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" EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats. Bones tardes a tots. Prec que 
seguin en els seus escons, per favor. Comenºa la sessió. El 
primer punt corres pon a les preguntes. 

1.1) Pregunta RGE núm. 677/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
Josep MarÍ i P rats, del Grup Parlamentari PP-UM; relativa 
a instaHacions d'energia solar fotovolHtica. 

EL SR. PRESIDENT: 

La primera la formula el diputat Marí j Prats, del Grup 
PP-UM, que no hl éso En conseqüencia, decau. 

1.2) Pregunta RGE núm. 683/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
CarIes Cañellas i Fons, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a pagament de factures per 'la utitització de les 
comunicacions de l' Administració de la CAlE. 

EL SR. PRESIDENT: 

--La segana pregunta és la 683, del diputat Sr. Cañe
Has i Fons, del Grup PP-UM, relativa a pagament de 
factures per a la utilització de les comunicacians a l'ad--
ministració de la Comunitat. Té la paraula el Sr. Cañe-
Has. . 

EL SR: CAÑELLAS 1 FONS (CarIes): 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, em podda indi
car en quina fase es traba el pagament deJactures pera
la utilització de les comuriicacions a I'administració 
autonómica depenent del Govern Balear? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula el Conseller Sr. 
Matas. 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Sí, gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El 
Govern Balear, en el marc de l'estrategia de desenvolupa
ment tecnológic, va impulsar el traetament del sistema d'in
tercanvi electrónic de documents, EDI, entre les empreses 
_que operen a les Illes Balears. Aquest pas d'implantació 
d'EDI a les illes per un sistema instal-lat als documents co
mercials entre les empreses, va tenir la primera eonsideració 
a l'artide 35 deia llei de pressuposts del 93, i amb l'ordre de 
la Conselleria, de dia 2 de gener del 93, ja-es va determinar 
l'aplicació de la recepció de factures de Telefónica. En 
aquest moment, li pue dir que, en el mes de gener del 93, ja 
es va "implementar" tot l'intercanvi en totes les relacions eo
mercials amb aquest prove"idor j que, fins i tot, totes les 
factures de I'any 95 ja han estat comptabilitzades i pagades, 
en el seu moment, atesa l'automatització que ha suposat la 
implantaeió d'aquesta innovació tecnologica. 

Per una altra banda, li diria que, en aquest moment, exis
teix una previsió que aquest sistema pugui ser extensible a 
tots els ambits de provei"dors de la Comunitat Autonoma. 
En aguest moment, ja tenim tancades les negociacions amb 
importants provei"dors de caire turístic, i amb sectors finan
cers, fins i tot, sectors d'aviació per poder, en un termini de 
sis o deu mesos, instal ·lar aquest tipus de -comunicació. A 
més, la constitueió de l'empresa BITEL, i la constitució del 
CEDIP, un centre d'estudis de dret i informatiea, han pogut 
col'laborar en 1 'av]!nc; d 'aquesta implantació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

1.3) Pregunta RGE núm. 689/95, de I'Hble. Sra. Diputada 
Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a prom oció deis nostres artistes a l'exterior. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera pregunta, que és la 689, de laSra. 
Ferrer j Bascuñana, del Grup PP-UM, relativa a promoció 
deis nostres artistes a I'exterior. Té la paraula la Sra. Ferrer. 

LA SRA. FERRER 1 BASCÚÑANA: 
' . 

Sí, gracies; Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller de CJ!1tura, té la Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports prevista la promoció deIs nostres artistes a l'exteri-
or? Gnlcies. -

EL SR. PRESIDENT: 

Graci@s-, Sra. Ferrer. Té la paraula el Conseller Sr. Rot
ger. 

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

Gnlcies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Sra. Ferrer, evidentment, és un objectiu important de la 
Conselleria la promoció deIs artistes cap a l'exterior. 
Com a exemple ti diré que, en aquest moment, estam 
preparant, d'una forma immediata, una exposició de 
pintor~ de la nostra Comunitat a Copenhaguen, on hi 
haura nou pintors artistes i cinc escultors. Aixó no és 
més que un exemple de la planificació que tenim per a 
la promoció deIs nostres artistes cap a I'exterior. Gnlci
es, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

_ 1.4) Pregunta RGE núm. 696/95, de I'HbIe. Sr. Dipu
tat Joaquim Ribas de Reyna, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a prom oció comercial del sector del 
calc;at. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la quarta pregunta, que és la 696, del dipu
tat Sr. Ribas de Reyna, del Grup PP-UM, relativa a 
promoció comercial del sector del calc;at. Té la paraula 
el Sr. Ribas de Reyna. -

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputa
dos. Sr. Conseller, quisiera preguntarle cuáles han sido 
las ayudas económicas concedidas por la Conselleria de 
Comercio e Industria, durante el año 94, en el sector del 

_ calzado, prevista en el PRlB? Muchas gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Aproximadament, les quantitats que,dins el 94, s'han 
donat dins el pla de reindustrialització, són uns 115. 
milions de pessetes, i basicament s'han donat en els 
següents apartats: 17 a Bloc Balear, -23 a Selec Balear, 3 
a l'Associació de Fabricants de Calc;at de Menorca, i 
llavors un total de 56 expedients individual!) d'empreses 
per un total de 73 milions de pessetes, cosa que fa 
aquest total de 115 milions de pesset~s dins el 94. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Ribas de Reyna? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 723/95, de l'Hble. Sr. Diputat 
Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a inspeccions eh el transport turÍstico 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la cinguena pregunta, gue és la 723, del diputat 
Sr. Pons i Villalonga, del Grup PP-UM, relativa a inspeccions 
en el transport turístico Té la paraula el Sr. Pons i VilIalon
ga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Sí, gracies, Sr. President. Aguest diputat presenta al 
Govern la següent pregunta: guines actuacions hai'ealitzat el 
servei d'inspecció en relació al transport turÍstic amb deter
minació deIs seus resultats? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sr. Diputat, des de I'any 91 a I 'actual, hi ha 
hagut un control, guant a vehicles, de 1. 790 vehicles contra
lats, guant a empreses, 111. S'han obert 811 expedients, hi ha 
hagut 686 sancions, i aixo ha determinat un dret reconegut 
per import de 172 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paranla 
el Sr. Pon s? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 945/95, de l'Hble. Sra. Diputada 
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a deute total de la CAIB el 1995 en 
materia de carreteres. 

EL SR. PRESIDENT: ' . 

