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EL SR. PRESIDENT: 

Sres. j Srs. Diputats. Bones tardes a 10tS. Comen¡;a la 

sessió. 

1.1) Pregunta RGE núm. 666/95, presentada per l'Hble. 
Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a programa de protecció de me

nors. 

Comen¡;am per les preguntes, i la primera és la 666, de 
la Sra. Alberola i Martínez, del Grup Parlamentari PP-UM. 
relativa a programa ele protecció ele menors . Té la paraula la 
Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTíNEZ: 

Gracies. Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Sra. Co nselle 
ra de Govel'l1ació. ens poclJ i;¡ elir quins prog¡';¡llles ele protec 
ció de Illenors s'es tan realílz:lIlt actu;tllllent '? ¡vlolles gr~cies . 

EL SR. PRESIDENT: 

G racies. Sril. Alberol:1.Té la pal aula la Consellera Sra . 
Cirer. 

-
LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNAClÓ (Catalill,l 

Cirer i Aelrover): 

Gracies. Sr. President. Sres. í Srs. Diputats. Sra. Alberola. 
actuallllent, i en virtut (I'una orelre que va fer la Conselleri;¡ 
ele Governació dia 24 ele novelllbre ele I'any passat, que eles
envolupa el decret 9R/94. ele 21 el e sete lllbre elel 94. regulaelO!' 
ele l'habilitació per actuar. com a ent itat col'laboradora a la 
guarda ele menors. helll firmat concerts ele col'laboració amb 
12 entitats col'laboraelores en mate ria ele protecció ele me
nors per elur a terl11 e els següents programes: tractament 
eeluca tiu intensiu per a nines ele 12 a 17 anys. vuit places a 
Llar E l Temple. vuit places en ( ... J: tractament intensiu per 
a nins ele 12 a 17 anys. vuit places amb El Grec i vuit places 
amb Rostoi: ateneió integral ' intens iva en cas ele ll1altracta
l11ents. ele O a 17 anys. el eu places a Llar E l Temple: acollicla 
resielencial per a deficients ele O a 17 anys, deu places a Mél 
ter Misericordiae, cinc places en el Casal JOéln XXIll: tracta 
ment soci-educatiu elel menor amb vinculació familiar. trew 
places en Funelac ió Minyones i trenta places en Llar E l Tem 
ple: acollida residencial. est'?! repartit en se t places a Llar 
Llevant. deu places Llar Betlem. vint places Pare Montaldo 
i deu places Mensajeros de /a Paz . 

Hi ha una Llar de Diagnosi Soci -Educatiu de deu places , 
de O a 17 anys, a Eivissa , que és la Llar Mare de Deu del 
Remei. Hem de destacar també els programes conveniats 
amb e ls Consells Insulars. A Menorca, en concret, hi ha. COIll 

voste molt bé sapo deu places de UDSE. de O a 14 anys, i unél 
llar el e vuit places. 

S'ha acordat amb el Conse lJ lnsular ele Mallorca la firma 
ele tres convenis ele col'lélborélció per la gestió ele tres progra-

mes: programa d'acollida a mig i llarg termini, trenta
vuit places; programa d 'acollida de menors en situació 
de maltractament, vint-i-cinc places i programa d'acolli
da de menors amb disminucions psíquiques l1eus o 
mitges , set places. 

Altres programes que també s' han conveniat és un 
conveni amb Fundació Natzaret, per una UDSE de 40 
places, un programa d 'adaptació de maltractaments, que 
esta conveniat amb el Ministeri d'Assumptes Soci als i 
amb la Universitat ele Valencia. 

I ens queda pendent , que és J'assignatura pendent 
que tenim quant a protecció. sis programes penelents de 
cobrir. S'estan fent les gestions oportunes per cobrir-Ios. 
Aquests. en concre!. són: un a Menorca ... 

EL SR. PR ES IDENT 

Sra. Cirer. grácies per la inte rvenc ió. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Célta
lin;] Ci re r i Aelrover): 

Gn\cies. Si'. Presielent. 

1.2) Pregunta RGE núm. 673/95, presentada per 
I'Hb1e. SI'. Diputat .loan Huguet i Rotger, del Grup 
Parlamentari PP-UlVI, relativa a inversions en carre
teres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a lél segona pregunta, que és la 673, del dipu
tat Sr. Joan Huguet i Rotger, del GrujJ PP-UM, relativél 
a inversions en carreteres. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Sí. moltes gracies. Sr. Presielent. Es una pregunta 
dirigid a al Conseller el'Obres Públiques. per saber quines 
són les inversions que ha fet el Ministeri eI'Obres Públi
queso Transports i Mecli A1l1bient en materia ele carrete
res a la xarXél eI'interes general ele l'Estat a la nostra 
COlllunitat Autónoma. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Huguet. Té la paraula el COl1seller Sr. 
Reus. 

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

Sr. President. Sr. Diputat, li explicaré qu e. des I'any 
85 al 9.1. el Govern Central ha gastat en carreteres dos 
bilions. cent onze mil pessetes. Balears. el'aquesta xifra. 
ha rebut en cOlllpensació. des ele 1' (111:' 85 al 93. la xifra 
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de 6 mil milions de pessetes. Fent número rodons, li explica
ré que Andalusia n'ha gastat 456 mil, Aragó 97 mil, Astúries 
99 mil, Cantabria 78 mil, Castella-La Mancha 243 mil, Caste
Ila-Lleó 267 mil, Catalunya 140 mil, Valencia 198 mil. És a 
dir, xifres importants que posen de manifest que, tant de bo, 
poguéss im aconseguir per a Balears uns regims aproximats. 

Jo ja he agrai't públicament el suport d'algun grup polí
tic a una millora de gestió financera de carreteres. No obs
tant aixo, he de dir que pens que Balears, fins que no estigui 
incIosa, a nivell de tractament, de referencia similar a con
junt nacional, solucions com xarxes tras-europees i altres 
qüestions, no sera un esquema perfecta. 

No obst8nt aixo, el que pugui venir, benvingut sigui. 
Graci es. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. COllseller. Vol tomén afer ús de la paraula. 
Sr. Huguet? Té la paraul a . 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. President. Com se sol dir, les xifres no 
es discuteixen, es contrasten i, per tallt, queda palesa J'absur
da el iscri m i nació que fil I'adlll i n istració cellt~a I enver~ 1;'\ 
nostra COlllunitat. 

Només dir al Conseller que continu'! negociant amb 
for<;8, perque també aquestes inversions puguin arrib;u a la 
nostra Comunitat. que sapiga que té suport del nostre grup, 
i que nosaltres el convidilrÍelll. fins i tol. a fer una cOllluni
cació, per iniciativa propia, clavant la comissió, per poder 
treme qualque resolució conjunta instant l'administració 
central que faci més inversions en materia de carreteres a la 
nostra COlllunitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conse llel. 

1.3) Pregunta RGE núm. 675/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Marí i Prats, del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a instal'lacions radioactives a Eivissa i For
mente¡'a. 

Passam a la tercera pregunta. que és la 675, elel eliputat 
Sr. Josep MarÍ i Prats, del Grup Parlamentari PP-UM, rela 
tiva a instaHacions radioactives a Eivissa i Formentera . Té 
la paraula el Sr. Marí i Prats. 

EL SR. MARÍ 1 PRA TS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller 
c!'Indústria, em podria dir quin control s'ha realitzat a les 
instal'lacions radioactives a Eivissa i Formentera'J 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Té la paraula el Conseller Sr. 
Triay i Humbert. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Diputar. a Eivissa i For
mentera hi ha 23 instal ' lacions de raelis X donats d'alta 
i s 'han controlat els certificats d 'homologació ele tots 
aquests equips. Per tant , tots els que han estat c10nats 
el 'a lta durant aquest procés , tenen tates les benecliccions 
d 'aquesta Conselleria . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tri::!y i HUlllbert. Vol torn ar afer ús ele 
la parallla el Si'. tvlarí i Prats') No . 

1.4) Pregunta RGE núm. 681/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Carles Cañellas i Fans, del Grup 
Parlamentad PP-UM. relativa a recursos economics 
invertits a torrents. 

Passall1 a la qual'ta pregunta, que és la 681. elel dipu
tal SI' Calle ll;'\ s i Fons. Caries, del Grup PP- Utvl, relativa 
a recursos ecollol11ics invertits en torrents. Té la parau la 
el Sr. Ca llellas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Gracies, Si'. President. Sr. Conseller eI'Obres Públi
ques, el11 podria contestar si es pensa destinar alguna 
partida ele les transferencies en materia d 'aigües als 
torrents'l 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 
ORDENACrÓ DEL TERRITORI (Bartol11eu Rells 1 

Beltran): 

Sí, ·Sr. Presielenl. Sr. Diputat. en tema de torrenrs 
clestinarem, dins I'any 95, xifres molt importants, J110lt 

significatives que vendran finan<;ades, en part, per la 
transferencia operada aquests darrers dies elel mes de 
febrer. 

En conseqüencia, aplicarem una xifra proxlma als 
750 milions ele pessetes, que vendran parcialment finan
<;ats per una transferencia el 'aigües que, com voste 
recordara. ha aportat 600 milions de pessetes a arques 
balears. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

el Sr. Cañellas? No. 

1.5) Pregunta RCE núm. 687/95, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del Crup Parla
mentari PP-UM, relativa a adquisició de llibres. 

Passam a la cinquena pregunta, que és la 687, de la dipu
tada Sra. Ferrer i Bascuñana, elel Grup PP-UM, relativa a 
adquisició de Ilibres. Té la paraula la Sra. Ferrer. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Conseller ele Cultura, ens 
poelria dir quants Ilibres s'aclquil-iren Illit.ian~ant el suport 
generic a la pJ"Oclucció editorial en Ilengua catalana '? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gré1cies, Sra. Ferrer. Té I~l paraul<l el Conseller Sr . Rot 
ger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCAC¡Ó 
ESPORTS (Bartollleu Rotge r i Alll éngual): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sra. Pilar 
Ferrer, tenc aquí la Ilista -que esta a la se va c1isposició, per
que és un poc Ilarga. De totes lllaneres, COIl1 ;:¡ resum, ja que 
es tracta eI'una pregunta. li eliré que són 50 i pico d'obres 
que hi ha, corresponents ;:¡ difel'ents editorials, per valor 
aproximat ele 50 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar a fer liS ele la par;-¡ul;-¡ 
la Sra. Ferrer'l Té la paraula. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies. Sr. President. Voldria demanal al Sr. Conseller 
que em fes arribar aquesta llista. J'vloltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gricies, Sra. Ferrer. Prec, en aquest caso al Sr. Conseller. 
que faci arribar la llis ta a I;-¡ Mesa i es remetra a tots el s 
gru ps parlamentaris. 

1.6) Pregunta RCE núm. 893/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Damia Pons i Pons, del Crup Parlamentari SO
C~ALIST A, relativa a inversions en carreteres. 

Passam a la sisena pregunta, que és 893, del diputat Sr. 
Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
a valoració de 1 'estudi sobre el comerc alternatiu a les IIles 
Balears encarregat al Sr. CarIes Ricci~ Té la paraula el SI . 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Formulació ( ... ): 
com valora el Govern l 'estudi sobre el comer<; alternatiu 
a les Illes Balears encarregat per la Conselleria de Co
mer~ i Indústria al Sr. Caries Ricci i Febrer, per 
3.100.000 pessetes? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pons. Té la paraula el ConselIer Sr. 
Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDÚSTRIA 
(Cristofol Triay i HUl11bert): 

Sí, gdcies, Sr. President. SI'. Pons. en primer Iloc, 
dir-li que I'estudi no ha estat clonat al Sr. Caries Ricci. 
Es varen presentar tres propostes, una de Fiscollsull. 
PCIl/(/ 15 i un;-¡ del Gabinet cle desenvolupament etnolo
gic que és qui, clefinitivétment. va fer aquest estueli. 

Aquest estucli. basicament, es va fer per posar en 
nléHX;-¡ el pl;:¡ director sectorial-entre d'altres estudis que 
va demanar la Conselleri;-¡- i. entre el 'a ltres coses. parla 
elel següenl: el comer~ an~bulaJlt. el comer~ a domicili, 
el comer~ de grups a restaurants, hotels. etc, vencla per 
cataleg, i un deis temes que també s'emmarca e1ins I'es
tudi, és el tema de venda ambulant. 

El GOl/em, com és logic , COIl1 els altres estudis, qui 
ha fet i signa aquest estudi n'és el responsable final. i 
nosaltres només hem recaptat informació, com hem fet 
en els altres estudis. Per tant, no tenim feta una valora
ció, I'únic que helll fet és que ha servit també, com 
altres estuclis que hem tengut. per e1ur endavant el pla 
director d 'equipaments comercials. Gracies , 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, SI. Conseller. Vol tomar afer ús ele la pa
raula el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats . No s'ha 
enc;:¡negat al Sr , Caries Ricci? Doncs, segons aquest 
paperet que tenc davant y de olra. Carlos Rieei Febrer. 
eOIl D.N./. tal i tal. fa I'estudi. Aquest estudi, Sr. Conse
Iler, no ha resolt cap problema ele comere; perque, a 
pesar que és una vertadera porqueria com a estucli -jo 
no ho hauria pagat si fos Conseller, perque aixo no es 
pot pagar-o del que denuncia no han fet res: respecte de 
tiekeleros. manteros, i formes comercials tercermundistes 
que circulen per les IlIes Balears, a partir e1'aquest estu
di, no hi ha hagut cap actuació. 

Per que ha servit aquest estueli'? Per incrementar, 
naturalment. els Ingressos economics e1el Sr. Caries 
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Ricci, amic d 'aquest Govern, a la passada legislatura. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar a fer lis de la paraula el Sr. 
Triay i Humbert? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(O'istMol Triay i Humbert) : 

Sí, basicament per dir dues coses. En primer 1I0c que 
aquest Govern, quan paga un estudi, té la sort, al manco, ele 
trobar-Io, i altres governs tan soIs no el troben. 

En segon Iloc, dir-li que, efectivament, com a conseqLú~n
cia, rellnions que hi ha entre les tJ"es Conselleries, ele Turis
me, ele Transports. i ele COll1er~ i Inc!ústria. i esperam 1" 
co l·j(¡ boració ele I'aclministració central perqlle el tema deis 
J11<ll1lcros es pugui tirar enclavant. Cjracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Conse ller . 

I.7) Pregunta RCE núm. 914/95, presentada per l'Hhle. 
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Crup Parhtmeñtari 
SOCIALISTA, relativa a accions contra la destrucció que 
PI'ovoca el fondeig incontrolat d'embarcacions esportives a 
la pradera de posidonia. 

Passa lll a la setena pregunta, que és la 714, elel diputat Sr. 
TUI" i Fe rrer. elel Grllp Parlamentari SOCIALISTA. relati va 
a accíons contra la elest rllcció que provoca el foneleig incon
trolat d'embarcacions esportives a la praderia de Posielonia. 
Té la paraula el Sr. Tul' i Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conse ller 
eI'Agricultura i Pesca, disposa cI'alglln estucli eI'impacte ambi
ental. o pensa emp rendre alguna acció per frenar l' efecte 
clestructill que provoca e l fonc!eig incontrolatcl'embarcacions 
esportives a la praderia ele Posiclonia elel nostre litoraP Gr~
cies. 

EL SR. PRESTDENT; 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Co nseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICUL TURA J PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies , Sr. President. La Conselleria, en els seus plante
jaments medi ambientals, relacionats amb les activitats pes
queres. sempre ha tengut en compte la importancia que 
tenen a la franja costanera litoral les praderies de ( ... ) mari
nes, genericament inclosa. logicament. l'especia posidonia 
oceanica . Prova d'aixo és que, per part ele la cartografia 

marina del ( ... ) balears, que inclou la cartografia d'a
questes praderies, a escala 1: 1 00.000 i 1 :50.000, en arees 
d'especial interes, amb la qual cosa disposam de les 
superfícies actualment cobertes per la vegetació marina 
i que, a més a més, generalment estan en bon estat. 

Pel que fa referencia a accions a emprendre, hi ha 
l'ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca, dia 21 de 
setembre elel 93, per la qual es regula la pesca, el maris
queig i I'aqüicultura sobre praderies de fanerogamas 
marines en aigües de I'arxipelag balear, que podra tro
bar en el BOCAIB núm . 122, de I'any 93. 

Dins les actuacions de protecció de les praderies 
submarines, ca l tenir en compte el fet que fou, precisa
ment. aquesta Consel leria. el setembre del 92, qui va es 
posar al front elel control i de l"eraelicació ele la invasió 
ele la cau/erpa taxifolia a les Balears. enemiga natural 
no sois ele la Posidonia sinó ele tota la vegetació. 

Evielentment, no es fa cap referencia al fondeig 
eI'embarcacions esportives,ja que la navegació esportiva, 
la problelllatica ele ports i l"ambit ele ports, no són com
petencia ni responsabilic1t e1'aquesta Conselleria. Graci
es. 

EL Sf3.. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer us ele la 
paraula el Sr. Tur') Té la paraula. 

EL SR. TUR I FERRER: 

Sí, gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 
Conseller. fa uns clies, en cercles ele persones dedicades 
al medi ambient i tecnics que aquesta materia, es feia 
resso elel perill que provoca el foncleig dins les aigües 
alla on hi ha a l fons les pracleries que Posiclonia. que el 
foneleig pot ser molt perillós per a aquest ecosistema. 

Voste m'ha contestat una serie ele coses. pero no 
m 'ha elit si pensen emprenelre a lguna acció o si elisposen 
d'a lgun estueli crimpacte ambiental. Pens que és molt 
convenie nt que aquest estudi es c1ugui a term e, perque 
és un deis ecosistemes més importants que hi ha en el 
nostre litoral. 

En relació que les competen cies no són seves, crec 
entendre que, el que correspon a mar interior, a les 
aigües interiors, és competencia exclusiva de la Comuni
tat Autonoma. Gracies , Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Mo
rey . 
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 

(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. La pesca en aigües interiors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.8) Pregunta RGE núm. 831/95, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Crup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a previsió per a la cons
trucció de la piscina municipal de Ciutadella als pressu
posts de la Universiada. 

Passam a la vuitena pregunta. que és la 831. de la dipu
tada Sra . Joana M. Barceló i M;¡rtí , del Grup P;¡rlamentari 
SOCIALISTA, rel;¡tiv;1 a previsill per la conslrucció ele la 
piscina municipal ele Ciut<1del18 e n els pressuposlS ele I:J. Uní
versiaela. Té la paraula la SI a . Barceló. 

. . 
LA SRA. BARCELO I MARTI : 

Gracies. SI". Presidellt. SI es. Díplltades. Srs. Diputals. 
PlIblicats en e ls 1l1itjans ele cOlllunicació els presu1l1ptes pres
supa'its que fan referencia a la Ulliversiacla ele 1999, volclrí
em elemallar si 'existeix previsió eI'inversió per <1 la construc
ció ele la piscina municipal ele Ciut<1dell<1 en aquests press u
posts generals de la Universiaela. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, 51'<1. B<1rceló. Té 18 p<1ralll<1 el Conse ller Sr. Rot 
gel'. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Efectivament, 
en relació a la piscina ele Ciutaelella, nosaltres varem dir a 
I'ajuntamenl, per escril i verbalment, que, t<11 valta. seriCl UllCl 
acció que es podria fer dins e l pressupost ele la Universiada. 
de tal manera que. fins i tot. per escrit. amb data 9 ele no
vembre ele 1994. es va fer un esnit al presielent elel comite 
executiu, perque, en el seu m01llent, quan es facin els pressu
posts -no estan fets -, es tengués en compte aquesta possibl e 
aportació dins la política de la Universiada. concretament a 
I'ajuntament de Ciutadella 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar afer ús de la paraula la 
Sr_a. Barceló? Té la parauJa. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. Coneixem els pressuposts a trcwés 
deis mitjans de comunicació, COIll he dit. i, evielentme11l, no 
sabe1ll fins a quin punt són ce rts o no. o fins quin punt són 

compromisos oficials. El que sí ens agradaria que acla
rÍs aquÍ és el grau de compromÍs del Govern Bajear 
respecte del que vol dir el concepte tal volta, o possible 
aportació. És a dir, com es concreta. Si no existeix apor
tació a la Universiada, quin és el compromÍs del Go
vern Balear respecte el 'aquesta aportació? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Gracies, Sr. President. Miri, és que no ho podem fer. 
Nosaltres , el Govern no pot adquirir cap compr01l1Ís, és 
la Universi<1da, i 1<1 Universiacla és ele cliverses instituci-
011 S. no és elel Govern Balear. 

Per t<lnt. qU<l1l s'aprovi el pl<1 elirect01", C]ue esta a 
punt. es far;, el presslIposl corresponent a les infraes
trllclures. i Ilav01"s és qllan es poelra tenir en compte, 
segurament. aixo . Dic segurament perque .lo som ulla 
pan ele la Universiaela. Gracies. 

EL SR. PRESID E NT: 

Gracies, Sr. ConselJer. 

1.9) Pregunta RCE núm. 808/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat eosme Vidal i Juan, del Crup Par
lamentari MIXT, relativa a canalització d'aigua de pou 
a nuclis turístics i de residuals depurades a zones agrí
coles. 

Passam a la novena pregunta, que és la 80R, del 
diputat Sr. Vidal i Juan, del Grup Parlamentari MIXT, 
relativa a canalitzacions eI'<ligües ele pous a nucIis turÍs
tics i el e resieluals depuraeles <1 zones agrÍcoles. Té la 
paraula el Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL I JUAN : 

Gracies, Sr. Presiden!. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Sr. Conseller el 'Obres Públiques i Ordenació elel Ten'ito
ri . lnsistesc molt en aquestes preguntes, pero ara sí que 
segur que voste coneix I'alarma social que hi ha a Eivis
sa per aquest problema ele suposades canalitzacions 
d'aigua des d'unes zones a nuclis turÍstics. 

Per aixo li eleman si és certa J'existencia el'un 
avantprojecte -vuIl matisar, no projecte, avantprojecte-, 
el ' una determinada empresa privada, per tal d'expJotar 
els pous de Ca'n Roig i Ca'n Sastre, ubicats a Santa 
Gertrudis i Sant Miquel. respectivament, ele l'iHa d'Ei
vissa, a fi ele canalitzar I'aigua a nuclis turÍstics i, a la 
vegada , condui r les aigües resid ual s elepuraeles d 'aquestes 
zones turístiques aJs camps ele conreu ele les esmentades 
arees ag rícoles. Moltes gr<1cies . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Conseller Sr. Reus. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, a nivell d'administra
ció hidraulica no ens consta aquest avantprojecte, no tenim 
cap referencia oficial al mateix. Vull deixar de manifest que 
qualsevol concessió d'aigua, si es dóna, es dóna en base a uns 
parametres molt determinats. Sobretot es té en compte el 
problema d'afeccions, el problema de possible impacte. El 
deix tranquil dient que, avui en dia, no obra a I'administraci 
ó, cap pet ició de concessió, cosa amb la qual qualsevol expe
dient que pugui entrar esta molt verd. 

Per altra banda, ja m'ha escoltat aquest Parlall1ent quan 
he dit que, e n temes cJ"aigua, la posició d 'aquesta <telministra
ció , avui en dia, és molt intervencionista, és a dir, que única
ment entraran paniculars quan 1'<1c1ministració no pugui fer 
front a obres necessa ries. Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afe r ús ele la IXlraula 
e l Sr. Viclal? Té la paraula. 

EL SR. VIDAL ¡ JUAN : 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. COllseller , la veritat és 
que la mateixa empresa que té demanat, o tenia, o que va 
presentar aq uest projecte, ho ha reconegut pública ment. Pero 
ha clit que era per destinar-ho -jo li dic CJuina empresa és, 
Aigües de Formentera, que no té res a veure amb Formellte
ra. encara que es digui Aigües de Formentera, s inó exclusiv ~i

ment amb les empreses Matutes-, aquesta empresa eliu -i ells 
mateixos ho han dit- que no , que renunciara n, per no fer mal 
als agricultors, pero que havien elemana t o que havien pre
se ntat aquest projecte per dur una bugaderia industrial, o 
millor die una bugaderia per a ls hotels de platja de'n Boix. 

Jo no sé, Sr. Conseller, s i voste coneix aqueJl acudit tan 
antic. d'<1quell ase, que va desapareixer, i varen acusar Ull 

gitano, i aquell gitano va jurar i assegurar que ell no se n ' l1a
via d u it I 'ase, que només se 11 'havia duit u na corda, pero 
clan'era la cordn hi anava l'ase. i. com que. amb els usos. 
segons les prioritats ele les directrius del pla hidl'Ologic, resul
ta que l'abastiment huma, pero també les petites indústries 
connectades a la xarxa per la distribució a les poblacions, 
figuren en primer 1I0c, aquesta bugaderia industrial podia 
amagar alu'es intencions, o sigui, després de la corda de la 
bugaderia industrial, els c\ients d'aquesta bugaderia industri
al, que són tots els hotels de la zona de platja de'n Boix. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 1 
ORDENAC¡Ó DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Beltran): 

Sí. Sr. President. SI. Diputat, en aquest tema de 
pous i camps ele golf a Eivissa, jo li he ele manifestar que 
m 'agradaria molt poeler tenir acció a actuar quan hi hagi 
uns fets o elements inqüestionables. Cada vegada que 
voste elll posa damunt la taula un tema d'aquests, em 
costa ind aga r. 

Només li die ( ... ) que intentare m,i a Eivissa ele forma 
particular, perque a Eiv issa es dóna el fet que , en un 
lermini ele elos anys, e l Govern Balear tenelra e l co ntrol 
ele l 55'};, ele I'aigua e ivissenca. via elues plantes. una a 
Eivissa i una alua planta a Fo rmentera. 

L'emisió cl'aigua a Eiv issa pOl sel' pública en un gran 
percentatge , cosa amb 1<1 CJual no veurem amb bon ulls 
iniciatives privaeles. Gracies. 

E L SR. PRESIDENT: 

G deies, SI. Conseller. 

1.10) Pregunta RCE núm, 694/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Joaquim Ribas i de Reyna, del Crup 
Parlamentari PP·UM, relativa al Pla director sectorial 
d 'equipaments come;·cials. 

Passam a la desena pregunta, que és la 694, del dipu
tat SI'. Ribas ele Reyna. elel Grup PP- UM, relati va a pla 
sector ial d'equipaments comercials. Té la paraula el Sr. 
Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sras. y Sres. Diputaelos. Sr. Conseller, yo qUIsIera 
saber en qué fase de elaboración se encuentra el plan 
director secto rial de equ ipamientos comerciales. Muchas 
gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Té la paraul a el Sr . 
COllseller Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Cristofol Triay i Humbert) : 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputa!. e l pla director va 
ser aprovat recentment, a la comissió ele coordinació de .. 
política territorial, aq uest mateix mes de febrer, de 
manera inicial. Sortira publical en el butlletí de la Co -
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munitat Autonoma per espai de dos mesos. Llavors retornad. 
a la comissió, i esperam que pugui se r aprovat el més aviat 

possible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. No hi ha més intervencions. 

II.1) Interpe!'!ació RGE núm. 337/95, presentada pe] 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política refe
rent a Gestió Sanitaria de Mallorca (Gesma). 

Passam al egoll pUI11 de J"o rclre d I dia, que or res! 011 H 

interpe l·l( ion, i veurel1'l, en primer 110 • la lmerpel ' !a i' 
337. pre entad;l pel rup Parlamenlari S lALJSTA, relati 
va a po líti a referent a fe lió Sa nilariH efe lalfo re<l. (jesma. 
Té la par:wl:l. I I grll]1 inlerpel·I<l1l1. e l c1iplllflL Sr. Pons i 
Pons. 

E L SR. PONS 1 PONS: 

Sr. Presiclellt. Sres. i Srs. Uiputats. El elecret 11 6/93. ele 1-1 
eI·oCtubl·é. va creZlr l'empres:1 Ciestió Sanit:'!ria ele I\lallorca. 
Gesl11a. L 'article pl'imer ele 1';lllex la elefinia COI11 a una enti 
tat ele elret públic, pero qu e, él l'hOl'a el'actuar -aixo és mol\ 
important- s'ajustaria al dl'el prival, i seria adscrita a l Sel'vei 
Balear ele Salut . 

Signaren el elecret e l President GZlbriel Callellas, e l Conse
lIer ele la Funció PLlblica, José A. Berastain, e l Conseller de 
Sanitat i Seguretat Social Bartol11eu Cabrer, i el Conse ll er 
eI'Economia i Hisenela Jaume i'vlatas. 

Va néixer així una criatura que, pels se us resultats, hau
riem de qualificar ele criatura anormal. L1egint amb profun
elitat, no la retorica, no les exposicions i declaracions que ha 
anat fent el Sr. Co nseller. sinó la dura realitat deis fets, a 
través de la Gestió Sanitaria de Mallorca, comenc;ava un:1 
tasca sistematica e1'intentar destruil' la sanitat públic:1 a f8VOI ' 
de la privatització -en prengui now, Sr. Conseller-, i segon. 
molt import8nt. acabal' amb els funcionaris profession81s el e 
18 sa nitat i la seva inclepencléncia ho n\ a l poeler polític i. 
naturalment. s ubstituir-los per treballaclors sanitaris, a mI> 
contractes en precari, vulnerables a les pressi ons elel Govern 
o de la Conse /Jeria de torn, 

Diu el Sr. José M8ria Aznar -tenc debilitat per Ilegir, tal 
vegada, Ilibres no molt recoman ab les-, en el seu llibre Espo 
Ila. la segunda transición qu e: "sabcmos quc nucstros fUllcio
narios públicos aspiran a la mcjora de la calidad dc los sCrl'i
cios quc prestan a la sociedad. y quc cstán dispucsto a colabo 
rar en csta fundamcntal tarea dc hacer realidad Iluestro estado 
social de derecho. Tengo confianza en ellos, -diu el Sr. Az
nar - sólo lcs falta el apoyo que nccesita cualquier ciudadan o 
en su actividad laboral. úlccnúl'os y moúl'ación. Prenguin 
nota de la cita, perq ue torna ra . 

Sr. Cab rer, les afirmacions clel Sr. Aznar rel at ives al s 
funcionaris, són par! eI"un Ilil)re, no és una fr8se, e\'i-

dentment, després d'un sopar regat amb vi, cava o li
corso És una afirmació ponderada ¡mesurada. ] jo em 
deman: a la vista deis fets, qui he de creure, en relació 
als funcionaris, el Sr. Aznar o vosÍ(~? I miri per on, el 
creuré a voste, perque voste, com he dit altres vegades -
citant primer. també , el Sr. Aznar- del Sr. Cañellas, 
President, voste, en aquest cas , en materia sanitaria, 
com en altres el Sr. Cañellas, és la realitat dura i pura 
de I'exercici del poder ele la dreta -en aquest cas en 
materia sanitaria-o una dreta -i els fets cantes, i després 
e ls veurem- enemiga deIs fUllcionaris públics inelepen
dents, enemiga ele la sanitat pública entesa com un ser
vei generós a la societat. És una dreta amiga -valgui la 
redundancia- e1els amics i familia rs . Una e1reta que espe
ra -em permetra una imatge molt mallorquina- com un 
voltor afamat -encal"a que, c1e voltars, en quedin pocs
que s 'acabi amb la sanitat pública perque e ls mercaders 
de la sanit;:\l f::lcin eh seus negoc is. Aixo és el que hi ha , 
i desp rés veurem com e ls fets ho abonen. 

Jo sé que són IJill Zlules elures. pero jo no he sortit 
;lq uí a improvisar, hi ha papers aq uí. Són elures i crec 
que. e nca ra, n'haur:'! de sentir mo l tes més. A mi m'agra
cIa . 50m així, clonar temps als que gover nen, que anunci
'In programes. els exposi n, clonar- los temps, per veure si 
les seves paraules, e l que val\ anuncian!. es corresponen 
amb els fets. 1 jo cree, SI'-. Conse ller, que li he. elonat 
temps, i molt ele temps. I a ra, avui. aquí, un cert ba
lan<;. un balall~, a lmenys, limitat al tema ele Gestió 
Sanitaria ele Mallorca, i jo cree que el balanc;, encara 
que sigui eI'una ex istencia brell Gestió Sanitaria c1e 
Mallorca, és negatill. I li diré més: per la informació 
que he recaptCll, cree que és una situació autenticament 
ve rgo nyosa . To ts recordam. per exemple, en el cas ele 
I'Hospita l General ele Mallorca, una epoca ele reformes, 
el 'espet'an~a, de m i llora deis se rve is ... Aquesta historia fa 
tel11ps que s'ha acabat. Els vents que bufen des de Ges
tió Sanitaria ele Mallorca va n en sentit abso lutal11ent 
co ntrario 

Pero li he de recone ixer una cosa, que aquestCl polí
tica sanitar ia que jo definiria com a profundament ant i
soc ia l, sectari8 i Clfavoridora , voste la va anunciar fa 
temps. Pero anem a ls fets, i li reconeixeré que no m'ha 
e ngan yat de res, vos tes és un home inte l'ligen t , i sap 
vestir bé el sant -COI11 cliuen en mallorquí-, pero quan 
ex posa va realitats color de rosa c1ins la Comissió. c1'As
su mpts Socials. en mate ria de sa nitat, jo ja tenia pm
fu nds dubtes, que crec que els fets han confirmat sobra
dament. 

Dia 29 de setembre de! q3 ens va explicar el progra
ma de la seva Conselleria cl avant l'esmentada Comissió 
el' Assumptes Socials. Ho record perfectament, i record 
que ja em vaig alarmar, Va dir: transformació a mig i 
Ilarg termini del personal estatutari funcionarial en 
personal laboral. E ntesos: F uncionaris no, perque el 
funcionari és inelepend enl. continua. durara més que 
vos te, Sr , Conseller, el funcionari o Pero persona/laboral, 
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contracte en precari, qui contracta? Qui contracta a la seva 
Conselleria? Qui contracta? Ho sabem perfectament, voste 
té -com diuen- una cama del meu poble. Com és que. de la 
candidatura del Partit Popular, se'n varen incorporar un 
parell a treballs dins la sanitat'l 1 ara que han abandonat el 
Partit Popular, i fan una candidatura independent, són aquí, 
esglaiats? Perque cIar, un treballa de metge, l'altre treballa 
a I'Hospital loan March, i no fos cosa que, si la candidatura 
no dóna suport al PP ... Aixo és la realitat. Que és, que la 
candidatura de Campanet va descobrir la vocació sanitaria? 
No. aixo és la realitat. Prengui nota, que si aquests contractes 
no són renovats quan s'acabin, concretament la que treballa 
en el loan March , ens veurem aquí, eh'), peleando con 35. 

Per tant, transformació de funcionaris , invulnerables, que 
duren més que els Consellers, en gent vulnerable. Ho han 
sentit bé') Lo has oido. Jasé Mari) Aixo és la proteeció que 
vol pel' als funcionaris . 

1 V:1 dir llllrJ ex LI , (1 lue, l' 'cord, que .in em va selllbla r 
111011 div I'lida : no trilel" k I ri ali lzar la pre. la 'i:' I'¡ 
se rvei , Hnitari 1 llblic , QlIi li h( Viél c1cll1 <1 nat que 101" e 'e ll -
es? in gll. Vost ' mil t i ' ja s CuraV;J en alul. 1 jo vaig 

pel1 ar: jn eSI~. aixo' la realiwt. No r' lrcm wl cosa. é!> aixo 
que faran. 

I va tllr: III I re. la ció sanltanél es ¡Jrodllini 111It.l a-n<yanl 
ernp re es de drel I lib li ." tille"' . . ',i xo í -aqucst ;-¡i ,t) sí és 
1110 11 sign iricatiu - a e1r 1 ¡.>riV<ll. És a dir. Gcsma. e nlél . 
[" eina per la manio l rfl le 1:.'1 privatització I el' convertir I ~ 
P r n " qu . ón flln ionari prepa rMs c1ins 1 len'en le 1<1 
<lnilat. i q le eSlan protegil contra I arbitrariel,Hs en gel1l 

a la qual 'C la for <1 a agafar rvei e r eciclls i e 1<, forc;a a 
quedar Ireb:1l1~nt en prec<lri. vulner<lble.! <1 h Ir s ió del 
po I r p lítico Jo °é C)u el C)U e ti (lienl é ' molt dur per ;1 

va te. pero ree qll <lixo é la re<l liwt I ura i dura. no 1<1 que 
vO. te ha invenUIl. D<lrre ra vote n' hi h ~1 mo ll. mé .. 

La lIei 4/ 1992. lel S r i Bid al' ele la °nlut. impo nva llle 
e crea aquesta aberra iél que és e -lió 'anitaria le lnll()r
en? La Il ei d ia que ' havia le r ' r aixo? - ra aqlle La I'úni :t 

onid;\? O. aixó é una pi ' I olít; a . que St.ln V;,1 

anunciar amb 1 pflraul que li he dit. L<I 11 i impo (lva la 
privatilzació? . L':\ni le 7. 2. 1 cliu qu el S rvei Balear el 
Sallll p dra ex reir direcl"\mel1t le fun ion. I eró n ('0 ') el 
funcionad, 10. quí 1:.'1 ind pel1denci'l o' hn acabalo u (l

rel1l Madrid , els soeialistes de crear un partit revolucionari 
institucional mexid. , etc .. . Tota aquest;I pel'lículél I'hem 
sentida. 

