalidaciones. Borrador de Real Decreto por el 
que se establece consideración ele enseñanzas ·en régimen 
especial de titulaciones deportivas. Borrador del Real Decre
to ... etc, etc. etc. Se lo puedo pasar posteriormente. 

Pero es que, aclemás ele esto. si tomamos determinada 
reglamentación que existe, fíjense. hasta en la Comunidad 
Gallega, que tiene una reglamentación específica de instala
ciones, hasta la Com unidad Gallega. 

Cuando se refiere a leyes no me diga que la mayoría de 
las Comunidades Autónomas le llaman ley del deporte por
que, por esa misma regla ele tres. si aplicáramos ese silogis
mo, sería bastante peligroso en otras leyes que ya discutire
mos, pero aún así, no es verdad. le digo que no es verdad. 
Por ejemplo, Comunidad Autónoma ele Castilla y León: ley 
de la educación física y deportes. Comunidad Autónoma de 
Madrid: ley de la cultura física y del deporte. ¿Le parece 
bastante o quiere más? Con esto vale. 

Con respecto a las subvenciones, yo simplemente he di
cho, en tono jocoso, que podría inducir a malos pensamien
tos. Yo no sé si lo que usted me ha pretendido clecir es que 
lo que tienen es mala conciencia, no lo sé. 

... Con respecto al comité de disciplina deportiva, nosotros 

h 

creemos, y lo que proponemos en el comité de disciplina 
deportiva es que las personas que se elijan sean las personas 

que decide su entidad representadora, y queda así de 
claro. Es decir, si yo digo al Colegio de Abogados, o 
usted, o el Govern, o quien sea, dice al Colegio de Abo
gados que se necesitan tres personas para formar parte 
del comité de disciplina deportiva, lo lógico es que si yo 
confío en el Colegio de Abogados, o en el Colegio de 
Ingenieros, o en el Colegio de Arquitectos, y le digo que 
me manden tres personas, lo lógico es que ellos sean los 
competentes para elegir. No decir mándenme todos en 
fila, porque igual que han puesto nueve podrían haber 
puesto 29, y más aún si dice que no sabe los que son, 
podría haber puesto barra libre. Mándeme todos los 
que quiera que yo elegiré los que yo quiera. Eso no es. 
Yen una ley, desde luego, no. 

Con respecto a lo que comenta del prestigio deporti
vo, mire. las enmiendas que hemos intentado mantener, 
con toda cordialidad, es que, incluso, una de las leyes 
que se considera más avanzada, la ley catalana, tiene 
desarrollada la escuela catalana del deporte, está desa
rroI1a(la, está especificada la titulación, los técnicos que 
tiene que haber, es decir, está especificado con tal pro
fusión que no sé si la ha leíelo, pero , si se la ha leído, 
la verdad es que 110 tendría que decir lo que dice. Lo 
que está claro es que no sé -me gustaría pensar que no, 
y se lo digo sinceramente- si el pr~stig-io deportivo puede 
pasar por tener el carnet de determinados partidos: 
Gracias. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Contrareplica? SÍ, Sr. Gomila, 
i pensi que la contrareplica és a la replica que ha fet el 
Sr. Tejero, no a la intervenció del Sr. Riera. Té la pa
raula. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Sí. Sr. Presiden!. Gracies. Sres. i Srs. Diputats. Es 
evident. i alnostre grup li preocupa sincerament J'article 
76. que és la composició del comite ele disciplina espor
tiva. Voste ha dit que lo lógico seria que el Col'legi 
d'Advocats, la Unió de Federacions Esportives, nome
nassin els seus representants i s'ha acabat, pero és que 
a mi el fet que s'hagin de presentar ternes perque el 
Govern n 'elegeixi un, em recorda el concordat del Vati- . 
ca amb la Santa Seu, on I'església proposava tres noms, . 
i el Generalíssim en triava un perque el nomenassin 
bisbe. 1 es veu que aquÍ s'ha de funcionar de la mateixa 
manera. La gent ha de propasar noms, i ells han de triar 
el que més els agrada, el que té un carné d'un determi
nat partit, o el que té alguna altra simpatía. Nosaltres 
creim que haurÍem de confiar en aquestes entitats, i no 
tenir aquestes vocacions que tenia el GeneralÍssim. 
Gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies. Sr. Gomila. Sr. Riera. té la paraula . 
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EL SR. RIERA 1 BENNASSAR: 

Gracies, Sr. President. No llegiré el paper que m 'han 
enviat, perque passen una penada pel que diu . L1avors els ho 
lIegiré, al final. 