Passam a la sisena pregunta, gue és la 945, de la Sra. 
Barceló, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, rel.ativa a 
deute total de la Comunitat el 1995 en materia de earreteres: 
Té la pafaula la Sra, Bareeló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. VoldrÍem saber, des del grup 
socialista, quina és la quantitat, guin és el deute de la Comu
nitat Autonoma de les Illes- Balears el 1995 -efJ. materia de 
carreteres. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Baree1ó. Té la parauIa el ConselIer Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i 
Be1tran): 

Sr. President. Sra. Diputada, en el pressupost del 95 
hi ha una estimació de des pesa prevista per eobrir deute 
en earreteres gue puja 1.000 milions de pessetes guant 
a eontraetistes, i 800 milions de pessetes guant a expro
piacions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus. Vol tornar afer ús de la paraula 
la Sra. Bareeló? Té la paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Graeies, Sr. President. No sé si no em deu haver 
entes bé. En tot eas, aixo deu ser el gue pensa eixugar 
del deute gue, a 1995, té en materia de carreteres, un . 
deute que puja 28.000 milions de carreteres, la xifra que 
el Conseller sí gue contesta a al tres lIoes, p-ero aquí Ji 
costa dir les xifres concretes i exactes del deute de les 
IIles Balears en materia de carreteres. 

Per tant, voldríem saber si aquesta xifra que es dóna 
'a altres bandes, per part del prapi Conseller, és la xifra 
bona del deute, 28.000 milions de pessetes de deute de 
la Comunitat Autonoma en materia de carrete res. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

-EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES' 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sra. Diputada, moltes gdcies, perque 
aquest comentari em va molt bé. Evidentment, el Go
vern Balear deu molts doblers, si computam l'endeuta
ment vilf, que ha finan~at earreteres, que a aItres bandes 
han estat finan~ades per l'E-stat Central. El Govern 
Balear s'ha endeutat moltíssim per fer plans de carrete
res, que, avui en -dia, tothom gaudeix i tant de QO el
Govern Central fos {;onseient d'aguest esfor~ en solitari. 
.Gracies. 

(Remar de veus) . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. ConseIler.-Prec silenci als diputats, per favor. 

1.7) Pregunta RGE núm. 947/95, de I'Hble. Sra. Diputada 
Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, relativa a si hem aconseguit els nivells de depu
-ració establerts per a la regulació comunitaria per a l'any 
1998. 

EL SR. PRESIDENT: 

La setena pregunta és la 947, també de la Sra. Barceló, 
relativa a si hem aconseguit els nivells de depuració establerts 
per la regulació comunitaria per a I'any 98. Té la paraula la 
Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. És una altra de les afirmacions que 
fa el Sr. Reus quan es fora de les illes, i voldríem saber si la 
manté. Ha acollseguit la Comunitat Autónoma de les IIIes 
Balears, ja, enguany, els nivells de depuració establerts per la 
regulació comunitaria per aconseguir a I'any 1998? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sra. -Diputada, sé que és un tema que, a 
voste, li preocupa molt, perque constantment ens demana 
informació sobre aixó. Estam fent una inversió important en 
analítiques, i el resultat és el següent: tot el que Ibasan ha 
constru't't, esta, avui en dia, al 100% homologat amb els 
parametf(~s comunitaris. Les depuradores que no esta n en les 
nostres mans estaran regulades perfectament a 1 'any 98. 
Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ 1 MAR TÍ: 

Gracies, Sr:- President. Per tant, no és certa I 'afirmació 
que va fer el Sr. Conseller d'Obres Públiques quan assenyala, 
públicament, i aixÍ esta registrat, que aquí, a Balears, ja s'ha 
arribat a aconseguir uns nivells de depuració que la Comuni
tat Europea marca per a 1998 i,evidentment, no és cert que 
s'hagin aconseguit. 1 a més, no és cert, i és difícil de com
provar per-que, amb dues o 'tres analítiques anuals per depu
radora, no es pot comprovar els nivells de depuració que 
exigeix una directiva comunitaria, perque el Govern, a I'hora 
de traduir aquesta directiva comunitaria amb decret del 
propi Govern , s 'oblida, precisament, deIs contro[s necessaris 

~om per dir, assenyalar amb la rotunditat necessaria que 
s'acompleixen els nivelIs de quaJitat de les aigües depu
rades, 

Per tant, els metodes de referencia, de seguiment, 
avaluació deIs resultats, establerts per la Unió Europea, 
aquí, es varen oblidar i, vertaderament, és fa difícil 
poder assenyalar quin és el nivelI de qualitat de depura
ció i, ~videntment, no és cert que a tot per tot s'ha 
aconseguit el nivell establert per a 1998, afirmació feta 
pel Sr. Conseller que, algunes vegades, com veim, manca 
a la veritat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sra. Diputada, voste, com sempre, fa 
una lectura molt parcial deis temes. El Govern Balear, 
Ibasan, el conjunt d'administracions públiques balears, 
a rany 93 liaren aconseguir complimentar la directiva 
comunitaria respecte de població assistida quant a depu
ració, a l'any 93. Avui en dia, el Govern Balear, i 
ajuntaments que ho gestionen, són regió model davant 
BrusseHes, i Madrid ens empra, constantment, com a 
referencia. 

Per altra banda, li he de dir que, justament, per des
gracia, tres deis municipis que- tenen problemes quant a 
qualitat, són municipis del seos. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Prec silenci, Sr. Alfonso, per 
favor. 

1.8) Pregunta RGE núm, 948/95, de I'Hble. Sra. 
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Par
lamentad SOCIALISTA, relativa a peatge a alguna de 
les carreteres de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: '. 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 948, que -
formula la diputada Sra. Joana M. Barceló i Martí, del 
Gt:,up Parlamentari SOCIALISTA, -relativa a peatge a 
algufta de les carreteres de les IIIes Balears. Té la parau
la la Sra. Barceló. -

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

- Grac ies, Sr. President. Supos que continuara la tacti
ca de tirar pilotes fora per part de les res postes que 
dóna el Conseller als grups de l'oposició. Peró sí vol-
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drÍem saber, des del moment que el Conseller d'Obres Pú
bliques de la nostra Comunitat Autonoma assenyala que la 
Comunitat, el Govern de la Comunitat, esta treballant en 
peatges a carreteres, voldrÍem saber, exactament, si aixo és 
cert, quins són aquests treballs que s'estan realitzant per 
imposar peatges a algunes de les carreteres de les IIIes Bale
ars. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President. Sra. Diputada, efectivament, hi ha hagut 
moments que, desesperats, hem fet feina pensant en aquesta 
possibilitat. Hem analitzat vials de primera ordre, com pu
guin ser Palma-Alcúdia, o Palma-Manacor, respecte de la 
possibilitat que sigui factible instaurar un peatge. Peró no 
obstant aixó, jo, darrerament , a la vista de les darreres en
questes, una vegada que veig que el Sr. Aznar governara amb 
rapidesa , ho he descartat per complet. Gracies. 

(Rialles) . 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. BARCELÓ l MARTÍ: 

Gra.cies, Sr. President. La veritat que, amb 28 milions de 
deute en carreteres, a més a més de tot el que s'esta inver
tint, i el nivell real d'iilVersió, no de deute -perque aquí és 
el problema del GoveTn de la Comunitat Autónoma que, 
evidentment tenen molt deute , justificat no sabe m fins quin 
punt-, a partir d 'aquí, nosaltres, vertaderament, creim total
ment incorrecta aquesta política de no donar els números 

'clars, en cap d 'aquests temes, just passar la pilota a Madrid, 
i record que 28.000 milions de pessetes de deute en carretera 
són molts, i en cap moment creim que no es justifica en 
absolut en obres d'infraestructura , tenint i mantenint els 
ritmes que , teóricament, el Govern havia d'haver invertit. 