Pero, i vostes que fan') la no és que vulguin fer fUllciona
ris: És que als que hi ha els estan pressionant -i després posa
ré exemples concrets i eontundents- perque perdin aquesta 
capacitat d'independencia i es transformin en eontractats a 
les seves ordres. 1 aixo no deriva de la llei del Servei Balear 
de Salut, deriva que, de les diferents opcions de I'article 7. 
voste han triat, eom a norma general. aquesta cl'una empresa 
que funciona en dret pl·ivat. per tenir-Ios ben agafats . Aixó 
¿s lél realit:lt. Aixo és GeSl1lil. 

1 ja abem que el r. abrer té f en l'agili ta t i efica
cia de le co e privades, n se n ha amagat, fro nl a la 
pública. Pero, i i arriba l'hora de no menar un secretari 
general del S rvei Ba lear el a lul. qu i es contracta? Es 
convida e l 111' n prival? Veniu. qui són les persone que 
volen cupar aquest carree? No. n de la fami lia Con-
ervad ra, un de III família de 1 a llIa l n, e ller Sr. 
ab!' r. E' contracta. e va conlr<lct<lr el r. Jo ep a
rel' Barbosa, germ: de I actual n lIer. Quan el 

germJ fou e ntractal. el r. abr r. Ban meu abrer , 
110 era Con, lIer. alena, nomé era irect r eneral le 
Sanital. 

Pero, per si venien mal donacles. hi podia haver 
canvis, la Conselleria ele Sanitat va dotar eI ' una clausula 
ele blindatge el contraete clel Sr. Josep Cabrer. Si es volia 
prescindir deis seus serveis. télnl si en prescindia la dreta 
COI11 si entra ve n els altres - C0111 eliu el Sr. CaI'íellas-, els 
altres S0111 nosaltres , i <"lItres. vint -i-quatre mesos d'in
clemnització. un c1alllunt I'altre. És a elir. amb un sou ele 
505.000 pessetes. més ele 12 milions ele pessetes , tant si 
se'n pl 'escindia eles ele la elreta C0111 eles deis altres. Aixo 
és eliu hlinelatge. 1 aixo !lo feia un que era gerll1~ clel 
Director General ele Sanitat. vos te . Sr. Cabrero 

Aque 1 blin lalg é. UI1:l CC'ifl ab lutlll1lent impr 'en 
Labl . i aixo e l:i din la tl"amoi ~I , é el eeretari g neral. 
110; uloa figul"I lIntl¡lria. Aquest e I1 lr;lcte ¡mi re en~ 
table s va ¡gna r -ho recor 1 1 en l ' - lía 1 ri me!' ele 
Illar<; el 1993. lin ele le. lile l.,leal' i. en aquest ca . 

r. 3b!' r, cl ia de I'am r fratern o 

lmesos després, el decret 116/93. ele 14 d'octubre , va 
cre¡¡r J'emrr a I úblicao . tmesa a drct privat, e lió 
. anil~l'ia I lVlallorctl, ra l' in, que nece silaven I el' 
tltacar el runcionari i atilCa r la SaniLal Illb lic/ . JéI la 
l nien 3 I 1I111, j<l la lenien en les ev s manso l valg c1e
mamu, il11l11ediMilmenl. ho rec rcl<lréln, la e mpa\'ei 'en-
a de l Sr. abl'er . .iR Oll e ller_ cI ~want la omi ' ió d 'As-

sumptes Socials. i els sinelicilts ja havien comenc;at (l 

anunciar el tema ele Gesl1la. i el Conseller Sr. Cabrero 
clia 3 ele novembre e1el 93, va e1espleg(lr. clavant la Co
missió. tota una Ilarga tirallong<l de cites, informes. etc. 
eles ele ['hospital ele Marbella -Ca'n Gil- fins a I'Organit
zaeió tvlunelial de la Salut. una gran capa per amagar la 
miseria. el sectarisllle i el favoritisme que es preparava 
eles de Ge..?tió Sanitaria de Mallorca. 

Que és Gesma, en definitiva') És un intent de trans
formar la gestió deis centres, serveis i establiments 
sanitaris de Mallorca en arees on els professionals de la 
sanitat treballaran. com més millor, en precari ;, per 
tant, sotmesos a qualsevol insinuació de pan del poder 
polític. Aixo és la confian<;a que li mereixen els funcio
naris, aixo és el respecte que tenen a la independencia. 
I aixo és Gesma. Sr. Conseller. La resta. cites. muntatge, 

literatura sanitaria. pero Gesma és aixo altre. 
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Jo cre que av ui q ueda c ia r qui def n él una san itat públi 
ca, qui defensa un funcionari indcpendent , que n han el 
ser pressional ,,,1 qual no 'ha eI'obliga r , fin i tal, afer 
candidatu res -oj o. ca ndidatur municipa l , poclel11 treu re 
algun exemple. 

Per tant, nosaltres defensa m que, als hospitals, s'hi va per 
atendre els ciutadan . No s'hi va per fer po lítica barata. ni 
per fer eixal11plar I '~ " ea el 1 de l' de l conservador. en 
aquest ca concreto el Ma ll rca .Voste, $1'. abrer. é l' in tru 
l11enl polílic perque aqlle t maniobr dugllin a lerll1e. 

per una respo la lara s bre e l ' t me. qu he plantejaL. 
MollS clocument queden per ') la rel li<:<1 . Molt . gracie , 

(El Sr. Vice-Presidcl1I primer SUL)Slitueix el Sr. Presidel1l ell 

la direcciá del deba/l. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons Pe,· pan e1el (Jovem. té la IXll'aula 
I'Hble , Conseller ele Sanit:lt, Sr Cab rel". 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Bartol11eu Cobrel' i Barhosa): 

Gracies, S r. Presielent. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Dal11i~ 

Po ns, VDste-s'esta trastornant .. Ewi trastornat, és un diag
nóstic , en aquest cas, clonacl,l la meya professió és Ull diag
nóstico S'está trastorn an t, i jo m'ho faria mirar. L'he vist a 
massa lIocs i en massa situac ion s sempre amb la cane;ó de 
I'enfadós, sempre la mateixa canc;ó, una canc;ó a base ele 
mitges veritats, que són les pitjors mentieles, eI'incompletes 
veritats, que són les pitjors mentieles, perque, quan venÍem 
aquÍ, av ui, a parlar cle Gesma. creia, ele bona fe, que venÍem 
a parlar de Gesma, així ho elLliem preparat i a ixí en parla
rem, Pero tota el reguitze ll ele situacions que voste ha tre!' 
ele mane ra incompleta, citant Serbasa, citant el senetari 
general de Serbasa, cita nt un a serie ele situacions, no fan més 
que demostrar, una vegacla més, la seva mala intenció, la 
seva mala fe i qu e, realment. no es pugu i prendre seriosa
ment e l seu discurs, que és u'n eliscurs ele pereledors, 

Voste anava amb un parti!' i aq uest partit anava mala
ment. El va deixar i va comenc;ar a millorar. Ara va amb un 
alu'e. i aquest partit va empitjorant. Perque la seva política 
fad empitjorar a aquell amb qui vagi, Voste és un home que 
m 'ha citat Campanet i m'ha indignat , perque jo intuesc a 
que es refereix i no té absolutament res a veure amb aquesta 
interpel'lació que havÍelll de fer avui. Hagués estat molt bo 
que haguéssim fet una interpel'lació seriosa, que haguéssim 
parlat , en aquest Parlament, seriosament, de que és Gestió 
Sanitaria de Mallorca i de que és el futur. 

- 1 vos te esta dient una serie de mitges veritats, deixant 
aquÍ una serie de coses, dient que aportara uns documents , 
que no sé quins són, i no els aportara complets, perque el 
que no ha dit voste és que tots els clocuments els hi ha apor
tiH la Conselleria de Sanitat, i fa molt temps que els té -sí, 

senyor, el secretari general de Serbasa fa molt temps que 
el té, i no n 'ha volgut fer ni cas, 

Pero intentarem recompondre una mica el que havia 
d'haver estat aquest debat seriós i, almenys, la resta de 
persones que no estan en un grau tan intens de putrefac
ció cerebral com voste, puguin anar entenent que deim 
o puguin saber que deim. Ho farem d'aquesta manera. 

E l tema -i ja varem fer una compareixenc;a fa temps, 
per aixó m'estranyava- no és que nosa ltres , evidentment, 
decidÍssim, en un moment determinat, i, a més, vull dir 
davant aq uest Parlament que seria bo que aquest tem a 
es prengués seriosament i es tengués en compte que 
aquesta CO l11unitat Autonoma pot ser de les primeres 
Comunitats Autónomes en fer una cosa moderna, i que 
és una tenclencia no nostre, com demostraré després, 
sinó una tendencia generali tzacla, que és sotl11etre el 
mZtx im possible al clret pri vat I'aclministració elels hospi 
tal s. 

Quin és el Illoti u'l Jo crec que el Illotiu, elit eI'un a 
Illancr;l. és un, Ens hel11 clelllJnat que són e ls hospitals 
avui en clia, quina és la Illobilitat que hi ha clins els 
hosp itals, quina és la gestió que s'ha ele realitzar, que 
coste n els hospital s, quin és el futur el e ls hospitals i 
quina és I'agilitat que han cle tenir aquests hospitals, 1 
tothom , absolutament tothom -com clemostl aré després
esta ja en contra de la possibilitat cl e gestionar aelequa
clament, a finals del seglc XX i principis del XXI, uns 
hospitals amb unes fórl1lules ele gestió cOlllpletament 
encotillaeles. 

Per que" PerC]ue, evidentment. intentar governar !él 
Illoelernitat, el progressisme, com pot ser els hospitals 
governar i gestionar els hospitals, es pot fer molt difícil 
amh una lIei cle funció pública, ele la qual. el major 
jurista, els did. que no és Illés que un estatut Maura, 
mínimament reestructurat. 

Si Ilosaltres tenguéssim e ls hospitals ele fa cent anys, 
elel 1ll0lllent de l'estatut tvlaura, probablement podríem 
continuar governant, i poclríem continuar treballant en 
els nosu'es hospitals amb aquesta lIei de funció pública, 
Si els hospitals són un avalle; ele la societat, són un 
avanc; de Illodel d'empresa, molt dife renciats de qualse
vol altra empresa -és una de les empreses més difÍcils 
que puguin existir en elmolllent actual- estan enco tillats 
en un estatut Maura i no els pod em clonar gens clesenco
tillament, realment resulta difícil tirar endavant. 

Peró no és que aixó ho digui jo, Probablement el que 
passa és que vaig ser el primer en dir-ho, i aixo els va 
sorprendre. Pero no és que ho digui jo, i, a més, no 
només per als hospitals , perque fins i toL si em cita el 
Sr. José M. Aznar, evidentment, podel11 citar també un 
representant mo lt important socialista , com és el Minis
tre per a les Aclministracions Públiques, que crec que de 
tema de funció pública en cleu saber més que ningú, o 
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n 'hauria de saber més que ningú, que, en aquesta entrevista 
que li fan -i aquí tenen la seva fotografia, per als que el coneguin-
diu textualment, o el titular fonamental és Aplicar a la 

administración criterios similares a los que rigen en la empre
sa privada. Aixo ho diu el Ministre de la Funció Pública. 
Comprenguin que aquest senyor, que és Ministre de la Fun
ció Pública, té una I\ei damunt ell, que és diu Ley de la 
Función Pública, i ho diu aquest senyor. ]0, almenys, crec 
que és logic que, havent de gestionar hospital, m 'intenti 
sortir ele la funció pública. Almenys ac\metin que té sentit 
comCt. Que ho aconsegueixi o no, que ho faci millor o ho faci 
pitjor és un altre tema, pero que ho intenti és logic. Pero 
que el Ministre de la FllllCió Pública no canvi'j la seva lleí. 
i digui Aplicar a la administración criterios similares a los 
q/le rigen 1'/1 la empresa pril'ada, estranya i sorpren realment. 

Pero continllarem amb altres ministres actllals, i l11és 
proxil11s als nostres. Anelll a 1::1 Ilostra fVlinistra ele Sanital. Ll 
nostra Ministra ele Sanitat. que talllpoc ja no ( ... ) per cap 
sistema, ele qualque manera . li ran aquest titul,lI' i després 
Ilegirem que eliu al respecte: El ig/(({lilllris/J1o del siSlcnw hl/ 
sido lerriblemcll1c in/LISIO para 105 profesionales qlle más sc 
han cs{orzado. Cafe per a tots, vol. Sr. Damia Pons. que és 
el que ja no vol ningú que esta clins Ull hospitaL Vol cafe per 
a tothOIll, i aixo no avan¡;:a. no fa avan¡;:ar una empresa com 
un hospital. No ho e1eil11 Ilosaltres. ho eliu tothom. Un hospi
tCiI és una. cosa 1110lt més rapida, molt Illés agil. molt més 
moguela. Es que ningú no ens ha elít, quan va apareixer la 
SIDA, mil'i, venguin aquí que els n'ensenyarem? No, n'helll 
apres, i ho hem fee i ho fa aquí i ho fan a Segovia, i ho fan 
alla on sigui. 

1 la Ministl'a matisa 1110lt bé. reall1lent. pero ve a e1il' 
exactament el mate ix que estam elient nosaltres, en una entre
vista molt recent. I eliu. quan li elemanen: (:Se va a respe{{¡r 
el régimen es{{¡uaario o se va a ir hacia la laboralización:? 
Contesta c\'una manera un poc Ilarga, pero els Ilegiré el més 
significatiu. Diu Hay 11 11 os aCllcrdos básicos. lJlá~ o 1/1('/105 

consensllados -el s mateixos que nosaltres- El personal esratll
tario. tal y como eSlá cOl1cebido, tiene 1I1l0S derechos adqlliri
dos -el que ja és estatutari, entre ells jo. de professió, tant ele 
bo. eliu que ja tenim els elrets aelquil'its, que és el que varelll 
dir nosaltres. Pero e1esprés continua més endavant i c\iu La 
fórmula para que es lOS se sientan más graLif'icados e idelllifi
cados CO Il SIl lraba/o. Creo que hay que defillir un marco de 
relaciones lalJorales adecuado ({ las necesidades del sislema. 
Per tant. és inadequat. Ho rliu la Ministra ele Sanitat. I afe
geix Lo de menos es que se Irale de un régimen laboral o 
estallllario modiFicado . Per tan1. o.ia pensa modificar I'estatut 
o posar un regim laboral. El que diu c1arament és que creo 
que hay que definir un marco de relaciones laborales adecua
do a las necesidades del sistema. 

Hem el'anar per ordre, i hem de seguir -supos que la coneixen-
la Directora General de \'INSALUD, que ha demanat als 

sindicats un major suporto Diu El fUlllro sanitario depende de 
la flexibilidad en polúica de personal. Hem cOlllen¡;:at per 
Jerónimo Saaveelra, hem continuat per la Ministra de Sanitat 
i continualll per la Directora General de Sanitat. 

Pero vegem aquelles Comunitats Autonomes, on es 
van remenant aquests temes, com pugui ser, per exem
pIe, Catalunya, que tenen el Govern catala, amb el Sr. 
Xavier Tries. Diu Una empresa con corsé -és el títo1. 
1 eliu Trias afirma -i aixo és el que els vull trametre, per 
veure, si alguna vegada, ho poden entendre. Diu No 
conozco ninguna empresa en el mundo que tenga los 
corsés con los que cuenta ellNSALUD o ellnslilul Bale
ar de la Salud. No coneix cap empresa en el món que 
tengui aquestes coti\1es. 1 així hem de funcionar, i hem 
ele funcionar en un tema que és la sanitat? Que hi fun
cioni qui pugui. 

Ara anirem al Govern Base, Apostamos por gestión 
privada y laboralizacióll. Vostes h i só n alla, Sr. Da 111 in 
Pons. Comencin per preelicar amb I'exemple. Vagin a 
Anclalusia, on vostes govel'l1en. 1 a Anclalusia li diuen 
que ja h:1n fet una empresa pública . so tmesa a dret pri
vat. per gestionar I' hospital ele Marbclla. Saben qui la 
elirigcix'! Un ex-resident ele Son Dureta. un alllic meu, a 
A.nclalusia. 

Anel11 a Valencia, on varen fer fer un estucli. Varen 
c1ir brem un estudi, patrocinat i afavorit pel Fons (1'111-

versió ele la Seguret:1t Social. pel FISS. i s'arriba a la 
conclusió que La compra y prol'isión de servicios y que 
el hospital v ce 111 ros !)(í/JIic(1~ podrán Transformarse e/1 
sociedades públicas somelÍdas al derecho privado. 

Saben on anam respecte ele la pi ivatització. No és 
privatització aixo. Ja els ho vaig e1ir el primer clia i no és 
així. No és privatització. no ho éso No és privatització, 
no és privatitzCir. Pero li e1iré que n'hi ha que sí que 
parlen ele privatitzar e1'una altra manera. J avui, re
centment, clia 22 ele febrer, el Sr.Trias, ele Catalunya, 
Convergencia i Unió, i e1iré com, pero et eliré que no és 
privatitzar, voste esta privatitzant la gestió, pero no esta 
privatitzant el financ;ament. El finan¡;:ament és públic. 
els objectius són públics , els c10blers procedeixen ele 
l'Estat o ele Comunitats Autonomes. són públics. Els 
hospitals són públics. pero s'esté) elesencotillant la gestió. 

Pero n'hi ha que si, que parlen e1'alguna cosa de 
privatització, COIll diu voste , perque tenen un sentilllent 
que aquest tema no se'n pot anilr en orri. Una COlTIuni
tat Autonoma que té el 25% ele privat. COIll és Catalu
n\'a, diu Trias retolllll el proycclO dt' CiU di bOI1~ricar las 
dobles coberturas. 1 ells sap que diuen. en síntesi. Diu 
jo tenc un 25% de gent que va a la privada -q ue és el 
nostre model, un 30% de la gent d'aquesta Comunitat 
Autonoma esta utilitzant la privada, i té una filiació 
pública perque el 98% de la població esta filiada a 
l'INSALUD, pero esta a la privada. A ells ja els han 
transferit la sanitat, a nosaltres encara no ens I 'han 
transferida. Ells ja tenen el problema greu, ja el tenen, 
i ara e1iuen: si aquest 25%, ates que s'ha iniciat una crisi 
economica, s'esborren -el s ho estic elient en terminolo
gia col'loquial- ele la sanitat privada i van a la pública. 
que succeeix. amh <€I mateix rinan~i1ment'1 Que haurél 
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de donar moltíssima l11enys qualitat a les persones que ara 

són a la pública. 

I aixo es transformara en insolidari. I ell diu: he d'afavo
rir que aquesta gent continuT a la privada, ho he d'afavorir, 
ha he de pagar, diu. 1 ho vol pagar. 1 esta demanant pagar
ha perque continu'in a la privada. ] diu como Diu: destinar 
un 20% de les aportacions, és a dir, el 80%, més o manco, 
del financ;ament de la seguretat social, a nivell general, o ele 
\']NSALUD, és de pressupost gen~ral ele I'Estat, i el 20% és 
la patronal més els treballadors. Es aquest 20% el que se li 
descompta als qui fan una aportació privaela, perque si 
aquest 25%, avui, se n'anava, absolutament tot, a la pública, 
em creguin, lIavors sí que es transformaria en insolidari. No 
hi hauria manera ele sostenir-ho, i hamíem ele repartir mise
ria per a 1Othol11 que és el que uec que, en el fons, desitjél el 
Sr. Délmia Pons. Jo elic miseria i :lItres cliuen un:l :lItre fr,¡se: 
repartir miseria <lltre'i eliuen un:1 :lltl a paraula- pe!" a tot 
hOI11. A élixo, SI' , Dallli;i Pons. nosallre~, per molt clurs i (, .. ) 
que ens vegi , l ... )· Molte~ gr:icies 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, SI. Cabrer. Alu'es grups que vulguin intervenil 
per fixar la se va posició') Per pan elel Grup Parlament:lri 
MIXT, té la paraul:l elSl , Vicl :li . 

EL SR. VIDAL j JUAN : 

Gracies, Sr. Presielent. SI·es. Diputaeles, 51'5. Diputats. Bé, 
francament, m'hagués estil1l:lt més no intervenir respecte 
e1'aquest:l interpel'lació, perque el tema es política referenl 
a Gestió Sanitaria ele Mallorca , Gesma, i la veritat és que no 
canee a fons el tema. p'ero no obstant :lixo , i sempre, com se 
sol dir, esperant la moció subsegLient, que segur que vcndra , 
i el seu c0ntingut , per fixar la nostra postura, o la nostra 
posició, per dir-ho més exactament. perque, logicalllent, 
aquí, avui -ho h(\ dit el Sr. COllseller-, t(\1 vegada. h8 faltat 
un debat amb rigor sobre aquest tema. i per :lIs que estalll un 
poc allunyats -a pesar que intervenc perque forl11 part ele 1;1 
COlllissió, com a membre del Grup {vlixt. cle Sanitat. i tenc 
I'obligació ele fer-ho-, \ ull elil' que si el debat hagués anat 
per uns alu-es caires, segurament j(\ podria avanc;ar quinil 
seria aquesta posició. 

En primer Iloc, perque :l mi m'agrada dir les coses com 
les pens, i perque jo, en política, SOIl1 deis que manté els 
criteris que sempre ha tengut. i no canvi'j la meya filosofia , 
com vaig dir I 'altre elia, respecte ele qLiestions fonamentals 
autonomiques, jo no L11 'he mogut, en la meya filosofia políti
ca no m'he mogut, mantenc la mateixa, i he ele dir que no 
puc compartir, en absolut, el que ha dit el Sr. Pons respecte 
el'acusar -ell ha dit la dreta, jo vull matisar, tot el que no 
sigui l'esquerra, el centre dreta- d'una serie de defectes -
diguem-, ha dit que eren els autentics enemics de la sanitat 
pública, i jo no puc compartir aixo en absolut. 

Pero. fins i tot, vull jJassar per elamunt les desqualificaci
ons que ha fet el Sr. Pons, i també la resposta. naturillmenl. 

tal vegada logica, que Ji ha donat el Conseller de Sanitat 
i que, naturalment, també ha tengut uns qualificatius 
molt durs, com a trastornat, perdedor naLO -no sé si ha 
dit naLO, pero ho ha donat a entendre-, afectat de putre
facció cerebral, etc. 

Jo passaré per damunt tot aixo, perque crec que el 
que s'ha de discutir aquí -perque és I'objectiu de I'assis
tencia sanitaria- és si es dóna correctament l'atenció al 
ciutada que es mereix en el camp ele la salut, que neces
sita i. fins i tot, té dret. Per tant, jo pas per damunt tata 
la resta i crec, efectivament. que I'empresa privada, o la 
gestió privada pot ser , més que un inconvenient, si es 
duu bé, un supon per a l'adll1inistració pública, l'el11-
presa pública. 

Pe ro el que ha fet el Sr. Pons ha estal elesqualificar 
1;1 gestió, en el sentit. sobretot, del funcion:uiat. del 
personal. Si hi ha coses 111 a I fetes , tant les pot fer bé o 
mal:lmenl l:l dl'eta, o des eI'una filosofia ele elretes, o ele 
centre-dretes, COIll l'esCjuerra. O sigui, hi ha unes coses 
1ll ,1i fetes . Doncs, que es eliguin, que es proposin aquí 
unes soluciones, que la moció les contengui i, si és així, 
li elonarelll el nostre supon o, millor elit -perque ara 
SOIl1 a unes altures del períoele cle sessions que no per
meten ja avan¡;;ar, tan 5015, la postura e1'un mateix, no 
vull dir ~a e1els altre:-.-, aquest eliputat, si són coherents 
les propostes, i són constructives, i van a ac¡uest objectiu 
que he dit abans, li donad supon. COI11 ha elit el Sr. 
ConseJler, fins i tot, ministres del Govern actual ele 
I'aclministració central han reconegut que I'empresa o la 
gestió privada pot ser un supon per a la pública, 

Per tant, jo nOlllés vull acabar, si m'ho permet el Sr. 
Presielent. perque, si me'n vaig eI'aquÍ sense contar 
alguna cosa més o menys , no sé si estic eI'acorel o no 
amb el que ha dit el Sr. Conseller, que era una gestió, la 
ele la seguretal social -supos que volia clir- encotillaela. 1 
efectivalllent, ho és, pel'o abans, les coti lIes les paga va la 
sanitat pública, o sigui, I'administració, i ara em vaig 
trobar I'altre dia que la meya clona tenia uns problemes 
eI'esquena i hi varem anal' i li varen receptar una cotilla, 
per tant, continua estant encotillacla, pero I'hem hagucla 
ele pagar nosaltres. Res més . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

'. 
Gracies, Sr. Vicia!. Per pan c1el PSM J EEtvl, té la 

paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS : 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Surt 
aquí a expenses de córrer el risc que un diagnostic 
m'envi'i al psiquiatric o a les cavernes, si discrepa m del 
Conseller, perque jo crec que s'esta produint un fals 
debat. Si sanitat pública, si sanitat privada, un fals debat, 
que cree que esta plantejat Illalament dins la societat, 
sobretot perque hauríelll ele parlar ele quin nivell de 
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serveis ofereix la societat pública i la societat privada en 
aquest moment. 1 tots hem tengut alguna experiencia propia, 
o d 'algun familiar o conegut que, realment, quan ha tengut 
una afecció que necessitava un tractament costós, qui ha 
resolt el tema ha estat la sanitat pública i no la sanitat priva
da. 

Vull dir amb aquesta introducció que els sistemes no són 
bons o cJolents en sí qlateixos sinó que, tal vegada, siguin 
bons o dolents en funció de I'ús que en fan les persones que 
els gestionen. Evidentment, avui en dia, hi pot haver unes 
limit8cions, amb la Ilei de funció pública, que hipotequin el 
bon funcionament deis hospitals. 

No ens volem tancar tot81ment a les reformes que s'em
prenen e n aquest rnorn ent. peno., s í que volem qüestionar la 
manera CO I11 s'esul tent ;1 les Illes Bale8rs, perque creim que 
no s'esta fent t8n correctament com es podri8 fer, i ho expli
care\11 . 

Per exempl e -els exelllples practics sempre són més 
il·lustl"at ius- . en e l debat deis pressuposts del 95 ja els V;lrelll 
alertar que. en el cataleg de Iloes de feina, mancaven els 1I0c~ 
ele fein a e1els hosp itals gcnerals i psiqui,hric transferits, per 
a la seva gestió. pel Con se ll Insular ele Mallorca al Govern 
Balear. Aquesl personal, en la seva gran majoria. éspersonal 
funcion ar io El Conseller ele Funció Pública. al qual va rem 
exposar el tem a ja quan es tramitaven els pressuposts en 
cO\11issió. va reconeixer que era un error, i que aixo se solu
cionaria amb posterioritat. E ncara ara estalll esperant. 

Jo crec que, aquesta e1eficiencia. situa el pressupost ele 
1995 en una situació eI·il·legalitat. perque és preceptiu el 
cataleg ele Ilocs ele feina, juntal11ellt amb I'aprovació deis 
pressuposts, i aquí hi ha persones que gestionen l'area e1'hi
senda. tant elel Govern com cfels Consells Insulars. i poden 
avalar aquesta afirl11ació. 

El fet és que aixo nOl11és és un indieatiu de la situació en 
la qual es troba el personal al servei de Gesma o de Serbas<l. 
r és Ull8 Situ8Ció que podríem qualifical' eI ·inseguretat. De 
fet. es va iniciar tot aquest pas al nou sistema, eliríem de 
gestió privada c\ ' un capital públic, amb unes propostes als 
funciollaris de passar a situació laboral, en una situaclo 
eI'excedencia voluntaria. amb reserva ele 1I0c de feina . Evi
dentment. aquesta reserva del Iloe de feina. com a m.ínim, és 
al·legal. 

Finalment, per al pressupost de 1994. es va optar per 
eleixar els funcionaris laboralitzats a les plantilles ele Serbasa, 
en la situació administrativa de serveis especials, que és, 
també, un poc atípica. 

La realitat és que, en aquest moment, trobam diferents 
situaeions del personal al servei de Gesma, de manera que, 
dins la plantilla de Gesma conviuen funcionaris als quals no 
se'ls ha ofert contraete laboral, funcionaris als quals se'ls ha 
ofert contraetes laborals i els han rebutjat, funcion8ris labo
ralitzats. funcionaris laboralitzats pero que han optat per 

refuncionaritzar-se, personal estatutari, en alguna de les 
quatre situacions anteriors, contractats laborals perti
nents a les plantilles de la Comunitat Autonoma, perso
nal contractat per Serbasa amb caracter fix o eventual, 
personal contractat per alta direcció per les estructures 
burocratiques de Serbasa, Gesma, i, si vénen altres 
empreses públiques, continuaran. Per tant, és una situa
ció que parla per ella mateixa de la situació, podríem 
dir, kafkiana en la qual es troba el personal. 

Una altra de les justificacions del nou sistema és la 
contenció de la elespesa pública mitjanc;ant la gestió 
privada. S'ha argumentat la necessitat eI'una flexibilitat, 
liberalitzac ió, eficacia, c\esburocratització, pero la reali
tat és que, analitzant els pressuposts. per exemple. I'any 
1995, veim que Serbasa té. per 8 direcció i serveis gene
ral. 36,5 milions ele pessetes per él e1espeses ele personal 
i 23.700.000 pessetes ele capítol elos . I Gesma té 499 
llliliol1s ele clespeses ele personal i 135. quasi 136 milions 
ele capítol e1os . 

Nosaltres. ll1és que un8 co ntellció ele la despesa j una 
clesburocratització . el que veill1 són molleo;, eluplicit8ts ele 
funcions. veil11 un solapament ele fUl1cions, i no veim 
que aixo hagi repercutit en un augment e1'eficacia. So
bretot -i em perllleti un l1linut més. Sr. Presielent- quan 
jo crec que I'actual sistema. en el cas conCl"et ele 18 flexi
bilitz8ció, el sistema públic, ofereix possibilitats sufici
ents per gestionar els hospitals . És a elir. en sistema ele 
contractació mitjanC;8nt oposicions. 8part ele ser una 
garantia eI'igualtat i ele salvaguardar els principis consti
tucionals ele merit j cap8citat per accedir a un 1I0c ele 
fein8. el concurs-oposició , o I'oposició . aplicat objectiva
ment, permet les comissions ele serveis, interinatges, 
eventualitats, que permeten aquesta flexibilitat que ne
cessiten els hospitals. i així es pot fer front a la comple
xitat elels sistemes sanitaris. 

Em sembla que el que s'ha fet. amb tot el canvi, és 
substituir totes aquestes gara nties el ' igualtat i principis ele 
merit i capacitat. per una elisCl"ecionalitat, per un <lll1i
guisll1e, i en aixo hem de coincidir. encara que no em
prem la rotunelitat elel Sr. POIlS, que se'ns denuncien 
llloltíssims casos de contractació per amiguisme i no per 
defensa deis interessos ele I'empresa. 

Les preguntes que podríem fer són: quants COl1trac
tes s'han practicat el elarrer any per Gesma i Serbasa'l 
Amb quina forma de contractació'l Evidentment. la 
forma de contractació sera el criteri del gerent, exclusi
vament. 1 aixo ho va reconeixer el mate ix Conseller. 
Tenim aquí eleclaracions, que no llegiré, perque estic 
fora de temps, on el Conseller reconeix la manca de 
transparenci8 en les contractacions de Gesma, o de 
Serbasa, perque de vegades se solapen, i diu que s'hi 
hauria de posar remei. Em sembla que no tendré repli
ca, pero trobaria les declaracions que va fer el propi 
Conseller. 
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Per tant, jo, més que fer aquí un debat sobre quin siste
ma és bo o do lenl, ere que. en d f ini tiva. el que l erverteix 
la hondat eI'un ¡tema ' i 'n fa una inSlrumen ta li lZa i' 
partidista i, quan els conlr te. j, ' iguin de personal o d ) 
serveis o adq u isicions ele béns. es fan no amb criteri de 
renclibi lita t de l 'e 111 pre. a. sinó de rendib iJitat del partit i. ta l 
vegada. ague la é un" qü lió que. evidentmelll, negara 
pero que comen~a a estar ba ·t"nt denunciada, tant J er ind i
ca! com pe l 1 ersonal. en general, que fa feina en e l ha 'pi
tals en aquest moment.· Moltes gracies. 

EL SR. PRES1DENT: 

Gritcies. Sr. Sampo!. Per part del Grup Popular Unió 
Mallorquina, té la paraula el Sr. Anelreu Riera. 

EL SR. RIERA I BENNASSA R: 

Sr. President . Sres. i Srs. Diputat". Sr. Pons. avui m'h::l 
sorpres amb la seva intervenció, pel'que voste sol fer unes 
intervencions l11és o menys equan illles i avui han estat unes 
interve ncions plenes ele cle~pl'oposits, plenes. no vull elir 
d'insults, pero plenes d ' im¡Jl'Opel is contr8 la elret::l i jo nec 
que aixo. Sr. Pons. no eSl~'t molt bé . 

Jo, avui . esper8v8 un c1elxlt, una interpel'18ció sable la 
política s<lnit~ria ele 1<1 nostra Con1Lmitat. i no 11<1 estat LIt) 

debat ele política sanitiíri::l. ha estat un debat ele personal 
s8nitari.Voste I'ha limit8t tot81ment al personal sanitario H8 
insultat -no vull elir insultat. retir la paraula- pero ha tirat 
molts improperis contr<l 18 c1reta . És que la dreta ho fa tot 
malament: L'esquerra no fa res 1ll81alllent'J És que a Son 
Dureta, o a I'INSALUD, que se SUpOS<l que esta gestion8t per 
I'esquerra. tot és mel i SlIcre'J Alla tot V8 bé') AlIa tot va 
beníssilll'! Només és a Gesll1<1 que V<l mal<lment'J 

Sr. Pons, per I'alllor ele Déu. Hem ele ser un poc equani
mes i hem de veure les coses amb el color que tenen. És ben 
veritat que cada cosa és segons el color del vidre amb el qual 
la miren. i voste la mira baix un color que. realment. no és 
el seu. Ha dit que Gesma el:l una criatur::l anormal. Jo cree 
que és una criatura ben normal. quasi quasi super-dotada. 
Voste també ha dit que I'hospit~¡] general. no sé que ha 
volgut dir, j jo li p::lrlo ele I'hospit<ll general perque jo era . 
8bans, el Conseller elelegat ele I'hospital gener<ll. i l'estim.Tot 
el temps que hi va haver un director que era ele lCl seva COI

da, tot va sembl8r que <ln<lv8 bé. POS8ren un director que se. 
SUpOSCl que era de dretes. perque 118vors la elreta era al Con
selllnsular i. en aquest moment, tot ha h8n fet malament. Jo 
cree que la política ele personal que es va fer a I'hospital 
general és unCl política molt encertada, i sinó ha demanin al 
Sr.Ribas de Reyna. que era el conseller de personal a I'hospi
tal general. 

Per tant, Sr. Pons. jo crec que no hi ha motiu per totes 
aquestes coses. Fins i tal. ha tret la candidatura de Campa
neto i aixo és confondre la gimnastica amb la magnesia . 
An8va a dir una altra cosa, pero no la vull elir. perque seria 
una grosseria i m'estim més no c1ir-la . Voste confon una cosa 

amb I'altra. No té res a veure , Aquesta candidatura de 
Campanet és un metge, i és un funcionari, i ningú no li 
ha fet pressió perque passas a laboral, i esta la mar de 
content i la mar de satisfet, i no té cap problema ni un, 
i li parlo amb coneixement de causa perque el canee, 

Jo cree que el que ha fet Gesma, quant a la política 
ele personal, ha estat una política basada en un rigor en 
el respecte als drets deIs treballadors, respectant, en tot 
momento la seva situació geografica, les remuneracions 
i els 1I0cs ele treball. 

S'han fet una serie ele contractes -és veritat que n'hi 
ha que h8n passat a laborals- pero no sé si vos te sap que 
la !lei de pressuposts ele la Comunitat Autonoma de 
I'a ny 1994 té u na disposició per lél qual tots els treballa
do rs poden tomar a l<l pla¡;a ele funcion<lris si és que ha 
desitgen 

Per Ull::l ::lltra b8ncla, hi ha una cosa que elir-li, L'on
ele Antoni. a les ronel<llles. salia dir: pl-eneu Ilulll de na 
pintor8. Han resolt el te 111 él elels interins. han resolt cent 
interins. INSALUD. que prengui lIum de na pintora. que 
a Son Dmeta hi ha un bon bullit amb els interins. que 
resolgui el tema i Ilavors.iél en parlarem. 

De totes maneres. el nostre supon <1 la política de 
Gesm8 i a 18 política elel Conseller ele Sanitat. Moltes 
gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Riera. Per pélrt elel Grup SOCIALISTA. 
per al seu torn de replica. té la paraul::l el Sr. Pons. 

EL SR. PONS l PONS: 

Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Deixarem els 
improperis, les putrefaccions cerebrals, els trélstorns 
ment<lls. etc.. perque no vull ser client del psiquiátric
.Em centraré en la interpel'lació, que veig que ha pegat 
al blinclatge amb carrega buida , que diuen, que són les 
que foraden , Aquest blindatge esta tocat i, Sr. Conse
lIer, si voste és una persona etica. té obligació, amb 48 
hores. que el seu germa renunci'i immediatament a la 
clausul<l de blindatge. Si no ens veurem aquí i hi hama 
debat. 