Quant al carné, crec que no són els més indicats per 
donar-nos lli<;ons, el carné que hem de dur a la boca per 
anar segon on. 

Quant a aixo deIs tecnics competents, jo li diré que no hi 
vaig anar, no em varen convidar a aquesta Comunitat -com 
que no és nostra no ens varen convidar i no hi hem pogut 
anar, o jo, personalment, no hi he anat, no ens han convidat. 

Voste m'ha parlat deIs noms de les lleis de l'esport. Vos te 
només m 'ha nomenat la que es diu Llei de la Cultura Física. 
No m'ha nomenat les que es diuen L1ei de J'EsporL i de les 
que m'ha dit n ' hi ha una que ja ha canviat el nomo La de 
Madrid ja l'ha canviat, i ara es diu Llei ele l' Esport. No em 
digui que no. Voste sempre em fa el contrari, no em creu 
ma i. 

Quant a les titulacions esportives, convendria que sabés 
que el Consell Superior de l'Esport -i aquest sí que sabem 
el carné que té- ja ha publicat aquest decret. l a no és un 
projecte, és un decret publicat. Voste, aquÍ, tampoc no 
coneix la pel·lícula. 

Quant a la mala consciencia, ha estat voste que ha no me
nat els mals pensaments. Nosaltres no en tenim, normalment 
no en tenim mai, pero vostes, ele vegades, ens en fan tenir i, 
en aquest cas, creim, i continuam creient que n'hem de tenir, 
perque vostes ens ho diuen , i a ixo , ens esglaia, pero no es 
preocupi, que no mirarem el carné que eluran a la boca quan 
venguin a demanar subvenció. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Riera. Acabat el debat, passarem a la votació 
d 'aquestes esmenes. Cree que es pot fer, tal eom ha anat el 
debat, votació conjunta ele totes. 

Sres. i Srs. Oiputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? 

Sres . i Srs. Diputats que voten en contra7 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen 7 

24 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes corresponents al tercer bloc. 

Passam ara al quart debat, que corres pon a les esmenes 
3702,3711,3712,3725 i 697, del Grup PSM 1 EEM. Té la 
paraula el diputat Sr. Gomila i Barber. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats.Oues 
es menes que presenta el nostre grup, una a l'article 4, 
on es de mana que el Govern de la Comunitat Autonoma 
vetlli perque els planejaments urbanÍstics deis diferents 
ajuntaments tenguin en compte les necessitats socials i 
col'lectives d'equipaments esportius i d'oci. Una altra 
qüestió a la qual, perfectament, es pot comprometre el 
Govern de les IIles Balears, perque té prou competenci
es per entrar en aquesta materia. 

Una disposició addicional, que preveu que el que 
només és un enunciat dins la Ilei, com és promoure les 
condicions que afavo reixen la igualtat de la dona a /'es
port i la seva incorporació a tots els nivells esportius, 
que aixo tengui un reflex practic i un COl1lpromís per 
part del Govern ele la Comunitat Autonoma, i per aixo 
proposal1l una nova addicional on, per tal el e fer efecti u 
aquest anicle de la incorpo ració ele la dona al l1lón de 
I"esport, el Govern estableixi una línia ele subvencions 
per clubs i associacions esportives que fomentin la part i
cipació ele la clona en el món ele I'esport . 

Dues eSl1lenes més que preveuen una substituir i 
l' al tre suprimir dos articles que, al nostre entendre. no 
diuen res, els article 11 i 12. L'article 11 diu "L'adl1linis
tració esportiva del Govern Balear considera fonamental 
la millora de J'educació física i de J'esport en 1 'e nsenya
l1lent" . Evidentment, aixo és un considerandum que no 
implica res , i que després, a la resta ele I'articulat ele la 
llei i ele les disposicions , no es troben unes mesures per 
fer efectiu aixo que es consideri fonamental la l1lillora 
de I'educació física dins el l1lón ele J'ensenyan<;a . Nosal 
tres suprimiríel11 aquest article, perque elins les compe
tencies que té, en aquests moments, la Comunitat Auto
noma impulsin a l'ensenyament la practica de les activi
tats físiques-esportives. 