A partir d'aquí, parlar de peatges, creim que el Govern, 
vertaderament, a les IIIes Balears, és un tema totalment a 
descartar, i en aixó és en I'únic que estaríem d 'aco rd avui 
amb el Conseller d'Obres públiques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . Vol tornar a 'fer ús de la paraula el 
Sr. Reus? Té la paraula. 

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

Sí, Sr. President. Jo, Sra. Diputada, no l'entenc. Jo 
estaria avergonyida, fos voste, de parlar de carreteres 
aquí, a Balears. Jo pens que un grup com el seu, que 
s'oposa a una reforma legislativa, que possibilitat recu
perar algun fons de Madrid, no entenc aquest plan teja
ment. Avui en día el Govern Balear esta endeutat, de 
veritat, esta endeutat, motivat perque el Govern Central 
no ens tracta com a Canaries, per exemple. Tenguin 
vergonya, per favor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

I.9) Pregunta RGE núm. 1086/95, de I'Hble. Sr. Di
putat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a devaluació de la pesseta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 1086, del , 
diputat Sr. Peralta i Aparicio, del Grup Parlam~ntari 
MIXT, relativa a devaluació de la pesseta. Té la paraula 
el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sr. ConseIler d'Hisenda, 
aquesta pregunta ve donada perque tots sabem quina és 
la situació de la pesseta i el que pateix aquesta moneda 
i la credibilitat que -té aquesta moneda davant I'estran- ' 
ger, en aquests moments, donada, fonamentalment, la 
situació política que es pateix a nivell de l'Estat. La 
pregunta ve donada en el sentit de quins efectes tendri 
a curt, mig i llarg termini la devaluació de la pesseta 
sobre la indústria turística de la nostra Comunitat Au
tónoma, tenint en compte que l'anterior devaluació, que 
es -va produir fa ja algun temps, es va dir que era positi
va;- ¡aquesta vegada, en canvi, les declaracions que s'han 
fet públicament no han estat tant en aquest sentit. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Peralta. Té la paraula el Conseller Sr. 
Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA J HISE~DA 
(Jaume Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.-
Efectivament, la variació del valor d'una mon€\da, pro
bablement, sigui el millor exemple que una mesura de 
política económica, tnalgrat sigui imposada, té uns 
efectes molt diversos i, fin s í tot, de vegades. absoluta-
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ment contraris. EIs impactes d 'una' davalIada del valor de la 
nostra moneda en el context territorial de les IlIes Balears no 
pot tenir un efecte absolútament cIar, si bé ja d'entrada li 
puc avan~ar que la nostra visió, més o menys tecnificada, 
m'atreviria a dir, en termes generals, que no és una bona 
mesura en aquest momento De tates maneres, insistesc que 
no és del tot previsible. 

En primer lloc, sempre una devaluació té, d'entrada, un 
encariment notable deIs inputs d'aquelles empreses que, 
necessariament; han d'importar productes. Els jnputs no 
sempre i únicament estaran relacionats amb el teixit econo
mic purament industrial de les IlIes Balears, sinó també 
probablement, en gran part, amb el sector terciario 

Per una altra banda, determinats béns de consum també 
experimentaran un procés d 'encariment, sense cap dubte. 
D'aixo, d'aquesta qüestió, precisament, a dir que una devalu
ació pot tenir un efecte important sobre la inflació, hi ha 
poquíssim, hi ha moIt poco De tates maneres, sí que és 
important dir, per no estendre'm massa, que la devaluació, 
en general, té un efecte d'empobriment general de I'econo~ 
mia, i aixo és una cosa que, li diguin el que li diguin, i ha 
diguin com ho diguin, no es pot amagar. En termes molt 
més tecnics, es tracta d'avaluar les elasticitats que, en un 
moment determinat,el que es coneixia en economia com les 
variab les Marx and Lenner que era un resultiít d'eJasticitat de 
demanda de I'exportació' i importació superior al preu relátiu 
sempre que fos superior a la unitat. Els estadistes demostra
ven que, amb una.devaluació de la mOReda a curt termini, 
aquesta variable Marx and Lenner no sempre dóna per da
munt del 1 %. 

De totes maneres, a efectes del nostre model de simulació, 
que tenim a la Conselleria, i que voste, segurament, coneix, 
li diré que, com a simple simulació, les nostres variables 
tenen un analisi de la resposta d'elasticitat, precisament, de 
I'increment de la demanda deis visitants turístics respecte 
d 'aquest canvi de preus relatiu i, sobretot en el cas deis 
anglesos, sí que representa una elasticitat important. Moltes 
gracies . 

(ApLaudimems). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies; Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Peralta? No. 

1.10) Pregunta RGE núm. 410/95, de I'Hble. Sr. Diputat 
CristOfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a instaHacions temporals a les platges 'de Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

La desena i darrera pregunta la formula el diputat Sr. 
Huguet i Sintes, liel Grup PP-UM, relativa a instal 'lacions 
tem'porals a les platges de Balears. El diputat no és present 
a la cambra . En conseqüencia, decau la pregunta. 

11.1) Proposició no de llei RGE núm. 934/95, presen
tada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
Pla per a la gestió deIs residus solids ur'hans de I 'illa de 
Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a proposicions 
no de jlei, i veurem en primer lloc la 934, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a pla per a la gestió 
de residus solids urbans de I'illa de Formentera. Té la 
paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. Tur i Ferrer. 

Sr. Moll, per favor, pot donar lectura al text de la 
proposició no de Ilei? 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

_ Sí, Sr. President. 

"El Parlament de les IIIes Balears denuncia la manca 
d'interes i eficiencia del Govern en incomplir la seva 
obligació de redactar i aprovar el pla per a la gestió deIs 
residus solids urbans de I'illa de Formentera. 

Segon. El Parlament de les IlIes' Balears insta el Go
vern de la Comunitat a la immediata redacció, tramita
ció í aprovació de I'esmentat pla, aixÍ com I'aportació, 
a l'ajuntament de Formentera, deis recursos economics 
comp¡:omesos" . 

EL SR. PRESlDENT: 

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

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Sí, gracíes, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. El Parlament de les IIles Balears, I'any 1989, va 
aprovar els criteris generals per a la redacció del pla 
director per a la gestió deIs residus solids urbans a les 
IIIes Balears. La finalitat d 'aquests criteris era l'adequada 
gestió deIs residus dins I'ambit de la nostra Comunitat 
Autonoma, i els objectius als quals es volia arribar eren 
minimitzar ['impacte ecologic i social de I'eliminació, 
optimitzar el cost del tractament i I'aprofitament priori
tari, mitjan~ant el recic1atge la transformació deIs 
residus solids urbans. 