Falten documents. no s'han aportat papers. Papers? 
No són els que m'han enviat des de la Consel/eria. Hi ha 
informes jurídics per salar i per vendre. "Gestió Sanita
ria de Mallorca en desacord per 8temptar expressament 
contra la normativa vigent en I 'actualitat sobre adscrip
ció de funcionaris a empreses sotmeses a dret privat", 
un informe jurídic d'una persona sospitosa de simpaties 
amb l'esquerra, el Sr. Ignaci Ribas. que acaba dient que 
"es proposCI subscriure un contracte 18boral en tot el que 
duu d'inestabilitat en l'oc upació .. . " 
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Volen res postes directes de gent afectada? També en tenc: 
"los abajo firmantes. funcionarias del CIM transferidas a la 
CAlE, ellfermeras del hospitaL general de Mallorca" . 1 que 
diuen? Que volen continuar essent funcionaries. Es resistei
xen, hi ha empentes i no ... Parlam d 'acosos, pero aixo és un 
encal¡;ament laboral. Ciar, deixi de ser funcionari, perque 
tal... Que és aixo? 

Un altre: "Hble. Sr. Conseller, ens permetem distreure la 
seva atenció ... sobre tema de cabdalia d'enfermeria. L'única 
res posta que hem obtingut per part ele Gesma ha estat la 
e1esagraelable sorpresa de veure els nostres 1I0cs de treball 
ocupats, en tornar de vacances, per altres companyes a les 
quals se les va exigir esta disposades a firmar un contracte 
laboral". AqUÍ hi ha el carné d'identitat i les signatures . En 
prenguin nota per si han ele fer una mica més ele pressió. 

Personal inlerÍ acarrees e1irigents: els funcion~\l is. com 
que no afluixen, res ele eabcla li es, Els interins, cabelalies. Aixó 
és la políti ca ele Gesllla, aixó és la seva política, Sr. Conse
ller. Les cartes van a nom seu. 1 CJue fa voste'l Que fa') COll
tinua pressionant. En vol més'J N'hi ha. Sindicats: si Espanya 
presenta un puzzle sanitari 1110lt heterogeni, aquÍ enear" 
Illés. Els metocles de Gesma, e1iu I'informe sinelica l, consicle
rats intolerables. El carrollssel ele cabd alies d'infermeria, les 
que acabam de citar, es reelueix a I'acceptació ele la labora lit
zac ió per Gesma o, en cas cont rari , sofrir les conseqüencies, 
i aixó é's una política ele xanta tge i extorsió, i es presenta eles 
(runa Conselleria. eles e1'un poder públic, que all1ena<;a els 
funcionaris . Ciar. Un funcionari que eluu anys. té elret ~l 

accedir a unes cabdalies, no un interí, que fa elos elies que 
esta alla i que e l potencien vostes. 

1 no em c1igui ele la candidatura ele Campanet. que ho 
canee fil per rancla. Aquest al'lot esta preocupat, i més preo~ 
cupaela esta la Sra. que treballa a I'hospital loan March, que 
té un contracte en precario En parlarem , si no es renova, 
tornarem aquí. Aquí ho eliu: la Ili<;ó és ben clara. un infor
me sindical: perdreu la condició de funcionari quan Gesma 
ho e1ecieleixi, o en cas contrari, caureu en desgracia i 110 

poelreu aspirar a la superació de la vostra pl'ofessió, indepen
elentment de 1(1 vOstrcl valia personal. O pensa que els sindi
cats es lIepen el dit? 

Ens sembl a inelecent que un germa elel Conseller ele Sani
tat, que segons la premsa posseeix un contracte blindat -
premsa ~ sense premsa- sigui qui proposi funcionaris amb 
estabilitat a I'oc upació , la signatura d 'aquests contractes que, 
jurídicament, no ofereixen garanties. Ciar, per aixo el pa
guen, al seu germa, per fer aquestes dolenties. Cobra més de 
mig milió cada mes i, si de cas vénen mal donades, dotze 
mi1ions. 1 si entraven els altres? Que Ji han de donar, dotze 
milions , al seu germa? No veu que aixo és una vergonya? No 
es pot tolerar el xantatge en el tema de la laboralització deis 
funcionaris. 

Un informe sindical: cond icions elesiguals, desmoralitzac ió 
pl'Ofessional deIs funcionaris, torna a sortir el tema del ger-

ma del Conseller. Escolti, aquest germa pareixera en 
Serrano SuÍler, aviat, si no el lleven. 

Comissions Obreres: després d'un llarguÍssim i deta
IladÍssim informe, acaba: Huelga cualquier Lipa de co
metUario sobre la racionalidad de este sistema. Pero, que 
no canviaven de sistema per millorar? No deien que la 
sanitat pública era obsoleta, encotillada? Escolti, tant de 
cotilla arribara a semblar una desfilada de modes, aixo. 
Hi ha cotilles, aquí el que hi ha és una intenció ele 
Gesma d'atacar J'element públic, I'element funcionarial 
i converti r tota I 'area en gen t que esta al maxi 111 en 
precario 

Exem ple que no segueixen vostes, perqu e sinó, el Sr. 
Berastain, un deis signataris ele la funelació de Gesma, 
prou que es va cu idar de fer-se fUl1cionari ele lllaxill1 
nivell. Per als altres, precario per jo l11axim nivell, i que 
venguin les esquerres o que vengui el cOlllunisllle, pero 
jo estic salvat. Aixo és la realitél l. 

Pero des el'aquí dalllunt. les paraules eelucades, pon
cleraeles, etc. etc" de vegacles, ens fan obliclar les coses i 
jo crec que, ele tant en tanto no importa treure's les 
corretjaeles, perqu e 110 SOIll al camp o Basta treure'ns el, 
eloculllents, i no tenc telllps. perque hi seria fins a dellla 
Illatí. 

El tema ele Gesma. Sr. Conseller, nOlllés té -entén 
aquest c1iputat- una solució. Fora. La sanitat de Mallorca 
no necessita Gesma, no necessita privatitzacions. no 
necess ita que s'amenacin els funcionaris. Cap hospitili 
no ha millorat els seus serveis d 'en¡;a que hi ha aquesta 
xaranga sectaria i. per tant, és inútil, absolutament in
úti 1. i ha de desapareixer. 

Per tant la moció -ja els ho anunci'i- esta ben clara: 
fora Gesma, i COIll a elelllent puntual , i crec que en 
aquest cas voste s'haura ele jugar el físic si vol sortir 
una altra vegada, fora talllbé blindatge al contracle del 
gerl17al1lssim. Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel torn ele contrareplica, té la 
paraula el Sr. Conseller. 

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

Tanmateix poelríem estar tOl el vespre i, desgraciada
ment , no donarÍem en sí. 

El Sr. Damia Pons vol dir dues coses: blindatge de 
germaníssim. cosa que no em ruboritza, perque no té 
res a veure, ja en parlarem un dia, en parlarem quan 
voste vulgui, no amenaci, ho dugui, ho dugui, que fa 
mo ll tell1ps que té la doculllentació, no l11'amenaci, no 
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faci mitges tintes, que és travat voste i caUl'a. No les faci. 

Segona• n es preocupi. hauran deer res, quan arri -
bin al poder, quanl a l b linclalge. En primer 1I0c perque no 
hi arribaran vo te maL Jo li faig aque t prono tic. Amo 
voste mai. I cgona. e t.igui ben tranqui l. que vo t : ma leix I a 
dit que acaba als dos anys i em sembla que ja han passat els 
dos anys, o sigui, que el su posat blindatge ja ha acabat, ja ni 
record a el temps, aquest suposat blindatge. 

1 és que vostes , efectivament. o sobretot voste, es fica 
sempre la llengua en el queixal que li falta. 1 n'hi falten 
molts, i per aixo té la lIengua que li va el'un cantó a I'altre 
i diu barbaritats. 1 les diu. les diu. Sí. sí que les diu. I mescla 
Gesma amb Serbasa. amb el Govern. amb Funció Pública, i 
ja no sap ... Sí. sí, sí que reall11ent... Jo no sé si voldl'a anal' 
a I'hospital psiquiatric o a un altre Iloc . .io li recom<'lI1ari~1 

realment. 

De totes maneres. anirelll unil mica a la privatització. Si 
la maxima pl' ivatització 1:1 f,ln vostes. La m,1xima privmitzzl
ció la bn vostes. Explicaré per qué. I no em basaré en clo
cuments. em bas en cloculllents privats. <1ixo és una revist;'1 
privada. Despesa sanitaria pel h:1bit:1nt i any a Balears 
56.000 pessetes, a 1991. que és el c1arrer any clel qu,¡J es 
tenen resultats. L'lll1ica COJllunitat Autonoma que esta pel 
davall els 60.000 . Com no se n ' h:1 cl":1nar a la privada, la 
gent') Qué voL que els fiquin, com ovelles. dins urgencies a 
Son Dureta? Creu que la gent ho resisteix, aixo? Creu que ho 
resisteix. la gent? No ho resisteixen. El mallorquí no estc't 
acostumat a aquestes coses. Sr. Damia Pons i, afortunacla
ment, no s ' hi acostulllara, i afortunaelament nosaltres li elo
nam un servei als nostres hospitals que li permet no haver ele 
ser tractat COI11 una ovelJa. Un malalt és un mala'lt, i un 
malalt no ha de ser tI'actat ele la manera que vostes el volen 
tracta r. 

Política ( ... ). vagin a Son Dureta i veuran com els tenen. 
Saben vostes que varem haver ele fer') Saben que varell1 
haver ele fer la setmana passac1a. o en fa c1ues? Treure les 
Iliteres que havíem comprat per les situacions d'emergencia 
o catastrofe, i posar-les a urgencies ele Son Dureta per po 
sar-hi malalts al dalllunt. Es13m en una catastrofe, oficial
ment. 

(Remor de veus) 

1 mentrestant, qué fan vostes') Construeixen el de Mana
cor'1 El construeixen? 

(Remor dc veus) . 

(El Sr. Prcsidel1l reprcn la dirccció dcl debat) , 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, per favor , prec silenci. 

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

Esta construi"t, I'hospital de Manacor? Jo veig que 
no el construeixen. Jo veig que va poc a poc, que va 
tranquil. Veurem I'obra civiL .. Perdonin, pero no sé si 
recorden gent de vostes I' hospital de Manacor, per 
quan? Estam en un terreny que frega la deontologia i 
J'etica de tractament del malalt. 

(Aldarull). 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, prec silenci , 

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

... estam amb una responsabilitat no transferida. Sí, 
mirin bé aixo ele Manacor. De moment, I'obra civil no 
tir:1. no funciona. no s 'acaba. i c1esprés hem de comen
<;~ll -esperin, e~perin, que en sentiran més- amb un altre 
tema. l'hell1 ele dotar. Moblar un hospital no és moblar 
una casa. no és allo que me'n vaig a la cantonada i 
compro quatre Illobles. i quatre cadires. No. no ha sa
ben. Que han eI'anar a saber. si no hi-ha estat mai? No 
ha sap. tan sois. Si no sap ni moblar la seva. home. No, 
és c1ifícil moblar un hospital, és un tema difíciL és un 
tema com plicat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Alfonso. prec silenci, pel' favor. 

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

I abans hem ele resolcire un altre tema fonamental, i 
és: que faran amb la política ele personal de J'hospital 
ele M,macor? Jo he parlat amb la Directora General ele 
1'INSALUD, .iD he parlat alllb la Ministra , .io tenc una 
iciea del que vol. Sap on vol anar? Cap al dret pri
vat.Voste es ( ... ) a aturar-les. pero jo he estat aquí amb 
la Directora General de l'INSALUD, i l11 ' ho ha contat, 
i amb el Director Provincial. .la poden comen<;ar a cór
rer a aturar, perque es va cap al dret privat en forma i 
consorcio i aquesta és la versió oficial que, avui en dia, 
es maneja al Ministeri. dins la direcció general, i dins la 
direcció provincial, perque no queda altre remei, i er
rors cometran si ho fan d' una altra manera. No saben 
tirar enclavant la situació. 

Quant a l'estabilització c1e personal, nosaltres varem 
trobar 117 interins. Tots aquests maJs que elJ atribueix 
a I'hospital general. per qui no el conegui, el tenim des 
de maigo L'hospital general té sis segles, i eles de maig el 
té Gesma, i ara vénen tots els mals. tots els mals des del 
maigo Tot funcionava perfecte -ha dit- practicament, i 

'. 
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des que el tenim nc;>saltres, ja funciona imperfectament. Es
colti, no pot ser. Es impossible. 117 interins de I'hospital 
general i de I'hospital psiquiatric, avui, tenen una pla<;a en 
propietat, o tenen una pla<;a de contracte laboral fix, perque 
d 'una altra manera no ho haguessin aeonseguit ele cap mane
ra. 

I que faran amb el 40% eI ' interins que hi ha dins I'INSA
LUD? Que faran? És' que vos tes vénen aquÍ ... , i que faran? 
A mi em preocupa. Em telefonen, cada dia, em telefonen: i 
que farem? 1 per que no ens transferim quan abans'J 1 que 
no veis que vosaltres heu donat la solució'l 1 ciar que sí, cada 
dia em telefonen, no creguin que només telefonen al Sr. 
Damia Pons. 1 cIar que sí. 

No és estrany, Sr. Dallli ,l Pons, que ho vegi eI'aquesta 
man era tan desenfocada. Jo crec que el problellla inicial és 
que c1esconeixen absolutalllent que és un hospital. elesconei
xen e l fllncionament normal cJ'lIn hosp ital. S'han fical aques -
ta lIengua dins un queixal que els falta, que és sanit:lt públi 
ca. sanitat privada, privatitzac ió. no privatització, i tOl élixo 
és un embull que, com ha dit molt bé algú que ha pujat 
aquí, és un embull que és una discussió desfasada. Ja ho 
vaig elir fa temps, que és una c1iseussió desfasada Ja ho vaig 
elir fa temps. Si volem una sanitat pLlblica bona él Balear~, i -
que hi hagi menys sanitat pri vada , és fent una sanitat pública 
a Balears. 1 avui ja haurÍem ele tenir obert Manacor. 

Segona, que farem amb el Palma Il? Feia temps que 
parlaven de 17 mil milions de pessetes cap a Palma, i ara jél 
parlen de 6 o 7 mil milions. Farem un hospitéll. Sres. i Srs. 
Diputats, als albors e1el segle XXI, que e1ebutara en el segle 
XX]? Aixo em preocupa molt, i ho vaig elir J'altre dia él un 
debat. Aixo em preocupa. Farem un hospital del segle XX') 
S0111 al segle XXI. EIs hospitals ja són diferents, ja és una 
altra imatge, ja no és una ( ... ) amb una cortineta, ja no és un 
quirOfan on, amb una mica ele cel·lo, hem aferrat un cable 
electric que va al bisturí electric. No és aixo un hospital e1el 
segle XXI. i amb 6 o 7 mil milions de pessetes , no es fa un 
hospital. Ens deixaran sense hospital de tercer nivell, ens 
deixaran amb un hospital de tercer nivell. 

Pensin que a Canaries. la Virgen del Pino, que ve a ser la 
Verge ele L1uc el que és Son Dureta, ja el tanquen i fan El 
PillO ll, i aquí encara continuam amb el mateix, i parlen ele 
rer un hospital ele 6 o 7 mil milions de pessetes, ele Palllla 11. 
que encara no saben si sera de 570 Ilits. ele 300, de 200 o del 
que sigui. 

EL SR. PRESIDENT: 

.. Acabi, Sr. Cabrer, per favor . 

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

Pero aixo sÍ, a un moment determinClt tenien 17 mil 
milions de pessetes per aquest ( ... ) Gracies , Sr. President , 
veig que s' han posat molt nerviosos amb Clquest tema S ' ho 

facin mirar. Tenen la responsabilitat de l'assisteneia 
sanitaria, la tenen vostes, nosaltres els ajudam i, graeies 
a Déu, i bé que el poble balear ens ho agraeix i ens ho 
agraira. Gracies, Sr. President. 

(AplaudimenIS) , 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller . 

Il.2) InterpeHació RGE núm. 370/95, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a Pla direc
tor d'ordenació de l'oferta turística de les IIles Balears, 
pla insular de Mallorca (POOT). 

Passam a la segona interpel'lació, que és la 370, 
presentaela pel Grup ParlamentClri SOCIALISTA, relati
va a pla e1irectOl' d'orelenació de I'oferta turística ele les 
llles Balears, pi" insular ele Mallorca, POOT. Té lél 
paraula. pel grup interpel·lant. e l diputat Sr. Pallieer. 

EL SR. PALLlCER 1 PUJOL: 

Sr. Presiclent. Sres. i Sl·S . Diputats. Sé que el que vaig 
Cl dir es rebra, 'per part del Sr. Conseller, i també per 
bona part e1el grup que li dóna suport, amb un cen 
escepticisme, ja que el joc polÍtics deis Parlaments es 
manifesta, la majoria ele vegades, en el sentit que I 'oposi
ció fa plantejaments i crítica i el Govern les rebutja . 
Doncs bé, els previnc que aquest diputat, com tots els 
diputats e1'aquesta Cambra. té ulls, orelles i cervell pel' 
raonar els argul11ents que avui ens duen a parlar del 
POOT i que. per tant, després e1'haver-ho estudiat tantes 
i tantes vegades, i el'haver-ho reflexionat, estic i cree que 
estam en conelicions ele dir que ho haurÍem fet eI'unCl 
altra manera, i els ho elie amb la tranquil'litat que em 
dóna haver-hi dedicat hores i hores en reunions, c1issab
tes i c1iumenges fins arribar al cansament i. fins i tot. a 
I'esgotélment, perque creia que valia la penCl fer-ho i 
que, per tant, voldria que no s'entengués aquesta inter
venció com un tramit més. sinó com l'expressió d'una 
petit;:¡ frustració. 

Perque, Sres .. i Srs. Diputats, aquest pla de l'oferta 
turística hauria cÍe ser I'instrument, la palanca per do
nar el bot qualitatiu a la nostrél indústria-turística, i el 
comen<;ament del camÍ cap a un nou paradigma. 

Per tant, el que els he de dir, i els diré ara, breu
ment, segurament també ha pensen 1110lts de vostes, i 
els ho diré d'una manera molt planera, pero tenint 
present el que he apres, i és que acusar i criticar, i pro
val' unes pro postes són dues coses bens diferents. Per 
tant, les proves de l'exposició sempre aniran unides a la 
meya veu amb els elictal11ens i els informes fets al l1arg 
de les successives exposicions del pla per ajuntaments 
turístics, per sindicats, per tecnics , per patronals i per 
expenso 
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Si fe-i m me mona , ree rdarem que, ja a I'a ny 80. hi havia 

un gran debat .a I ll1es mot.i~a per J'exees d ' :erta. uran~ 
tota aquesta decada, la I res 10 ele la demanda, 1 I ret que hl 
hagués un diners predi po~a l~ a Fer inversiol~s , varen fer que 
el creixemenl n p laces tlIf1st lqUes fo exorbltanl. De res no 
va ervir el primer c1ecret ladera del 84, del 30 metre 
quadrats. e res no va ~rvir la Ilei. 7/ 8. que adoptava e l O 
metres quadrats, perqu e l perm l o demanats eren tants, 
que el creixeme.nl prevjst en tres any era superi r al que e 
podia suporta r en m ' l' ul1H de aela. 

Els efectes el 'aquest creixement foren molt negatius, A 
mesura que s' incrementaven les places, els desequilibris de 
I'oferta i la demanda, estiraven a la baixa els preus, provo
cant una Illinva o nul·la renclibilitat a les elllpreses. A més a 
Illés . un e lllpobriment ele la qualitat elel proelucte. E ra el Cju e 
es deia un cercle infernal. que no tenia fi. Baixaven e ls preus, 
i baixava la c¡ualitat. pero eo nslIlllint recursos escassos. 

Davant aquests fets. el sector hoteler. e ls polítics, els 
grups socials delllanaven a mb fOl'~a aquella ide a ja vella 
sorgida a principis elel SU. ele fer un pla per ordenar I'oferta 
turística. El Parlamenl, a la fi , aprov<l els criteris e l febrer 
elel 89, que servien de Illarc per ,1 I'e laboració elel pla. 

DeslHés c l'innumel'ab les pe ticions per pan del sector 
turístic, i per parlal11enlaris, ates el retard en la presentació 
elel pla, en el 92 es V<i don ar un avan~. Es va debatre i la 
conelusió generalitzaela elavant I'<ibrumaelora eontestació va 
ser la de cercar un consens per part de tots e ls grups polí
tics, patronals, petita i Illitjana empresa i sinelicats als efectes 
ele elur-ho enelavant. 

Record que el Presielent Cañellas va presidir la reunió , 
alla al maig elel 92, i es va decielir que uns representants 
qualificats ele caela organitz8ció tractarien ele trobar el con 
sens per c/ur a bon port un deis plans més necessitats i més 
importants de I'ill a, com és e l que havia eI'ordenar la primera 
indústria turística. 

Les actes el 'aquestes reunion s. ele 8 ele juny i ele 9 de juliol 
del 92. ja denotaven les eliferencies entre els representants 
eI'un sector de la patronal, no I'hoteler, i del propi grup elel 
PP. Aquell esborrany de pla, a pesar que es va dir que es 
posaria a exposició pública el setembre, va ser com un nasci
lIlrus , un concebut pero no na!: 

El canvi de Conseller ens va aportar, també, un canvi. Un 
canvi sinó ele filosofia sí ele contingut. Aquelles formoses 
pagines que elonaven entrada a la memoria justificativa es 
mantenien, pero el primer avan<; elel -diem- segon POOT, va 
ser rebutjat una vegada més, amb crítiques i arguments 
Importants, Oil sonlles ( ... 1, es demanava dins el sector, on 
Son aquells somnis, on són aquelles idees encisaelores, eI'un 
contingut profund i radical, que s'enfrontas a la realitat deis 
problemes de la qualitat i de I'exees d'oferta? 

,El tercer POOT -eliguem- en I 'exposició pública, i des
pres c/'infinitat el'al'legacions pe r pan ele quasi tots els esta-

ments polítics i socials és el que avui debatem aquí. 
Pens que ja s'han fet prou analisis tecnics per ara repe
tir aquí el que s'ha dit per part deis experts i per part, 
també, de la majoria deis grups polítics, per arribar 
quasi tots a la mateixa qualificació, perque els he de dir 
que aquest pla, eles del meu punt de vista, és innocu, és 
inert i és buit. Cents i cents de pagines per caminar tan 
poc? Si jo no tengués tanta estima a aquest Parlament, 
com una institució c1au de la democracia, cree que posa
ria una interpel'lació per haver fet perdre tant de temps 
a tanta gent, a tants funcionaris, a tants tecnics i a tants 
empresaris per, lIavors , arribar a uns resu/tats tan decep
cionants i tan pobres. 

Per aixo, tenc el sentiment que se sembla mes -1 

perelonin que ho cligui- a una presa ele pel a tot els 
ciutaelans c/'aquestes illes, que no al projecte encisaelor 
que tots elesitjavelll . 

Fa ré, clones, una breu valoració política cl'algun elels 
elements que, entenc' só n més imponants eI'aquest pla 
i qu e, perso nall11ent. 111 ' han decebut més. 

Aquest pla no regula els ereixements actuals en sol 
urba i urbanitzable pl'ogramat amb pla parcial aprovat. 
Sois regula els futllrs creixernents que hi pugui haver, en ' 
e l futur, en els sois urbanitzables programats i no pro
gramats. Que significa aixo? Aixo significa que, mentre 
a les zo nes tllrístiques , es regula la construcció ele noves 
places turístiques amb els parametres ele 60 metres 
quaelrats per pla¡;a, en el mateix sol urba, elevora un 
hotel, a un solar, es poelran construir habitatges i aparta
l11ents incrementant els metres quaclrats de sol constru- . 
'it, increl11entant la densitat, tant en ciment com nombre 
de persones, 

Pero és que no sap tothOlll que el ciment, tant el 
ciment ( ... ) en lIits d ' hotelers COI11 en lIits eI'habitatges? 
Pero és que no sap tothom que aquests apartalllents 
provoquen són els que Ilavors provoquen una compe
tencia deslleial als hotels. que ja es donen, moltíssims 
cl'aquests, per passar les vacances fora deis canals de 
comercialització? Pero és que no sap tothol1l que, quan 
es mesclen els usos turístics amb els no turístics es 
provoca la mort de la zona turística? 1 aquí hi ha 
exemples. molt prop eI'aquí, a Cala Millor . 

Estudi economie i financer , un altre element impor
tant. No sé si val la pena parlar-ne massa, pero almanco 
ho he de fer per donar ,'enhorabona al Conseller, per
que tenc tres estudis financers -bé, de tot en tenc tres, 
Aquest, almanco, fa una introc/ucció explicant les valora
cions. EIs altres dos tan sois fan aixo. Pero lIavors, més 
o manco, igual. Qui paga els 36.438.000 milions? La 
CAIB? L 'ajuntament? L'Estat? Ara, del segon al tercer 
POOT, hi han afegit I'Estat. L'única referencia esta 
quant al peris? 1 aixo. que s'ha de dir, ele les zones pre
ferents. La resta queda al aire. com un misterio com una 
endevinalla. Doblers, eloblers i doblers, dei a Napoleon 
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per guanyar les guerres. Guanyarem nosaltres, amb aquestes 
armes, aquesta guerra de la qualitat i del turisme sostenible, 
que és el futur deis ciutadans de l'i\la? 

El tercer element era la reconversió. Una de les pedres 
angulars del pla havia de ser la reconversió j I'esponjament 
per intentar eliminar del mercat productes obsolets i, al 
mateix temps, eliminar ciment, que ocasiona uns impactes 
ambientals degradants. On són les línies mestres que con
templen l'esponjament 1 la reconversió amb uns calendaris i 
un financ;ament? Posam més places a les zones turÍstiques, 
disfressades d 'apartaments, i no atacam, amb tota 1 'anima, 
I'obsolet, el que degrada el producte, el que s 'hauria d'elimi 
nar per equilibrar roferta amb la demanda. 

Les conclusions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi , per favor. 

EL SR. PALLlCER I PUJOL 

Sí, President. Les conclusions. Sres . i Srs. Diputats, sur
ten totes sol,es . És un POOT que no entra en el fons deIs 
problemes. Es un POOT que incolllpleix els criteris elel Par
lament. És una petita paroelia elel que haul'ia de ser el POOT. 
és una petita comeelia. Quantes expectatives s'han truncat' 
Pero, quin és el motiu d'haver mantingut la línia i la filoso
fia inicial, ele no haver-Ia mantinguela? Quin és el pretext per 
a aquesta enormitat eI'erros? Sembla C0111 si hi hagués, prop 
elel poder. un gabinet a I'ombra que, davant coses fonamen 
tals. elictas el seu criteri o 

Per que tantes voltes per arribar aquí') Sembla COI1l si 
vostes haguessin lIegit Lampedusa q'uan fa dir a un elels seus 
personatges ele El Caro Pardo allo ele tot ha ele canviar pe¡
que res no canvii·. Hi ha 11l0lts focs artificials, cars i publici
taris i, quan s'acaben, no en queela quasi res. 1 res no ha 
canviat. Aquest POOT és C01l1 un gall esponerós, de plomes 
ben Iluents al qual, al Ilarg de les batalles i la censura, se Ji 
retallen les ales, fins eleixar-Io sense plomes. Aixo és aguest 
POOT. un gall sense plomes . Aixo és aquest POOT, un 
POOT, pero no és el POOT. Sres. i Srs. Diputats, que Ma
llorca es mereixia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. En representació del Govern, té la 
paraula el Conseller Sr. Flaquer. 

- EL SR. CONSELLER DE TUR1SME (Joan Flaquer 
Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La inter
pel'lació que avui ens duu aquí és una repetició, diria jo, de 
la interpel'lació de fa una serie de mesos en relació al pla 
el 'ordenació de I'oferta turística, amb una petita modificacíó, 
en aquest cas, per part elel Grup Socialista, que ha baratat 

1 'inltrlocutor -que havia estat el Sr. Triay- pel Sr. Palli
cee Per a mi, ha estat una sorpresa positiva, en el sentit 
que, almanco, podrem discutir de política turística i no 
fer. com varem fer 1 'altra vegada, autentics exercicis 
demagogics aquÍ damunt. 

Vos te ha comenc;:at fent una cronología deIs fets que 
hall duit a aquest pla el 'ordenació ele l'oferta turística 
perarribar a una conclusió que a mi no m'ha sorpres el 
mes mínim, i que jo crec que no ha sorpres la resta ele 
la Cambra, que és que aquest POOT no li agracia, que 
no rha convenc;:ut i que és una presa de pe!. Mirí, jo Ji 
puc assegurar que nosaltres no esperavelll, en cap cas, 
ni la seva aprovació, ni el seu convencilllent ni que els 
agraáas aquest doculllent. Encara que ho haguéssilll fet 
ben.Í5silll -s.lbem que no tot es pot fer beníssil11, pero 
cree qu e ho hem fet bé- vostés, segur. ho haguessin 
tro'hat lllal fet. 

M'ag raclaria aportar, també. la meya nonologia, per 
il·luttrar una mica més el clebat. Voste h:l cl'explicar 
també. o ha cI'afegir -i si no ho fa voste ho faré jo - que. 
des1'"és ele la primera exposició pública del elocument, 
hilla hagut una fase important. ele clialeg. ele elebat i ele 
comens entre les institucions implicaeles i afectaeles per 
aqu~t elocument. Voste hauria ele saber, hauria ele co
neiler -jo li dic ac¡uí - que les p;¡tron,,1s illlplicaeles. la 
federac ió eI'hoteleria , la patronal ele constructors i pro
m{lOOrs ha participat. juntament alllb les Conselleries 
d'CJiares Públic¡ues i ele Turisme en una tasca el 'estueli, 
d'analisi ele les al'legacions presentaeles a la primera 
exposició pública elel elocumenl i, en definitiva, es va 
arribar ·a un segon elocument cle consens que , basica
ment, en els seus punts més imponants, en un 90%, 
diria jo. al que va sonir a segona exposició pClblica el 
me!>eI 'octubre de I'any passat. 

'Pero és que , a més, no nOlllés es va clonar aueliencia, 
la .russibilitat ele donar la seva opinió, a les ratronals 
afeúaeles, sinó que talllbé als lllunicipis turÍstics afec
tatSo. i les zones turístiques, a nivell eI'associacions em
prelarials. afectaeles , varen tenir la possibilitat, totes i 
cadascuna eI'elles, d'expressar la se va opinió a través 
d'uaes fitxes. a través c1'uns qüestionaris que els varen 
ser remesos i que varen poder analitzar, revisar per 
pDil1ier ser introclui"des dins la documentació que va 
sortlr él cxposició públiC:I. De ll1anera que ha estat una 
feim sí elel Govern. pero talllbé amb col'laboració -jo 
crec:que estreta i, a més, d'una manera bastant consen
suada- amb els interlocutors i amb els agents de la socie
tatrivil, i no només associacions empresarials, sinó, fins 
i tOl:, municipis turÍstics. 

1 logicament hi ha hagut, darrerament, -i voldria 
sortír al pas d 'aixo, també, i deixar-ho molt ciar des del 
primer Illoment-, una segona exposició pública, hi ha 
hagut moltes menys al'legacions que abans. Hi ha hagut 
les del Partit Socialista de Mallorca, que són les més 
nombroses -també .bo espedvem, logicall1ent-. estavelll 
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conven~uts que. ho féssim d'una ma nera ~ I'altra repelirien 
les a l' legacíon en el entit que fa . He de di r que a lgunes ele 
les al·1egacions el 'aquesta segona exposició públ ica del Partit 
Socia li ta de M<lllorca eran reco ll ides. i no ho ren la prim -
ra vegada, s inó ara perqu ' . efectivament, (¡ponen llUI11 i 

algu naqi.iest ió po iliva i. en aqu .. !. elllil, e recolli~'an. i h i 
ha hagu!, drurcramem. I al'legac lo 1l11pOnanL -ere JO-, p r 
que prové l'all ' n pr vé. del 011 e ll In u lar de Ma llorca. 

M 'agradaria aquí d i iingir entre .1 'aprovació le I'inf( rl11e 
lecnic de la omi sió que va fel' el pIe ele l on el! In ular de 
Mallorca i les a l'legacion e l P ' 1 del grup nacionalista. 
i del grup Sociali ta. qu VMen el' rebut.jades. Yu ll que aixo 
queeli ben clnr: que les al·legacioll elel I grup politics 
varen r rebuljades. el qu C ' va aprovnr, per unanimiLal. va 
ser I' informe u~cl1ic. informe tecni lI e 'c ul e tuclianl l el' 
pan del teen ic . ele les on elleries el e Tll ri ' m i )hre Pú
hli lue!:. i que, n la 111 <¡ lira le I ' nOstre - po sil ¡Iital . ' j 11 
creim oponü . 'en\ incol'J ral al document qu ' rtira 1 

aprovació elefinitiva, esperem, elins molL poe temps. 

Voste ha parlat que el POOT h:lvi<1 ele significar -i dei
X<1nl j<1 les cron%gies a lIn<1 banel<1- un bOL qualitatiu ele la 
inclústria turístic<l. Hi estic eI·acord. És evident que <lixo és 
així. Pero no només el POOT Jo crec que si repassam i 
analitzam la indústria turística cI'<1questa COll1unitat ele fa 
tres o quatre anys a ar<1, veurelll que hi ha hagut un pas cap 
a aquesta qualitat. i fins i tot <1 Illunicipis 011 (oo,). i voste , 
persona/ment, i esta governant. Quin elubte C<1p que el Cal
via ele fa tres o quatre <1nys no és el Ca/via d'ara') Hi ha 
hagut una inversió per pan elels empresaris, hi ha hagut un<1 
inversió per pan ele/ Govern B<llear. una inversió també per 
p<1rt deIs mUllicipis turístics, que han anat C<1p a aquest camí 
ele la qualitat que voste apuntava. 1 el POOT és un instru
Illent·més. pero, com li eleia, no éso evielentment, I'únic, 

Voste ha parlat un<1 altra vegacla. <lquí, <lvui, ele I'exces ele 
I'oferta, 1 jo li diré, li anticiparé que avui tenelrem ocasió ele 
tornar a parlar. en un debat de presa en consieleració, que 
aquestes paraules que ha dit voste, fa una estona. aquí. no 
es combinen precisament I1l<lSS<l amb el que haura ele sos te
nir, eI'aquí <l una estona. quan clefensi <1questa 1ll0elific<1ció. 
I jo li ho faré veure, amb molta més tranquil'litat, en el seu 
momento Sembla que vostes apunten, precisal11ent. a no 
aturar aquest excés el 'oferta amb la moelificació que plante
gen. 

Es veritat, voste ho h<1 dit. ho reconec, que hi va haver, en 
el seu moment, un creixement rapiel. un creixement, fins i 
tot, perillós de la indústria turística, pero també s'ha de 
reconeixer que, a partir d'aquell moment, una serie de mesu
res legislatives, que, agradi o no, varen tenir millor efecte o 
no. hi va haver més fluctuacions o no -ja no som a temps a 
reclificar-les-, el que és cen és que aixo va produir un man
teniment i, sobretot, una millora de la modernització, embe
lIiments, etc. ele la situació existent. 

1 vos te ha acabat amb élixo del canvi de Conseller. canvi 
ele contingut, una retorica.i<1 1110lt utilitzaela pel seu grup en 

relació al POOT. 1 jo li demanaria, només, Sr. Pallicer, 
que no pugi aquí i critiqui sense més. Jo li demanaria 
que voste pujas aquí i em digués que vol fer. Jo li 
diré, amb les coses que voste ha comentat, que són, 
basicament, tres, 1 'actuació dins determinat tipus de sol, 
J'estudi economic i financer, i la reconversió i esponja
ment. Jo li eliré quina és la solució que hi ha en aquest 
moment, i a mi m'agradaria que voste -per ventura avui 
no és el moment, perque és una interpel'lació-, algun 
elia. ens ho digui. Perque el Sr. Triay ens ho havia ele dir 
a 1<1 moció ele I'altra vegada i no ens va elir res. Jo esper 
que voste -no ho faci avui, pero ho faci el dia de la 
moció-, digui alguna eI'aquestes tres coses. Jo ti tornaré 
la pregunta ara mateix. 

Miri. del sol urba i elel sol urbanitzable en pla parcial 
aprov<1t. aixo que el POOT no els regula. és una menti
ela. per comenC;<1r. Els regula, pero hi ha una serie eI'e
fectes. una serie ele mesures elel POOT que no són 
aplicables a aquest tipus ele sol, al sol urba i a I'urbanit
zable amb pla parcial aprovat elefinitiv<1ll1ent. Per que? 
Per raons. pura i senzillament, de elos ti pus. Una econo
mica -no hi ha els eloblers suficients per fer hont a 
aquest tipus cl'indemnització. i voste ho sapo, i una altra 
també -per que no dir-ho') - ele tipus polític. Nosaltres 
no estam en contra eI~ les economies ele petita i mitjana 
escala, Nosaltres lío volem perjuelicar ni perjudica aquell 
petit i mitja ciutada eI'aquesta Comunitat, que té un 
solar elins una zona urbana consolidada, que ha costat 
molt <1nys de sacrifici, de feina, cI·esfor<;:. de suor, i ara, 
d'una ganivetaela salvatge i mesquina, li /Ievaríem, de 
cap i volw. les ev expectative i el eu <lre¡ o re 
aqucst solal·. O. iglli OSle si II raria. cligui vost ' . i 
hagu ' ele el aguest pi l' rclenació ele l'oferta !Ud ti-
<. I llgi aquí da ll -no avui , inó I lia le la m ció. el 

Sr. Tria n va atrevi!' a fer- ha-, i digui que. n el ól 
lIrb~ i en el 01 urbanitz<lblc. vO~>le retilllara el dre t · i 
les expect.atives deis particulars. 