Després demanam suprimir I'article 12, que eliu que 
es considera -evielentment aquí ja no diuen qui ho con
sidera- que J'ensenyament i la practica de l'eclucació 
física i esportiva s'ha eI'impartir a tots els centres esco
lars i als e1iferents nivells educatius. Nosaltres entenem 
que aquest article és totalment innecessari, perque no 
diu res, no compromet a res, ni tan sois diu qui conside
ra que aixo és important. 

Oesprés una darrera esmena a 1 'exposició de motius, 
en un paragraf 011 I 'exposició de motius cliu: "Aquesta 
Ilei, sense ignorar la indiscutible vocació turística ele les 
nos tres iHes, propugna com a principi inspirador la idea 
que els turistes i residents temporals tenguin dret afer 
esport, tot transcendint 1 'ambit de població de la nostra 
Comunitat. Aquesta circumstancia fa que la llei sigui 
innovadora en aquest punt, i que tengui un acoblament 
que ultrapassa els límits estatals per integrar-se en un 
nivell internacional a través de tots i cadascun deis orde
naments estatals respect ius de les persones que ens visi-
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ten". Aixo, evidentment, a I'exposició queda molt bé, i és 
una parrafada que, certament. queda bé, com a mÍnim , 
pero, si després anam a I'articulat, el tema de fomentar 
l'esport o ultrapassar els límits estatals per integrar-se a un 
nivell internacional, ja no trobam aixo. El tema de fomentar 
I'esport en els turistes no surt a cap artiele d'aquesta !Iei i, 
per tant, és del tot innecessari citar aquesta parrafada a I'ex
posició de Olotius. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARI 1 SERRA: 

Sí, gracies . Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Bosco 
Gomila. entre el PSM 1 EEM i el PSOE hem presentat més 
de cent esmenes a aquesta ll ei. l11és ele cent esmenes que. 
COIll no podia ser d'altra manera. només cerca ven millora l' -Ia 
pero, tal com van les coses, realment, ens faran penedir 
d 'haver-ne presentat cap. Perque. si hem ele caure en la 
trampa de ser art i part d"Lllla llei que , realment, no ens 
agrada. és lamenta ble que ilixo sigui així. Ens eliuen que han 
acceptat el 50% de les esmenes. Nosaltres els deim i repetim 
que les esmene_s que han acceptat són les eSlllenes que eren 
{¡gILI, per posar-les d'alguna manera. Aquelles que tenien un 
contingut que. realment. podrien fer mi !loras aquesta !Iei, no 
les han acceptades. Per tanto com dic, lamentam que aixo 
sigui així i qu e ens impliquin en una ll ei -estam 11101t COIl

tents de tenir una Ilei de l'esport balear. crec que és un esde
venilllent que va l la pena, pero reallllent no és la llei que 
nosaltres voldríelll. 

Finalment vull dir, Sr. Bosco Gomila, que nosaltres dona
rem suport a les esmenes qu e vostes presenten. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Marí i Serra. Pel Grup PP-UM, el Sr. Co ll 
té la paraula . 

EL SR. COLL 1 AL'LES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs .. Diputats. Sort que e l 
I'epresentants del Grup SOCIALISTA,'a dan'era hora, ha dit 
Coses de les esmenes ele EEM, perque jo em pensava que 
tornava a ser defensa de les seves. 

Jo em referiré a la qüestió, que són les esmenes del PSM 
1 EEM. A la 3702, vetllar perque les corporacions locals ... , 
miri, tot aixo esta relacionat amb les instal ' lacions esportives, 
i es desenvolupa en el títol quart. No hi ha perque especifi
car-ho a un altre artiele, sinó que esta ben especificat a l'arti
ele quar1. 

La 3711 fa referencia él I'a rticle II i diu que ha de dir. 
Nosaltres creim que, amb la definició que fa , "I'administració 

esportiva del Govern Balear considera fonamental la 
millora de l'educació física de l'esport en I'ensenya
ment", crec que queda bastant cIar, i tengui en compte 
que és moIt difícil entrar en competencies en educació, 
ja que no tenim les transferencies, per la qual cosa és 
obvi que ha de ser qui tengui les competencies qui s'ha 
de destinar més afer-les complir, que és el que vostes 
diuen a la seva esOlena. 