Segons exposava en un document la Conselleria d'ln
dú~tria, el pla director esmentat seria dividit en plans 
insulars, per raons evidents, de problematiques diferen
ciad es entre illes, i aixi consta en els criteris generals 
aprovats; on hi ha els criteris específics peí' a cadascuna 
de les illes. 

- Els primers plans insulars aprovats varen ser el de 
Mallorca i el de Menorca, i a mitjans J'any passat, el 
1994, es va aprovar el d 'Eivissa, pero, si no he comptat 
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malament, falta per veure la Hum el Vla insular de F ormente
ra. Ha estat de cas un oblit? O un lapsus? O és que no fa 
falta aquest pla per Formentera? 

En els criteris generals aprovats, queda prou clarament 
reflectit que es faran plans insulars, i aix1 s'ha estat fent, i 
per aixo s'hi inclouen uns criteris específics per a cadascuna 
de les i1les, els de l'illa de Formentera també hi són. Dones, 
per que no s'ha redactat encara aquest pla? Estam, senyores 
i senyors diputats, davant un cas més de -mala veluntat i 
deixadesa per part del Govern cap als probl~mes de la nostra 
Comunitat?, i, sobretot, cap els de les illes menors, i sobretot 
cap a I 'illa de Formentera. 

No fa molts dies, aquest diputat que els parla, en una 
pregunta oral al Sr. Conseller d'Indústria, referent a la man
ca d'aques t pla que avui ens ocupa, aquell em va co ntestar 
que hi havia un conveni entre la Conselleria i I'ajuntament 
de I'illa esmentada, donant, amb aquest conveni,per conclosa 
I'obligació del Govern en aquest sentit. Jo no crec-, i pens que 
ningú no pot creure, senyores i senyors diputats, que, amb 
un simple conveni fin alista per un objectiu concret, estigui 
resolta I'obligatorietat del Govern de redactar i aprovar un 
pla director de gestió de res idus solids urbans-. Aixo no pot 
ser mai així, perque va en contra, i és un incompliment deIs 
criteris ge nerals específics que foren aprovats per aquest 
Parlament. 

Fa falta estudiar més profundament la problem:hica 
existent en tots els seus ambits, en una societat com la de les 
nostres illes, amb una dependencia exclusiva de la indústria 
turística que , inevitablement, va \ligada a una millor qualitat 
de protecció del medi ambient , fa falta donar solucions vali
des dins el marc deIs criteris aprovats, que hi són, i segons 
les Ileis que competen en aquest caso 

Si les altres illes, _Mallorca, Menorca i Eivissa tenen el 
seu propi pla insular, supos que, en base a estudis seriosos i 
profunds que donen suport a la gestió que s'ha de fer, per 
que en el cas de Formentera no ha estat així? Ha estat prou 
gran la desídia de la Conselleria, que no ha fet ni aquests 
estudis ni cap altres? O, pel contrari, sí que té els estudis 
tecnics pero, per deixadesa, no ha redactat el pla? Una cosa 
sí que és clara i-contundent. Ningú no sap quina és la solu
ció factible deIs problemes de les deixalles a Formentera, ni 
el propi Govern. Així i tot, amb la capacitat tecnica que té 
per saber-ho i, en tot cas, si no ho sap, calla i no compleix la 
seva obligació . 

En el conveni al qual he fet referencia anteriorment, hi 
consta que la solució que es pro posa és la de I'abocamenl 
sanitariament controlat? Estau segurs, Sr. ConseHer d'Indús
tria? TeneA-documentació tecniGa deIs tipus de deixalles amb 
percentatges? S'ha valorat el seu impacte medi ambiental del 
present i en el que es pot convertir en un futur? Saben on 
esta situada actualment la planta de tractament municipal? 
Disposen d'estudis del seu subsól? Coneixen la zona') Conei
xen els problemes que a ixo comporta per a la realitat geogra
fica específica de "illa? Saben realment on és Formentera? 

_. ~. • _1 _ ... it. . 

-
A totes aquestés preguntes, crec que la res posta és 

no. Una cosa sí és segura. Fa falta una forta inversió, 
tal i com correspon a una gran problematica. És neces
sari un reciclatge previ i, fins i tot, posterior de les dei
xalles, segons els objectius del criteri 2. 1 la resta? Buscar 
la fórmula legal i tecnica adequada, sigui en mancomu
nitat amb els municipis i Consell Insular, sigui a la pro
pia illa, pero el que no pot continuar és la manca de 
solució que hi ha actualment. 

Srs. del Govern, Sr. Conseller d'Indústria, facin els 
estudis corresponents, redactin el pla que fa falta, inver
teixin el que correspon, no tractin , si tant volen, millor 
Formentera, pero, almenys, ens donin el mateix tracta
ment que a la resta de les illes de la nostra Comunitat. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Pe' Grup Parlamentari MIXT, el Sr. 
Vidal té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Estam davant una proposició no de lIei que, almenys, 
pels que pensam, com a pitiüsos, molt en Fbrmentera, 
té una importancia indubtable. Aquí es deia ahir, i fins 
i tot es discutia, si Ji toca va un diputat o menys, o quants 
habitants hauria de tenir Formentera per poder tenir un 
diputat, etc. La veritat és que sempre que es parla de 
'Formentera es minimitzen els problemes atesa la se va 
escassa població, en concordane;a amb la superfície de 
,' illa, i amb aixo oblidam el que sempre hem dit, que els 
drets que tenen els habitants de Formentera han de ser 
iguals que els que tenen la resta de les illes i, per tant, 
crec que demanar tenir un pla de residus sólids com toca 
-un pla d'eliminació, s'entén , O gestió deIs residus solids 
urbans, com toca- és un dret més que una concessió que 
li puguin fer les altres illes. 

·Per tant, jo comprenc pe rfectament aquesta proposi
ció' no de !lei que presenta avui el Grup Parlamentari 
Socialista, respecte de la qual ha fet de portaveu, com no 
podia ser menys, el seu diputat, precisament, elegit a -
J'illa de Formentera. Compartesc aquesta preocupació . 

Només em queda un petit dubte, perque la veritat, 
i contrafiament al que es pugui suposar respecte d~a
quest diputat que els parla, moltes vegades, per costum, 
per habit ja, tots els pitiüsos donam la culpa deis nostres 
problemes, precisament, a aquells- que es~an al frol1t de 
la Comunitat Autónoma. Des d'aquelles illes es diu, áh, 
aixó és culpa deIs mallorquins, i sempre donam la culpa 
als mallorquins i, de vegades, tenim I'enemic dins casa
nostra -o sigui, I'enemic, dit en sentit figurat-, l'tlbstac1e, 
en aquest cas, per aconseguir les coses. Per aixó, em 
queda aquest petit dubte, és vertaderament, i sobretot, 
és únicament imputable al Govern de la Comunitat 
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Autonoma l'estat -diguem- en el qual es troba -millor dit, en 
el qual es troba no, perque, pel que es veu, no ha estat elaborat
aquest pla per a la gestió deIs residus solids urbans a l'illa de 

Formentera? 