També diri<1, per sonir una mica al camí del que ha 
dit algun alu'e grup polític, al qual la llengua sempre li 
fuig un poc, jo eliria que sempre som depreelaelors elel 
territorio Moltes veg<1des són petits i Illitjans personatges 
ele la nostra societat, en /a majoria immensa deis casos. 
Pugin vostes aquí, insistesc, i diguin que farien amb 
aquests solars el'aquests senyors, d'aquests petits propie
t:lris. dins les zones turístiques. Fins que no ho eliguin, 
no estaran fent més que demagogi<1 dins el Parlament. 

Quant a l'estudi economic i financer, li agraesc que 
voste em digui que hem avan<;at alguna cosa amb la 
tercera redacció. Qui paga') Yoste té I'artiele 21. L'arti
ele 21 del POOT ti di u que hi ha tres institucions i tres 
nivelIs eI'administració implicats: I'Estat, la Comunitat 
Autonoma i els ajuntaments. i en funció de les seves 
competencies, hauran el'aportar aquestes inversions. Jo 
cree que aixo és una cosa, com es eleia, de suyo, ben 
obvia, i hi ha tot un detall de les inversions que es consi
dera que s ' haurien ele fer dins les zones turístiques. 1 
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cadascú té les seves competencies i les haura de desenvolu
par. Digui, si no, com ho faria voste. També el rept que ens 
digui com faria aquest estudi economic i financer. 

Quant a la reconversió i esponjament, també li deman 
que pugi aquí i que ens digui com ho faria per tomar tots 
aquests hotels, per expropiar-los, per ( ... ), per indemnitzar
los, perque nosaltres donam una fórmula dins el document. 
L'hem donada. Dins I'article 19, si té vos te la bondat de 
mirar-lo, veura com hi ha I'operació d'intercanvi, d'aprofita
ments, i de parcel'les a les zones de darrera, on hi ha una 
reserva dotacional d 'espais, preparada pel planejament pre
vist pel POOT, alla on es preveuen, precisament, les possibi
litats ele fer un intercanvi, on es cleixen unes places, a les 
primeres línies, a canvi eI'un sol al elarrera amb el mateix 
número ele places. Aquesta és una operació possible, possibi
lista, que no juga ni intenta donar esperances ni expectatives 
sense fonaments a la gent, i que intenta, sempre. despistar 
una mica, en el sentit de voler fer veure a la gent que hi ha 
coses que són bones ele fer quan, en realitat, no ho són. 
Ningú no nega que és 111011 elifícil rompre i arreglar aquell 
pecat original que tots els mallorquins, menorquins i eivis
sencs, varen cometre en els inicis del turisme. Pero aixo és 
normal. Aquest pecat original que v_aren cometre en els anys 
60 seran molt mal e1'adobar, d:,rreglar. Aixo és evid(lnt. Hi 
ha mesures, que s'estan aplicant. Hi ha la moelernització, hi 
ha embelliments, hi ha elepuracions d'aigües, hi ha plans 
el 'orelenació de 1 'oferta tu rística que intenten, en la mesura 
del que és possible, fer-ho . 

Pero jo li insistesc que, voste, com representant del Grup 
Socialista, algun elia, ens eloni la grata sorpresa ele no només 
criticar, sinó també venir aquí amb propostes alternatives , 
Moltes gracies. 

EL SR, PRES IDENT: 

Gracies , SI'. Conseller. Passam al torn ele fixació de posi
cions. Pel Grup Parlamentari jVIIXT, té la paraula el SI. 
Pascual i Amorós, 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Haura ele ser, obliga
clalTlent. breu aq ues t:1 intervenció meva, perque del "debat 
que ha sortit d'aquesta interpel'lació , la veritat és que poques 
coses noves tenim. 

Sí hi ha un element. que és I'al ' legació del Consell Insu
lar de Mallorca, que es va aprovar la setmana passada, que és 
extremadament crítica, en la meya opinió, cap a aquest 
document, que és el pla d'ordenació de I'oferta turística, i 
que va ser aprovat per unanimitat pel Consell Insular de 
Mallorca. 

Jo no sé si ha he entes molt bé, pero esper que així 
sigui, que el ConseIler ha anunciat que es recollira, practica
ment, tot el que diu aquesta al'legació del Consell Insular ele 
Mallorca. ElTl diu que no . Doncs així ho he de lamentar, 

perque les crítiques, en primer 1I0c, han passat per la 
comissió insular d 'urbanisme, que és un organisme 
expert en materia d'urbanisme, el més expert de tots, 
perque és qui aprova els plans i, a més, ho ha fet durant 
molts anys, i després ha passat pel pie del Consell Insu
lar de Mallorca. 

Efectival1lent -jo estic d 'acord amb el Sr. Pallicer-, 
aquest pla eI'ordenació de l'oferta turística no compleix 
la Ilei d'ordenació territorial, i tampoc no compleix, al 
100%, els criteris que va aprovar aquest Parlament. Aixo 
és una cosa que, si no la corregeixen, fara que sigui un 
pla vulnerable, sera un pla que qualsevol ciutaela podra 
dur als tribunals, i quedara penjat, si no hi ha una cura 
que es com pleixin les lIeis que són els seus paraigües, els 
que el cobreixen. Si no es fa aixo, per tant, estarel1l 
elav:1nt una inseguretal respec te elel que s'aprovi. 

Regular el creixemenl en sol urlJa i en sol urlJanitza
ble programat, amb pla parcial elefinitivament aprovat 
és molt difícil. Seria inconseqüent , seria tremendall1enl 
arriscat frivolitzar en aquest tema , perque la regulació 
és moll difícil, pero també s'ha ele dir que no s'ha 
eI'exagerar respecte ele les possibles inelemnitzacions. 
Efectivament, quan un pla general en sol urba és refor
mat per un altre, quan ja es compleixen els elements, o 
sigui, el temps i altl'es condicions que permetin revisar 
un pla, i se suprimeix, no se suprimeix, es disl11inueix un 
volum eelificable, entenc que aixo no és objecte d'in
del1lnització. Peró, no es pot anal' alegrell1ent, com he 
elit abans. Per tanto es pot fer alguna cosa, no es pot 
entrar a sac, i tal volta s'ha estat poc al1lbiciós per pan 
del Govem, encara que jo comprenc que hi ha molts 
ciutaelans afectats i que hi ha una historia , hi ha uns 
anteceelents que fan que no sigui gens facil tractar 
aquest tema. 

Respecte ele l'estudi economic i financer, en la meya 
opinió, encara no compleix els requisits ele la lIei. Així 
i tot, encara no els compleix. Per tant, pens que encara 
s'ha cl"aprofundir. Ha ele quedar més ciar qui paga, com 
i quan. El que és privat i el que és públic ha d 'estar ben 
separat i les eliferents aelministracions. 

Esper. per tan!. hem ci'esperar. després elel que s'hCl 
dit aquí, que no és lllassa, perque també és veritat que 
el Sr. Pallicer tampoc no ha presentat unes alternatives 
a la redacció o, almanco, no les he enteses. Hem d'espe
rar, per tant, la moció, per saber quin sera el sentit del 
nostre vol. 

Com a cosa curiosa, i ja que som en aquesta tribuna 
per parlar del pla d 'ordenació de I 'oferta turística, 
voldria recomanar al Govern i al Sr. Conseller que subs
tituís, del sol urba de Ses Covetes, 011 es construeixen 
68 apartaments que el Tribunal de Justícia ha aturat , 
que passi de 20 a 100 metres la zona ele protecció de la 
costa, perque crec que hi ha un acord del Consell Insu
lar que així ho diu ,j també hi ha un acorel elels tribu-
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nals que d iu q ue e l nsell In ular, de moment, no ha suspes 
aq uest acord i. per tanl. jo demanaria que el Govern es fes 
resso del que diuen els tr ibunals i deIs acords que pren el 

Consell insular ele Mallorca. 

Esper que en aquesta Comunitat no hi hagi ni petits ni 
mitjans ciutadans. Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-Presidenl primer substilueix el Sr. President en 
la direcció del debat!o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Pascual. Per pan del PSM 1 EEM. té la pa
raula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies. Sr. President. S re'.>. i Srs . DiputZlts. Ens hem 
sentit al·luelits quan el Conse ller ha elit que no esperaven que 
aquest plZl d'ordenaci ó el e I' oferta turÍstic,¡ ens agradas. 
Supos que es referia a tots e ls gr ups que SOlll a J'oposi ció. I 
realment. jo cOllsieler que Zlixú é., injusl. Voste no hi era. 
pero quan e l President ele la Co munitat Autonoma ele les 
IIles Balears ens va empla<;ar a uml reunió en el Consolat ele 
Mar, juntament a mb rots els interl ocuto rs socia ls i amb pre
sencia del Conseller d' Econom i,1 i H isen da. del Conseller ele 
Turisme i del Conse ller (l'Obres Públiques i Ol'elenació del 
Territori, va rem adquirir un compromís d'aportar tots els 
nostres punts ele vista sobre la confecció i redacció del pl a 
d'ordenació de J'oferta turística . 

No només aixo. sinó que aportarel11. a la comissió que e, 
va crear. dos tec nics. i crec que ningú no em poelra elesmen
tiro si els qualific amb un co ne ixement molt valuós tant en 
materia turística com en materia mbanÍsticél. Avui. més el e 
dos anys més tardo he ele dir que ens han fet perdre e l temps. 
Ens han fet perdre e l te mps. i crec que injustament. perque 
dins la comissió. els nostres tecnics vaI"en aportar tot el seu 
saber. i el nostre grupo mitjan<;ant al'legacions, ha intentat 
aportar el nostre punt ele vista. una vegacl3 polític i al tre, 
vegacles tecnic . i no se'ns ha fel el més mínim caso Crec. Sr. 
Pallicer, que el Conseller ens c\evia. COI11 a mínimo una mica 
de consideració en atenció a la feina feta dins la comissió 
a les aportacions constructives que hem fel. 

'. Apart que el primer POOT no va assumir cap ele les 
suggerencies aportades per grups polÍtics. fec\eracions c\'em
presaris i sindicats, a partir d'aquella primera reunió, dia 1 
de juny de 1992. creim qu e mereixÍem. com a mÍnim, un a 
resposta raonada a les primeres a l'legacions que presentarem 
a I'anterior perÍode d'informació pública. Creim que ens ho 
mereixÍem. 

Fins i tot, creim que mereixÍem que unes al'legacions que 
són exclusivament formals, que no són. tan soIs. ni tecniques 
ni polítiques, fossin reconegudes. J aixo ni s'ha fel. Han 
actuat Com si tot e l que vengués d'aquells que no són els 
nostres , no importas el més mínimo 1 realment aixo és una 

actitud totalment sectaria. AI'legacions estrictament 
formals, com destacar la cartografia inexacte, o determi
nades normatives incoherents. fins i tot. errors que, a 
primera vista es veu que són mecanografics, s'han re
produi"t a la segona exposició, amb una actitud total
ment inqualificable. 

Per tant, aquí hi ha aquest primer retret, d ' un desen
cís. El President de la Comunitat Autonoma i el Conse
Iler de Turisme havien apel'lat al consens, i aquest con
sens I 'han rebutjat. 1 n 'és una mostra I'actituel del Con
seller al Ilarg de tota aquesta intervenció. Em sembla 
que i/'Iustra mo/t les paraules que he estat dient fin s ara. 
Impropi eI'una persona jove. 

Evidentment. hi ha qüestions polítiques a tractar 
elu ra nt rot aquest tema, qu e el Conseller ja coneix per
fect3ment. Jo puc admeue que, en aquestes consicleraci 
ons polÍtiques s'es tigui eI·acore!. pero la seva clesestillla
ció fa perclre CJualsevol virtualitat en aquest pla c\'orcle
nació ele I'ofe rta turística. Un incOl"recte tractament 
uniforme ele totes -les zones turÍstiqu es. com s i les zo
nes tu rÍstiques el e Ma II000ca fossi n exactament igua Is 
unes a les altl'es: el tema c1e la ( ... ) turística . mantingut 
en e ls 60 metres. quan ja totes les recomanacions acon
sellen que es vagi a una superfÍcie mínima ele parcel'la 
per pla¡;a. ele 75 meHes quac\rats: el tema del finan¡;a
ment, elel qual ja n'ha parlat e l Sr. Pallicer: el tema de 
les competencies. la invasió de competencies c\els Con
sells Insulars, que fan aquest pla d'ordenació de I'oferta 
turística totalment il'l egal; la invasió ele competencies 
municipals . mitjan¡;ant la revocació ele Ilicencies , COS:l 
que c10naria 1I0c, si els produ'ien els ajuntaments, a una 
obligac ió c1'inelemnitzar, qui hamia de pagar aquestes 
indemnitzacions'l, -pot suposar una vertadera hipoteca 
per I'ajuntament-: I'incompliment clels criteris aprovats 
pel Parlament i, finalment, I' increme nt de capacitat 
edificatoria, tant per habitatges unifamiliars , que dismi 
nu eix la pa rcel'la mínima ele 3.000 metres quaelrats a 
800 metres quadrats a algunes zones, o I' innement de la 
capacitat edificatoria per ha bitatges plurifamiliars, qu e 
multipliquen la capacitat edificatoria per 2.4, i, fins i tot, 
a algunes zones ele Calvia els multipliquen per 9.6. fan 
que s'hagin frustrat totalment les esperances que teníem 
en aquest pla c\'ordenació de I"oferta turística. 

Finalment. en una dan'era al·lusió. el Conseller ha fet 
referencia a grups que deixen anar la lI e ngua quan qua
lifiquen aquest pla d'ordenació de I'oferta turística. 
Realment, deixar anal' la lIengua és crear unes falses 
expectatives al sector, quan s'afirma que aguest POOT 
es finan¡;ar<l amb els 15 mil milions del fons d 'insulari
tat que crea l'Estatut Fiscal, un Estatut Fiscal que enca
ra s'ha de comen¡;ar a tramitar en el Parlament, que, si 
s'aprova. haura d'anar al Congrés de Diputats. Real 
ment. que creme el sector, quan el gat encara no esta 
dins el sac ... 

(El Sr. Presidclll rcprcll la dirccció del dcball . 



5996 DIARI DE SESSIONS / Núm. 144/28 de febrer del 1995 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi. Sr. Sampol. que és una fixació de posicions. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Estic acabant, Sr. President. Si amb aquests 15 mil milions 
de pessetes, que encara no tenim, es finan<;ara el POOT. 
realment , són brindis'al sol. En definitiva, aprofitam, com el 
Sr. Pallicer, per expressar públicament la nostra frustració, 
no perque no s'hagin tengut en compte les al'legacions polí
tiques -aixo és totalment comprensible-, pero, fins i tot, les 
aportacions formals, que corregirien els petits errors que 
conté el POOT, pero que poelen ser fonamentals. ni aixo 
s ' ha tengut en compte. Sembla que ni s'han dignat a Ilegil' les 
al'legacions que. amb la l1lés bona fe del món. s'havien pre
sentat. ¡vIal tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sampa\. Pel Grup PP-UM. el Sr. Cailellas 
Fans té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 

Gracies. Sr. President. Sr. Pallicer, I'he escoltat amb molt 
interes, perque és un tema que, com voste sap, a mi m 'inte
ressa sobre manera -tal vegada no sois per ser diputat (I'a
quest Parlamento sinó també per estar vinculat al món del 
turisme-. i la veritat és que ha fet voste una exposició crono 
logica d'uns fets que elifícilment són discutibles. Hi va haver 
un primer assaig. una primera exposició, una segona exposi
ció. una tercera exposició . Efectivament, el POOT ha canvi
aL pero jo crec que aquí hi ha un poc aquell fet de veure la 
botella mig plena o lllig buida. Des el'un punt de vista. pot 
ser estigui 11lig buida. eles cl'un altre punt de vista. elel qual 
tampoc no poelem prescindir, es pot considerar que encara 
esta mig plena. No és exagerat dir aquesta cosa. 

Voste sapo i aquí s'ha dit . que la primera moelificació va 
ser eleguda, precisament. per una intervenció, un consenso o 
un intent de consens -ca m voste Ji vulgui dir- de moltes 
forces socials. Hi va llaver, com s'ha dit. la construcció. 
I'hosteleria, la Conselleria d'Obres Públiques i la ele Turisme, 
els ajuntaments. els sinelicats. Com és logic. aconseguir un 
consens total de totes aquestes institucions. és impossible. 
S'ha d'anar recollint el'una part i d'una altra. Pero. aixo sí. 
i efectivamem en aixo té raó, s'ha anat evolucionant quant 
a la ideo logia del POOT, pero aixo no vol dir. com voste ha 
dit, que el pollastre hagi quedat sense plomes. Alguna ploma 
li deu quedar. encara, o no? Sobretot hem de pensar que les 
plemes que perden els pollastres tornen a sortir. Per tant, no 
té perque queda despullat el pollastre. 

Jo no vull entrar a discutir, com s'ha mencionat aquí, si 
l'estudi financer, si l'edificabiJitat, la reconversió, l'esponja
men!, la ( ... ) de la platja .... tot aixo, efectivament. és així, i 
ha hem discutit en el Cansell Insular. abans a la Comissió 
c!'Ordenació elel Territori i abans a la Comissió Insular cI'Ur-

banisme. Crec que el Consell va arribar a un acord total, 
unanime, on es varen votar una serie de punts, 20 o 20 
i pico -no vull concretar molt, perque no record si són 
22- en el sentit que varen ser aprovats per tots els par
tits, i els hem enviat a la Conselleria. Jo crec que és de 
lógica pura esperar a veure quin ús fa la Conselleria deIs 
nostres informes. El Sr. Conseller ha dit que en recull 
bastants, no tates com ha dit el Sr. Pascual, perque ja 
seria massa -quasi seria que ens tocas la primitiva-, pero 
sí bastants. Hem eI'esperar a veure quines recull i des
prés manifestar-nos. 

En aquest cas, jo crec, Sr. Pallicer, i Ji dic amb tata 
la bona intenció, que ha passat un poc I'arada davant el 
bou. 

Pensem una altra cosa. No basta pensar en I'opinió 
que puguem tenir eles elel Consel\. I dic tenim, no tenir 
jo. Jo li vull recordar. SI'. Pallicer. que a un municipio 
entre c1 ' altres su pos. no puc c1ir quants, pero a un muni
cipi governat per vostes. Alcúelia. li agrada tant el PO
OT, que ja ha aprovat inicialment la modificació de les 
normes subsicliaries clel Illunicipi per adaptar-les al 
POOT actual que encara esta en exposició pública. Es 
veu que no tots tenim el mareix concepte ni la mateixa 
valoració d'aquest POOT, pero aixo vol dir que, dins el 
PSOE, hi ha gent a la qual li agracia el POOT, i tal 
vegacla. a algun batle del grup del PP no li agrada. 

Esperem un poc. esperem que el Conseller valori 
I'informe tecnic aprovat pel Conselllnsular. Jo crec que. 
després, és quan poclrem elir la dan'era paraula. De 
moment, donar suport a la iniciativa del Conseller, de 
continuar estueliant el POOT. Moltes gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Cañellas. Pel torn ele replica, el Sr. Palli
cer té la paraula. 

EL SR. PALLICER J PUJOL: 

Sr. President. Sr. COllseller. Em permeti que. primer, 
contesti. als diputats que m'han precedit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pallicer, el torn de replica és exclusivament de la 
intervenció elel Conseller. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Perdoni, té raó. Miri, per comen<;ar li vulJ dir que 
esperava que algú -no ha estat voste- em tregués alxo 
d'Alcúdia. També esperava el tema de Pollen<;a, perque 
havia sortit als diaris, -pero precisament, respecte de 
Pollen<;a es tractaria de Ilegir I'informe que li han envi
al- i respecte c1'A1c0~lia. havent parlat amb els responsa-
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bIes polítics i amb els tecnics, ates que l'informe era tan 
Ilarg, ha he resumit en anze folis, i aquí es diu c1arament el 
que pensen del POOT, i el que han fet. Han utilitzat la figu
ra d'un article, el 6 o 7, on hi ha una figura d'incompatibili
tats, d'activitats d'ús comerci a l en ús turístic , i han creat una 
nova figura interessant, que és fer indivisible els locals co
mercials d'abaix amb els pisos de dalt, perque no hi hagi 
problemes entre ve'ins. 

Quant a tot el que voste ha comenta!, Sr. Conseller, ha 
parlat voste d 'u n consens, ha parlat voste elel sol urba -ens 
reptava-, de I'esponjament, etc. Miri, el consens estava en 
aquestes reunions que varelll tenir tots els grups polítics 
I'any 92. Aquí hi havia el gran consens del que havia de ser 
el POOT, no un POOT, el POOT. i no es va acceptar. I sap 
per que no es va acceptar" Ha sap tothol11. Perque hi havia 
una part de la patronal a la qual 110 li interessava . Aquesta 
part que lIa vors. 'las te elll c1iu. no vol privar c1'uns elrets a 
uns ciutac1ans petits en sól urba. No es tJ'act8 eI'aixo . Sr. 
Conseller. No és possible elesc¡u8Iifica! sol lI1'ba sense paga!' 
indemnitzacions, pero és possible li1l1it~H I'edificabilitat, COI11 

es fa cada vegaela que es fa un pla general nou. 1 aquest és e l 
gr81l tema, perc¡ue, per una parto nosaltres privelll el secto r 
i la indústria hotelera. que és la que c1óna !'iquesa, ele conti
nuar creixent, limitant les places, i pel' I'altril obrim la ma, 
fins i tot, a gent especulativil -aquest és e l gran temi!.- il fer 
apilrtaments elisfressats eI'ap:1rtalllent<; turístics, I Cala !Vliljor 
n'és una prova , i Santa Pon <;a n'és una prova, i per tot hi ha 
proves. 1 aquest és el gran tema, Sr. Conseller. I aquí no hi 
ha hagut for<;il per tirar endavant aquesta qLiestió, que és el 
bessó ele tot. 

Quant afer I'esponjament i a tot el que m ' ha e1it respecte 
de I'estudi economic i financ e!, miri, jo no tenc temps ar:l 
per explicar-li, pero vos te sapo i ha ele creure el que li dic, 
que jo sé la diferencia que hi ha entre ser il I'oposició i go
v·ernar. Per tant. tot el que li elic, i no tenc temps de elir-li res 
més, li elic amb coneixement ele causa. És possible fer un 
esponjament. perque ja s 'es t~ fen!. segons on. 1 és possible 
fer-ho. 

Em preocup:l, Sr. Conseller, que "oste pensi que aquest 
POOT és el que necessita Mallorca. Si voste creu en aquest 
POOT. malament. Sr. Conseller. 1 si voste no creu en aquest 
POOT, pero li dóna su port . malament, SI'. Conseller. Perqu e 
necess itam el canvi de moelel. necessitam no esgotar els re
cursos, optimitzar-Ios , de poc fe r molt. Per que" Perque 
aquesta terra ha de servir pe r elonar menjar a tots , per prote
gir-nos a tots, per donar dignitat a tots, no so Is a uns quants, 
als quals els sobra quasi tot. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

- Gracies, Sr. Pallicel'. Pel tom de contrareplica, el Conse
lIer Sr. Flaquer té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Em sap 
molt de greu que el reglament d'aquesta Cambra no em 
permeti respondre als altres grups. No som jo qui ho ha 
decidit així. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lIoc, Sr. Flaquer. Voste fa la contrareplica 
a la darrera intervenció del Sr. Pallicer. 

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

Gracies , SI'. Pres id ent. L<I veritat és que, Sr. Pallicer, 
vos te ha tomat a parlar elel consens de I'any 92 , Jo em 
(Iemanaria si és I'úni c valiel, ja no es pot canviar aquest 
conse nso Una vegacla que s'ha arribat, el 92, a una reuni
Ó, les mateixes parts implicacles, associacions, patl'Onals. 
Illunicipis, arriben a un altre consens, continuen elesen
vo lupant i incielint en aquesta materia, ja no es pot fel'. 
lCl ens he m aturat. La historia ja s'atura a partir eI'aquí? 
A partir elel 92 7 la no es pot evolucionar més? No hem 
ele tornar a parlar amb les patronals, amb els municipis" 
.la esta tot elecidit e l 92 7 Jo cree qu e no. I voste, segu ra
ment, també sap que, raonablement, és que no . 

En conseqüencia s'ha incidit , repetesc, en aquest<l 
feina ele consens i el e elialeg <1mb les patronals i amb els 
Illunicipis turístics implicars. De la mateixa manera que 
s'ha donat audiencia a la possibilitat que el Consell 
Insular de Mallorca presenti al·legacions . .la li he dit 
que les tecniques, i aquelles que siguin positives per 
incorporar, i si els nostres tecnics així ens ho diuen i ho 
creuen convenient, seran incorporaeles, i t<lmbé algunes 
formals, de grups polítics. la ha havía dít abans, encara 
que hagin recordat, fa poc, que no s'incloeixen. Jo els 
dic que sí, algunes eI'aquestes s'inclouran. 

Voste m'hil posat exelllples, Santil Pon<;a, Magalluf, 
Palma Nova ... Sr. Pallicer, qui ha aprovat aquests plans 
parcials? Quí els ha aprovats? Aquest Govern? O un 
altre Govern Municipal ele distint color polític al que 
seu en aquest banc? QLli ha fet el mal a Calvia? 

1 quan parla d'esponjament , i em torna a posar l'e
xemple ele Calvia, ana m a la frase típica d'un Ministre, 
del Sr. Borrell, que Madrid tiene un carino especial por 
Calvia. CIar, normal. És l'únic socialista, normal, un 
cariño especial, normal. 

1 que passa? Miri, ele moment, d'aquest esponjament, 
Sr. Pallicer, del qual tant presumeix -tant de bo el ve
gern-, pero, ele moment, no I'hem vist. Tant de bo el 
vegem , pero no I'hem vist. Escolti , lí diré que , junta
ment amb els plans ele regeneracíó i d'esponjament 
turístic de Calvia. se'n varen enviar de molts altres 
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municipis d'aquesta iHa, de molts altres. I sap on són? En el 
calaix elel Ministeri d'Obres Públiques i en els calaixos elel 
Ministeri de Turisme? Només el de Calvia, i perque hi ha 
una estimació especial. la em va bé que hi hagi una estima
ció especial per un municipi, ja ho he dit altres vegades 
aquí. Em va molt bé com a Conseller d'aquest Govern que 
un municipi d'aquesta Comunitat i, a més, turístic, tengui 
I 'estimació ele Madriel . E m va molt bé, no ho critico, pero 
m 'agradaria que I 'estimació, alguna vegada, també s'exten
guís a altres municipis, que no perque estiguin governats pel 
Partit Popular han ele patir aquesta discriminació que estan 
patint en materia turística. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.1) Moció RGE núm. 874/95, presentada pel Grup Par
lamentari MIXT, relativa a mesures per a l'aplicació de la 
Llei de protecció deIs animals que viuen a I'entorn huma. 
derivada de la Interpel'lació RGE núm. 102/95, 

Passam a I tercer pun1 ele l'orclre del dia, que correspon 
a mociollS, i veurem, en primer 1I0c, 13 Illoció 874, presenta
da pel Grup Parlament3ri MIXT, relativ3 a mesures per a 
I'aplicació de la llei ele protecció dei s animals que viuen a 
J'entorn huma. Té la paraula, en nom del grup proposan!. e l 
diputat Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quan vaig presentar la 
interpel'lació, fa quinze eli.es. el Conseller es va queixar qu e 
no venia pre parat. que esperava una altra cosa. Bé, jo crec 
que , en aquest cas, va ser un alumne poc aplicat, perque 
teni a elues preguntes que li havia fet abans, i després he 
rebut 13 respost3 el'un3 el'aquelles, 3mb posterioritat a la 
interpel'lació, sobre elos temes que són d'actualitat. i que 
afecten a J'aplicació ele la llei ele protecció deis anilllals. 

Efectivalllent. hi ha aspectes ele la llei ele protecció elels 
anilllals, que era el que selllbla que volia contestar el Conse
lIer, que era, per exemple, la posada en marxa ele nuclis 
zoologics. que veig que ·s'esta fent, pero , claro la inter
pel ' lació va anal' sobre temes que, en l'o pinió el'aquest dipu
tat, no estan prou atesos des ele la Conselleria, no estan prou 
atesos. 

Yaig presentar tres blocs. Un era respecte de la mort 
el 'ovelles per part de cans assilvestrats, per cans assassins. U 11 

altre era, en alguns casos, presumible elopatge de cava lis a les 
can·eres. 1 un tercer tema era l'impuls de la creació d'entitats 
col·laboradores ele la Conselleria d' Agricultura com a instru
ment per posar en marxa -dic posar en marxa perque, en 
Illolts aspectes, no s 'ha posat en marxa - la lIei de protecció 
deIs animals. 

Em va contestar el Conseller, en aquell moment, que hi 
havia una orclre ministerial. de finals de l'any passat, una 

ordre de Conselleria, perdó, que regulava les condicions 
per les quals es podia sol·licitar a l'entiat col'laboradora 
de la Conselleria d' Agricultura, per part de les associaci
ons de defensa deis animals, pero que no hi havia cap 
sol'licitud, amb la qual cosa jo no he fet cap punt en 
aquest aspecte, en aquesta moció, i m'he quedat en els 
altres dos punts. Per tant, he referit la moció a dos 
punts que tenen diversos apartats. 

Arribat aquest punt, jo vold ria fer referencia a decla
racions d 'algunes associacions, com per exemple 1 'asso
cació en defensa elel clret deis animals, sobre animals 
torturats. Aquí hi ha, per exemple, una fotografia d'un 
ca que ha estat abandonat i que s'esta Illorint de gana. 
que va ser denunciat per aquesta associ3ció, i ningú no 
en fa caso Ho denuncien als ajuntalllents i ningú no fa 
res. 

Si ilril hem cJ'ilplicar, a aquest cas , que s'esta morint , 
la llei ele [Jrotecció elels ani1llals. aixo vol dir, evi
dentmellt. rescatar-ID, i vol dir posar una multa al seu 
propietari, perque no es repeteixin aquestes situacions 
tan elegr:-tclants, COIll és cleixar morir per inanició a. ani
mals. Es el Illateix cas deis cans assassins. Si no se sap 
qui es el vropietari cl'aquests cans assassins, si no s'aplica 
als propietaris el'aquests cans assassins la corresponent 
multa, rany que ve tornaran a matar ovelles i alu'es 
animals, i rany que ve l'altre, i l'any que ve l'alu·e. I 
aixo no ho aturara el Govern. Per que: Perque hi ha 
molts ele cans que s'abandonen, sobretot en els mesos 
el'octubre, quan acaba la temporada turística i hi ha 
gent que se'n va. 

Per tan!. la solució perque no hi hagi cans assassins, 
perque no hi hagi elestrosses d'ovelles, perque no s'a
bandonin animals, deixant-los morir ele fam, fermats, 
moltes vegaeles, amb una cadena. i no poden ni anar a 
cercar el Illenjar, perque tot aixo no passi. només hi ha 
una solució, que és posa r en Illarxa -i dic posar en mar
xa, perque a la práctica no es fa- el cens deis animals en 
els ajuntaments. Si no es fa aixo. res no aclarirem. 

1 hi ha hagut més cleclaracions ele gent, de mancomu
nitats: "El pla demana ajuda al Govern per acabar amb 
els atacs deis cans a les guareles cl·ovelles. Agricultura ha 
el e col, laborar en la creació ele caneres comarcals". lo no 
he volgut arribar tan enfora, perque les cOses una des
prés de 1 'altra . 

Les guardes d'anilllals, entenc, són una cosa posterior 
-perq ue funcioni n- a la declaració, pri mer, d 'associaci
ons col'laboradores de la COllselleria d' Agricultura, 
perque aquestes associacions són les que tenen interes, 
són les que estan formades per persones sensibilitzades 
amb el tema, i que estan disposats gratia el amare a 
perdre hores en la defensa i protecció deis animals. 

Per tant, no he duit cap proposta ele reso lució en 
aquest aspecte. M'he limitat a una qüestió previa , que és 
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que es posi en marxa e l cen deIs animals a tots els ajunta
ments. ) la onselleria el ' Agricultura, en la meva opinió. no 
p0t fer ore l ~es so rde qu 1.10 f~cin els ajun~aments .tot soIs. 
Perque I arll I 14 de la lI e l, eVldentment, dJU que hl ha una 
obligació generica untl lIe i d'aquest Parlament i que, per 
tant, implica el overn ¡la onselleria d'Agricultura també, 
per disposició fina l d 'e que la lIei, est<l obligada afer campa
nyes divu lgalive del cOllli ngul d'aquesta \Iei. 

Per tant, la Conselleria d' Agricu Itu ra ha de posar algu ns 
doblers , j ha de fer una campanya perque tots els ajunta
ments facin el censo Punt número l. 

Una vegada que s'ha instat la Conselleria d' Agricultura, 
després, s' insta els ajuntaments perque posin el cens en 
Illarxa. Aixo és el punt número 3 ele la moció, que té elos 
parágrafs, que van conjunts -i s' ha fet així perque no se 
separin, la votació ha ele ser conjunta-, e l Govern ha ele rer 
feina, els ajuntalllents han de fer fein<l en ac¡ue<;t aspecte . 

I ens queden e ls dos primel s que fan refel'encia als C3-

valls. Jo he tengut bastants contactes amb la gent del món 
elel trot el es que he presentat I:t interpel·lació. I el món elel 
trot. en la meya opinió, vol que e\ posi el control anticlo
patge. Ho vol. Vol que es vagi alena, evielentment. No dir: 
demá control antielopatge, sinó un tell1ps prudenci al -nosal
tres parlam ele tres Illesos. Pel que aquest tel11ps 'l Perque hi 
pot haver, en aquests moment>, substancies que eluen els 
cavalls i que no eliminin clmant un parell ele mesos. No es 
tracta cI 'a nar a cercar el passat. sinó cl'arreglar el futul·. 

Es necess iten doblers per posar-ho en marxa. No 1110lts, 
pocs, pocs perque el propi control. en el moment que estigui 
en marxa, i quan totholl1 sap iga quines substancies no es 
poden prenclre i quines sí, no es clonaran aquestes substanci
es prohibides -sempre hi pot Ilaver la petita excepc ió, pero 
no se 'n elonaran-, i són conscients les forces vives elel món 
del trol, en aqu est cas, ele la necess itat cl'aquest control anti 
elopatge , en són conscients. 1 sa llen que el secret perque es 
posi és que el pagui el Govem. Per que I' ha ele pagar el 
Ciovern') E l Goverll l' ha ele pagel l' perque, en tre el 'al tres 
coses, ha de fer C]ualqu e cosa pel troL Que ha fet el GoveJ"ll 
pel troe Que ha fet') Que jo s;lpiga. res, El Canse!! Insular 
ele Mallorca ha fet, el Govern no ha fet res . 

Si els criadors de cavalls perclen doblers tenint cavalls, 
practicalllent, el 100S& , no s'ha ele carregar una cosa d'aquest 
t¡pus sobre els criadors. perC]ue no és suficient, perque és 
perdre més doblers. Hi ha d'haver un ajut elel Govern al trot. 
Hi ha d'haver un ajut perque no hem ele perelre de vista -jil 
ho vaig dir I'altre dia- perque el trot fomenta I'activitat agrí
cola -a Fran¡;a depen del Ministeri eI 'Agricultura, i hi ha tata 
una serie de subvencions elel Mi nisteri d ' Agricultura. Per 
qüe'J Molt senzill, perque tots aquests cava lis mengen pro
ductes del camp d'aquí i, per tant. és una manera de fer 
ramaderia, 

En conseqüencia, hi ha un consens, Saben que per tenil 
més ingressos i per lIan<;ar el ,ioc que és la mare que el trol 

funcioni fa falta una seriositat. Saben perfectament que 
el joc no es pot treure al carrer -que és un deIs projectes 
que es té aquí, a I'illa de Mallorca-, si no hi ha una 
seguretat que hi ha un joc net, i, per tant, aixo és una 
qüestió previa que s'ha de resoldre ara, perque el joc 
s'ha de treure aviat al carrer, per intentar duplicar o 
triplicar els ingressos i per permetre que els premis a les 
carreres siguin més grossos i que no hi hagi tantes per
dues com hi ha, per part deIs cavallers. 

També s'insta la Federació Balear de Trot... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS 

Sí. Sr. Pre ide11l . ... qLle mI'l -ixi aqueo 1 l'eglal11 nl 
di ciplin:lri. O que I () ' 1 IUl! l1locliriquin -l;llllbé eSI,' 
cien que liu el qu ' ligllí vig 11l-, pCJ'quc hi h::t cose 
qu ,1 o sí ble11l cnt. " h( n ele 111 elificar. Tal vegacla hi ha 
isteme<¡ més 1 ::tfOLS que 15 que hi I1H ,qllÍ ~qlle ' pe!" 

orina i per sang-, tal vegada per la S UOl" , o per la saliba, 
etc. -sí, per la suor també va bé, a Franc;a ho fan per 
la sallba-, o sigui , que han de cOlllplir aquest o un altre. 
Pero tall1bé dins la ll1ateixa 1l10ció, no elir-ho a la Feele
ració de Trat. Primer al Govern, el Govern que ho 
il1lpulsi, que ajudi amb 10 milions ele pessetes, i elesprés 
a la Federació Balear de Trot. 