Amb la 3712 volen suprimir l 'article 12. Com que
dam') Si donam suport a I'esport en edat escolar, mala
ment, si no li dona m també. Nosaltres creim en J'ense
nyal11ent i la practica de I 'ed ucació física els centres 
escolars i, per tant, voleOl que la lIei ho reflecteixi, pero 
vostes, ara que l'hem posat, ens diuen que l'hem de 
llevar. Jo no ho e ntenc. Per tant, nosaltres, com que ho 
tenilll ciar. ho c1eixaríem. 

A la 3726 volen afegir una nova clisposició referent 
a les subvencions. Miri, caela convocatoria -ho c1iu ben 
clar- específica les subvencion s i concreta a qui va diri
gida. Aixo ho c1iu caela convocatoria . A Illés. les relaci
ons alllb els clubs i agr upacions esportives éso avui en 
dia, bé'l.sicall1ent, competencia elels Conse lls Insulars. Per 
tan1. alla sí que voste veura que hi ha Consells que sí, 
que donen suport a l'esport femení, i que I'ajuelen, pero 
creim que tot aixo ha ele venir a través deIs Consells i de 
les federacions. 

La 3697. a l'exposició ele moti us, a vos tes els sap 
greu que nosaltres contemplem aquí que tenguin dret 
les persones que ens visiten. Nosaltres creilll que I' han 
ele tenir, perque SOI1l conscients ele la importancia del 
turisme en I'economia ele la nostra societat i de les possi
bilitats que I'esport té com a oferta complementaria. 
Recentment es varen fer unes jornades, que es diuen de 
la ciencia i de l'esport, i es varen dedicar, principalment, 
a aquest gran tema. ele profund estudi, que va ser i que 
va tenir l 'acceptació de les parts implicades, i és esport 
i turisme. 

Em sembla que. amb aixo li hem contestat. Jo voldria 
aprofitar per agrair -ja que no sé si tornaré a tenir cap 
altre torn- les aportacions que s'han fet. No es pot dir 
que no haguem acceptat més que les esmenes que no 
tenen importancia. E ls ponents que hem defensat aques
tes agralm la col'laborac ió que hem pogut aprofitar deIs 
altres grups. Refusam que se 'ns cligui que només són les 
que no tenen importancia. 1 em cregui, vos tes n'han 
presentat més de cent, pero n'hem admes Olés de cin
quanta. EOl sembla que esta bastant bé. Logicament no 
podem acceptar les que tenen una carrega ( ... ) comple
tament diferent a la nostra. Vostes, a aquestes, no ens 
les acceptarien si nosaltres els d uguéssim aquesta filoso
fia. Aixo és la llei. Per tant, creim que és una I/ei bona, 
que ha trobat un ampli consens en el que era fonamen
tal i, si ha quedat cosa que no quedi aquÍ prou definida 
-tengui en compte que una I/ei de I 'esport no és fer 
reglaments, ja vendran aquests reg laments-, i natural-
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ment, en eadascuna el aquestes coses que vo te han volgut 
entrar, en la carrega de titulats, si han d lenir aq uesta titula-

I I'a ltra, lol aixo esta contell1plal din la Il ei, i liu qui ha 
ha d fer. [l e(lela moment es fara. i jo er e que era una 
lIei bona per a I'esport de l Balear. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Coll. Intervenció en tom de replica? Té la 
paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA I BARBER: 

Gracies, Sr. President. Agrai'm el suport que ha manifes
tal el portaveu e1el Grup Parlamentari Socialista a les nostres 

111 ne . i dir al ' r . 011 que é ert que en han acceptat 
bastant ·menes. p r JO n li diré que en hagin acceptat 
le ' que no le nen impo rta ncia, pero sí ue en han acceptat 
le ' que no e mI rometen coml rOl1lel n I oc a l overn . Les 
que cOtllprometen al Govern són les que avui debatem en 
aquest plenari. 

Vo tes er u 11 que la pnicti ca poniva c1in I"en e n ' -
menl '. imponan t. Sé. po in algun al tre article. algun alll' 
article que eompromeli un IOC m ' , qu c1igui que no a 
!l lueSl do que vo te. tene n aquí, Un diu qll e l Govern 
Ba jear conside ra fo namenLa l la millor3 de I educnció - física 
dins J'e nsenyam nt i l'a lu'e que e considera -aquí ja no diu 
ben bé 'luí. i aque 1 Parla m nI. i els ci utadan ele la onlll
nital Autonoma , si e l Govern - que I'en enyamenl i la pra li
ca de I'eclucació risica i esportiva 'ha eI'impartir a la! els 
centres esco lar i en lOl e l nivell educaliu . Pero v ste 
aquí no diuen res més, ni de quina manera, ni ele quina 
manera pensen intervenir en el límit de les competencies 
que té el Govern de la Comunitat Autonoma, i aixo era e l 
que proj:)osava la no tra ~ mena. aquest límit. Amb les COI11-

petencies qu té la QI11Unilat Autonoma en materia esporti
va, fin on es pot oll1prOmeLI" I món de I'ensenyament que 
e mili ri la 1 racticH e portiva? 