Jo, com el Sr. Víctor Tur, formo part de la corporació 
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i, tal vegada, hem 
tl'assumir -ja no vull dir només l'equip de Govern- també 
nosaltres, que estam a l'oposició, la falta, tal vegada, d'insistir 
en aquest tema dins el pro pi Consell Insular. Sé que el Sr. 
Víctor Tur ha rengut -i el Grup Parlamentarí Socialista en 
el qual esta integrat- també aUa aquesta· preocupació. Jo, 
naturalment, sempre els he donat suport, pero, és -torn a 
repetir- vertaderament culpable, com únic, d'aquesta manca 
d'un pla el Govern de la Comunitat Autonoma? Fins i tot 
diría més, no té alguna cosa a veure, tal vegada, en aquesta 
falta d'interes que s'atribueix -com diu aquí, denunciar la 
manca d 'interes i eficiencia del Govern-, no hi podria ten ir 
alguna cosa a veure, també, el propi ajuntament de Formen
tera? 1 no és que vulgui fer d'advocat elel eliable, com se sol 
dir, pero crec que, en el primer punt, a mi m'agradaria, no 
sé, J'altra dia ho vaig escoltar contestant a una pregunta de 
voste, efectivament, es va dir que hi ha un conveni amb 
I 'ajuntament, pero e1ar, corn ha elit voste molt bé, és finalis
ta i puntual, per un tema puntual, pero aixo no justifica que 
no estigui redactat i -aprovat el pla pel qual voste s'interessa. 

Per tant, m 'agradariá -ja sé que no som qui per dir que 
surti el responsable d'aquest tema- saber si aquesta manca 
d 'interes i eficiencia elel Govern tarn bé la podem atribuir a 
altres institucions, abans de votar a favor d'aquest primer 
punto 

Quant al segon punt, indubtablement, no hi ha cap obsta
ele ni cap argurnent que es pugui donar per no estar-hi d'a
cord i, per tant, sensibilitzat pels problemes de Formentera, 
com esta aquest diputat que els parla -i aixo no ho dic en 
1I0an<;a pfopia, perque ho saben vos tes i els consta a tots, i 
sobretot als habitants ele Formentera, i que consti que jo no 
ern presento per Formentera, és circumscripció apart, i no 
es tracta de fer electorallsta-, el que vull clir és que, efectiva
ment, creim que el Parlament de les IIles Balears poCi ha 
el'instar el Govern de la Comunitat -torn a repetir-, tal vega
da, amb les col'laboracions que facin falta de les institucions 
pitiüses corresponents, que proq~deixi a la irnmecliata redac
ció, trarnitació i aprovació -cornés logic- del pla de gestió 
deIs residus solids urbans de I'illa de Formentera, amb l'a
portació a I'ajuntament deIs recursos -sembla ser que aquí 
vol dir "així CQD1 l'aportació a ·l'ajuntament de Formentera 
deIs recursos- economics compromesos -supos que hi deuen 
estar. Per tant, a aquest segon punt sí que Ji donarem -o li 
donara aquest diputat-, sense cap mena de reserva, suport 
incondicional. -Moltes gracies. 

(El Sr. -Vice-President segon ·substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat!o 

""-', • I .~ _ * __ '-- '.. • .. _ _ _ _ _, ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari PSM, té la paraula la diputa
da Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Sr. Tur, el PSM i EEM donara suport als dos punts 
d 'aquesta proposició no de Uei, perque, basicament, 
creim que l'obligació del Govern, tant si esta pressionat 
com si no esta pressionat pels diferents ciutadans, ajun
taments, o al tres ens responsables, creim que és qui té 
l'obJigació d'acomplir els seus propis criteris i les seves 
propies normes. 

A l'any 89 es varen aprovar els criteris generals per 
a la redacció del pla director per a la gestió deis residus 
sol!ds urbans de totes les IlIes Balears, i manca encara 
elaborar el pla de residus de l'illa de Formentera. Com 
que és, precisament, un espai redult, i un espai on hi ha 
pocs habitants, encara que es multipliqui per molt la 
població durant I'estiu, creirn que s'hauria d'haver pres 
un especial esrnent en aquest tema, ja que és un territori 
fragil, i s'hauria de ser molt sensible a l 'impacte ambien
tal i ecologic que fa el mal ús d'aquests residus a l'illa de 
Forméntera. 

El que li voldrÍem demanar és un aelariment, si pot, 
a la replica, ja que en el segon punt no hem acabat 
d'entendre massa bé -vaja, l'hem entes en part, pero 
creim que són dues coses totalment diferents. Nosaltres 
estam totalment d 'acorel que el Govern ha de fer el pla 
immeeliatament, i ha d'aportaJ=-les solucions més adients 
per les característiques de I'illa, pero suposam que ... La 
segona part d'aquest punt diu "així com I'aportació a 
1 'aiuntament de Formentera deis recursos economics 
compromesos", aixo, ens imaginam, és fruit d'un conve
ni anterior. Per tant, una cosa no va massa amb l 'altra. 
Possiblement, serien dos punts diferents, pero, de totes 
maneres, el nostre grup entén perfectament la seva 
preocupació, i creim que és molt necessari que aquest es -
redaeti amb molta urgencia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. VadeH. Pel Grup Parlamentari 
del PP, té la paraula el diputat Sr. Gaasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Tur, amb voste hi ha una coincidencia específica 
dins els que som parlamentaris en aquest Parlament que 
fa que, tal vegada, hauria de tenir un poe més de rigor 
que, tal vegada, no hem de tenir tots nosaltres. Voste no 
és-un diputat de Mallorca en aquest Parlament, no és un 
diputat de Menorca, no és un diputat d'Eivissa. Voste 
és diputat de Formentera. Crec que aixo és un detall 
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que li hauria de fer tenir un poc més de rigor, més rigor, en 
principi, a l'hora de presentar una proposició no de llei on 
pogués tenir cabuda la possibilitat que, una vegada estudiada, 
al grup de diputats que dóna suport al Govern, li cabés la 
possibilitat d'aprovar-la. Com vol, realment, que aprovem 
una denúncia de manca d'interes i d'eficiencia del Govern 
per part del grup que dóna suport al Govern? Voste, quan 
presenta aquÍ aquesta proposició no de Ilei, ja la presenta 
amb una intencionalitat -no sé quina- amagada, pero perque 
se li digui que no. No sé per que no ha d~ presentar voste 
una pr'oposició no de Ilei on, raonadament, hi capiga la 
possibilitat de poder-li dir que sÍ. 

Per tant, a aquest primer punt, del qual ja no n 'hi parlaré 
més, li direm que no. I al segon també, i li diré per que. 