Finalment, un tercer punt, que no és una qüestió que 
110 pr.ejutj<l que, i un cav~ 1I 111 r n una arl'era, igui per 
<lopatg ~ l ' lI vegacla hi ho un tOn! p r eOl ba ltl nt el val. 
p ro n al 100%-, I ero quan un ca v, 11 mol' elin una 
pi la - CO ' (1 que fa una írnpres 'ió lerríble- ' ha eI 'obrir 
il11m Ii;tl;."'l. III una inve ligaci · . i ' han d depurar' 
respons:lb ililal ,en ' 1 'eu ca , 1 r abe!" i ' ha complit 
1(1 \le i ele prolec ió le l animal . 

EL SR. PRESIDENT: 

Grácies, Sr. Pascual. Altres grups que vulguin inter
venir ') Pel Grup PSM I EEM, el Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. Per dir que donarem ... , que 
esta m d 'acord amb el fons ele la 1110ció subsegüent i, en 
aquest sentit, donarem suport a la major pan de les 
propostes que aquí es formules . amb c1ues excepcions. 
No donarem suport a I'apartat b de la proposta primera, 
ni tampoc al punt 2. Ens abstendrem, no votarelll en 
contra. I explicaré les motivacions al Sr. Pascual. 

És cert que. quan es va fer la interpel'lació, el debat 
es va centrar en tres punts. Un era la necessitat ele crear 
un control antielopatge als hipoc\roms -una qüestió res
pecte ele la qual ja varem manifestar el nostre supor!, o 
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I'acord amb la necessitat que s'establissin aquests controls-, 
la segona qüestió era respecte deis cans assassins, deis cans 
assilvestrats, i a la darrera no fa referencia en aquesta moció 
i, per tant, ens abstendrem d'entrar-hi. 

Respecte del punt primer de la moció, li donarem suport 
encara que entenem que té algun problema de redacció, pero 
li donarem suport. No esta massa ciar d'on surten els 10 
milions de pessetes -supos que és un calcul, voste en va 
parlar a la interpel'lació-, pero sí que esta ciar que s'ha 
d'actuar eles del Govern de la Comunitat Autonoma per fer 
possible I'aplicació ele la lIei ele protecció elels animals, al 
manco pel que fa referencia que es puguin subministrar, als 
cavalls en cOl11petició, substimcies no permeses. amb la fin;¡
litat cl'augmentar artificialment el reneliment ele I'animal. 
Aquest sí que és un punt que, claralllent, queda establert ,1 
la Ilei ele protecció deis animals, i que oblig;¡, entenelll nOS81-
tres, a prenclre algunes mesures. Pu tanto votarem a favor 
aquest punL 

Respecte del punt b de la Illilteixa proposta 1, el Parla
ment 110 pot instar una Feeleració Balear de Trat. perque no 
pot instar un club ele futbol, o un club ele tennis . No és la 
fein;¡ elel P",u lalllent, no ha crinstal' un,1 entitat civil , o un 
club. No ha pot fer. En tat cas, tendria Illés sentit que ,,'ins- -
tas el Govern afer cOlllplir, o que el Govern. eI'ofici, ho fes 
complir. 

Jo entenc, el nostre grup entén, Sr. Pascual, que, ele la 
seva proposta. i respecte clels controls antielopatge, la part 
realment in.lportant és el panlgraf a elel pUllt primer, i és 
aquest al qual donarem suport. La segona pan. per una qües
tió, crec, cle dignitat del Parlament -el Parlament no S'hél ele 
dirigir a clubs ni a federacions , 

El punt número 2 també té problemes d'expressió , per 
a nosaltres . Una proposició no de Ilei no obliga ningú, al 
responsable el ' una competició, que posi en coneixement ele 
lél Conselleri<l eI'Agricultura i Pesca cleterminada qüestió . 
Una proposició no ele Ilei no obliga, En qualsevol cas, hélLlri;1 
eI'haver estal, talllbé. Ullél instanciél al Govel'll. 1 ja sé. SI'. 
Pascual, que em dira que hauri:, pogut esmen:1r aquesta 
moció subsegüent. I és cen, i no ho hem fet. Tampoc no li 
votarel11 en contra del seu contingut. És una simple abstenci 
Ó. perque creim que. amh el paragraf <1 elel punt primer. 
queela coberta aquesta qüestió. i que, una volta el Govern 
estableixi aquests controls antielopatge. haura ele prendre, ell 
mateix. mesures per fer-Io efectiu. I amb aquestes mesures hi 
entren les altres propostes. respecte ele les quals nosaltres ens 
abstenelrem. 

- Respecte de la problematica deis cans assilvestrats, deis 
cans assassins, que voste dei a, nosaltres donarelll suport a les 
propostes que fa, encara que pensam que élquest problema no 
se solucionara del tot. Miri, l10saltres estam d'acord que és 
molt important que s'estableixi una forma de censo d'identifi
cació de tots els cans inesborrable, de tal manerél que aquest:1 
no es pugui eliminar. Pero tengui en compte, Sr. Pascual. 
que la problematicil deis cans assilvestrats és que. en el 90 i 

tant per cent deis casos, no es troba el ca. Es un ca que 
actua sobre els anyells, en mata u na partida, fa carn i 
moltes vegades, no se'l troba. Són atacs que es fan, I~ 
major part d'ells, a la nit, i aquests cans no es troben, Si 
es trobassin, és cert, a partir de tenir aquest xip -supos 
que és al que voste es vol referir-, quedaria clarament 
establert quin és el propietari i, apart que se sacrifiqués 
el ca -no hem eI'oblidar, en élquest sentit, que un ca 
assilvestrat és una pe<;a de ca<;a i, per tant, és sacrifica
ble amb una arma ele foc, segons la llei-, una volta es 
trobas, apart del sacrifici de I'animal es poelria posar 
una sanció al propietari, que és responsable que aquest 
Cél no causi perjuclicis él un tercer. com és el cas que 
voste plélnteja. 

No nOl11és succecix aixo, que els cans no són loca lit
zats, sinó que, moltes vegacles. són cans que no han estat 
abanelonats. són ca ns q lIe, si 111 plelllent, estan al11ollats, 
no els tenen ferl11ats. no els tenen en conelicions que no 
pugllin sortir. i que surten els vespres i Cjuan -voste ho 
Sélp perfectament- héln tastat la sang són, dcsprés , irrecu
perables. Són cans que continuen fent sang, necessiten 
continuar fent sango 

Es una pélssa establir aquest ~istema de cens, 81 qual 
la lIei ele protecció deis anilllals obliga élls ajuntalllents. 
Nosaltres pensam que la millor forma és, precisament. 
aquest xip, perqué són inesborrables i, per tant, la iden
tificació es manté pélssi el que passi i, en aquest sentit. 
t3mbé és bo que el Govern ele la Comunitat Autonolllél 
col'labori amb els ajuntaments. i col'labori també amb 
les entitats supramunicipals, com són els Consells lnsu
lars. amb la figura ele la eliputélCió que tenen, ta1l1bé, 
perque, segons la 11ei ele protecció deis animals. aquests 
tél1l1bé tenen responsélbi1itats qUélnt al servei de recolliel8 
deis cans i él I'establiment cl'aquestes caneres municipals 
o supralllunicipals que talllbé han de c01l1plir unes fun
cions. 

Per t8nt, Sr. Pascual. a aquells dos punts no els elona
rem supon, ens abstendrem , perque. de la forma que 
voste ho planteja, pode m estar eI'acOl'eI amb el fons, 
pero -li vull repetir- nosaltres no podem estar d'acorcl 
que el Parlament insti la Feeleració Baleélr ele Trot, COI1l 
no hi est8ríem que i·nstas el club esportiu del Ferreries. 
per exemple, que els seusjugadors tenguin bona concluc
ta enmig del camp, perque no tendria sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup SOCIALISTA, el Sr. 
Ferra i Capllonch té la paraula. 

EL SR FERRA 1 CAPLLONCH: 

Sí, gracies, Sr. President. Practicament, elesprés de 
lél intervenció del Sr. Orfila -basicalllenc coincidesc 
totalment amb I'exposició que ha fet el Sr. Orfila-, li he 
ele dir que aquest grup elonara supon al primer paragraf 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 144/28 de febrer del 1995 6001 

de la moció encara que, a mi, particularmenl lll'hagués 
agradal mb que aquí 011 c1iu: "amb aquesta finali lal, el 
Govern promounl la posada en marxa, en el terlll ini maxim 
de tres me o , un control de I'an liclopalge en els sis hipó
dro I1lS on e eJebren cOllll el icion de manera habi tual i 
aíxí mal ix. enguany le ' f inllr~ a aque la fina litat una quan
litatnoinferior a lOmilion ' c! pe ete ".enlrimerlloc,he 
de dir que. posar en marxa un si lema ,n Lidopalge al i 
hipódrol11 . en un Lerm ini de treS me 5, em sembl<'l que é 
UJl períocle Cllrt , crec que tres me o , per posar un i lema 
ilnl idop:Ug. . n .. . , pe ro, el 1 1 . r rm " Ji dOll(1rem uporL 

Després. no tenc massa clara la quantitat que manifesta 
que s'hi ha ele destinar el Sr. Pascual, que és una quantitat 
mínima ele 10 lllilions de pessetes . Jo no sé si se'n necessiten 
deu, no sé quins estuelis té el Sr. Pascual per suposar que, 
més o menys, amb deu Illilions ele pessetes. es pot pos:!r en 
marxa un sistema antidopatge als sis hipócl roms. Jo tenc els 
meus clubtes. pero, ele tote~ formes. com que basicament hi 
estalll el'acorcl, a aquest pum sí que li elonarelll su port. 

A I'ap;¡rtat b -jCl ho ha elit el SI . Chfila-, nosaltres no 
poelem elonar suport que el Pal'lalllent insti uné1 federélció. 
perque ciar, a ixí COI1l instam la Fecleració Balear de Trot. 
t31llbé poelríem instar totes les altres federacions CJue com
pleixin els l~gJalllents. en tots els esports. i ens sembJa que 
no és oportú que el Parlament· entri en aquest sistema d'ins
tal' feeleracions que compleixin els reglalllents. Crec que hi ha 
altres mecanismes per fer que es cOlllpleixin eJs reglaments. 

Al punt 2, talllbé, pr,'lctiC,l11lCnl, el mateix. Crec que si es 
posa un control antidopatge .... al punt I estaria basicalllent 
recollit el que es eliu en el punt 2: "En el cas ele 1ll0rt eI ' un 
c:lvall o un aJtre animaJ eom a eonseqliencia eI'un<1 competi
ció, el responsable ... " Qui és aquest responsable, I'hipó
clrom?, qui és? No ens selllbla, tCllllpOC. massa encertaelCl la 
redacciÓ. Creilll que , dins el punt 1, queelaria recollit aquest 
tema. Per tant, a l'apartat h i al punt 2, ens abstenelrelll . 

Al punt 3 li elonarem suporto peró amb un<1 matisació . 
Aquí eliu: "A la pos<1da en ma-rxa. en un terlllini maxim ele 
~is mesos. e1'una call1panva de elivulgaeió sobre 1<1 neeessitat 
ele fer el cens deIs cans en el corresponent Ilibre municipal 
ele registre .. ." i, després, en el punt b, "instar els ajuntClments 
ele les Illes Balears a I'obertura i actuaJització del conespo
nent lIibre el e registre deis cans del Illunicipi ... ". Fins aquí 
11erfeete. peró després,;1 I'a ltra ';]part:lt, referint-se aJs ajunt(1-
lllents, posa: " ... a la identificació deis eans del municipi d'a
carel amb I'article 14.1 ele la Ilei el e S d'abril. de protecció 
deis animaJs que viuen a I'entorn huma". Aquí hem de dir 
que. avui, hi ha molts ajuntaments -practicament tots els 
ajuntaments- que, amb la reestructuració veterinaria. han 
quedClt sense cap veterinari titular. Per tant, si entenem, 
nosaltres entenem que vol dir que és aplicar-los un xip que, 
en el meu punt de vistCl, és l' únic nl(~tode de tenir els cans 
identificats a perpetui'tat, aquest xip I'haura ele pOSClr una 
persona qualificada. un tecnie i, pe r tClnt. jo pens que la 
millor manera d'identificar aquests anilllals seria que ho fes 
Un tecnic qualificat. En el mOlll ent ele fe r les campanyes 

antirabiques, a les clín iques veterinaries i a tots aquests 
1I0cs, seria el més adient. 

Per tant, que els ajuntaments posin en marxa aixo, 
em sembJa un poc exagerat. De totes formes, cree que la 
intenció del Sr. Pascual és bona , i va per aquest sentit, 
i donarem suport a aquest punt fent aquestes matisaci
OI1S. 

Com li he dit abans, donarem suport al primer punt, 
a I'apa rtat a: ens abstendrem a l b. i al 2 i als altres li 
donarem su port. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Ferra. Pel Grup PP-UM. el Sr. Mesquida 
Gallllés té til paraula. 

EL SR. lvIESQUIDA 1 GALlvIÉS: 

Sr . Presiclenl. Sres. i Srs, Diputats. Sr. Pascual, em 
sap molt ele greu, peLó, eI·entraela. li diré que el nostre 
grup no elonará suport a cap punt ele 1,1 seva 1l10ció pels 
lllotius que <Ira Ji explicaré. 

Aquesta Illoció té la hase legal :1 la Ilei 1/92, ele 8 
d 'ab ril , ele protecció elel s anill1als que viuen a I'entorn 
huma, i en e'l decret 56/94. de 13 ele maig, pel que s'a
prova el reglamellt per al clesenvolupament i aplicació 
ele la Ilei 1/92 ele 8 eI'abril. 

Les elues elisposicions -i faig referencia al punt pri
mer de la llloció-, en el seu article 3.2. apartClt g, prohi-. 
heixen taxativalllent el subministre el e substancies no 
permeses amb la finalitat d'augmentar el rendiment o ICl 
proclueció 31s animals. Fins aquí la base legal. Pero el 
que no sell1bJa logic, el que semblaria més logic eles 
c1'aquest moment seriCl que fos 1(1 Conselleria cl'Agrieul
turCl qui disposas d'un IClboratori propi per fer aquests 
analisis. El que no em sembla logic és que -excepte que 
es tractas eI'una Cld m in istraeió mol t intervencionistil i 
amh Illolts ele mitjans personals. que tengués 11l0Jts ele 
mitjal1s personClI- la Conselleria sigui precisal1lent qui 
hagi de controlar si els cavalls qu e corren a I'hipódrom 
estan elopats o no , 

LCl mateixa fiJosofia que voste aplica als cavalls de 
tros. Sr. Pascual, la poclríem aplicar a les altres cOlllpeti 
cions. COIll la doma, el salt i, per extensió, Cl les can-eres 
de cans, o a la cOl1lpetició de COlOlllS missatgers. Podrí
em fer control a tots els animals de la COlllunitat Autó
noma que participen a algun concurs o competició. 

El que sel1lblCl l1lés logic és que sigui la federació 
esportiva corresponent qui fixi els eontrols que s'han de 
elur a terme Cl través deis seus propis veterinari s i. en cas 
que es clemostri que hi un error. que aq uests allil1lals 
estan dopats. Ilavors, d'acord amb la Ilei ele disciplinCl 



esportiva, s'inco! el corresponent expedient i la corresponent 
sanció. 

Jo ja li vaig dir l'altra dia, Sr. Pascual, que el Consell 
Insular de Mallorca esta treballant en aquest tema com a 
propietari de I'hipodrom d $011 Pard per fer un control 
antidopatge. És evident que la im nció del on ell' fer -ho 
quan abans millor. S'han' fel e LUdí . el onsell Insular de 
Mallorca té uns estudis fets que parlen de I infraeslruclura 
de les instal'lacions necessaries, de l 'analítica, de la recollida 
ele mostres. Sí, senyor. Perque voste aquí. supos que eI'una 
manera no sé s; una mica inconscient o volent aplicar una 
elata, posa tres mesas. Sr. Pascual, voste sap que es posar en 
marxa un control antielopatge'J Voste sap que es necessiten 
laboratoris homologats? On és el laboratori homologat aquí'J 
Sí, a Barcelona. Sí, pero se'n necessiten dos, un oficial i un 
particular. No sé si sap yoste que es recullen tres mostres. Hi 
ha c!'haver l'an<llisi primer, hi ha el'hayer el segon i el tercer, 
que és el diriment. Per tant, és necessita, primer ele tal. 
homologar uns laboratoris. 

Jo no dic que no s'hagi ele fer, el nostre grup no eliu que 
no s'hagi ele fer, pero es necessita un temps per muntar tata 
la infraestructura, s'han ele fer unes xerracles, unes conferen-
i >, 'h" el I sar f~1 corrent, als pI' I iel(tri ele cavalJ . ele l 

que han de fer i 'hi'l ele ll1untar la infraeSlructura per pocler 
r l' aq ll lS anali i . J aquí. com a velerinari. li po lria elir 
In lIanUtat le co que 'han ele fer en aq uest control anti
clopa to , retu llen 1110 tre eI 'o rina i le ang, s' ha ele e1et 1'

l11in l' e l pI¡ ¡la cI.ensil<ll. 'han ele leterminar 1- (In lin flall1a' 
toris i e ls e teroieles, han de determinar I ub tande') 
nitrogenades volatils, s'han ele determinar les (oO.), s'ha ele fer 
el test ele Lisa, generic de barbitúrics, generic ele benzodiaci
ne, generic de bronco (oO.), generic de corcosteroidcs, generic 
clefcllantanmil .. .. o sigui, jo li podria nomenar mil coses que 
s'han ele fer i, fer totes aquestes coses no les pot fer un 
laboratori qualsevol. Ho ha ele fer un laboratori homologat. 
Aquest laboratori s'ha de muntar, n'hem de tenir dos. i ne
cessitam temps. 

lJas ¡lena, Sr. Pascu<ll. Es Fad. - Ion e ll In lIlar 
po <lra, " Irav 's ele la Fec\c ració BPlleill' le Trol. q le és qui 
l' eompet'!leí s en aix , d'acord amb el reg.lamen t. i <lui 
p a ra en marx(\ aque 'l a slI mpte. ue la 'eder<léió parti 
( mb I I lit, l ', par li am\) l · ' inslilll 'ion i 11IC miri cI'ollle
nir doblers per dur a terme tot aixo. 

Ouant al segon punt, o a J'altre apartat, en cas de mort 
e1'un cavall dins l'hipodrom, correspon també a la Federació 
ele Trot, a través deis seus veterinaris, fer les oportunes in 
vestigacions i posar aixo en ll1arxa i denunciar, si és que 
realment es comprova que hi ha hagut elopatge, i incoar el 
corresponent expedient i la san ció oportuna. 

Ouant al punt tercer, pel que fa referencia al sistema 
d 'identificació deis cans, Sr. Pascual. els dos únics sistemes 
recomanats per identificació permanent deIs petits animals 
són el tatuatge i I'aplicació e1'emissors electronics de tamany 

molt petit, sistema RFID (radio freqüencia identificaci_ 
ó), més coneguts com a microxips. 

El tatuatge esta en b erva ió a diver O ' palsos, 
pero sembla que té complicacion sembla que té pro
blemes, i molts palsos e l rebutgen, Sembla que, quant 
a la ielentificació millor, la més convenienl. és la RFID, 
que és la radio freqüencia identificació que ja Ii he dit, 
que és el sistema que s'ha d'utilitzar en el futuro 

La comissió ISO, lnrcrnational Organisation for Stan
darizatiol1 disposa, fins dia 31 ele elesembre de I'any 
1996. per fixar I cara te n lIque qu han de reunir 
aCju st sisleme ' , que ha de reunir, pe,. t.1nl. el mi roxip , 
[-J i e Ull publicada un3 norm,. IS 1;'1 'ició 11 ,7 4, 
qu n afecla <lIs an im al de comptlnyia, i exi le ix un 
e. l . rrally le ]¡I I lispo ició I 1,7 5. ES I ram que. 
I e l' tant , l el' I'inlere. que lé aque t comissi'. que e 
prengui una de i' ió aban de finalitzar I'nny 19 6. fia 
moll arri cal que el OV!'ll el la munitat utonoma, 
en <tque t moment. prengué ' Un<1 c1eterll1inació quanl tl 
In identificació, i ob ligh (1 un part i ultll', a rer una COSól 

eleterminada que, llavors, s' hagués ele rectificar o modi
ficar. 

Quant a la posaela en ll1arxa, en el termini maxim de 
sis mesos, d'una campanya ele divulgació, jo li volia dir, 
Sr, Pa cual. qu la p aela en ll1arX(I c) 'aquesta ampanya 
per Fer el cen del can no em l la procedent eJe pré 
c1'hHv 1'- . l ublicnt, I el' pan e1el Qvern, el reglamenl 
que de envolllP<l la II i. - 11 t t eas, 'h,llIra eI 'exigir als 
ajunta menls qlle cOl1l1leixin amb la sev. come n (<Inicies 
24. 25. 26 i 2 del reg lal11en l decret 5(11994) , 

Ouant al darrer punt. ja li vaig dir a la interpel'lació, 
que els ajun lall1ent teni n I'<.)bligació de lenir el cans 
censats, que un temp IS hi tenien, no el'a la 011 lIeria 
eI'Agricultura 'lu i 110 rclenava, era la le Sanit,lt, pero 
estaven cenSal. P l' WI1I. 1'LlI1i ' que I ndem fe r, quant <11 
elarrer punt. I'úni c que sembla logic és recordar als 
ajuntaments I'obligació que tenen en aquest sentit. 

Per tant, pel que li acab ele dir. no elonarem supon a 
cap deIs punts ele la moció . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquiela. Pel tom de replica, té la 
paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 

Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Per que he posat 
10 milions de pessetes i no una altra xifra? En primer 
Iloc, vull dir que hem fet caJculs amb gent del món del 
troL L'any 1993 i I'any 94 hi ha hagut 1.961 can'eres. 
283 competicions a les IIles Balears. i nosaltres pensa1l1 
que no és necessari que es faci un control a tates les 
can'eres, bast;] a algunes. en uns casos -evidentmenl aixC! 
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ho ha de di!' la ~eclera i? de .TrOl, '[ més, el reglament de 
disciplina ja bo dIU-, pero no IInp rla a lOLes. Ba ta en al-

uns caSOS. Evidentm nL hi ha can'eres qu Óll les 111' 

?01Portants, ti les quals hi ha els premi més imp rtants. 1 
I f I .. després s'han de 'er a alguna a tra, p r on Ig, O be per 
designació del comi <lri, n la meya opinió, i hi ha una 
sospila que un determinal cavall, 1 el' le, caraclelísliques, pe .. 
la manera que es m u, p rque sua o 1 el que igui, pot fer 
pensar que esta dopal. 

Pero, si agaféssim les 1.961 carl'eres. ens clonaria ele 1'0\'
dre de 17 milion cle pele. ! I dil que, amb meny ' e n
Iro! , és suficienl. Hi ha un el peses de losada en marxa 
ct 101 ¡¡ixo i, P l' aix ', hem dil aqt1ést 10 milions d pesse
lCS, e m una obra de magnitud . qlle é losar en mar a. pel 
una b<ln la i de pré. r r ¡¡qué t l:olllrol > taclL tic. 

Jo no tenc cap inconvenient que, en Iloc cle clir, c¡uan 
in lítt1l la Fecler'lci) I ,1Ie.1 r. que in tam el Ge vern Ué r:ll:i 
complir el reg.lament. ( hi len ' C:lp incon vcnicnt. i , ', c
ceplil. e po .Iri ~ c:lllvi:lI' . - 11 tlua"'vo l e , jo vull re or ':Ir 
que Is reg'amelll I le redel', ciOl1 .,on a provat · pel 0 -

vern. Per tant. hi ha una re~p '1l\:lhiliwl del C,overn en el 
1l10lllent que aprova un reglalllell! 

Respecte elel punt nlllllero 2. un:1 cosa és el control :1nti 
clopatge i I'altra és el que jo he dit. perc¡ue \10 és necessari 
que una cosa coíncíeleíxí amb ¡-alu-a. Jo el el: ljue són cose:" 
elistintes. 

Respecte elel clarrer punl. no faré cOlllentaris, perque han 
elit que votaran a favor i j;¡ est;) 

Respecte del Sr. tvle-squicla, volclria cOl1len<;ar (líen! que 
crec que s'ha equivocat ele clísc. Crec que duia b Ili<;ó apresa 
i no ha escoltat que he elit ni ha Ilegit bé el que diu la 11l0ci 
Ó. A la moció no hi ha cap punt que clígui que el Govern 
hagi ele controlar i fer, no ho eliu a cap punt. El Govern ha 
ele fomentar, que no és el mateix. No ho diu. El Govern 
promoura la posada en marxa, no cliu que hagi ele fer el 
control, és la Fecleració que- ha cle fer el control. Evi 
elentment, és la Fecleració. El que ha ele fer el Govern és 
posar-hi c1oblers, i obliga que la Fecleració ho faci. Per tant, 
Sr. Mesquicla, vagi alerta amb el que diu, en el sentit que s'ha 
eI 'ajustar al que diu la moció i al que jo he dit. El Govern no 
ha ele controlar res, el Govern ha de fomentar i ha de posal' 
eloblers. 

Pero vostes no volen posar cloblers, vos tes no volen que 
es faci. 1 el Consell lnsular ja té prou feina, flac favor li fa 
voste, al Consell Insular, quan eliu que aquest ha d'assumir 
el Control antidopatge d'un elels sis hipodroms. S'ha de posar 
en marxa el ConselJ Insular. 

(Remar de veus!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als cliputats, per favol . 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

El Govern rentar-se les mans, ni un duro. Aixo és el 
que volen. Descarnadament aixo és el que volen, no 
posar-hi ni un duro. I ja esta, i punt. La resta són excu
ses de mal pagador. 

Al Consell Insular li costa molts doblers I'hipodrom 
de Son Pardo. En té més que suficient, amb un pressu
post 1110lt més petit que el que té el Govern. I el Consell 
lnsular ha fet coses, pel trol. El Govern no ha fet res, 
absolutal11ent res. Per tant, que faci aixo. Aixo és la base 
'obre la qual , 'ha el nélmentar una COlllp tic ió eI'un 
esl on que és l' porl nacional que Lenim aquí. que ha 
el <lul1lengtar el eu ingress . 1 augl11enl rien els seu 
ingres!>o i lIugmentarien e l ingre . o lel etor agríco
In. I e l' lllC lOl el que menge l' eh C¡lv;,JI . sigui el que 
~igui. eviclentment, sur! elel sector agrícola_ 

Respecte elels tres mesos, negociable. totalment nego
ciable. Si em cliu que en vol sis, posarelll siso Arribarelll 
a una transacció, no passi penél pel- aixo. 

Lill1oratoris. A Barcelona n'hi ha un. cle laboratori . 
Tota aquesta tirallonga que m'ha e1it ele coses que s'han 
ele mirar,.ia la coneixen en el labO\'atori_ Ja la coneixen, 
no helll de feT cap experiment. A tots els pa-¡sos e1'Emo
pil, absolutalllent a tots, n 'hi 11.1: ele control anticlopatge_ 
No hem c!'inventar res. només hem ele copiar el que fan 
en els alo-es 1I0cs. No hem cle fer res. Vull e1ir que, per 
tan t. a Barcelona n 'hi ha un. I en trobarem més, a Ma 
drid n' hi ha un altre. 1 que se'n posi un en marxa aquí, 
que es posi. En Iloc ele tres mesas, sis o Jo els ho accepta . 

Xerraeles i conferencies_ Evidentment, se n 'han ele 
fer . Pero, si no en tres, en sis se'n poclen fer, de xerra
eles. 

Respecte ele la mort deis cavalls .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi. Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I Aj'v10ROS: 

Sí, Sr. President. Una cosa és la Federa-ció que ha de 
fel el control antidopatge, des d~1 punt de vista discipli
nari, i I'altra és la lIei de protecció deis animals, amb la 
qual la Federació no hi té res a veure. No té absoluta
ment res a veure amb la lIei de protecció deIs animals. 
Aixo ho ha de fer el Govern. Vostes no ho volen. 

Respecte de 1'altra lIi<;ó que ens ha donal, de tatuat
ge i microxips. molt bé. Per que aproven la !Iei? Per 
que varen aprovar aquesta !Iei l'any J992 si. fins a finals 
de 1996 o principis del 1997 no poclcm fer res? P r que 
varen dir que sí? La lIei, él J'article 14, diu que els pos
se'idors ele cans s'han cle fer el censo Diu: "L'élnimal, 
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dura, necessanament, la seva identificació censal de forma 
permanent". Obligació des de dia 14 de maig de 1992. 1 
voste ens diu que fins el 97. 

Jo cree que tot aixo, francament, és impresentable, per
que vos tes estan dient que el Govern no vol complir la lIei, 
que no s'ha de complir la lIei. Cree que aixo és impresenta
ble, que no es vulgui complir la !lei que aprova aquest propi 
Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 

G racies, Sr. Pascual. Altres gru ps que vu 19uin interven i r 
en contrareplica? Sí, Sr. OrfiJa. té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PO NS: 

Grácies. Sr. President. He eI'entendre que, segons la inter 
venció elel Sr. Pascual, s'acceptaria la proposta ele correcció 
que li hem fet, ele I'apartat b del punt 1 i el punt 2. En qual
sevol caso la nostl"a proposta seria que I'apartat b eligués: 
"Insta el Govern a vetlbr pel compliment elel reglament 
elisciplinari ele la Feeleració Balear" i la continuació elesprés. 

l el punt ~ podria ser un apartat c. on queelas ciar que 
insta wmbé el Govern "a prendre les mesures per tal que. en 
cas ele mort d'un cavall o cl'un altre animal" i continuaria 
igual. D'acord? 

EL SR. PRESIDENT: 

Faci arribar, Sr. Orfila. en C]ualsevol caso el punt c a 
aquesta Mesa. Del punt b n'hem pres nota. 

Sr. .Ferrá. té la paraula. 

EL SR. FERRA I CAPLLONCH: 

Sí. Sr. President. En el mateix sentit. fent aquestes moeli
ficacions, el Grup Socialista també estaria d'acorel amb 
aq uestes modificacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Ferra. Sr. Mesquida, .. el seu torn de contrare
plica. 

EL SR. MESQUlDA 1 GALMÉS: 

Sí. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Miri, Sr. Pascual, 
voste m 'ha dit que jo, tal vegada, no sé llegir o no sé enten
dre. Voste no sap escoltar, no sé si hauria el'anar a l'oto
rino. perque jo no he dit que ho hagués de pagar el ConselI. 
Jo he dit que la Federació parli amb les institucions, institu
cions, plural, cosa que vol dir Govern. Consell i si n'hi ha 
el 'a ltres també. 

UilVors . una altra cosa. és 11101t difícil que el Govern insti 
la Feeleració Balear ele Trat. perque no sé si voste S:I¡J que 

la Federació Balear de Trot, a Espanya, no esta recofie_ 
guda. Només esta reconeguda a nivell d'Europa. Per 
tant, haurÍem de parlar del Tractat de Maastricht, on, 
es posassin d 'acord els dos, per reconeixer la Federació 
perque, a Espanya, la Federació Balear de Trot no es~ 
reconeguda. Li dic perque és difícil instar a una Cosa 
que no esta reconeguda. 

Segon, voste diu que el Govem no dóna cap dobler. 
Avui hi ha hagut una reunió a la Conselleria d'Agricul
tura, i s'ha subvencionat per millora generica als cavalls. 
El Govern dóna doblers als cavalls. Res més. Moltes 
gracies, Sr. Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Jo. en primer 1I0c, vuJl dema
nar si cap grup no s'oposa que es 11l0elifiqui el text ele la 
moció en I'elació al que ha indicat el SI'. Orfila. 

EL SR. rvlESQUIDA I G.ALMÉS : 

El nostre gru¡J s'hi oposa . 

(Remor de l 'clIsl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Mesquiela. Dones. en aquest cas, se sot
met a votació el text de la moció tal com ve redactada. 

EL SR. ORFILA 1 PON S: 

Sr. Presielent, per una qi.iestió c!'orelre . En aquest cas, 
nosaltres demanarem que ¡'apartal. .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ho tenc previst. Sr . Orfila. Votarem per separal. 

Passam, doncs, a votar. en primer 1I0c, el punt pri
mer paragraf a. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor. es volen posar 
elrets. per favor'7 Gracies. poden seu re. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en coñtra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció.Queda 
rebutjat el paragraf a del punt primer del text de la 
moció. 

Passam ara a la votació del paragraf b del punt pri
mer del text de la moció. 

Vots a favor') 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

4 vots a favor, 29 en contra, 23 abstencions. Perdó, 28 en 
contra, 23 abstencions. En conseqüencia, queda rebutjat el 
panigraf b de I'apartat primer. 

Passam ara a la votació de I'apartat segon. 

Vots a favor? 

Vots en contra') 

Abstencions') 

4 vots a favor. 28 en contra. 23 abstencions. Queda rebut
jat I'apanal segon. 

Passam ara a la votac ió ele I'apan" l tercer. 

Vots a favor') 

Vots en cont ra') 

Abstencions') 

Tornarem a repetir la votaclo de I'apartat tercer. 

Vots a favor') 

Vots en contra? 

Abstencions') 

27 vots a favor, 29 en contra, C<lp abstenció. Queda rebut-
jat el paragraf tercer. -

IlI.2) Moció RCE núm. 875/95, presentada pel Crup Par
lamentari SOCIALISTA, relath'a a gestió de residus no 
inclosos en els plans de residús solids urbans , derh'ada de 
la InterpeHació RCE núm. 3/95. 

Passalll a la segona moció. que és la 1\75, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALlST A. relativa a gestió ele resielus 
no inclosos en el pla de resielus salids urbans. Aquesta moció 
ve derivada del debat de la interpel'lació 395. Vull fer l'ob
servació que s'ha presentat una esmena, per part del mateix 
grup proposant. esmena que ve adre¡;ada a I'escrit 974. Jo, 
en aquest eas, fent ús de 1 'articl e corresponent e1el reglament, 
en aquest cas e l 165.4. entenc que el grup proposant, el que 
pot fer és modificar la proposta en el moment que la plante
gi i no presentar una esmena. directament, a la proposta feta 
per-ell. E n aq uest cas, la moció té la mateixa tramitació que 
una proposició no de lIei, amb la qual cosa deman al porta
veu del Grup Parlamentari SOCIALISTA que faci introduc
ció, al llarg de la seva intervenció, de les pro postes de mocli
ficaeió , Té la paraula. pel grup propos8nt de la moció. el 
diputat Sr. Antich. 

EL SR. ANTICH I OLIVER: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La moció que 
presentam avui, producte de la interpel'lació d'ara fa 
quinze dies sobre residus no inclosos en el pla de residus 
salids urbans, té, basicament, dues finalitats. En primer 
1Ioc, desaprovar la deixadesa del Govern de la Comuni
tal Autanoma en un tema tan important com és l'elabo
ració deis plans específics pels residus exclosos deis 
plans directors avui en vigor. Per altra banda, instar, una 
vegada més, el Govern que planifiqui , legisli i, en defini
tiva, actu'j en relació a aquest residus. 

Quant a la deixaclesa del Govern, ja en parlarem a la 
interpel'lació, i és perfectament constatable. Basta seguir 
el fil el'aquest tema eles de I'an y 1989 fins avui i veure 
eOIl1 res no ha fel el Govern quant als plans espeeífics 
per regular la gestió deis resiclus exc losos deIs plans 
clireetors pel la gestió deis residus salic\s urbans. cosa 
que Illanave n. I'any 1989, els eriteris generals aprovats 
pel Parlament, criteris que varen ser aprova ts per unani
mit;-¡t de tots els grups. 

El Govem tal11poc no ha donar complil11ent a la 
proposició no ele lIei qu e l' any 1991 va ser aprovacla. 
t;-¡l11bé per unanimitat de tots e ls grups ele la Call1bra. 
sobre elaboració cle-nit(~ ris generals per (el' tot un pl a 
director sobre deixalles i tota una se rie ele resielus. 

No s' ha donat compliment a aquesta iniciativa. ni tan 
so Is c1esprés e1'haver exigit aquest eompliment al Govern, 
i have r-se C01l1prOllleS, e l Conse ll er de torn, a c1ur 
aquests uiteris en un termini de 4 o 5 mesas al Parla-
1l1ent. 

Per tant. aquests fets constaten clarament dues coses: 
la preocupació del Pal"la1l1ent per aquesta materia, i la 
falta ele preocupaeió e1el Govern per un tellla tan impor
tant. aix í eom el poc cas que el Govern ha fet, en aquest 
tema. del Parlament. 

Preocupaeió elel Parlament perque. des ele fa mltJa 
dotzena eI'anys, per unanimitat ele tots els grups, ve 
demostrant la seva sensibilitat sob re aquest tema tal i 
COI11 hem explicat. Despreocupac ió del Govern perque , 
tal i com hem explicat. durant una legislatura i mitja no 
ha donat ni una passa per fer efectiu el que'tot el Parla
ment li ha demanat reiteracla i in sistentment. 