Per a lu'a pan, va te també 111 'ha clil que a nO 'altres ens 
abia greu que es cita in e l turi te en aquesl lIei. Miri , a 

no 'a lu' no en ' sal C<lp greu que ) cilin e l turistes. A 
no a ltre. , els qu en ap gr lI, és lue els eili a I'expo ició ele 
1110tius pero quan arribam a I"aniculat, que é e l 'lue. el 
qua lque manera, ha le clonar forma al que ex posa I'expo ' ició 
c1e motil! ,el que ha de garantir que el que loa a l'exl o-
ició el m lius es re. litzi, no Irobam res en la qüestió del 

turi 111 . De quina manera 'acoblara, de quina manera e 
far' qu aquesta Hei sigui innovad ra en aquest punt, i que 
le ngui un acob la ment que ullrapas a el límits tata l per 
integrar-se en un nive ll internaci nal? Aixó queda mol1 pOJi1 
i molt ress nam, pero després, quan arribam a I articulal, 
amb e l qua J la gent ha de fer feilla, ja no parlen d'aquesla 
qi.ieslió. Per lam, j cre que és del lOl innece sari que 
aquesl paragTaf igui a I'exp ició de motiu . Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Intervencions en contrareplica? 
Sr. Coll, té la parauJa. 

EL SR. COLL ] AL· LES: 

Gracies. r. President. Sres. i rs, Diputats, Miri, Sr. 
Gomila, quan tenguem le competencies. no es preocu
pi, en1rarem afer mé cose. Pero no dubli que , i voste 
repa a que e fa p 'r a I'esport a I'edal escolar. veura 
com no som els més dolents del nostre país, sinó que 
anam avan<;ats. Quan nosaltres anam a reunions d 'es
port escolar a nivell nacional, tengui en compte que el 
que ara treuen com a novetat, aquí fa molts anys que 
ho feim, i d'aixo en podem donar testimoni tots els que 
hem participat en aquestes jomades, quan es fan a nivell 
nacional. Eslam moll ava tl~at ·. ue es pOl fer mé? í. 
ifaremm' .1 r'n v lemenlrardin unlerreny. 0111 

' . e l It: ("en enya.n~a, sen ten ir le coml elen i . i 
P der-h fer amb lotes I ga ranti ele cOl11lli menl. 

Turistes. Sr. Gomila, que vol que facem, un articulat 
que digui que els anglesos podran fer aixo? No, nosaltres 
contemplam aixo. Els Consells lnsulars avui ja han do
nat pass es per aquÍ, i si voste forma part d'un d'e!Js, 
ens ajudi a fer-ne més. Pero tengui en compte que la Ilei 
no pot estruclurar que hem de fer, ha de contemplar la 
visió que el turista, quan vengui aquí, trobara facilitats 
en instal'lacions, en acolliments, en divertiments, i. so
bretot, podra practicar I'exercici física a l'aire lliure. O 
sigui, dotar- lo és la principal mí sió no lre. I crec qu 
aix ' sta bast nt c ntel11plal. i vosle ha repassat les 
in ta l'lacion ' portive ' que hi ha a la no lra pelita illa 
veura ( ... ) I r ue e l turi Ul trobi a luí un uport. O aI
tr v lem que en quedi constancia clin la !leí . 

No sé si li he de dir res més. Gracies ele totes mane
res, pel que amb yoste i amb el dialeg que hem duit, 
hem pogut acordar conjuntament. 

rAldaru/LJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Coll. Passarem ara a la votació conjunta 
d 'aquestes· cinc esmenes. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Vida!. 
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EL SR. VIDAL I JUAN: 

És per demanar, per favor, votació per separat de l'esme
na 3697. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Votarem, dones, en primer lloc, les 
esmenes 3702, 3711, 3712 i 3726. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen'l 

26 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de I'esmena 3697. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en cono'a: 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 29 en contra, 2 abstencions. Queda rebut
jada I'esmena 3697. 