Per part de la Conselleria de Comen; i Indústria, i quan 
s'aprova aquí el pla director de gestió de residus solids ur
bans de les IlIes Balears, és evident que s'estructura un pla 
per fer uns plans insulars, per raons obvies, i la solució que 
es proposa per a l'illa de Formentera és la d'abocament 
sanitariament controlat. Logicament, quan, posteriorment a 
l'aprovació d 'aquest pla, per elaborar els plans insulars, o 
quan és el moment de l 'elaboració deIs plans iñsulars, el que 
queda claríssim en el cas de Formentera és que la gestió 
que, per part de les al tres illes, sera duita a través deIs Con
sells Insulars, en el cas de Formentera. I'assumeix l'ajunta
ment de Formentera i que, realment, el pla insular de residus 
solids de l'illa de Formentera respon a allo que, en aquells 
moments, Formentera ja té totalment operatiu per part de 
l'ajuntament, amb uns terrenys municipals, amb una lIicencia 
municipal i amb l'aprovació, per part d'activitats classifica
des, del sistema amb el qual s'esta operant. 

Esta ciar que aquestes inversions que té l'ajuntament de 
Formentera es valoren i que, perque per part de la Conselle
ria de Comen; i Indúst[ia es pugui donar proporcionalment 
1 'ajuda que es dóna a les altres illes, establerta en un 30%, es 
firma un conveni amb l'ajuntament de Formentera perque 
pugui rebre aquest 30% d 'unes inversions superiors als 59 
rnilions de pessetes. En sembla que és al novembre del 93 
que Formentera, o l'ajuntament de Formentera, ¡-eb, per 
aquest concepte, una quantitat propera als 18 milions de 
pessetes.Si no estic molt equivocat, per les dades que tenc, 
una transferencia, un pagament fet amb data 16 del 11 del 
93. 

Per aixo, m 'estranya també, en aquest segon punt de la 
seva pwposició no de llei, aquesta manca de seriositat, ins
tant a fer una cosa que esta feta, afer uns pagaments que 
estan fets. Per raons obvies, tal vegada, l'ajuntament de Fof:. 
menteratengui alguna altra intenció, tengui alguna intenció 
d 'aprofundir més, de fer algun altres tipus d 'inversió que 
millori aquesta manera d'operar que té en I'actualitat, .pero 
també per raons obvies jo crec que voste, una vegada pre
sentades aquí, en aquest Parlament, aquestes instancies, 
haurien d'anar avalades per una petició formal del mateix 
ajuntament de Formentera-'"C]ue, en úlfima instancia, és qui 
té la competencia. 

Imagini's voste que aquí aprovam un plantejament 
x, es digui el que es digui, per afavorir aquesta feina de 
recollida de residus solids de Formentera i que, Ilavors, 
l'ajuntament, s'en desentén. Realment haurÍem fet, una 
mica, el paper. Jo crec que els primers que s'han d'acla
rir són els governants de l'ajuntament de Formentera, 
sabent que volen, sabent de quina manera ho volen 
millorar i, una vegada fet aixo, per suposat que ten<;iran 
el suport tecnic de la Conselleria de Comer~ i Indústria, 
i que a qualsevol nova inversió que s'hagi de fer per 
millorar el plantejament actual, se li donara suport per 
part del Govern i, per suposat, se li donara viabilitat i la 
pressió que faci falta per part de la institució insular del 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera. 

Pero jo crec que és per alla per on hauríem d'haver 
comen<;at. Per aixo li he dit que era poc seriós, sobretot 
en el punt número 1, i voste ho hauria de ser més, 
perque Formentera només té un diputat, voste no és 
un diputat, voste és el diputat de Formentera. Crec que 
aixo li hauria de donar una mica més de pes dins aquest 
Parlament, i davant els ciutadans. Per aixo li he dit que 
era poc seriós que posas aquesta fletxa, inicialment, en 
el primer punt, dient, intentant que el grup que dóna 
suport al Govern denunci'i una manca d'interes i efici- . 
encia que, en qualsevol cas, voste, en la seva intervenci-
Ó, no ha acreditat. -

En el segon punt, voste presenta una proposició no 
de llei de coses que estan fetes. Tal vegada se n 'han de 
fer més, previsiblement seria convenient que se'n facin 
'més, pero, en qualsevol cas, jo crec que voste ha de 
venir aquí avalat per la institució que ha de gestionar 
aquesta feina, aquesta recollida de residus solids i poste
rior tractament, que és 1 'ajuntament de Formentera . . 
Procuri voste que els seus companys de l 'ajuntament de 
Formentera -nosaltres, per la nostra part, tal vegada 
també procurarem que els nostres-, i els altres grups que 
hi ha a Formentera, ells amb ells s'aclareixin i que lla
vors duguin una cosa definida. L1avors tant la pot dur 
voste com la puc dur jo mateix. Logieament, tal vegada 
seria més polit, ja que voste és el diputat de Forment'e
ra-; que la dugués difícilment, i difícilment, si ells esta
ven d 'acord, i era allo que volien, difícilment li podrí
em denegar. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Guasch. Té la paraula, en torn de 
replica, el diputat per Formentera, Sr. Tur i Ferrer. 

EL SR. TUR 1- FERRER: 

Gracies, Sr. President. Sr. Vidal, gracies pel. seu 
suport a aquesta pro'posta no de llei. Ha expressat el-
dubte, i he entes el dubte que voste tenia, i el dtlbte que 
tenia li puc explicar moIt rapidament. Com havia dit en 
un principi, a l 'exposició d 'aquesta proposició no de llei, 
rally 1989 es varen aprovar uns criteris generals per a 
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la redacció d'aquests plans. Per tant, correspon al Govern 
redactar aquest pla. 

Si anam al criteri 20, diu: tipus de tractament, mitjan~ant 
incineració, abocament, o un altre sistema a fixar pel pla. 
L'únic que deman amb aquesta proposició no de llei és que 
es redacti aquest pla, que I'ha de fer el Govern, el personal 
tecnic del Govern ha de redactar aquest pla, prescindint de 
si I'ajuntament de Formentera, una cosa o una altra, pero és 
el Govern qui es va comprometre, i es varen aprovar, I'any 
89, aquestes difectrius, per tant, sobre aquestes directrius, 
dins el marc d'aquestes directrius s'ha d'aprovar aquest pla, 
coneixent, naturalment, la realitat insular de Formentera. 

També vull agrair el suport del Grup PSM i EEM, de la 
Sra. Vadel\. Respecte de I'aclariment de segon punt, els re
cursos economics compromesos en aquest pla, en els criteris 
generals queda ben ciar que hi ha un finan~ament. Aquest 
finan<;ament diu que "respecte de les inversions a reaJitzar, 
el pla n'haura de determinar I'aportació de I'aclministració 
pública ". Per tant, ja es dóna per suposat que hi ha unes 
aportacions de I'administració pública, en aguest cas l'admi
nistració autonomica, que és qui ha de redactar i quí ha 
d'especificar quina sera. la quantitat que haura d 'aportar. 