Si per a nosaltres ja és greu constatar la poca impor
tancia que, per al Govern de la Comunitat Autanoma 
tenen les sol'licituds que li ha fet , en aquesta qüestió , el 
Parlament, en aquest cas, creim que és doblement greu, 
donat que la sol'licitud de la Cambra es refereix a un 
tem a que no podem catalogar de menor. No és un tema 
menor regular la gestió deis residus exclosos deis plans 
directors en vigor. No és un tema menor perque la 
ma nca de control d 'aquests residus . el 'aq uests objectes i 
substanc ies -1110[t5 cJ'aquesls poden estar catalogats de 
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perillosos- que poden produir efectes perjudicials en la salut 
de les persones, en el medi ambient i, fins i tot, en la nost1'a 
principal tont d 'ingressos, que és la indústria turística. Per 
tan1, és un tema d'importancia i hauria de mereixer una 
atenció prioritaria. 

És per tots aquests motius que creim oportú i necessari 
que el Parlament digui clarament al Govern d'aquesta Comu
nitat que desaprova la' seva manca d'actuació en una materia 
basica, COlll és la regulació i planificació deis residus als 
quals avui ens referim. 

Creim que aixo és necessari, perque és una manera més, 
una ocasió més perque aquesta Cambra expressi la seva 
sens ibilitat en relació a aquesta qüestió. Sensibilitat per evitar 
un elescontrol sobre e ls residus hospitalaris. sobre deixalles 
cliverses, sobre abocament ele resielus ele demolicion s d'obres, 
~bocament e/'olis i de tantes altres substancies i objectes que, 
en un gran percentatge. no controlam i que , en cens casos, 
no controlam gens, Aquest Parlalllent ha dit, ha manifestat 
en diverses ocasio ns. que vol que es con trolin, que vol soluci
ons. 

Per altra bane/a, del debat ele la interpel'lació, poguérem 
treure en ciar que el Conseller_té ~n projecte ele /lei sobre 
res ie/us. Té un projecte pero no té temps per tramit(1r-lo . No 
té temps perque I'ha deixat perdre. Hem deixat percJ¡'e , en 
aquesta qüestió, tota ilquesta legislatura. 

De totes formes. vull repetir el que ja vaig e/ir que. en 
segons quines Ileis -aquelles que interessen al Govern-, el 
Govern és ben falaguer i, en poc temps, s'arreglil. Aquesta 
no mereix aquest tipus eI'interes i, per tant, sembla que hall
ra e/e fer coa. 

De totes formes, a pesar que sabem que, efectival1lent, no 
hi hil temps per tramitar i aprovar la Ilei de resie/us en el que 
resta ele legislatura, tampoc no és menys veritat que aquest 
Govern ele la COl11l1nitat Autonol11a podria fer una demostra 
ció ele bona voluntat. e/e mínima preocupació per aquesta 
qüestió i c1emanar per compareixer i explicar ac¡uest projecte, 
e/onar les ie/ees basiqlles, els principis que la fonamenten, 
I';:\mbit ele regulació, en definitiva. donar una mostra que no 
es tracta el 'una excusa més per enelarrerir una materia, mate
ria que tots estam illteressats ele regular. A pesar que les 
eleccions són prop, no cree que hi hagi cap grup parlani'enta
ri que no es negui a comenr;ar a consensuar una lIei com 
aquest~. 

El tercer punt és una cridada més que el Govern planifi
qui, crei' els mares adequats per regular la qüestió deis resi
clus exclosos deis plans directors en vigor. Ja ho deiem a la 
interpel'lació i ho tornarem a dir avui: en aquest tema no 
podem anar a cop de voluntarisme, no podem improvisar, 
hem de planificar les accions, hem de planificar les actuaci
ons, hem de coneixer, amb dades fiables, la quantitat ele 
residus que produi'm -d'olis, hospitalaris, escombraries eI'o
bres, restes d 'escorxadors, etc .-, hem de coneixer les caracte
rÍstiq ues el 'aq uests resid US, grau de perillositat, efectes que 

poden tenir. Hem de saber quin percentatge de residus 
es tracten actualment i com es tracten, i que passa amb 
la resta, on van. Per aixo, hem de fer inventaris de resi
dus que serveixin per elaborar planificacions, que servei
xin per poder-los gestionar millor. 

Per fer tot aixo, ja hi ha criteris europeus, referenci
es que es poden tenir en compte. En el mes de desembre 
ele l'a11y 1994, el Consell ele Ministres ele Medi Ambient 
va aprovar una Ilista de resielus perillosos, llista on es 
fixen els parametres per establir la perillositat ele cada 
residuo 

Per altra bane/a, I~ Unió Europea, a través de la 
elirectivil 91/689, relativa també a resiclus perillosos, 
estableix també I'obligació que tenen les autoritats com
petents e/e formular plans e/e gestió, plans ele gestió 
necessa ris per facilitar el compliment ele les Ileis, per 
fomentar la creació ele gestors autoritzats ele resiclus, per 
facilitar les inversions per als tractaments que creguem 
prioritaris. fixant quins volem que siguin els priol·it<lris. 
per millorar i controlar, en e/efinitiva, tota la gestió 
c1'ilquests resic/us, emprenent c3mpanyes ele sensibilitza
ció, acore/s amb empresaris pel' prevenir i reduir, en 
origen, la proe/ ucció eI 'aquests resiclus, aixÍ COI11 també 
per clonar importanci a prioridria a I~ recolliela selectiva 
i al reciclatge. Accions i tractament aquests que són els 
més respectuosos amb el nostre territori , amb els nostres 
recursos naturals, en definitiva, amb el nostre acorcl. 
Esperant, aixo sí, que no ens passi com amb els plans 
per als resie/lIs soliels urbans, 011 la prioritat que fixava 
el Parlament en els criteris que va aprovar es va conver
tir, en aquests plans , en una simple recomanació. 

El pla ele gestió al qual ens referíem també hauran 
eI'exigir responsabilitat als proclllctors i gestors, aplicant 
una inspecció i control estricte ele les seves activitats. 

En elefinitiva, aquesta moció, pens, respon a unil 
problematica real, a una sensibilitat generalitzaela ele la 
nostra gent, a una qüestió el'importancia per al benestar 
de tots. 

En relació a les modificacions que volíel11 fer ele la 
proposta de moció que hem presentat, rnoelificacions 
que, basicalllent, són per solucionar u na serie e/ 'erraeles. 
serien són les següents: al final e1el punel, s'hi afegiria 
"urbans". El punt 2 Cjuedariil redactat ele la següent 
forma: "El Parlament de les IlIes Balears insta el Govern 
de la Comunitat a presentar immediatament, davant la 
Cambra, el projecte ele llei ele residus que té redactat", 
i s'eliminaria tota la resta. En el punt 3, s'afegiria, eles
prés "d'inventaris de resielus" la frase "per la gestió de 
la totalitat deIs residus exclosos deis plans directors 
sectorials per la gestió deis resid us solids urbans". La 
resta quedaria igual, a excepció que I'apartat b, en lloc 
de "productes" vol c1ir "proeluctors". Aixo és tOl. 
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(El Sr. Vice-Presiden¡ primer subsúLUeix el Sr. Presidel1l en 
la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Antich. Altres grups que vulguin intervenir') 
Per part del Grup MIXT, té la parau la el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i S'·S. Diputats. En relació a 
aquesta moció presentada pel G rup Parl amentari Socialista, 
que esta dividid a en tres punts, la ve ritat és que jo, una de 
les coses qu e he vist en el el ocument que tenim aquí -el 
document que se'ns ha dOllat no té data cl"entrada-, i no 
obstant aixo, el clocument esta signat (li<1 17 el e febrer de 
1995. cosa que vol elir que aqu esta és una Illoció ele recent 
elaboració. És una moció que s' h:1 fet recentl11ent. Per tant. 
lln~ ele les coses que s' obse rv:l en :lCJuest:l moció -que. evi 
dentment, és subsegüent ele la interpel'/;¡ció que hi V<1 haver 
en el seu moment o, <1quest:1 Illoció. en la se\a rec1acció. esta 
bastant poc ben ex press:lt els cliferenls te rm es elel que vol elir 
cadascun c1 e ls punts. i :1ixó ha c1on:lt COIll a conseqüencia. 
que. deu c1i es c1 esprés, s'hagin ha gu t de fe r, per pan elel 
propi Grup Parlamentari Socialista. una ser ie c1'esmenes, o 
una serie el e cor reccions a 1:1 pl'opia I1l llc ió , que havia estat 
pr~sentaela en el seu mOlllcnt, que han c1al' ifica t algunes 
qüestions ele caracter sell1'-llllic pel'o no el que és el fons el e 
la moció en sí. 

Per tant, jo crec que seria necessari que el portaveu elel 
Grup PadamentZlri Sociali sta, a 1:1 següent intervenció, fes un 
majo.r esment, exactal11ent, als plans específics per gestionar 
tots els resielus solic1s, unZl enumeració exhaustiva ele quins 
són aquests residus, quina és la propo.sta que es fa , en quina 
IÍni:l haurien eI'anar aquests plans especÍfics, etc. 

Per una altra bancla, es parla :lquí que hi ha aquest pro
jecle de Ilei que té redactal, supós, el Go.vern, i es eliu que 
s'hauria ele presentar c1avant la Cambra. I s'insta que es fa ci 
ele la forma més urgent, o el e forma irnmecliata, es parl a 
aquí que es faci ele forma immecliata aguest projecte ele lIei, 
La veritat és pot ser que vostes hagin tengut accés a aquest 
projecte ele Ilei, 

(Remor de ]!ells). 

ho va c1ir el Conseller, jo no e l vaig escoltar. Si va elir que 
ha tenen elaborat, supos que, en un termini relativamenl 
breu, quan esta redactat un projecte de lIei, el Go.vern no 
redacta un projecte c1e Ilei per tenir-Io guarelat dins el calaix, 
sinó que el presentaran d'una forma rapida. Possiblement, 
supos que el que volen dir vostes és que el presentin abans 
que- acabi aquesta legislatura, perque pugui ser aprovat tol 
d'una, cosa realment difícil, només en un mes que queda 
d'activitat parlamentaria i amb una serie de lIeis que, en 
aquest moment, estan en marxa. 

Per tant, els punts primer i segon, crec que, com a 
mínim, a nivell eI'intervenció, s'haurien ele clarificar 
més per decidir el vot definitiu . 

Pel que respecte al punt tercer, dir-Ios que sí, que no 
hi h<t cap inconvenient en votar-lo. a favor. Crec que les 
propostes que aquÍ es fan, ele posar en funcionament 
aquests plans de gestió i els inventaris ele resielus -jo no 
aeab el 'entendre mo.lt bé que vol dir po.sar en funeiona
ll1ent un inventari, pero supos que és un tema que va 
vinculat als plans de gestió , aquests inventaris de residus , 
pero posar en funcionament un inventari no és una cosa 
que tengui massa sentit, almanco. com esta formulat. 
Pero, quant que es faci una prevenció -supos que el'a
quests resic1us que són toxics i perillo.sos- , que es faei 
una preveneió previa i una reeluceió en origen, en aixo, 
nec que és trem enelament positiu que e l Parlament es 
pron u nci'I , 

Per una altra banda, que la responsabilitat elels pro
ductors i els gesto.rs c1 ',lquCStS resielu s perillosos, o sigui , 
que hi hagi aquesta respollsabilitat. i, evidentl1lent. 
aquesta impliqui que c1arrera aquestes actuacio.ns i ele la 
Illilnipulació eI'aquesls pi ocl uctes, per p:nt d'<1quest.~ 

gestors, vengui avalada per una responsabilitat civil , 
mitjan<;ant les corresponenlS, assegurances. etc. em sem
bla perfectal1lent positiu, que aixo sigui així. 

Per una altra banda, es parla de la prioritat elel reci
clatge i la recuperació respecte eI'altres tractaments. 
Totalment c1'acorel que no soIs es parli elel reciclatge i 
recu peració si nó , fi ns i tot, de reuti I itzaeió d 'aq uests 
residus amb nitres sistellle~ que hi pot haver, en aquests 
Illoments, en funcionalllenl : o alternatius, fins i to!. al 
tema ele la incineració -que és un tema que, bé, jo selll
pre vaig ser i som un defenso r cle la incineració, tal COI1l 
es va c1iscutir en el seu 11l0ment-, pero quan es parla cl e 
reciclatge i recuperació s'hauria ele parlar tal1lbé ele 
reutilitzac ió eI'aquests residus al1lb alu'es sistel1les nOU5 
que hi ha en aquests mOll1ents en marxa i que, tecnica
ment, són perfectalllent viables per posar-los en funcio
nament. 

No obstant aixo, s'ha de dir que aquesta moClo, 50-
bretot en aquest apartat tercer , esta molt bé, pero que 
no c1eixar ele ser un c1esitj, un a expressió d'un desitj, 
pero, precisamenl, en e l punt tercer, 011 és possible, amb 
ll1és rapielesa , que mo.ltes el'aquestes coses es duguin 
enclavant, precisament aquí es nota a faltar que no hi 
hagi , ni tan sois, un immeclialamenl o no es proposi una 
data, que podria ser tres mesos, sis mesos o un any. No 
hi ha, tan sois , aixo, i crec que aquí sí que seria neces
sari que s'hagués fixat algun tipus d'imminencia o de 
data perque es posin en funcionament aquestes propos
tes que es fan en els apartats a, b i C. Moltes gracies. 

I 

1I 

I 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Per part del PSM 1 EEM, té la pa
raula la Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnlcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Antich, 
nosaltres li volen avan<;ar el suport que donarem a la seva 
moció. Entenem que aquestes esmenes que han presentat a 
darrera hora han estat, simplement, per corregir un defecte 
de redacció, i perque quedin més clares les propostes. Per 
tant, en el fons creim que no hi ha cap diferencia respecte ele 
la moció presentada inicialment. Per tant, tampoc no hi ha 
diferencia en 18 nostra postura. 

Veim que el punt pl'illler pretén crielar I'atenció i pega l' 
un8 estirada d'orelles al Govern perque s'ha torb8t i s'esta 
torbant 1ll0ltÍssim en la reclacció deis plans de resielus. Nos
altres hem elit en diferents ocasions, i hem coincidit amb 
vostes, que la planificació a Ilarg terll1ini no és una ele les 
especialitats elel Govel'll. Li fa peresa, i sembla que, quan 
planifica, no li acaba ele sortir massa bé. 

Nosaltres reclall1alll que aquesta planificació es faci, per
que el problema deIs residus és un problema suficientment 
'impoi'tant i greu perque es prenguin les mesures pertinent. 
Veim que, en el punt 2, vostes elemailalll que el Conseller 
presenti la Ilei . Nosaltres hi estarÍel1l d'acord. Sabel1l que és , 
practicall1ent, ill1possible que la tral1litació es pugui dur CI 

terme, pero ens agradaria veure-Ia, encara que només sigui 
per curiositat. Sabell1 que no es podra du!' a terme la sevCl 
aprovació definitiva, perque no hi ha temps, perque el perÍ
ocle parlamentari s'esta acabant, pero fins i tot, nosaltres 
estam c1'acord que el Govern presenti , d'una vegacla, la feina 
que té feta i així poclríem coneixer-ne les intencions. 

En referencia al punt 3, vos tes elemanen que es posin en 
funcionament els plans ele gestió i els inventaris. Tal vegacla , 
podria ser que estas millor dir primer que es facin els inven 
taris, i Ilavors. amb posterioritat, els plans de gestió. De tates 
maneres, entenem la intenció i, naturalment, estam d'acorel 
que s ' han ele reduir els resielus, ja des d'origen. Peró, per dur 
a terme aquests plans ele gestió, i per conscienciar tota la 
població en general, s'han el'implicar els ajuntaments, i s'han 
d'implicar productors i consumielors. No es pot fer una feina 
en solitari, sinó que ha d'anar coordinada des de tots els 
sectors de la societat. Si no es fa una prevenció i una reduc
ció en origen, i si no es responsabilitza els productors i con
sumidors, difícilment es podra fer una recuperació adequada 
de tots els resid uso 

Nosaltres, Ji repetesc, estam d'acord amb els tres punts de 
la moció, i ens hagués agradat que aixo s'hagués duit fa un 
any o, almanco, en el passat període de sessions, perque 
així, tal vegada, haguéssil1l pogut veure la lIei acabada i en 
la tramitació conclosa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Per part del Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. Vergel'. 

EL SR. VERGER 1 POCOVI : 

Gracies , Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, es 
presenta una moció d'un tema que és motiu de discussió 
amb certa freqüencia en aquest Parlal1lent i que, lógica
ment, és un 11l0tiu de discussió, també, a molts al tres 
forums, per la se va situació i per la complexitat del 
tema. 

En el primer punt , que diu "El Parlament de les llles 
Balears constaW i clesapl'Ova que el Govern ele la COl11l1-
nitat no hagi elaborat" etc . etc., jo vull recordar que, en 
altres ocasions, varelll manifestar que el Govern tenia 
intenció e1 'elaborar aquests plans, pero, en certa manera, 
volia coneixer quin seria e l pla nacional de residus que 
el Govern centl'al est<l elaborant. Bé, afortunadalllent, 
segons m ' han dit avui, segons m'ha constatat la Conse
Ileria, dia 17 ele febrer el e 1995, o sigui, fa po es elies, 
aquest pla nacional ele resielus hCl estat aprov3t pel Go
veril ele la nostra nació , i, ep cOt1seqüencia, jo crec que 
tenim allo que, en certa manera , volíem reconeixú COI1l 

a referencia per tot el complex món que suposa aquesta 
gestió ele residus soliels . Torn a repetir: aixo era una ele 
les manifestacions que varel1l fer , aquÍ, en el Parlament, 
per no haver elaborat aquests plans específics. 

Tenilll poques excuses ja, una vegada que el Govel'll 
central ha elaborat aquest pla n8cional ele residus i, 
10gical1lent, s'haura de fer. 

El segon punt ele la moció , bé , ho han dit vostes. No 
hi ha temps per tramitar la Ilei, ni tan soIs entre que 
I'aprova el Consell ele Govern, el remet aquí , i el discu
tim, ni hi ha temps de discutir-lo ni d'aprovar-Io. No hi 
ha cap inconvenient que, el que és, en aquests moments, 
la feina feta per la Conselleria, es pugui enviar als grups, 
perque altra cosa no es pot fer. Si hel1l d 'enviar una Ilei 
que no té temps per discutir-se, no crec que valgui la 
pena entrar en aquesta dinamica. No obstant aixo, el 
Conseller m'ha dit que no té cap inconvenient en en:~'iar 
el que és un avantprojecte ele llei, per cobrir les curiosi
t3ts que algLln diputat té o, realment, per comen<;ar 3 
aprofundir i estudiar aquesta problematica, que pot ser 
interessant, sobre un Ilivell d'un avantprojecte. Tots els 
grups tendran una documentació que després, la prope
ra legislatura, podra servir per aprovar aquest interes
sant projecte de llei. Perque, a més, també hem de 
recordar que, en el cas que una Ilei no s'hagi aprovat 
abans de les eleccions, decau, i la tramitació ha de tor
nar a comen<;ar de nou. En conseqüencia, crec que no 
ve al cas , avui per avui, dir que el Govern envi'¡ imme
diatament, davant aquesta Cambra, el projecte de lIei 
que ja té redactat. No obstant aixo. torn a repetir que no 
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" hi ha cap inconvenient que s'envii' I'avantprojecte de llei, 
perque vostes el coneguin i tots els grups el coneguin. 

En el tercer punt, també direm que sí, perque tant el 
que és prevenció i ( ... ) en origen, responsabilitat deis produc
(Ors i gestors deIs residus perillosos, prioritats de reciclatge 

" i recuperació respecte d'altres tractament, sobre un pla ele 
gestió i i.nv~ntaris, crec que tots hi podel.l~ estar d 'acorel. En 
conseqüenCla, al tercer punt de la 1110CIO el nostre grup It 

dinl que sí. 

,~ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sr. Verger. Pel tom ele replica, té la paraula el 

Sr. Antich. 

EL SR. ANTICH I OLlVER: 

Gracies, Sr. Presiclent. En Pl'imer lIoc. clon"r les gl'acies 
al Grup Pal'lamentari elel PSrvl 1 EEI\'1. pel seu supon als 
punts ele la moció, aixÍ COI11 t:lmhé als port,¡veus elels alu'es 
grups pels punts als quals clonen supon. 

Quant al SI'. Per"lta, elir-li. quant als plans específics, jel 
se'n va parlar -perque jo no hi era- en el moment que $',,

provaren els criteris generells en aquest Parlament, per " 
I'elaboració deis plans elirectors sectorials per a la ge.stió'Clels 
re5iclus solicls urbans. Ja e.s 'va p:1I'br quins el'en els resiclus 
que queelaven exclosos, que estaven en relació amb la Ilei 
42í75, ele resielus soliels urbans 

De totes formes. en aquest8 Comunitat, hamem ele gestio
nar tots els residus exclosos, la totalitat elels resielus exclosos, 
tot5 els que ens puguin crear problemes i siguin ele la nostra 
incumbencia, de la nostra competencia. 

Quant al projecte ele llei. nosaltres tampoc no J'hem vis!. 
i per aixo hem vengut aquÍ. i demanal11 que se'ns dugui .. De 
totes formes. fa sis anys, eles ele rany 1989, que s'aprovaren 
els criteris, estam tractant aquest tema i, per tant. duim sis 
anys esperant aquest tema . 

Se'm demana que clarifiqui més els punts númel'O 1 i 2. 
Jo crec que el punt número I esta ben claro Demanam que 
es recrimini, ele qualque manera, al Govern la manca el'actua
ció en aq uests temes. Hem d it que, eles de I'any 1989, el 
Parlament fa recomanacions al Govern perque reguli aquest" 
ljüestió. El Govern no la regula i, per tant, sembla lógic que 
el Parlament, elavant que el Govern no I'escolti, faci algun 
tipus de manifestació i, com a mínill1, li faci arribar aquesta 
queixa. 

Quant al portaveu del PP, li vull dir que ell ll1'ha dit que, 
en principi, no s 'havien posat en marxa aquests plans especí
fics perque, de qualque manera, s'estava esperant el pla de 
gestió nacional. Aquesta no va ser, exactament, la mateixa 
excusa que, l 'any 1993, i tall1bé en relació a una moció pare
guda, va posar el portaveu (raquell moment del Grup PP
Ur--.,1. que era exactament el l11ateix que avui, en relació que. 

en aquell moment, va dir que s'esperava una lIei basica 
nacional, pero que si aquesta lIei basica nacional no 
sortia dins el primer trimestre de I'any 1994, va dir el 
portaveu del PP en aqueJl moment, que ells mateixos 
instarien el Govern perque es fessin tots els plans espe
cífics que e1emanava la moció que es va presentar I 'any 
1993, plans específics que es referien, bisicament, als 
resielus als quals avui ens referim i a les deixalles a les 
quals ens referill1. 

Quant al punt número 2, efectivament, jo també ho 
he dit, no hi ha temps, Per qualque cosa comenc;arell1 si 
ens envien, als eliferents grups, aquest projecte ele Ilei, 
perque el puguem examinar, i perque puguem saber 
quina és la idea elel Govern quant a aquest projecte ele 
IIei. De tates formes, nosaltres no entenem massa per
que aquest pl'Ojecte, si realment es teniél, no s'ha presen 
tat é1bans. No es tracta que I'oposició tengui una certa 
curiositat per veure quin és el projecte ele lIei e1el Go
yerno Es tracta que tenim 1" voluntat. volem que aquesta 
materia , que aquesta problematica, tengui una SOlllCió , 
i no ho volem avui,ho volell1 eles ele 1989 quan. ele 
qualqlle manera, va comenc;ar tota aquesta eliscussió. 

En definitiva, nosaltres neim que aquesta moció f:l 
referencia a una pl'Oblematica real. fa referencia a tota 
una serie ele substancies i objectes que, com dei a ja en 
el 1ll0melÚ e1'explicar-la, poden afectar coses tan impor
tants com la salut i el medi ambient. Tota una serie ele 
sllbst<lncies, per tant, que és ben necessari tenir ben 
controlades. Moltes gracies. 

(El Sr. Preside/u repren In direcció del debatl . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Antich. Hi ha intervencions en contrare 
plica? No hi ha intervencions en contra replica. En con
seqüencia passarem a la votació. Entenc que el text ele 
la moció qued" modificat, si cap grup no s'hi oposa, en 
funció ele les moelificacions fetes pel propasant. Hi h" 
petició ele votació conjunta o es pot votar per separat') 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

No, petició ele votació per separat deis punts 2 
per una ba{lda i elel punt 3 per una altra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Passarem, doncs, a votar, en 
primer 110c, els punts primer i segon. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs , Diputats que s'abstenen') 
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23 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. En conse
qüencia, queden rebutjats els punts primer i segon. 

Passam a la votació del punt tercer. 

Vots a favor? Gd.cies, poden seure. 

Queda aprovat per unanimitat el punt tercer. 

IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de 
Llei RGE núm. 411/95, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALIST A, relativa a modificació de la Llei 3/1990, de 
31 de maig, que crea i regula el Pla de modernització d'a
lIotjaments turÍstics existents a les llles Balears, per tal de 
resoldre les Ilacunes a I'hora de la reobertura d'establiments 
lancats. 

Passam al quart punt ele I'orelre elel elia, que cOI'respon al 
elebm ele presa en consieleració ele la proposició ele lIei 411. 

presentaela pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. relativa a 
1110el i ficació ele la llei 311990, ele 31 ele ma ig, que crea i regula 
el pla ele 1110dernització e1'allotjaments turístics existents a les 
IlIes Balears per tal ele resolelre les Ilacunes a I'hora de la 
reobenura d'establiments tancats . 

Passam. en primer Iloc. a les intervencions en favor de la 
proposta. Pel grup proposant, té la paraula el Sr. Pallicer. 

Sr. MolI, pot llegir, per favor. el text articulat') 

EL SR. SECRET ARI SEGON : 

Sí. Sr. President. 

"Article pri mer: Tots els establ i Illents hotelers i extrahote
lers que hagin estat més el 'un any tancats de baixa provisio
nal o definitiva, hauran eI'obtenir i/o confirmar si és el cas ele 
tornar a obrir, i una vegaela fetes les reformes necess;uies i 
superada la inspecció tecnica, la qualificació eI'''Hotel Mo
elernitzat" o "Apartaments Modernitzats". 

Anicle segon. Els requisits ele I'article anterior són exigi
bles tant als establiments que estan en situació de baixa elefi
nitiva, COI1l a aquells en baixa provisional o qualsevol altra." 

EL SR. PRESIDENT> 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Pallicer, té la paraula . 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL.: 

Moltes gracies. Miri, abans de comenc;ar, li volía fer notar 
que hi hagut un error en la transcripció de I 'article primer, 
on es repeteix en el primer i segon "baixa provisional o defi
nitiva". Per tant, en el primer article s'hauria d'eliminar la 
baixa provisional o definitiva, que quedaria inclós dins el 
segon. 

Presentam avui aquesta presa en consideració de 
proposició de !lei per una qüestió que s'ha produit 
aquest estiu passat, a la nostra Comunitat Autónoma. Hi 
ha hagut un cas ciar d'una pressió de la demanda turís
tica, motivada per unes circumstancies del mercat, que 
ja varen fer veure, a principis de I'exercici del 94, que hi 
hauria, en principi, fins i tot, tal vegada, problemes 
d' overbooking, i que aixó significava, evidentment, que 
moltÍssims elels tour operalOrs i moltíssims deIs empre
saris turístics que havien fet una sobre contractació, si 
no havien pogut negociar i renegociar els ( ... ) amb els 
lOur operators es veien obligats a cercar alternatives per 
allotjar els clients que, possiblement, vendrien al!larg de 
I 'estiu. 

Aixo és una qüestió que varem detectilr i, a principis 
de febrer, ja varelll manifestar a la Conselleria de Turis
me aquestCl possibilitat perque s'hi tengués esmcnt i es 
fessin les ilctuacions i les expansions corresponents. 

Ara més o manco fa un any. el 5 o el 6 o el 7 ele 
marc;. a la fira ITB ele Berlin, a una recepció que va 
donar la Conselleria de Turisl1le, la qual estava encapc;a
lacia pel propi President de la Comunitat. a una recep
ció que es va donar als 10//1' operalors i als convidats de 
b fira. a tots ens va alegrar molt sentir el nostl'e Presi
elent quan, elins el seu discurs, va dir clarament que, per 
mantenir 1<1 qualitat turística, la política que segui la 
Comunit<1t Autónoma com a única valida, no deixaria 
obrir cap establiment obsolet. Ho va dir davant el Minis
tre de Turisme, Gómez Navarro, i c1avant el Secretari 
eI'Estat, i també .davant la flor i nata, crec, c1el túrisme 
balear. Aixo, a tots -i aquí crec que hi ha gent que hi 
era, ho varem comentar- ens va alegrar molt. 

Després d'un cert temps, el mateix Conseller va 
incidir, en manifestacions a la premsa, als mitjans de 
comunicació, en la milteixa política. no deixar, amb tota 
fennesa. obrir establil11ents hotelers obsolets. 

El que va ocorre és que, a segons quin tipus d'esta
bliments, hi va haver un C<1nvi ele cliscurs motivats per 
uns problemes que hi va haver quant a baixa provisional 
i baixa definitiva que varen fer canviar un poc els elis
curs i. fins i tot, alguns cI'ells varen poder obrir. 

Pero no em referesc a aquests, just. Ein referesc que 
moltíssims llits al llarg ele l'estiu del 94, d'establiments 
obsolets, moltíssimes places varen ser obertes, i obertes 
tots poelem pensar de quina manera. A mi em varen 
informar, quan ja era tard, quan era ja un fet consumat, 
d 'establiments oberts que no tenien les més mínimes 
condicions, a Santa Ponc;a, a Magalluf i a Palma Nova. 
i a altres municipis de Mallorca -no ha sé de Menorca 
ni d'Eivissa, pero amb menys intensitat, amb menys 
quantitat. I em contaven anecdotes que, evidentment, 
eren denigrants i deien poc d'aquella il'lusió ele cercar Ii! 
qualitat. 
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Pero vaig viure una experiencia p r ona1, i I el' aixo ho 

puC dir, d'~n es tabl im~nt ~~e. ~n e l m.e~ de juliOI. e nse di): 
res a ningu, sen e tenlr II lcencIa munIc Ipal per ' er obre I 
per moele rnitzar i ~ rre~l~r le instal ·l.acions, v donar e11trada 
a clients en una Itll acl lotalmenl macce¡ table. Quant ens 
en varel11 ado n8r - fin i tOl en ho V(l denun iar, a nosaltres, 
ti mi pe!' onalmenl, un W/lI' opera/ol' perqlle no volia dur 
genl8l1a- quan es varen e nviar per parl el aqllc l municipi o 
de I'ajllntamen t , els lecnic per fer la revis ió, I' informe que 
varen fel' el funci nMi . e'! lecnic sa n ita ris , I responsable 
S<1oilari un runcion a ri ele la ornul ital ulo nol11 n. a lt r 
lecnics municipals, biolegs, arqllitecle ,engll1yer ' industrials, 
eril esgarrif'ós. Es COl1lílVen 8necdo'le ' , que el client pujava 
(1m les malete , perqu' el a ce nsor n fun ionaven: e l 
bioleg va afirmar. com a runcí mlr i. ql1e a la pi , ci na ' !Ji 
lirilva e l '1 r menlre e l c lients necia en - hag u in pOg,UI 

quedar cecs-, etc. etc. etc. 

Aquest fet es V:I clenunci;1r. no just ;1 la Conselleria ele 
Turisme, sinó talllbé ~1 la ele Sanil8l i a la cI'lnclústri<l, perque 
s'actués amb totn fon;a pe r intent:ll' ;1turM aquest elesgavell 
que pos<lva en perill 110 just lcJ imatge turística (l'aquestes 
illes, sinó la propia seg ure tat ele les persones, 

Es mantengué un;1 reunió , en vi;1ren inspectors, i, d'una 
m<lnera o (l'una altJ'a, es V:I arribar ,1 un petit aCOl'd 011, just 
una part eI'aquest est:\bliment -un:! part , la més petila- po
gués quedar en funcionament clesprés ele rer unes revisions 
importants i a tota presa, pero que l'altra quedas tancada, 

Pero la meya sorpl'esa, i per ilixo duilll aquesta propostil 
aquÍ avui, va ser que, ;1 pes;1r ele lenir competencies plenes 
en turisme, eles ele I'any 83. 110 hi havia forma, amb els ins
Iruments jurídics, per poeler tanc;1r, elavant una barbaritat 
eI'aquestes, d'una manera sumaria, I'establiment, sinó que 
s'havia eI 'esperar afer tots els instruments cI'expeelient i. en 
aquest cas, ens trobavem ja a fil1é1ls ele I'estiu, quan ja, tal 
vegada, s'hagués pogut tancar,' 

Davant aquesta situació, nosaltres, I'ajuntament implicat 
en aquesta qüestió va elemanar}1 a la Conselleria que s'habi
litassin normes per poeler aturar. ele cara al futur, qualsevol 
actuilció d 'aquest ti pus, per pan eI'em presaris , tal vegada 
oportunistes, i tal vegada massa apl'Ofitats, 

Com que fins ara no hem vist. almanco aquÍ. que entras 
cap norma al Parlament ni hem vist C<lp c1ecret que fes refe
rencia a aquesta situació, és pel que, avui, donant causa a 
una pelició que va fer I'ajuntament ele Calvia al President del 
Consel!, el Grup Parlamentari Socialista presenta aquesta 
proposició de IIei, per donar un instrumen t que serveixi a la 
Conselleria de Turisl1le perque aquesta qüestió que es va 
donar I'estiu passat, i que va passar no just a un establiment, 
sinO a l1loltíssil1ls altres, no es pugui tornar a donar. Aques
ta, en definitiva, Sres. i Srs. Diputats, és la que fa que, avui, 
presentem aquesta proposició ele lIei, per evitar dues coses: 
per evitar que hi hagi un desprestigi clins la il1latge turística, 
1 per evitar que hi hagi un risc en les persones, Gracies, 

» 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. PaIlicer. Té la paraula el Conseller Sr. 
Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer 
i Rilltort). 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Di putats. Per fixar 
la posició del Govern quant a aques ta proposta de modi
ficació ele la lIei o elel pla de 11l0dernització el'allotja
men ts tu rístics. 

Efectivament, com ha explicat el Sr. Pallicer, l'any 
passat, la forta pressió el e la demanda ele vacacions cap 
ala nostra destinClció, va fer que determinats establi
ments hotel e rs i extrahotelers que feia j<l una serie 
eI'anys que havien tancat, intent<lssin reobrir les se ves 
pones, aprofitant aque<;t impuls ele liI demanelil i cercant 
una renelibilitat a aquests proeluctes. E n aquest sentit, he 
ele dir que, efectivament. a Berlin, a la ITB, el President 
d'aquesta COlllunitat va afirmar que no s'obririen ni es 
permetria la reobenura c1'hoteb sense que s 'haguessin 
fet les llloelernitzacions peninents i el compliment ele les 
pert,inents mesures de seguretat contra incendis. 

1 en ac¡uest sentit. tot eI'un;l ele tornar ele léI JTB, pér 
part de la Conselleria es va dur a terme un pla c1'inspec
ció on, tots els establiments en baixa temporal i definiti
va varen ser inspeccions, per veure quines eren les inten
ciolls del propietari en relació a aquestes possibles reo
bertlll'es. 1, efectivament, he ele reconeixer que hi va 
haver dos casos pUJltuals, c1'hotels elonats de baixa elefi
nitiva i que, en conseqLiencia, no poelien tornar a obrir 
les seves portes, com a conseqLiencia de la modernitza
ció havien quedat fora de mercat, en baixa definitiva i, 
en teoria, ja no podien tomar a funcionar des eI'un punt 
ele vista turístic, pero un s informes juríclics que varem 
demanar, a instancia ele part, va ren recomanar el fet que 
es reconsiderassin aquestes baixes elefinitives, retornés la 
situació a una situilció de baixa provisional i, en conse
qüencia donar la possibilital a aquests establiments de, 
fe tes les obres ele moelernització necessaries, i verificab 
els cOlllplilllents deis plans contra incendis i ele seglll'e
tar. es poguessin reobrir. 

Aquesta va ser, en realitat, I'acluació de b Conselle
ria durant tot l'estiu: la inspecció i la comprovació del 
compliment de les obres de modernització i de les mesu
res de seguretat contra incenelis, Aquí tenc un docu
Illent, que jo dipositaré a la Mesa del Parlament, on es 
pot comprovar un cas concret, on trobarem una primera 
sol·licitud del particular demanant la baixa temporal de 
l'establiment, fa una serie d 'anys: un segon document, 
alla on el particular demana la reobertura, perque ha 
agafat l'estabJiment i el vol reformar; un tercer docu
ment on, a conseqüencia d'aixo, i quan el particular 
demana la reobertura , hi ha una acta d'un inspector que 
comprova el compliment de la ll10clernització i de les 
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mesures de seguretat contra incendis i, finalment, una resol u
ció, en aquest cas concret de la Direcció General d'Ordena
ció del Turisme, firmada pel Director General, on diu que 
s'han de fer tota una serie d'obres de modernització, de 
compliment de mesures de seguretat i acaba dient que, per 
tot aixo, s'adverteix al particular que, abans de procedir a la 
reobertura de I'establiment de referencia, s'haura ajustar al 
ja indicat i, concretament, s'hauran d'haver solucionat la 
totalitat de les deficiencies del pla de modernització així 
com complir totes les disposicions vigents en materia de 
seguretat i protecció contra incendis. Aquest establiment, 
I'any 94, no va tenir, en conseqüencia, permís de reobertu
ra, per part de turisme, perque no va poder fer totes aques
tes obres. Aixo és un cas concret, n'hi ha molts més, que 
obren en poder ele la Conselleria. Jo el e1eix aquí. en e1ipo
sit, al Parlament, perque e l Sr. diputat ha pugui cOlllprovar. 