Arribats a aquest punt, i després cl'agrair als portaveus 
deis distints grups parlamentaris, resfon; de síntesi que han 
fet en aquest debat, vull fer l'observació que les esmenes 
aprovades seran incorporades al text del projecte de \lei, i 
que l'estructura final de J'articulat, ates que hi ha articJes que 
han quedar sense contingut, sera refet i adequat pels Serveis 
Jurídics d'aquesta Cambra. 

Passarem ara a la votació del títol del dictamen. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor: 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. Queden 
aprovat el títol del dictamen. 

Passam a la votació conjunta deis articles primer i sega n 
del dictamen. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
... drets, per favor? Gracies, poden seure. 

b 

Queden aprovats per unanimitat els articJes primer 
i segon del text del dictamen. 

Votació de l'articJe tercer. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? 

Sres. ¡Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. Queda 
aprovat l'articJe tercer del dictamen. 

Article q uart del dictamen. 

Vots a favor: 

Vots en contra: 

Abstencions? 

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat l'article 4 del dictamen. 

Anicle cinque. 

Vots a favor: 

Queda aprovat per unanimitat I'anicle CiDque. 

Article 6. 

Vots a favor: 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat I'article 6. 

Anicle 7. 

Vots a favor: 
" 

Queda aprovat per unanimitat l'article 7, 

Article 8, 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

36 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions, Queda 
aprovat I 'article 8 del dictamen. 
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Articles 9 i 10. Votació conjunta. 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat els articles 9 í 10. 

Article 11. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat I'article 11 del dictamen. 

Article 12. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions7 

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda apra
vat I'artiele 12 del dictamen. 

Artiele 13. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

36 vots a favor, 19 en contra. cap abstenció. Queda apro
vat I 'article 13 del dictamen. 

Artiele 14. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions. Queda apro
vat I'artiele 14, 

Articles 15, 16, 17 i 18 del dictamen. 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 

Article 19. 

Vots a favor') 

Vots en contra? 

Abstencions? 

36 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions, Queda 
aprovat I 'article 19 del dictamen. 

EIs artícles 20 i 21 queden sense contingut. 

Passam a la votació de l'article 22 del dictamen, 

Vots a favor') 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat I'artiele 22 del dictamen. 

Artiele 23. 

Vots a favor? 

Queda aprovat per unanimitat l'artiele 23. 

Article 24. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article 24 del dictamen. 

Articles 25 i 26. Votació conjunta. 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat els articles 2S i 26. 

Artiele 27. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

36 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions. Queda 
aprovat l'article 27. 

Votació conjunta deIs articles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36 i 37 del dictamen. 

Vots a favor? 
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Queden aprovats per unanimitat. 

Article 38. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat I'article 38 del dictamen. 

Article 39. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

36 vots a favor. cap en contra, 19 abstencions. 

Votació conjunta deis articles 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 4R, 49, 50, 51 i 52 del dictamen. 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat, 

Article 53 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat I 'article 53. 

Article 54. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 
" 

Abstencions? 

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
~ aprovat I' article 54. 

Articles 55, 56 i 57, en votació conjunta. 

Vots a favor? 

.. Queden aprovats per unanimitat. 

Article 58 del dictamen . 

b 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, cap en contra, 24 abstencions. Queda 
aprovat I 'article 58. 

Articles 59, 60, 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 
71, 72, 73, 74 i 75 del dictamen . 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 

Article 76 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat I 'article 76. 

Votació conjunta del articles 77, 78 i 79. 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 

Anicle 80 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra') 

Abstencions? 

36 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions. Queda 
aprovat I'article 80. 

Passam ara a la votació conjunta de les disposicions 
transitoria primera, transitoria segona, tercera, quarta, 
disposició derogatoria, disposició final primera i final 
segona del dictamen. 

Vots a favor? 

Queden aprovades per unanimitat. 

Votació ara de l'exposició de motius del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 
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Abstencion ? 

3 1 VOlS a favor 24 en conlra, cap abslenció. Queda apro
vada I'exposició de molius del dictamen. 

En conseq i.iencia, queda, done, aprovada la lleí de I'es
porl ba lear. 

(A plalltlimenrs). 

Molles gnki s rl lols . 'a ixeca la essió. 

'. 
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