Sr. Guasch, del Grup PP, moltes gracies per la gran 1I0an
~a que m 'ha fet de si no era de Mallorca, no -era de Menorca, 
ni d'Eivissa , sinó que era el diputat de Formentera. Aixó ja 
ho sabia. Pero, de totes maneres, també som diputat del 
ParIament de les IUes Balears. Per tant, jo crec que aixo esta 
per damunt tota la resta, almenys aquest és I'esperit amb el 
qual estam tots aquí. 

Em parla voste cl'un conveni entre la Conselleria i I'ajun
tament de Formentera. Voste em diu que, amb aquest conve
ni, esta tot fet, que venc aquí a demanar coses, que estan 
totes fetes ja. 1 jo, Sr. Guasch, Ji he de dir que voste ho sap 
quasi tot pero no ho sap tot. Aquest conveni -no sé si voste 
l'ha vist, jo el tenc aquí, el tenc aquí davant, és aquest-, 
amb aquest conveni d'aguí no queda exactament res fet. 
Míri, aquest conveni d'aquí va morir el mateix clia que el 
varen signar. Aquest conveni és un conveni finalista, per un 
objectiu, i si voste el té davant veu que a I'apartat 2 de les 
estipulacions, on posa segon, estipulació, "en el cas de pro
duir-se futures inversions, se signaran nous convenis". Per 
tant, a partir que es firma aquest d 'aquí, queda mort a uto
maticamerit. 

Pero el deb.at no és sobre aquest conveni, aquest conveni 
entre I'ajuntament de Formentera i la ConseIleria d'Indústria 
esta molt bé, pot estar molt bé, en aquell moment. Al que 
jo vaig és que. hi ha d'haver un pla redactat per personal 
tecnic de la Conselleria d 'Indústria, on s'han de fixar tots els 
criteris, com s'ha de resotdre I'eliminació de residus solids 
urbans a 1"111a de Formentera. Es varen aprovar uns criteris 
generals en aquest Parlament, s'han fet el de totes les illes 
menys el de l'illaLle Formentera. Aixo és el que jo deman. 

La duresa amb la qual esta presentada aqHesta pro
posició no de llei és molt evident, hi ha hagut una dei
xadesa, s'han fet els de totes les illes. En una pregunta 
que va contestar-me el Conseller, em va dir, textual
ment, que "hi ha un conveni" i equipara, s'ha fet tota la 
seva obligació. No és cert, la seva obligació no esta feta. 
L'obligació del Govern és complir amb les resolucions 
que aprova aquest Parlament, aquesta és I'obligació del 
GoverlJ, i no I'ha eomplida. Per tant, es mereixen aques
ta dura proposició no de lIeis i, amb el cor en la ma, 
cree que molts de vosaltres la votaríeu a favor. 

Ha dit que la me va proposta havia d 'anar acompa
nyada de la proposta d'un ajuntament. Sr. Guasch, seria 
la primera vegada que un diputat puja aquí damunt 
amb una pro posta d'un ajuntament, o amb quaranta 
propostes. Aixo seria com enviar missatges a la mare 
superiora, Sr. Guasch. No és seriós aixo que e1iu, Sr. 
G!!asch. Aquí es vénen afer propostes d'incompliments 
del Govern, o propostes perque faci el Govern, propos
tes mo11 generiques. L'ajuntament de Formentera -per
que ho sapiga- coneix bé aquesta proposició no de lIei . 

Li vull dir més coses encara. Miri, nous convenís -
tenc un paper aquí, que voste segurament no té. Dia 24 
de novembre passat, I'ajuntament de Formentera dema
na una subvenciÓ. Des del 24 de novembre -per aquesta 
subvenció s'hauria de signar un conveni nous-, li puc dir 
que, el clia d'avui, I'ajuntament de Formentera encara no 
ha reout contesta a aquesta sol· licitud de l'ajuntament, 
des de novembre fins avui, a finals de mar<; . Per tant, 
fixi's com són les coses. 

Una altra, del 8 de febrer, tampoc no ha tengut con
testa sobre si I'acceptaven o nD . Que hem el 'esperar, Sr. 
Guasch? Hem e1'esperar, com diuen els seus correligio
naris de Formentera, que guanyi el PP perque Ilavors el 
Govern hi fara més inversions? Aixo no ho he dit jo, 
aixo ho diuen els del seu partit que hi ha a Formentera. 
Aixo els ho diu~n vostes por lo bajini i després ells 
s'empatxen del ( ... ) en els diaris, d'una manera bastant 
innocent, pero aixo ho ha dit, i aixo ens demostra el -
clientelisme al qual estam acostumats a la nostra Comu
nitat, amb aquest Govern que tenim, Sr. Guasch. 

Per tant, cregui'm, que aquí el Govern no ha com
plit els manaments d'aquest Parlament, no ha complit ni 
poe ni mica. s'hao fet els de totes les-rlIes i hi ha hagut 
un oblit molt gros cap a Formentera, Sr. Guasch. 1 aixo -
és així, i queda ben patent que és aixÍ. Per aixo hi ha 
aquesta proposició no de !lei. 

Recordi, segurament -ja m 'ha dit que no la votaran 
a favor- caura dios un sac romput aquesta proposició no 
de lIei, pero, com tantes altres que he portat aquí, i he 
defensat des d'aquesta tribuna per Formentera, on totes, 
menys algunes -que han tengut el suport de tota la cam
bra-, la major part han caigut aquí mateix dins sae rOlll
pul, no amb els meus vots en contra, sinó amb els seus 
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vots en contra. Pero, cregui, estic segur que tota aquesta 
parcialitat que hi ha hagut, per part del Govern en contra de 
Formentera, a partir de dia 29 de maig, aixo d'aquí quedara 
arreglat, perque aixo no pot durar molt temps aixi. 

Miri, poden enganyar a molts durant molt poc temps, 
pero no ens enganyaran a tots durant tot el temps. Gracies, 
Sr. President. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Hi ha intervencions en contra replica? 
Sí, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gra.cies. Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. Sr. 
diputat del Parlament Balear elegit per Fonnentera, aquest 
diputat del Parlament Balear elegit per Eivissa li ha dit que 
estava d'acord amb el fons de la seva proposició no de Ilei, 
i que donaria suport total i incondicional al segon punt, pero 
que, respecte del primer, tenia certs dubtes, i áquests dllbtes 
persisteixen. Aixo és la veritat. 