En conseqüencia, I'any passat, caela vegaela que hi haviil 
una situació eI'aquestes, li puc assegurar que es cOlllprovava 
estrictament el compliment e1el pla ele llloclernització i el 
compliment ele les mesures ele seguretat contra incenelis . 
Yoste em cliu que hi va haver qualque cas puntual. Yoste ha 
ele pensar que és possible , és possible que, amb 12 inspectOl's 
que tenirn nosaltres, no puguem arribar il tats els Ilocs i que 
algli abrís i els nostres inspector no ha poguessin eletectC1L 

Yoste ha utilitzat més de la meitat elel temps per defensar 
aquesta proposició ele lIei fent referencia a un cas concret. 
puntual i específico Efectivament, jo també li diria una cosa . 
Yoste c1iu que el Govern no va poder fer tancar aquest hotel. 
II'ajuntament? Si realment tenia un perill de caure, un perill 
ele tal o qual, per qlle no el tanca I'ajuntament'l Si I' ajunta 
ment té la competencia de vet llar per la seguretat deIs edifi 
cis. Hagués pogut ordenar el tancament d'aquest edificio 
Yoste ho sap, Sr. Pallicer. Yarem discutir molt e1'aquest 
tema , i tant la batlessa COIll jo, ens varem aelonar que hi 
havi" dificultats per procedir a aquest tancament. Ha aelmet. 
Jo acll11et que la nostra legislació no ens permet, ele vegades , 
poeler elur a terme, eI ' un" manera energica, aquestes orclres 
ele tancament c1'estaliments obsolets o c1'aquells que Ilagin 
comes algun tipus c!'infracció ele la normativa turística. 
Nosaltres posa m una sanció, i després ja no és obligació 
nostra, sinó obligació. moltes vegacles, ele I'autoritat judicial 
el compliment efectiu eI'aquestes sancions. Yoste també ho 
sap , aixo. 

Pero jo l:rec qlle vo l ' ha par l ~lt molt poc teml s. j c1i l'ia 
poquíssim, elel qu jo ren lme nl e m f e nsaya .que I a rlar ia , 
que é ele la I rila ¡L1e voste duen aq uí avui, a l Parla
me nl. na proposLa u elóna mostra, una mica, de la eque
ra el ¡de que té I grup oei(lli ta en materia turística, Miri, 
vostes. aquí han inventat e l món , S-n la c inque na esencia 
de l'originalital. amb aquesta proposta. Vostes , aq uí. dema-
11en, ni més ni manco e l següent: tOts els establiments hOle
lers i extrahoteler que hagin esta t més eI'un any taneat , el 
baixa pI' vi lona l o definitiva, hauran d'obtenir il confirmar, 
si é. e l cas ele tornar a obri r , i una vegada fete. les reforme 
nece' ane i uperad(l la in pecció lecnica, la qualificaeió 
1'''Hol I Moelernitza " o ,rApana ll1 e m Moclernilzat." . Yel 

aquí el que feim fins ara. Aquí hi ha una prova palpa
ble i evident del que venim fent finsara. 

Yostes han arribat al súmmum de I'originalitat, és a 
dir, han arribat a descobrir que fa la Conselleria de 
Turisme. Pero, encara, amb un defecte i amb un perill 
molt gros, Sr. Pallicer, i és que nosaltres, en cap mo
ment, no ens hem plantejat la possibilitat que un establi
ment en baixa definitiva -perque li r carel que aquells 
dos eren situacions puntual ' i específiques, que varen 
tornar enrera-, mai no en hem plantej,ll la p ibililal 
que un establiment en baixa definitiva ben d nada, i 
realment clonada, i que no es pot tornar enrera, mai no 
ens hem plantej"t la possibilitat que pugui tornal' a 
obrir, mentre que vostes, aquí, la plantegen. Voste esta 
aquí plantej<lIH una reforma ele la Ilei ele modernització 
ele I'oferta turística, on preveu la possibilitat que un 
establiment en \)aixa elefinitiva, eles ele fa cinc ilnys , 
pugui tornar a obriL 

o sigui, que tot el que hem fet per recluir I'exces 
d'oferta, i que voste ha criticat anteriorment, a la inter
pel'lació sobre el POOT. resulta que ara vostes vénen 
aquí a dir-nos que un est,,!Jliment en baixa elefinitivil 

~ pet tornar a abrir si, fa les obres. Per a aquest viatge. no 
era necesSilri Ilaver fet un pla ele modernització i haver 
fet tot el que aquest Govern i aquest" societat ha fet. 

Jo li puc dir que ens preocupa -efectivament estic 
d'acord amb voste- el compliment immeeliat de les reso
lucions de 1" Conselleria ele Turisme. Sabel1l que lil 
normativa turística el'aquesta COlllunitat, que és, sense 
cap elubte, capdavantera a la resta eJe I'Estat, és millora
ble, es pot perfeccionar, i en aquest sentit també és 
veritat, li puc avan<;ar, que el Govern esta estudiant -
practicalllent acabat- un projecte ele lIei que intenta 
incidir en aquestes qüestions, pero, en qualsevol cas, Sr. 
Pallicer, em cregui, el 'una manera a m b molt més rigor, 
e1'una manera molt més seriosa i. sobretot, sense obrir 
les portes que establilllents en baixa definitiva puguin 
tornar a obrir, que és el que provoca aquesta pro posta 
que vostes duen aquí. 

Jo li demanaria que, si són sensats i coherents amb el 
que han vengut defensant, almanco aquí. eles ele J'oposi
ció, retirin aquesta proposta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Sr. Pallicer, el seu torn de repli
ca a la intervenció del Conseller. 

EL SR. PALUCER I PUJOL: 

Gracies, Sr. Presielent. Sr. Conseller. Miri, jo no li 
he parlat, just, de dos establiments que varen de baixa 
definitiva a baixa provisional. Jo li he parlat d'establi
ments que, sense haver passat la lIei ele moelernització, 
essent a un procés.,c1e just tenir un fui!. on la se va Con-

-= 
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selleria -i aixo jo ha he visto perqu m 'he intere. al per veu
re-h - els leia que havien de fer, no ha hwicn fet i, en 
canvi, havien estat un any o dos (ancal , i alguns tres i, en 
canvi, Jlingú n eis ha aturat. i hi han po al gen l, amb una 
responsabi Jital per part de la s va onselleria, am un perill 
per a les persones. 

Ouant al tema de les baixes provisionals i baixes definiti
ves, evidentment, no serem nosaltres ni jo, qui vulgui el que 
voste esta dient aquí. El que nosaltres no volem és que 
segons qui conveneixi una baixa elefinitiva, perque hi ha 
hagut una notificació per pan ele 1;) Conselleria, segons di
uen, equivocada, i Ilavors la converteixin en provisional i 
puguin obrir I'hotel sense Ilaver fet tot el pla de modernitza
ció, sinó just fent el mÍnim, i ele manera for~acla per I'ajun
¡all1ent. Aixo és el que nosaltres no volem, perque informes, 
illforl11es juríelics, cI'un mercantilista, o eI'un administratil 'is
/iI . .. /'vliri, !vlallorca, (¡-informes jUI íclics , est;) plena ele ci -

I ment, Sr. Conseller, i voste, el que Ilavia eI'llaver fet, no é~ 
basar-se en un informe jurídico \inste el que havi;¡ d'have!" 
fe!. per sentit comú, si es posaven clients a un est;¡blimellt 
que no hi poelien ser , era actuar ;¡mh més for~il i aturar-ho. 
I si no té instruments jmielic~ per fer-ho. vnste. tot eI'una. 
havia e1'llaver eluit aquí, o Ila vi;¡ eI'havel fet e l elenet que 
toca per pocler-Ios teni!'. a fi eI'evitar una altra situació ielen 
tiC\. 

Jo, Sr. COl1seller, li puc assegmar que hi va haver, all11an
ca pel que jo conec. unes 2.000 places, aquest estiu, que 
varen ser utilitzaeles eI'aquest;¡ manera, just a un l11unicipi, 
2.000. 1 hi va Ilaver un establiment, on va venir un pseuelo
empresari el'aquests aventurers , que venia a llagar I'hotel pCl" 
I'estiu, perque tenia problemes cI 'ol'crboo/.:.ing a un altre lloc, 
a un hotel concret , que és l'Atlantic. i ho puc dir, i nosaltres 
110 e l varelll eleixar obrir i la Conselleria ele Tmisme, perque 
ell venia amb tot el que havien fet els inspector per revisar 
qU<ln fan el pla ele Illoclernització , que diuen que s'ha ele 
pintar la fa~ana, i fer aixo, i la Conselleria ele Turism e li va 
dir -com que jo no ho sé, just elic el que em varen dir- que, 
per que nosaltres no el deixavem abrir, si alla el eleixaven 
abrir, perque ell ho tenia bé. Teni;¡ baixa provisional. no 
definitiva , 

És a dir, som en una situació, en aquest cas que, si tenen 
baixa provisional, i han estal dos o tres anys tancats, perqué 
hagin passat, a partir del 91. la primera inspecció perque 
I'inspector li c1igui. a trflvés elel conven'i de la Il ei de moder
nització, que moelernitzin, ja poden obrir? Aixo és el que 
han feL És tOl aixo el que hem el 'evitar, Sr. Conseller, i no 
venir aquí, amb tot l'apareJl juríelic, kafkia, ele dir si amunt 
i si aval!. Aquí es tracta que la Conselleria ele Turisme, la 
seva, tengui instruments, si és que no en té, i si és que no hi 
ha forc;a per aturar-ho, per poder aturar aquests casos que, 
eotñ li repetesc, són una vergonya per la imatge turística que 
volem clonar i pel risc per a les persones. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tancar la qüestió, Sr. Conse
ller? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Miri, Sr. Pallicer, insistesc en 
el que he dit abans. Jo crec que aquí no s'aprovara el 
que voste digui o el que vos te l11antengui. S'aprovara el 
que esta escrit, si és que s'aprova. J voste no ha explicat 
aixo. Jo li cleman: realment aquesta proposta suposa que 
les baixes c1efinitives poden tornar a obrir? 1 voste no 
em contesta. L'article l admet aquest interpretació. 
L'anicle 1 eI'aquesta proposta ele Illodificació vol elir que 
un establiment en baixa definitiva des cle fa 5, 6, o 7 
anys, pot tornen a obrir si passa la Illoclernilzació. Aixo 
és el que vol dir aquesta anicle 1, i no el que voste cliu 
dalllunt la tribuna. sinó que el que s'aprov:m'l és el que 
está escrit aquí o es denegara. Esper que es c1enegar:l., 
perque crec que és una. insens,ltesa impressionant el que 
s 'aprovaria aq u í, 

Torn a insistir en el que li Ile dit abans: per que 
I'ajunlalllent no va tancar ac¡uest hotel') TOJ"Jl a insistir. 
Voste era responsable, COlll a regidO!", i la batlessa enca
ra lllés que VOStl~, de tancar un estalJliment que tan poca 
seguretat i tan poques conelicions oferia. Vostes tenen 
aquestes cOll1petencies, les cOl1lpetencies per fer tancar 
aquest establil1lent, pero no les empraren, no les aplica
ren. 

Miri, jo SOIl1 1110lt respectuós amb els informes jurí
elics, en aquest cas, informes deis Iletrats de la COllluni
tat AutonOl11a i per assegurar-nos més encara, informes 
externs ele la COlllunitat Autonollla, i som molt respec
tuós, i quan ens varen clir que eren situacions de baixa 
provisional i no definitiva, va ser quan varem autoritzar 
poder fer les obres cle 11l0dernització i poeler tornar a 
obrir. si les complien, obres que s'han complit i, a més, 
em consta que, fins i tot, J'ajuntal11ent ele Calvia, poste
riorment. Sr. Pallicer -i voste ho sap- ha elonat les Ili
ceneies cI'obres per fer-Ies. Mirill vos tes si hi estavell 
d 'acord. 

He d'acabat reiterant I'oferta que li he fet. Retiri 
aquesta proposició de J11odificació, que no dura l11és que 
a situacions pitjors que les que vos te esta comentant, la 
retiri i esperi, jo em compromet que, per part del Go
vern, hi haura una res posta adequada a aquesta proble
matica. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Tornal11 a emprendre el toril 
inicial, i en el torn a favor de la proposta, intervé, per 
part del Grup PSM 1 EEM, el Sr. Sallsó . 
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EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pallicer, 
ja en el mes de mar~ del 94, el Conseller de Turisme ens 
deia, davant una interpel'lació relativa a I'oferta turística no 
legalítzada, que no es deixaria obrir I'oferta obsoleta o I'ofer
ta que no ha passat la lIei de modernització. Pero no podem 
oblidar, Sres. i Srs. Diputats, que també reconeixia les difí
cultats per controlar aquesta oferta. La solucíó aportada pel 
Conseller va ser que es feien i es continuarien fent inspecci
ons. El nostre grup no dubte que aquests inspeccions es fan 
i que s'obrin molts expedients per aquest moti u, pero tampoc 
no dubtam que el que es fa no és suficient. 

Si repassam alguns deis titulars del mitjans de comunica
ció d'3quest estiu passat, veurem com el que deim s 'acosta 
molt a la re,ditat. Just per posar un exemple, n'he cercat un 
parell, i diré les clates, perque crec que és illlportant. Dia J] 

de maig del 94, titulars "Hotels sense lIicencia de turisme 
seran comercialitzats aquest estiu a Mallorca" . Dia 15 ele 
maig: "Vuit hotels ele I' i!la en baixa temporal demanen per
mís e1'obertura". Dia 16 de maig: "Hotels de Mallorca habili
ten soterranis i habitacions per ampliar la se va capacitat". 
Dia 17 ele maig: "EIs hotelers Illallorquins no respecten quo
tes ", Ilavors di u "EIs majoristes proposen a turisme que es 
permeti I'obertura d'hotels tancats pe'r aconseguir més llits" . 
Dia 20 de maig: "La Conselleria de Turisme utilitzara la via 
judicial per tancar hotels sense llicencia", pero baix, que és 
I'important i el que vull remarcar, diu: "Pressions d'entitats 
financeres per obrir hotelers". Dia 2 de juny: "El consistori 
ele Calvia paralitza les obres a J hotels que volien allotjar 
turistes irregularment". Dia 3 ele juny: "Turisme estudia 
autoritzat la reobertura d' hotels que tenen baixa elefinitiva". 
Dia 4 de juny: "Un hotel en baixa definitiva obri sense tenir 
autorització elel Govern" . Dia 5 ele juliol -ho traduiré així-: 
"Les xapuccs a hotels posen en el merca! 10.000 places 
il·legals". Dia 2J el'agost: "Jmmobiliaries de Balears 1I0guen 
mi Is d 'apartaments no controlats pel Govern ". 

He fet aquest repas per demostrar que la realitat ens 
delllostra que no va ser una cosa del mes de l11aig ni e1el mes 
ele juny, sinó que va ser una cosa continuada durant tot I'es
ti u. 

Jo crec que, elavant aquesta realitat. perque crec -i vull 
creure- que no tots els titulars són inventats. Alguna cosa hi 
havia. Aleshores, jo, davant aixo, crec que titulars com 
aquests que he llegit, no cree que facin cap bé al desitj que 
es té, des del Govern, i des d'aquesta Cambra, i que tots 
deim, de millorar la nostra qualitat de l'oferta turística. 

El que em preocupa de veritat, i preocupa el nostre grup, 
és que aquests titulars es poden repetir I 'estiu que ve si no es 
prenen totes les mesures necessaries. Imaginem el pitjor, i 
que es produeixi algun sinistre dins un d'aquests allotjaments 
il·legals. Val més, Sres. i Srs. Diputats, que no s'imaginin el 
caso 

".-

El simple fet que algú es pugui plantejar obrir nova
ment unes places obsoletes no su posa cap bé a la nostra 
imatge. Per aixo creim, Sr. Pallicer, que encara que, 
d 'alguna manera, el redactat no és el més adequat, ente
nem, nosaltres, el que no podem fer, i, a més, el Conse
Her , en la seva intervenció ho ha remarcat, que tenen 
moltes dificultats per tancar aquests edificis, fins i tot, 
els ajuntal11ents, perque la legislació no permet ser ener
gics i rapids en aquests casos. 

El nostre grup pensa que si la Ilei d'allotjaments 
turÍstics no ens serveix, aleshores, just per aixo, el nos
tre grup esta eI'acord en acceptar que, d'alguna manera, 
aquesta proposició de lIei passi a d iscussió, perque és 
lIavors quan el nostre grup, amb esmenes pertinents, 
millorara , o intentarem millorar aquesta lIei que, moltes 
vegades, hem posat en elubte. ljust per aixo, ho remarc, 
el nostre grup li donara suport. encara que he d'enten
dre, almanco per la illtervenció el e l Conseller, que aques
ta llei esta la mar ele bé, és igual si no poden, de qual 
que manera, tancar rapielament els eclificis que es troben 
en aquesta situació, aixo és igual, perque no volen mi
llorar la Ilei. 

Pero el nostre grup consielera que la Ilei és millora
ble, és possible millorar la Ilei en el sentit ele poder ser 
rapids i energics, eles del Govem, 110 necessariament eles 
elels ajuntaments, pero eles e1el Govern es pot dur a 
terme aquesta energia si, de qualque manera, s'ajuela a 
aquesta llei a poder-ho fer. Ara bé, si ja de principi 
eleim que la llei serveix, que tampoc no compareixi aquí 
el COllseller a dir que no és possible, perque no li ... 

El nostre grup hi esta elisposat, per aixo dóna suport 
avui a la proposició, pero també esta disposat que, si el 
Govern planteja qualque modificació que li suposi que, 
des de la Conselleria de Turisme tenguin més poder per 
actuar energicament qua n toca, i que no hagin de fer els 
mil expedients pertinents, ele manera que, mentre s'obri 
i es compleix I'expedient, veim que I'hotel esta obert. 
Per tan!. nosaltres , ele qualque manera, donam el nostre 
suport a aquesta proposició ele Ilei, pero també feim la 
criela al Govern que, qualsevol cosa que sigui emparar el 
Govern perque pugui actuar Illés rapidal11ent, tendra el 
nostre suport. perque crec que ha ele ser aixÍ. I per aixó 
he volgut dir que nosaltres enteníem que aixo era un 
call1Í, perque no modificarem la llei qué hi ha si no és 
en base a un camí el'aquests per poder fer esmenes. Si 
aquest no ens serveix, i el Govern, en tot cas, vol propo
sal' una altra cosa , el nostre suport també hi sera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Torn deIs grups que intervenen 
en contra. Pel Grup MIXT, el Sr. Peralta . No, en contra 
no. En contra, sí. Té la paraula el Sr. Peralta. 
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EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pallicer, 
com a defensor d'aquesta proposició de lIei, jo, la veritat és 
que, re peele de l qLle l<~cnicament representa aquesta propo
sieió de lIei, e ree Itle I onseller li ha dil, que la seva redac
ció 110 eSla gen afortunada, Si preci amenl el que e vol 
aconsegu ir és que aquesta Si tuació no es produeixin. el mé 
faeil ' que, si s ap rovassin < que los anicle , aqu Sl 
siwacion. e produirien, i' molt més de l que ' han produ"it 
fin ;'Ira. Per lanl. j er e I'apr vació d'aqu st dos artic le 
que aquí e'os I re IllCI1 seria totalment contraproeluent, 
després el 'aque la -xpo i , ió de motius que, l11és o manco, 
pot tenir paragraf que 'adapten a la realitat. i que poden 
ser bons, tl lgul'l deis IXlI'agrafs que hi ha a I'exposició de 
Jl1otius, pero el resultar final de tot aixo són dos articles que, 
I~ veritat és que no ajuclen a resolclre el pmblema. 

Jo crec que el que ajucla a I-esoldre el problema. si real
Illent el pmblema hi és. alllb la Illagnitucl que aquí s'ha 
volgut fer veure. és aplicar amb LOt rigor les nOrllleS que hi 
ha , en aquest momen!. en vigor. i clur a terme les actuacions 
que em consta que es cluen fin s ara 

len aixo ta1l1bé hi han ele col·lahoral- els a.iuntaments. No 
bast<l que un ajuntalllent es lrabi :1mb un,, -situació i des
prés ... No sé. jo supo!> que voste, quan esta va parlant. es 
referia a I'ajuntament ele Calvia. i em resulta estrany que un 
ajuntament, COIll el de Calvia. amb una gran experiencia en 
temes turístics. elavant aquest problema que li va sorgir. no 
fas capac; de poder tancar aquest hotel. Jo li posaré un 
exemple molt cIar. Jo. que he estat batle cl'un poble. també 
li tremé un cas concret i personal. eI'un hotel nou de trinca , 
no un hotel. sinó un hotel que es va obl'ir ele nou -varen 
acabar les obres i el varen abrir tot d'una, perque els interes
sava obrir tot cl'una- i els medis eI'extinció el'incenelis no 
estaven aelequats a I'obertura provisional d'aquest holel que 
es va fer , i. COI1l que no varen fer cas al requeril1lent que els 
va fer I·ajuntament. jo vaig clonar I'ordre de tancal1lent cl'a
quest hotel. i durant -no record si varen ser tres, o quatre. o 
cinc elies-. aquest hotel va roniandre tancat, no varen pod el 
aelmetre clients. varen haver d'anar a altres hotels que varen 
cercar per al1;1, fins que va resoldre aquestes c\eficiencies que 
tenia aquest hotel. I no va passar res. no hi va haver cap 
problema. 

En tot GIS. clavant aquestes situacions. aquell que ha ten 
gut experiencia municipal sap molt bé que no li han de fer 
por les qüestions juríeliques quan té darrera la forc;a ele la 
raó, en uns temes tan importants o tan greus com els que 
Voste denunciava aquí. elalt aquesta tribuna. Davant aixo 
s'actua, i si algú ha d'actuar juríelicament, ja actuara I'altra 
pan, que corri el propietari de I'hotel. no és I'ajuntament ni 
la Conselleria qui ha de córrer si aixo ... No, el problema, en 
aquest cas, és deis altres i, difícilment. en aquestes situaci
ons, quan es produeix el tancament, es dóna una solució al 
problema que hi ha i. n posiCriori el propietari ja s'espabila 
per arranjar la situació i. si realment és tina situació que no 

es pot arranjar, al final, evielentment, es tornara a pro
duir aquesta situació de baixa provisional o definitiva. 

Aquí hi ha hagut un altre portaveu, no es tracta de 
responelre a un altre portaveu, pero com que ha fet 
esment a una serie de coses, i ho elie amb caracter gene
ral, aquestes situacions no es poden basar, moltes vega
eles, única i exclusivament o fer un analisi el'aquestes 
situaeions per arribar a tlns resultats hipotetics, basats 
única i exclusival1lent en el que surt als mitjans de co
municació, en els titulars elels mitjans de comunicació. 
Perque, em cregui, em creguin i aixo ho saben vostes 
millar que jo: si algú, turistes, lour operalOrs o algú 
hagués ele fer el cas elel que surt als mitjans de COJ11U

nicació nostres. eI 'aquí, ele l'Est:lt, i ele la nostra COl11U
nit:lt. no vendria cap turist:l. Arribaria que no venelria 
cap turista, perque si hi ha hrutar als voltants elel... -i els 
primer ljue ho eliuen són els Ilostres l1litjans ele comuni 
caeió-. que si els meelis sanitaris no són els aelients, que 
si s'han intoxicilt o es poclen intoxicH no sé quantes 
eents ele persones ... Que passa Ihvors'l Que sembla que, 
home. I'oposició no es pot fer a través elels mitjans ele 
cOll1unicació. S'ha ele ser un ¡Joc més seriosos. No basta 
el que cliuen els mitjans ele eomunicació. Nosaltres tam
bé veil1l les coses, i, com es diu, una Ol'Onella no fa 
estiu , Que hi hagi hagut Ull problema puntual a un 
pune a un hotel, una qüestió- pUlltual no vol dir que 
aquesta situació sigui caotic:l total i que aixo ja sigui 
objecte ele fer una lIei. una moelificació. i arribar a la 
sit~ació que aquí s'esta plantejanl. És que arribaria un 
mOl1lent que hauríem eI'exigir al Govern ... 

Jo clemanaria al Govern, al Conseller ele Turisme, 
quines previsions té la Conselleria ele Turisme elavant el 
fet que hi hagi U;l terratrel1101, o un sisme marí i que es 
proelueixi una situació catastrofica. quins medis té, qui
nes mesures té preses, en aquest moment, elavant aques
ta situació'7 Jo, la veritat és que , COI11 dic , l'exposició ele 
motius té parts amb les qUClls es pot estar perfectament 
(¡-acorel, pero els medis que es volen posClr per resolelre 
aquestes qüestions. pura i estrictament puntuals, la solu
ció ele les quals crec que és actuar en el moment que es 
proclueix el problema i no necessiniament haver de fer 
aquesta pl'Oposta que es fa aquí que, a més, em sembla 
que és erronia. perque jo tenia entes que un establiment 
que esta va en baixa definitiva, per tornar a obrir, prac
ticament. significava que s'havia de fer tot nou i s'havia 
ci'iniciar, practicament ele nou, aquest hotel. 1 amb aixo 
que aquí es planteja s'a rribaria que. pel que es dedueix 
d'aquí, que una baixa pl'Ovisional i una definitiva es , 
practicament el mateix, quan, en realitat, no ho éso 

Jo crec que aixo són motius l11és que suficients per 
dir que no a aquesta proposició de llei. En tot cas, si es 
refa aquesta proposició en una altra direcció, en un 
altre senti\. en un sentit ele donar-li un caire diferent al 
que aquí s'ha plantejat. es pocl¡-a estudiar si se li pot 
elonar suport, pero. en aquest eas, evidentment, per part 
meva_ no li puc clonar el meu suport_ Molles gracíes. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PP-UM, el Sr. Palau té la 
pa raula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Estam davant una 
proposició de Ilei que, d'alguna manera, intenta modificar la 
llei que va aprovar aquest Parlament sobre els plans de mo
c1ernització d'establiments turístics , que va ser aprovada el 
juny de I'any 1990. Pero, de I'explicaeió del portaveu elel 
Grup Socialista, quasi quasi hem dedu'it que els problemes 
que hi ha sembla que són, sois, quasi quasi, un determinat 
establiment, i quasi quasi a un determinat municipio 

Jo no vul l dir la hase que ja ha elit un altre pOI·taveu, que 
unil orone ll a no fa estiu, pero ele totes maneres, el que sí 
vull dir és quc e l que no pot fer el Govern eI'aquesta COI11U 
nitat, per cada infracció que es pugui produir -realment, tal 
vegada va ser una infracció-. és fer una Il ei o modificar la 
Ilei . El que s'ha ele fer és fer - la complir, i adequ31· . amb les 
mesures que té al seu abast. perque aquesta Ilei es pugui 
eomplir . 

Jo crec que aquesta proposició ele llei es eleL~ haver pre
sentat ele bona fe o. fins i tot, per complir uIÍ tr8mit. pero jo 
no cree que, quasi quasi, es faci cap aportació, perque una ele 
c1ues, o hi ha mala fe quan s'explica, o es demostra que, 
realment, no hi ha un coneixement exacte de quin és el fun
cionament ele la Conselleria de Turisme quant a I'aplicació. 
concretament, eI 'aquesta Ilei a la qual hem fet eSll1ent abans, 
i qua n es refereix a les baixes temporals eI'establiments turís
tics . 

Sr. Pallieer, pel que jo conec, i, fins i tot, el propi Conse
ller ens ha donat copia eI'un expedient, perque queclas aquí, 
en el Parlament. per si voste el vol veure. pero jo li podria 
mostrar aquí un Ilistat en el qual es veu el proeediment que 
se segueix per a caclascun deis establiments que estan en 
baixa temporal i que es volen obrir, pel que jo conee primel 
es demana per abrir, clesprés es fa la inspecció, després, la 
propia Conselleria, i en base a la inspecció, li eliu quines són 
les obres que ha eI'executar i, una vegaela que aquestes obres 
s'han fet, es torna a presentar la inspecció. supervisa si tot 
esta fet com li han manat i, si esta fet, s'autoritza. Hi ha 
alguna cosa il'l ega l en aixo 7 Cree que no. cree que, fins i tot, 
és el que es preveu a la propia llei de moelernització d'esta
bl i men ts turísties . 

A més, li vull dir una cosa. Quan es tan aquestes inspecci
ons, en totes elles s'exigeix el compliment de I'article 4 de la 
lIei de juliol de 1990, en el qual figura que tot el relatiu, en 
materia de seguretat, contra incendis, i en materies sanitari
es, també han d'estar solucionades i arreglades. 

Per tant, permeti'm que li digui que jo no estic d'acord , 
O que ( ... ) d'acorcl amb algunes coses de I'exposició de mo
ti LIS, pero a m b la majoria de les afirmacions que es fan a 

1 'exposició ele motius -i després ja passarem a 1 'articulat
quan diu que la Conselleria permet que s'obrin produc
tes o establiments degradats, amb falta ele mesures de 
seguretat, que fan competencia deslleial. En el que sí 
puc estar d'acorel és quan diu "i alguns d'ells amortit
zats". És que és pecat que un establiment estigui amor
titzat? O és que tots els establiments que obrin han de 
ser establiments que encara estiguin pendents de pagar? 
Jo ho trob molt bé, que un establiment esta amortitzat, 
si compleix les mesures que se li exigeixen ele la Conse
Ileria de Turisme, faltaria més que no pogués obrir 
perque esta amortitzat: 

1 entrant ja en l' articu lat, Sr. Pallicer, jo li vull clir 
que hi ha dos articl es. Fins i tot em sembla que ha dit 
que a un hi havia una deficiencia, que s'havia de llevar, 
on diu "baixa provisional", llevar "definitiva". Sé, del 
primer article, li podríem dir, per que'l Amb e l primer 
31·tiele, només abunda en el mateix que diu la ll ei, en el 
l11ateix que fa 13 Conselleria i crec que no és necessari 
fer una a ltra Ilei, amb un altre anicle, pel' clir que s'ha 
de fer el que s'esta fent. Per tant. cree que sobra 3quest 
anicle, perque el que esta fent amb les baixes temporals 
la Conselleri3 de Turisme és, re3lment. el que la propia 
llei exigeix , 

. Ouant a l'anicle número 2, és el que, a mi, em deixa 
una mica confós. Jo no sé si aquí se'ls veu el p/ilmcro, 
perque, qU3n vostes diuen que ha ele fer la Conselleri3 
per deix3r obrir els establil11ents que est3n en baixa 
definitiva, jo entenc que vol clir qu e els establiments que 
estall en baixa elefinitiva, tenclran opció a tomar a abrir 
les portes, sempre i quan eompleixin el pla ele modernit
zació , i en aixo no hi estam d 'aeo rd, ni hi estam nosal
tres, ni hi esta el Govern, i s'ha dit per activa i per 
passiva. Nosaltres no estam eI'acord que els establil11ents 
que h311 causat baixa definitiva, puguin tornar a obrir. 
De que serviria tot aquest nombre de places que, elurant 
aquests anys, s'han clonat de baix3 elefinitiva i que, e1'al
guna manera, h3n redu'it 1'0fert3 que hi ha en el mer
cat? Que és, que la tornarem a posar en marxa? No. 
senyor. La propia Ilei eliu que, quan un establiment deis 
que estan en baix3 definitiva, vulgui tornar a obrir. 
s'haura d'adaptar a la normativa actual per construir o 
per obrir un establiment turístic, i entre aquestes coses 
haura d'adaptar-se als 60 metres quaclrats de terre ny que 
necessitell segons aquest lIei . 

Per tant, em digui que, tal volta, ha volia expressar 
d'una altra manera. El que ha dit aquí no és el que hi 
ha escrit pero, sen s dubte, nosaltres, amb el que esta 
escrit, no hi estam d'acord. 

Que aquesta lIei es podria reformar -em referesc a la 
Ilei que es va aprovar el juny del 1990- o, fins i tot, 
millorar? Segurament. Totes són millorables, totes són 
reformables, i el propi Conseller ha dit que el Govern.i3 

tenia un text per, d'alguna manera, cobrir alguna Ilacuna 
que hi pugui hav(4: i que pugui tenir un seguiment Illés 
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fort d'aquesta oferta que, c1'alguna manera, es vol obrir quan 
esta en baixa definitiva. ] nosaltres hi estam d'acord. Estam 
d'acord que duguin aquest text, pero que sigui un text fet 
amb rigor, un text estudiat i un text seriós i, quan el tenguem 
aquí, l 'estudiarem i. segurament, li donare m el nostre su
port. Pero en aquests moments, amb aquest articulat, em 
permeti, li hem de votar que no, a no ser que fes cas al que 
li ha dit al Conseller cosa que, a nosaltres, també seria la que 
més ens agradaria. Gr'acies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Hi ha intervencions en torn de repli
ca? Sí, té la paraula, en primer Iloc, el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLlCER I PUJOL. 

Gdcies, Sr. President. rvtirin. no ha passat Ull cas ni dos. 
Jo, personalment, canee que hi ha hagut 2.519 places Oll hi 
ha hagut clients en establilllents que no estaven en coneliei
alls i que havien estat taneats, almanco, un iln)' i que s'han 
aben i han funcionat. 

I si hem duit aquest<l proposició de Ilei aquí, a aquest 
I Parlament, és perque a un cas eoncret, que varem tenir a 
I UIl l11unicipi concret. no' es va poder fer res davant una 

I evidencia. ] jo aquí tenc un eserit firmat pel Conseller de 
Turisme, de 19 de julio\. on ho diu clal·ament. Diu "En rela
ción a lo que afecla a esta Consel/eria de Turismo, pongo el! 
SIl collocimiel1/o qu.e se ha instruido el correspolldiel1le e.rpe
diellle sancionador, de acuerdo eOIl la ley ... , reguladora de la 
función inspectora, al demostrarse, por el ciLado informe, 

1 efectuado por el ing,eniero industrial jefe de. Ilegociad~ léc.,:i
co, que la lIlStalaclOn de medIdas de segundad y proleccLOIl 
col1lra incendios, 110 está completa, de acuerdo COIl lo dis
puesto en el decreto 13185. de 21 de febrero, por el que se 
pian nuevas medidas de seguridad y protección cOlIlra incell
dios en eSlablecimiel1los tur/sticos" . I al final, -si vol ho pue 
Ilegir toL i donar-li una copia, perque vegi que no Ilegesc 
just el que m'interessa-: "y e/1 rclació/1 COIl el cÍlado expc
diente, y a cu.a/(juicr otrO que sc pudiera inslruir contra los 
propietarios o explotadores del hotel C/1 cuestióll -no die el 
n0111- podrá esc ayuntamiento, si lo dcsea, personarse e/1 cl 
mismo, por parle il1leresada, de acucrdo CO/1 la antes citada 
ley 30/92 ", cosa que varel111.=lemanar eljuliol, i encara no ens 
han contestat. També duc la carta aquí, si la vol veure. 

Continuu: "Por aira pane, le manifiesLO que al no poder, 
según la legislación vigellte. procederse al cierre del estableci
miento de forma inmcdiata por pal'le dc esta COllselleria, se 
efectúe diclw cierre por parte de eSle ayuntamiento". Evi
dentment, l'ajuntament va mirar tota la legislació per veure 
si podia tancar J'hotel, pero no el podia tancar, perque en la 
lluita contra incendis no és competent l'ajuntament, és com
petent la ConseJleria de Turisme. 

1 nosaltres només volíem aportar, al Govern i a la Conse
lleria ele Turisme, aquest instrument, perque hi ha una Ilacu
na. ens agracli o no. per evital qualsevol problema que hi 

pugui haver en risco ] li pue dir, Sr. Conseller, que ho 
hem fet amb tota la més bona intenció, i són vostes que 
ho haurien de fer, aixo, perque llavors els problemes, 
com veu, ens vénen sobre els ajuntaments, amb el des
prestigi de la zona, si hi ha qualsevol problema, que hi 
pugui haver i que hi podra haver, perque fins ara hem 
duit molt sort i, per tant, davant qualsevol deeisió, da
vant qualsevol acte, encara que ho faei un humil regidor 
de poble, hi ha d'haver unes gotes d'estadista. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Pallieer. En tom de replica, també, té 
la paraula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Sí, gracies, Sr. President. Bé , només remarcar que, 
e1ins la nostra interveneió, quan hem parlat ele mitjans 
ele cOll1unicaeió, no hel11 parlat d'un mes ni e1'un mitja 
ele cOlllunicació. Hel11 parlat ele tOt5 els Illitjans de COIllU
nicació i e1'un període ele més ele cinc mesos. Davant 
aixo. i e1avant eom ha discorregut el e1ebat, 110saltres, a 
la intervenció, Sr. Pallicer, jo he volgut e1ir que aéJuest 
text talllpoe no era el que nosaltres voldríem.EI fet que 
aquesta proposició de Ilei no passi per endavant vol dir 
que el nostre grup no la podra esmenar dins el sentit 
que li he volgut donar en la intervenció que jo he fet. El 
nostre grup s'abstendra, en aquest cas, perque entenem 
que la 110stra intenció era votar a favor si aquesta pro
posició ele llei passava endavant i la poelíem eSlllenar. 
Vist que nosaltres no podrelll presentar les eSl11enes 
peninents, tampoc no estam cOl11pletal11el1t e1'acord amb 
el text. Per tanto crec que la nostra abstenció és més 
aelequada en aquest caso 

EL SR. PRESJDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Interveneions en contrareplica? 
Sí, Sr. Peralta. té la paraula en primer Iloe. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Jo només vull insistir, ja que s'ha tornat a parlar del 
tema deIs mitjans ele eOlllunicació. en una cosa que he 
dit abans. Si, pel que surt als noso-es mitjans de cOllluni
cació, hagués de venir algul1 turista, no en vendria cap 
ni un. Jo cree que aixo, encara que sigui ja a les dan'eres 
e1el Parlament, és hora que algú ho digui, i tal vegada jo 
SOlTl l'únic que ho puc dir sense tenir tants problemes, 
perque els problemes ja els he tengut, amb els mitjans 
de comunicació. Pero, la cosa esta clara. Amb el tot el 
que, de vegades, a J'estiu, surt als mitjans de comunica
ció, és que no vendria ningú. La sort és que els turistes, 
i els tour operators i el món turístic de la nostra Comu
nitat Autonoma van per una banda, i el que diuen 
aquests mitjans, que aquÍ es treu com a exemple, o com 
a qüestió, va per una altr¡¡ . Aquesta és la sort que tenim, 
i que sigui per 1110lt5 anvs aixÍ. 
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Molt breument, per dir-li al Sr. 
Pallicer que estic d'acord que hi ha hagut casos. N'hi ha 
hagut, n'hi haura I',any que ve, i n'hi continuara havent-hi 
cada any, no sois en turisme, infraccions a qualsevol normati
va n'hi haura, pero, per alguna cosa hi ha un procediment 
sancionador que és el que ha de perseguir aquests casos, no 
fer una lIei cada vegada que es produeix un cas d'aquests. 

Pero voste diu: és que amb la lIei o amb la normativa que 
ara té la Conselleria ele Turisme no es va poeler fer res per 
solucionar aquest cas. ljo li elemanaria: i amb la seva propos
ta, es podria fer alguna cosa? .. 'Lmic que aporten vostes, amb 
la seva proposta és que els establiments que tenen baixa 
elefinitiva, a partir eI'ara, sí que poclrien abrir si fessin les 
reformes. Bé, si li sembla que aquesta proposta soluciona el 
tema, m 'ha expliqui en un altre moment, perque jo no ha he 
entes. 

Que hi ha lIacunes? Naturalment, que n'hi ha. 1 el p(opi 
Conseller ha anunciat que el Govern ja té un text, practica
ment acabat, per entrar a aquest Parlament i que s'aprovi, a 
fi que quecli una cobertura legal més grossa. Pero, en aquests 
moments, tots sabe m que no li podem clemanar que I'entri 
elel1la, ni que I'entri eI'aquÍ a una setmana o quinze dies, 
perque, al cap i a la fi, no ens serviria per res. Si li pogués
sim donar tres mesos, jo seria el primer que votaria a favor 
que, elins un terl1lini ele 3 mesos, es presentas aquesta lIei, 
perque tot la poguéssim estudiar, la poguéssim tramitar i la 
poguéssim aprovar. Pero, en aquests moments, tot ho sabem, 
som al fi nal el 'u na legislatura, no la poden presentar i, per 
tal11. cree que el que s'ha fer és continuar amb la lIei que 
tenim aprovada ja, des de juny elel 90, que crec que, almenys, 
és una Ilei que esta estudiada, va ser debatuda en aquest 
Parlament, i crec que, fins ara, ha donat un reneliment molt 
important quant a la modernització de I'ofert<l turística. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Palau . Acab<lt el deba1. deman a la Call1hra 
si pren o no en consideració la proposició de lIei 411. 

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? 

14 vots a favor, 28 en contra, 8 abstencions. En conse
qüencia. no es pren en consideració la proposició de llei 411. 

V.- Debat del dictamen de la Comissió d' Assumptes 
Institucionals i Generals del Projecte de Llei RGE 
núm. 4365/94, de modificació parcial del text de la Llei 
2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears. 

Passal1l al darrer punt de I'ordre del dia, que té per 
objecte el debat del dictamen de la Comissió d'As
sUl1lptes Institucionals i Generals, sobre el projecte de 
llei 5365, de modificació de determinats articles de la lIei 
2/89, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comu
nitat Autonoma. 

Passarem, en primer 1I0c, al tom de defensa de les 
esmenes del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. S'ha co
municat a é\questa presidencia que intervendran dos 
diputats, el S\'. Sampol i Mas i el Sr. Orfila. Té la parau
la. per defensar les esmenes e1el PSM 1 EEM i per fixar 
posició en relació a les del Grup SOCIALISTA, en 
primer 1I0c, el SI' . Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A pesar 
que algunes esmenes s'han acceptat e1urant la t2:amitació 
en ponencia i en comissió. helll cregut intéressant man
tenir-ne unes altres que creim que, encara que no facin 
referencia molt bé a la intenció ele la iniciativa present3-
ela pel Govern, millorarien la lIei ele funció pública. És 
a dir, hem aprofitat aquesta tramitació per intentar 
Illillorar el text segons el nostre punt de vista. Algunes 
esmenes es podrien qualificar <lmb caracter tecnic, i les 
altres tenen un calat molt Illés polític com veuran a 
conti n uació. 

L'esmena 551, em sembla que és la primera, efectiva
ment, fa referencia a la substitució ele raparlat 2 del 
projecte de lIei. Al nostre entendre quedaria molt més 
cIar que, en els casos ele funcionaris que tenguin la res
ponsabilitat de salvaguarda elels interessos de la Comuni
tal Autonoma de les IIles Balears, es faci constar ja a les 
propies convocatories d'ingres o ele provisió ele Ilocs de 
treball, que aquestes places estan reservades a funciona
ris ele nacionalitat espanyola. La intenció és obvia, 
aquesta intenció és també a I'article e1el projecte ele lIei. 
pero entenem simplement que aquest redactat és molt 
més contundent i que, a la propia convocatoria s'hauria 
ele fer constar la reserva d'aquests Ilocs de feina. No 
incidiré massa més en aquesta esmena. 

La número 553 fa referencia a I'apartat 2 B, que 
regula les excedencies voluntaries en casos d'adopció 
d'un fill per part de pares funcionaris. Al nostre enten
dre, queda un buit dins la lIei, i dins el paragraf que es 
proposa, i és una figura que ja esta reconeguda en casoS 
d'adopció, que és la figura de l'acolliment, que seria la 
passa previa a la concessió de I 'adopció definitiva. Si no 
recollim aixo a la !lei de funció pública, es pot donar 
una paradoxa, que- un pare pugui exceelir a I'excedencia 

==================================================================================================~---~--



DIARI DE SESSIONS / Núm. 144/28 de febrer del 1995 6019 

I'Olunl¿lria per adopció el'un f ill , t I v gada, i meso, o un 
meso després d 'estar ja en el cu ic1at efec tiu del fi ll , i ón el 
mesos C]ue haura tengul 'lC]uell fi ll en (ldopció en la figura 
ri acollimen t, q ue esta ree negul I er 1".'Illlorilal cOl11petenl. 

Per tant, nosaltres entenem que, des del mateix moment 
que les 3utori lats confien el fill als pares, que encara no 
lenen I'ad pci' definitiva, sinó que estan en aquesta figura 
transitor ia d 'acolliment, ens sem bla logic que ja aquest fu nci
onari 1 ngui cIret a sol'licitar I'excedencia voluntaria. 

L'esmena 555 fa referencia a I'article qu e regula les situa
cions de serveis especials i, simplement, proposam estendre 
lota aquesta figura a la situació de se rveis especials a totes 
les figures que estan prev istes i que ja esta n aprovaeles mit
j31lc;allt Il e is el 'aquest Parlament. Parl am elel Sínelic ele Greu
~es. del Co nsell Consultiu, el e l Parlall1ent ele les IIles Balears . 
del Consell Assessor de Radio Televisió Espanyola etc. etc. 

He anal rapid per poder-me estenclre uns Jl10ments més 
éll una eSl1lena que, al nostJ"e entenelre, és la ele Jl1és ca lat 
polític, que fél referencia a la necessitat cl"acreclitélr el con ei
xelllent de la Ilengua catalanél en les proves ele se lecció ele 
personéll. Concretament, el P,l ragraf que in troeluúll éso 
lextualment: "En el procé'i de selecció S'héllll'!l e1'acreelitar el 
coneixement ele la Ilengua cauliana, propia ele les Illes Bale
"rs, en la seva expressió oral i escrita". Veuran, hauran ob
servat que aquest text és calcat ele la Ilei ele funció pLlblica 
catalana que va ser ob.iecte eI'un reclll"s el'in co nstitllcionalita t 
i. afortunadament, el Tribunal Constitucionéll va fallar a 
favor de la constitucionalitat el 'aquest anicle. 

M'agradaria , s i t~ nc temps . reproeluir, tant uns paragl'afs 
ele la defensa que en va fer el Sr. Miquel Co ll i Alentom, 
President aleshores elel Parlil1llent ele Catillunya, com alguns 
paragrafs ele la sentencia. Procuraré ser cmL Sr. President. 

Deia el Sr. tvliquel Co ll i Alentorn, clia 29 ele novembre ele 
1990, qu e "un clesconeixement raeli ca l ele la utilització elel 
catala a Catalunya -i vostes. per filvor, Ilegeixin, <1lla on e1iu 
Catalunya, riles Balears-, suposa no valorar I'express ió Ilen
gua propia ele l'Estatut i oblielar el que clisposél la Ilei ele 
normalització lingüística ele Ca talun ya, cosa ele la qual es 
despren que un cert coneixement, per elem enta l que sigui, el e 
la Ilengua catalana, és, en la practica, imprescindible per a 
b funció pública que exerceix el seu treball a CatalunYél". 1 
~fegiél: "S'ha ele tenir en compte ¡-especial esfon;: que s'ha 
je realitzar per superar I 'etilpa cl"opressió ele la llengua catil
lana, cosa per a la qual e ls poders públics, eI 'acord amb I'a rti 
: Ie 9.2 ele la Constitució Espanyola. ha uran ele ser beligerants 
~n la promoció de les condicions socials per fer reals els 
jrets lingüístics del poble catala -aquí eliríem elel poble de 
les IIles Balears-". 

El Tribunal Co nstitucional va fer seves aquestes paraul es 
l. a la sentencia, va dir aquestes paraules: "Se establece así 
Il~l régimen de co-oficialidad lingii{c;tica que rige en el lerril o 
"1 0 d.e la Co munidad Alltónomo de CawlllJin, del que se deri
ir¡ ({l/e el cn tolán y el castellallo deben sa l/sados preceptil'(/' 

--

mente por la Administración en la forma determinada 
por la ley -i feia referencia a la lIei ele normalització 
lingüística- y que el cataláll sea lengua propia de la 
administración territorial catalana ". Afegia el Tribunal 
Constitucional, escoltin bé: "Una lengua es oficial cuan
do es reconocida por los poderes públicos como medio 
l10nnal de comunicación en y entre ellos y en su relación 
con los sujeLOs privados con plena validez y efecLOs jur{
dicos. El establecimiento de un régimen de ca-oficialidad 
I ingüúlica en una parte del lerrilorio del Estado 110 

contradice el principio de igualdad de los espaJÍoles en 
todo el lerriLOrio nacional". Afegia, ja finalment que 
aq uest era un requisit totalment justificat i equitatiu. 

No és la primera vegada que c1ebatem la necessitat 
que a les proves ele selecció els funcionaris, a distints 
n ivells, acreel i ten el coneixement ele les d ues Ile ngües 
ofic ials ele 1;\ Comuni tat Autonol11<l ele les IIles Ba lears. 
Fins ara hCI11 tengut un resultat negatiu. Nosa ltres ente
nCIl1 que, elesprés c1'élquesI8 sentencia elel Tribunal 
Consti tu cio nal, que crec que situari a en la inconstitucio
nalitat una Il ei ele funció pública Cjue no exigís I" acreeli 
tació elel coneixement elel cata la, hamia ele ser tengu t en 
co mpte i. tal vegaela, seria un bOIl fincli ele legi sla tUl a. 
Moltes gr:1c ies. 

EL SR. PRESID E1\iT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Sr. O rrila, la se va intervenció . 

EL SR. ORF1LA r PONS: 

G racies, Sr. President. La Ilei 22/1993, ele 29 de ele
sembre, ele Medidas fiscal es de reforma del régimen 
jllddico de la función pública y de la protección por 
desempleo modifica , a la seva c1isposició aelelicional nove
na, el regim ele provisió ele Ilocs el e feina de funcionaris 
cJ"aelministració local amb habilitació ele caracter nacio
nal i, conc retament, en el seu apartat 2. estableix taxati 
vament que s'atribueix él les Comunitats Autonomes la 
competencia el'execució en el marc ele la legislació basi
ca de l'Estélt so bre c1assificació ele llocs ele treball, els 
nomenaments provisionals. les comissions de serveis, les 
aC lll11ulacio ns i les permutes elels Ilocs ele treball reser
vats a funcionaris de J'aelministració local amb hab ilita
ció de caracter naciona l. 

19ualment, la Ilei de mesmes eI'acompanyent deis 
pressuposts generals de l'Estat de 1995, és a dir, la Jlei 
42/1994, de 30 de desembre. estableix, a I 'anicJe 64, que 
les resolucions ele nomenam ents de funcionaris interins, 
a proposta de les corporacions locals, per ocupar per 
raons de necess itat eI'urgencia lIocs de trebal! reservats 
a funcionaris de I 'administració local amb habilitació el e 
caracter generaL s'efectuaran per I'o rgan competent de 
la Comunitat AutonOl11a . 

L'esmena 557/95, que presentél el PStvI 1 EEJvL pre
tén que siguin els Consells Insulars qui executin aquestes 
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funcions , amb coherencia amb el fet que aquest Parlament 
va aprovar, a finals del 93, la lIei d'atribució de competenci
es als Consells Insulars en materia de regim local. Entenem 
que els Consells poden executar perfectament aquestes funci
ons que les dues lIeis esmentades atribueixen a la Comunitat 
Autonoma, amb una excepció , i és la referida quan corres
ponguin a 1I0cs de treball deis propis Consells Insl1lars, dei
xant, en aquest cas, I'execució al Govern de la Comunitat 
Autónoma. EntenelT! que la nostra esmena és perfectament 
aprovable, i que conté una proposta lógica que, a Illés a 
Illés , connecta amb el fet que els Consells estiguin gestionant, 
des de fa més d ' l1n any, les major part ele les competencies 
que tenia la Comunitat Autónoma en materia de regim 
local, que els va atribuir per !lei eI'aquest Parlament. Es trac
ta eI'un serrell -en castella Ull fleco- que, en materia de re
gim local. i des d'una actitud profundalllent insulClrista. e nte
nel1l que e ls Consells Insulars estan perfectalllent capacitats 
per dur a terme aquesta funció i que, a més a més, ser~ 
positiu CHa als aellllinistrClts i cara al funcionalllent de les 
corporacions locals. Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Passam arCl al torn ele defensa de les 
eSlllenes elel Grup Parlament:Hi SOCIALISTA. Té la paraula 
el S¡:, Obraelor. 

EL SR. OBRADOR 1 MORAT1NOS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Les es menes volen 
millorar o modificar un text d'un projecte de lIei que pretén , 
ell Illilteix, modificar la lIei ele la funció pública. la lIei 2/89. 
Ho fCl motivat per tres lIeis concretes: la Ilei 17/93 . ele 23 ele 
elesembre, on es regula I' accés a la funció pública, diríem, 
clins sectors de la funció pública de ciutaelans deis altres 
estats membres de la Comunitat Europea. Ho fa també en 
funció eI'una modificació de la Ilei 22/93, de mesures fiscals 
ele reforma elel regim jurídic ele Iz¡ funció pública i ele pro
tecció per I'a tur, que introelueix elements. també. COI11 ha 
explicat el Sr. Orfila, que modifiquen o que requereixen una 
moelificació o una aelequació ele la propia lIei. 1 ho fa, elarre
rament. per la lIei 42/94, que és la Ilei eI'acompanyent elels 
pressuposts generals ele I'Estat ele I'any 95. 

Entenelll, per tant, que es tractava, en aquests mOlllents, 
no d 'entrar profundament e;n la própia Il e í, que va tenir un 
grau ron ele consens en el moment que es va aprovar en 
aquest ParIament l'any 89, sinó el'adequar una lIei, per tant. 
d'una situació nova que venia motivada per aquestes tres lIeis 
que abans he esmentat. 

. Per aixó mateix, les nostres propostes, les nostres modifi
cacions, les nostres esmenes pretenien millorar aquest text i. 
en aquest sentit, n 'hem deixat set vives, que són les que vo
lem proposar en aquest pie, perque se'ls do ni suport. 

La primera de totes és perque entenem que, dins la moeli
ficació ele la Ilei, quant a I'aclequació ele la lI e i 17/93 de possi
bilitats d'entrada ele ciutadans ele les altres comunitats, ente-

nem que es fa una transposició de la lIei estatal quan diu 
que el Govern -en aquest cas, el Govern de I'Estat- sera 
qui senyalara aquells \locs que, per raons estrategiques, 
per raons, per tant, de funcionament del propi Estat 
s'exclouen, o més ben dit, les que s'inclouen dins aques~ 
ta oferta deIs ciutadans de la Comunitat Europea. Nos
altres entenem que, donades les dimensions de la propia 
Comunitat nostre, seria més adient, en base a aquest 
mateix article que faculta els governs de les Comunitats 
Autonomes per fer el mateix dins I'ambit de la Comuni
tat , seria millor que aixo ho fessin les própies bases de 
convocatoria, que es regulas dins les bases de co.nvocato
ria de les propies places, perque així donaria Iloc a una 
defensió, o evitaria una indefensió, de poder recórrer 
dClv ant qUCllsevol d'aquestes places. l entenem que aquí 
hi hauria un proble ma, que podria ser interpretat , fins 
i tol diríelll apel'lal, per efecte d'exclussió ele segons 
quins ciutadClns i sego ns quines places. 

Després, concretament. 1'z¡ltra esmena nostra, que és 
una esme nil in VOCCé' que present8rem a la ponencia, i 
que s'accepta com a tal i que és una esmena tecnica que 
pretén reconduir un text confús ,que es va presentar com 
un nou article 49 bis a la Ilei ele la funció pública 22/89. 
1 és perque és un anicle, precisament, que ve a marcar 
tot e l paper importantíssim que pot tenir ele cara ill 
futur e ls 1)lan5 d'ocupació i entenem que , dins les esme
nes presentaeles. es feia a tres apartats eliferenciats, con
cretament a la 1110dificació ele I 'article 71 ele I 'esmentada 
lIei ele funció pública i a I'addicional 15. Entenem que, 
abans eI'entrar, elins les elefinicions i aplicacions elins 
aquest anicle 71 i dins I'adelicional 15, ¡'anicle 59 hauria 
eI'introeluir el concepte ele plz¡ c\'ocupació, com es elesen
volupa, quins efectes té i com es pot corregir . Per aixo 
mateix, I'esmena que presentavem a aquest a nicle 59 
bis, a I'article 4 del projecte de lIei que inclou un article 
nou, 59 bis. a la lIei de funció pública. el text que nosal
tres proposclvelll tenia una articulació , almanco, tecnica , 
més aelient que la que venia del Govern. Per aixo elefen
sam aquesta eSl11ena que, precisalllent, entenem, pot 
Illillorar el text. No canvia. en absolut, els criteris que 
s'han mantengut durant tota la Illodificació de ¡'articu
lat. pero sí que ll1illora la interpretació i la utilització 
eI'aquest article, importantíssim dins la Ilei, cl'a plicació 
deis propis plans cl'ocupació. 

Manteníem, després, un article, en concret I'esmenil 
490, que preteni a una adequació. si bé la lIei general no 
ho feia -era una qüestió tecnica- que, a I'hora d'indem
nitzar no es tenguessin en compte només els anys, sinó 
també la part proporcional d'aquests anys, com fa la lIei 
general, com fa, fins i tot, la própia modificació de 
I'estatut deis treballadors que es va aprovar I'any passat, 
dins la reforma laboral. Per tant, enteníem que el man
teniment d'aquesta proporcionalitat era de justícia a 
l'hora d'aplicar les inelemnitzacions, precisament, per les 
forsoses, diríem , a turades cI'aquells 1I0cs de feina que 
no es poden ocupar. 
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Després ma nteníelll I'esmena 479 c¡u enteníc l11 que 
3cticallle nt, aquesta res rva de 110" es veni a l11arcal1l reite
ja l11ent di ns I'article 72, apar tat 2 b, i crei m que aixo 
lauria de fer s n. e I erj ud ici del previsl , precisamen t n 
uesl apartat, que, din la propia Ilei, é reileraliu, pero b 
,ponanl marcar- ho obre la re erV(l le 11 c d reina. 

Com a darrera, manteníem J'esmena 485, que pretenia 
le, a I'hora de fixar les indemnitzacions, es tengués -com se 
I tenir en compte a I'hora ,eI'aplicar qualsevol ti pus d'in
:mnització- no la prorrata de tot un any, si nó la darrera 
ensualitat percebuda pel funcionari, al qual correspongués 
luesta jubilació anticipaela a la qual feia referencia aquest 
ticJe. 

Oesprés, la supressió -que creilll que és una qüestió tec
ca- del punt 1 ele I'article 15. perque ja ve prou explicat 
ns els apartats anteriol's. clins ¡-apartat primer. 

Alue ·te . mene. per tan!. no pretenien modificar SUb5 -

nci"" lenl el projecLe ele Ilei presentat pel Govern. sinó que 
que volien . ra léI millora tecnica eI'aquesta reforma, i que. 

,ns un<l 1':1 namen, més logic. i1LJuest<l I'eforllla es pogues 
)Iicar per I'aplicació. insistesc. d'aquestes Ileis . 

En referencia a les esmenes pre5ent:tcles pel grup del PSl'vl 
EEM, li volem dir que nosaltres donarem suport, evi

entment, a l'esmena 55 l. que correspon a- I'esmena 483. 
resen lada 1 el' no alu·es. a /'eslllena 55. ¡ambé. en absten
rem a 1:1 555. (1 1 rov<lrem la 556 i en, ab lenclrem en la 557. 
erc¡ ue en tenem , en la qü stió. per exe lll ple, ele transferencia 
15 o n el! Insu lars, que és una qüe. lió que. en aquesl5 
10ments. no eS la prou madura. perque es pugui aplicar. 
lOÓ que. él més podria provoc:tr. dins la própia COlllunitat. 
11 ac¡ u I mame nt que, fin$ i tot, parlalll cl"obrir les portes a 
)(S I ciuracllln , ele la COl11unitat Europea, podria provocar 
iscriminacions clins les noso-es illes que no afavoririen el 
~ntit de la nostra Comunitat. ele cohesió de la nostra COIllU
¡tat. 

Aixó és la postura. per t<lnt. del nostre glup. i demanalll 
15 diputat5 que donin suport a les nostres esmenes. perqué 
Iltenem que pretenen millorar el text e1'aquesta reforma pe! 
er-)a més efica¡; a J'hora de dUI'-la <l la practica dins J'ambit 
le la funció pública. Moltes gracies. Sr. Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Altres grups'l Sí, Sr. Pascual, té la 
¡araula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Volem anunciar un vot 
'avorable a l'esmena del PSM que fa referencia a la [lengua, 
a 556, perque entenem que ha de pesar més el fet del conei
(ell1ent de la lJengua catalana per a l'accés a la funció públi
:a i. per tant. li elonarelll suport. 

Respecte de les altres, hi haura una abstenció, en e l 
sentit que, per exemp le, la d'acolliment, a la qual ha fet 
referencia el Sr. Sampol, és una cosa que podria donar 
molts prob lemes, perque hi ha acolliments que són pre
adoptius , n'hi ha que no ho són, és una qüestió 1l10It 

complicada i en tenem que, quan hi ha una adopció és 
quan hi ha d'haver e ls perm isos i no quan hi ha els 
aco ll iments. 

Podria fer referencia a a lu'es es menes, pero crec que 
no va l la pena, són de caracter tecnic, i ens abstenelrem , 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Martínez de Dios, té la 
parau la. 

EL SR. J'vIARTiNEZ DE O JOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Bien. voy a trat:t!' ele ser muy 
esquem:1tico en la determinación de I;¡ postura de este 
grupo respecto a las eflll1iend;¡s que todavía han quecla
do vigentes en este pleno en el cleb:tte relativo a la modi 
ficación ele la ley de la función pClblic;¡ de Bale3res. 

En primer lug3r. las enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario PSM 1 EElvl. :t l:ts que se acumula 
13 del Grupo Parlamenta, io Socialista -ISO. consicler:tmos 
que , en el texto del proyecto del Gobierno. que no reco
ge , por otra parte. nada más que las determinaciones ele 
la ley que aprobaron las Cortes en materi(1 de función 
públic(1, gar<lntiza perfectamente la posibilidad de que 
estén garantizados los puestos de trabajo que tengan 
responsabilidades o que tengan cierta salvaguardia y, por 
lo tanto, no deban de ser establecidos en los concursos 
a favor de púsonas de otras naciones ele la Unión Euro
pea. 

En cuanto al resto ele las enmiendas elel Grupo Parla
mentario PSM J EEM, hemos de señalar lo siguiente: la 
553, realmente, tiene parte de r(lZón en lo que aquí se 
ha expuesto, pero como el texto no articula. de m3nera 
clara y precisa. la regulación ele medidas previas a la 
aelopción que, en todo caso, no pueden ser nunca supe
riores a los tres años eJe edad de l:t persona que se acoge 
en adopción, es decir , elel niílo, consideramos que, por 
esta razón, no debe elársele apoyo v continuar con el 
texto elel proyecto e1el Gobierno. 

En cuanto a las enmiendas que hacen referencia -la 
555- a la situación ele excedenci3 forzosa a favor de 
funcionarios o personal que esté al servicio del Parla
mento de las Islas Baleares, del Consejo Asesor de Radio 
Televisión Española de las Islas Baleares y elel Consejo 
Asesor Económico Laboral o destinados en el Tribunal 
de Cuentas. en el sentido que se creen. estas situaciones 
amplían. en un concepto que no esti precisamente. 
previsto en la propia reforma ele la ley de las Cortes 
Generales, puesto que hay que tener en cuenta que est;1 
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e pe iali zaci ' 11 relativa a la iluación de excedencia especial 
cle cI 1 rmin3 lo funci nario ' está en faz' n de su ad cri¡ -
ci' n a el terminad s organi 1110 cuando como en el caso del 
Tribunal el lent con land n un cuerp ya p rt'ecta 
mente establecido, esta' ituacione n de excepcionali lad. 
Por lo tanto, amp liar! a Otras situa iones n nos pare 
I 'gico. 

En cuanto a la enmienda 556, que se refiere a la selección 
elel personal que aspira a las pruebas de la Comunidad Autó
noma , que tengan qu acreditar su con cimienlos en cala
lán , efeclivamel1le, aquí n se u'a ta ya 1 una modificación 
del t XIO n sí, ino de la l' pia ley ele In fLlll ción pública. 
Cll artículo 4- dice que. los qu superen 1:ls pruebas elec 
livas. deben nCr ditar us con cimienlO elel c\lta lán ral) 
escrilO, Lo qu pa a e.!> que In enmienda ulrim l ele 1 que 
vicn a cominua ión el e te anícul . qu' e : "En ca '11 -

l1'CI\' i< . tllI tI ~lr~ n comp"ol11etido ' a In realiza i ' n 1 curso:> 
que. C(.,)1l e a finé'l licl fld. orgi1niza la 'onlulli lael ulónol1la It' 
la 1. las Baleare :l I re -enlar I erLificacl ele ap ,'ovech:l
miClHt e rrespondi nI lO. lec ir. ljU se e rcen¡1 \1110 le 10\ 
I r cho ' que h ,tien alglll1 fun 'iOMI I'io IU n <iCl'edile 
uficicl1 temen l.e el con cil11ient el I c ltalán al pá, al' la, 

pn,ebns . ele li v'! . D ~ La maner ... se m c1ifica el <ll'l.icuJu. 

n cu, nlO n la última de la enmienda ' le e l grUI , I:l 
elefenclida por el r. Orfila, Sr, rfi la, lIste .1 e ha anticipado. 
L:t li p i.ciÓn (el icional n vena , lo (lI1i o que viene a e ta -

I c 1', es una lrall'ferenciil a favor, pI' vision< 1, para tle tio
nes nlll Concr la ,l11l1 I 1Illluale ', no definitiva en 1<1 
a Ijuclicaciól1 le p laz le funcí 113rio$ ele \1ombrami IHO 

nacional nel~l11bil 1· laadmini·traciÓn·loc 1.la jecuci ' n 
ele la ~ mi mas, p ro claro, LO lo esto queda re ervé'ld al h -
cho ele ClLl > e dicten las norma c0ll111ell1enlar ia pnra 1:1 
ejeclI ión ele esla di 10 ición, co <t que no ha teni 1 luga r, 
P l' tra pane. usted prescinde elel conceplo de los porcenta 
je que el párrafo primero el esle artÍl:u lo tnblece. 

En cuanto a las enmiendas del Partido Socialista Obrero 
ESp;U101. la enmienda ill vocee es la única que, he de I'econo~ 
cer, Sr. Obrador, que tiene una mayor sistematización. Lo 
único ',ue urre e ' que la lel proyecto del obiern re ge 
el l x t ( Lal cua l viene en el propio text aproba lo por la. 

one ' lenentles. o único que o urre que II t el introclu -
C quí, en la enmienda. linOS elem ' l1lQ nuevos. que son 
\.!I 1, 1:1 pI' vis iona lida I y 11 I adscr ipción definitiva al I u S
lO a 'ignatlo en I e'ISO qu hay< Llna rees tructu ra ' i(in le 
el stino, el 11 ho de que e dé en lraela. tambi ' n. a I~ 

rg<1 niz:lci' \1 ' inclical, a lo órg'mo repre en lativo. de I 
u'abaja 101' para di 'cu Ur y determinar estas ue tiones. Si 

tO 11 lo ha es tabl ciclo así ni el pl'opi proyecto del 0 -

bierno, qu fue aprobado I r las one Generales, el 0 -

ierno ele la omul1ida 1 Aul ' noma e ha ceñido ti eSle textO, 
lo ha a modad a us necesidad . n tiene p r que lran-
igir en aquello que u ledes, los mism ocialisLas, no ha¡ 

recon ciclo él LI propia, organiz.:'1ci n indicales, 

En cuanto al resto de las enmiendas del Grupo Parlamen 
tario Partido Socialista Obrem Espallol. son de puro detalle. 

que no añaden nuevo y que no mejoran, al revés de lo 
que se ha dicho aquí, el texto del proyecto del Gobier
no. 

Por lo tanto, no prestamos apoyo a ninguna de estas 
enmiendas, y consideramos que ya hubo concesiones 
más que suficientes en período de ponencia y de comi~ 
sión, hasta tal extremo que hemos añadido, incluso, un 
artículo donde se permite decir y que se haga un texto 
refundido de las disposiciones sobre la función pública 
cuando, en estos momentos, nada más hay un único 
texto. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez ele Dios. Ates que, practica~ 

ment les intervencions, tant elel Sr. Pascual com del Sr. 
MartÍnez ele Dios, han estat una fixació de posicions, a 
no ser que es clemani ;lll1b molta insistencia, no obriria 
el tOril ele replica. 

(Rial/esl. 

Hi ha petició que s'obri eltorn de replica? Sí, Sr. 
Obrador, té la paraula. ~ 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sí, Sr . President. Només és un matís, crec que les 
esmenes milloraven. El Partit Popular considera que no, 
votarem i s' ha acabal. 

Pero. en referen ia a I 'e mena 483, creim qu inlro-
elu'im nq u l d lemen t , perque la pI" pia lIei també 
el ' introdueix din l ' nicllli'll , i enlenem qlle' I 11 0 
aclien t el 49 l i . Sirnl lem nl. per nix' defen avem que, 
din I'articul, ció de I'anicle ti hi, afavoria la evt1 
introelucció, perque lIavor ,clin le e 'menes, oncrela~ 

ment la que fa referencia a l'adcIicional 15, també s'in
torudeix. Per tant, semblava més logic introcluir-Ios dins 
I'articulat que no dins I'addicional. Simplement per aixo 
era la qüestió tecnic:1. 

Per la resta, estic d'acorcl que el text només era. una 
articulació més clara, més transp:lI'ent i més utilitvible, 
o més manejable de cara al futur. Moltes gracies, Sr. 
P res id e n t. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Obrador. Donarem per acabal el debat 
i passarem a la votació. 

Votarem, en primer 1I0c, les esmenes 480 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, i la 551,553 i 555 del Grup 
PSM 1 EEM. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes esmenes, 
es volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

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

19 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. En conseqüen
cia, queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara él la votació ele I 'esmena 556. e1el Grup Parla
mentari PSM I EEM. 

Vots él favor'.' 

Vots en contra'! 

Abstencions? 

20 vots a favor, 28 en COlltl a. cap a!1QenciÓ . En co nse
qüencia, quecla rebutjacla I' esmena SSb. 

Passalll a la votac ió ele I'e~lll e na 55"7 elel G rup PStvl 1 
EEM. 

Vots a fa vo r'l 

Vots en contra'! 

Abstencions? 

5 vots a favor, 28 en contra, 15 abstencions. Queela rebut
jada I'esmen a 557., 

Passarem ara a la votació ele les eSlllenes 483 -text in 
I'OCC(,', 490, 479, 485 i 488 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Sí, SR. SampoJ. 

EL SR. SAMPOL 1 rvlAS: 

Dema naríelll votació separaela ele la .:¡. 7lJ . 

EL SR. PRESIDENT: 

Dones votarem en primer lloc la 41)."\ -text in FOCC('-. 490. 
485 i 488. 

Vots a favor? 

Vots en contra'.' 

Abstencions'.' 

í9 vots a favor, 28 en contra , 1 abstenciÓ. En conseqüen
cia, queden rebutjacles aquestes esmenes. 

Passam a la votació de I'esmena 479. e1el Grup Parlamen· 
tari SOCIALISTA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

14 vots a favor. 28 en contra, 6 abstencions. Queda 
rebutjada 1 'esmena 479. 

A la votació de I'articulat, es pot fer votació conjunta 
o hi ha petició de votació per separat? Sí, Sr. Obrador. 

E L SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, I'article 1 i I'article 4. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha més peticions ele votclc ió per separat'? Sí, Sr. 
Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS' 

Sr. Presiclenl. nosaltres tenim un VOl 1110lt desigual i 
sera un poc complicat. E n tot cas, llomés podríem 
votill" conjuntamcnt els 2, 3, 4, 5 i 6. 

EL SR. PRESIDENT: 

Els votarelll un per un . Sr. Sampo!. 

Votació, en primer Iloc, del títol del dictamen. 

Vots a favor"? Queda aprovat per unanimitat. 

Votació ele I'article primer elel dictamen. 

Vots a favor? 

VOlS en contra? 

Abstenciolls-:' 

28 vots a favor, cap en contra, 21 abstenciolls. Que
da aprovat I"article prim er elel dictamen. 

Votarem ara els articles. 2 i 3 conjuntal11ent. 

Vots a favor') Queden aprovats per unanil11itat. 

Votació de l'articJe 4 del dictamen. 

Vots a favor') 

VOls en contra'.' 

Abstencions'l 
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34 vots a favor, cap en contra, 14 abstencions. Queda 
aprovat l'article quart del dictamen. 

Votació conjunta deIs articles 5 i 6 del dictamen. 

Vots a favor? Queden aprovats per unanimitat els articles 
5 i 6 del dictamen. 

Votació de l'article 7 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Repetirem la votació de I'article 7. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

42 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció. Queda aprovat 
- 1 'article set del dictarpen. 

Votació de l'article 8 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

43 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda 
aprov,lt I 'article 8 del dictamen. 

Articles 9 i 10 del dictamen. 

Vots a favor? Queden aprovats per unanimitat. 

Votació de I'article 11 del dictamen. 

Vots a favor? 

'. 
Vots en contra: 

Abstencions? 

42 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions. Queda 
rrprovat I'article 11 del dictamen. 

Articles 12 i 13. 

Vots a favor? Queden aprovats per unanimitat. 

Votació ele l'article 14 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

42 vots a favor, cap en contra, 6 abstencions. Queda 
aprovat I'article 14 del dictamen. 

Votació de I'article 15 del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

28 vots a favor , cap en contra, 20 abstencions. Que
da aprovat l'article 15 del dictamen. 

Passam ara a la votació conjunta de I'article 16. dis
posició derogatoria . disposició final primera, disposició 
final segona i exposició de motius. 

Vots a favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 

En conseqüencia. queda aprovada la lIei de modifica
ció de determinats articles de la Ilei 2/89, de 22 de fe
brer, de funció pública de la Comunitat AutOnoma. 

Esgotat I'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Graci
es a tots . 
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