S'ha dit aquí que les institucions pitiüses, jo '"he insinuat 
que també en podríem ser responsables aquells que formam 
part d'aquestes. Respecte de I'ajuntament de Formentera, li 
ha assenyalat el grllp del PP, i altres grups -i es dóna la cir
cumstancia que aquest altre grup és qui té I'alcaldia. que és 
el grllp independent de Formentera, englobat a la FlEF. 

l jo li vull dir que, passat aixó, com passa també amb alió 
famós que tantes vegades s'ha aprovat, que se li ha de donar 
marxa, i que Ilavors, a la mateixa illa de Formentera hi ha 
hagut els inconvenients, que és alió de la doble via. que és 
molt important per J'evacuació de ferits o malalts greus, 
quan hi ha temporal i no es port operar entre els dos ports 
ele les Pitiüses, allo, la veritat, no és imputable totalment al 
Govern Balear. Jo torn a creure que si no esta redactat 
aquest pla insular de Formentera per a la gestió deis residus 
solids urbans, possiblement no sigui només culpa del Govern 
o, com deim aJla, deIs mallorquins. No, tenim part de culpa 
tots, i, per tant, jo no som afeccionat a condemnes, i si vostes 
haguessin fet la primera part dient que el Parlament de les 
IIIes Balears den.uncia la manca de redacció, o que estigui 
aprovat aquest pla també li donaria suporto 

Per no fer-me més pesat, i vostes m'entenen perfecta
ment, en aquest primer punt m'abstendré, perque tampoc no 
hi estic en contra, i crec que és molt logic que voste, des de 
la se va perspectiva, del Grup Parlamentari Socialista, den un
cii' la manca d 'interes i eficiencia del Govern, ho trob bé, 
pero ho facin vostes, jo m 'abstenc. 

Sí al segon punt, que insta perque se solucioni aquesta 
situació. i aixo ho pot fer el Govern, aquest punt tendra el 
supon incondicional d'aquest diputat. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Vida!. Sr. Guasch, el seu torno 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Tur, avui el reconec públicament com a diputat en 
aquest Parlament de les IlIes Balears de la mateixa ma
nera que ho he fet d'aquí enrera. Li he de dir que jo no 
Ji he dit a voste que dugués aquí, a aquest Parlament, 
o que vengués avalat -o tal vegada ho he dit, pero voste 
no ha agafat la interpretació que jo li volia donar- per 
un acord de I'ajuntament de Formentera. Jo Ji venc a 
dir, Sr. Tur, -i voste sap perfectament que Ji vull donar 
a entendre-, com vol voste que sense la participació de 
I'ajuntament de Formentera, es pugui elaborar un pla 
definitiu i fix per part del Govern en materia de residus 
solids o en una altra cosa~ Com vol que es pugui elabo
rar una cosa d'aquestes sen se participar-hi I'ajuntament 
de Formentera? Falta que si el Govern diu blanc, Ilavors 
I'ajuntament digui negreo Ha ele ser una feina absoluta
ment conjunta. 

En aquests mateixos moments, Sr. Tur, i voste també 
ho ha dit -i no és via subvenció, sinó que és via con ve
ni-o per part del Govern s'estan estudiant unes obres de 
millora, de reciclatge, de I'abocament actual de Formen
tera, precisament a instancia, a petició de I 'ajuntament 
de Formentera, perque és allo que vol, i si hem d'acon
seguir un pla de residus sólids per parts, I'important és 
'que arriben a aconseguir un pla de residus solids, pero, 
de totes maneres, quan hi hagi un criteri unificat, que 
estigui d'acord amb el pla director de residus sólids 
aprovat per aquest -Parlament, i que I'ajuntament de 
Formentera hi estigui a compte en unes coses determi
nades, ja Ji he dit que, previsiblement, no es posaria cap 
impediment, ni en aquest Parlament, ni en el Govern, ni 
en el Conselllnsular ni en cap tipus d'institució. l voste 
sap perfectament el que li estic dient en referencia a 
aixo. 

--Sap també perfectament que, dins aquest pla de 
residus solids, és 1 'ajuntament, des del primer moment, 
qui assoleix, precisament, aquesta gestió i aquesta com--' 
petencia en aquesta materia, i I 'únic que pot fer, i que 
fara el Govern, si es defineix aq lIest pla, sera pagar la 
part que li pertoqui, que esta va establerta, des d' un 
primer moment, en un 30% de les inversions. 

Per la resta, Sr. Tur, li vull dir que, en principi, li 
hem de dir que no, i entre d'altre-s coses perque eJ que 
fins ara ha estat executat per part de I 'ajuntament de 
Formentera. també per part del Govern ha complert el 
compromís de la participació economica i tecnica que
li ha estat requerida. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch . Acabat el debat, passarem a votació. 
Sera votació per separat. Votam, en primer 1I0c, el primer 
punt. 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

~ostumbre en las relaciones que el Gobierno espailol 
está llevando, desde hace ya años, en política interna
cional yen política comunitaria en particular. 

Si bien es cierto que la propia directiva señala en su 
artículo 14 cual es el plazo para ajustar la legislación 
propia a la directiva europea, no es menos cierto que, en 
España, las elecciones locales van a tener lugar el próxi
mo 28_de mayo, sin que, hasta la fecha, el Gobierno 
haya adoptado ninguna medida en este sentido, a excep
ción de las ya indicadas anteriormente, medidas justifica
tivas, tan solo, que representan excluir de su derecho a~ 
voto al 80% de ciudadanos europeos residentes en Espa-

22 vots a favor, 28 en contra, 3 abstencions. En conse- ña. 
qüencia, queda rebutjat el punt primer. 

Passam a la votació del punt segon. 

Vots a favor? 

Vots en contra') 

Abstencions? 

25 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció . Queda rebutjat 
el punt segon. 

11.2) Proposició no de llei RGE núm. 926/95, presentada 
pel Grup Parlamentari PP·UM, relativa a reconeixement 
efectiu del dret de. sufragi als estrangers residents a Espa
nya, nacionalitzats a estats membres de la Unió Eropea. 

EL SR. PRESlDENT: 

Passam a la segona proposició no de Ilei, que és la 926, 
presentada pel Grup PP-UM, relativa a reconeixement efec
tiu del dret de sufragi deIs estrangers resielents a Espanya 
nacionalitLats a estats membres ele la Unió Emopea. Té la 
paraula, pel grup proposant, el diputat Sr. Martínez Polenti
nos. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS: 

Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Presenta, el Grupo 
Parlamentario Popular, una prop.osición no de ley solicitando 
a esta Cámara que inste al Gobierno Central que adopte las 
medidas pertinentes al efecto que todos los extranjeros, na
cionales de estados miembros de la Unión Europea residen
tes en España, j2uedan ejercer su derecho al voto en las pró
ximas elecciones locales . 

Esta proposición no de ley, registrada el 23 de-febrero del 
95, hace un mes, viene fundada· en la reciente aprobación, 
por parte del Consejo de Ministros, del decreto 202/95, y la 
posterior orden ministerial que desarrolla el decreto anterior. 
Ambas normas salen al paso de las indicaciones contenidas 
en la directiva 94¡g() del consejo, reguladora del derecho de 
sufragio de los ciudadanos de la Unión Europea. Y salen al 
paso por la puerta falsa, por la puerta de servicio, como es 

Creo que, desde el Gobierno Central, no se ha teni
do nunca claro cual debe ser la idea de Europa, lo que 
ha de representar para España, y el lugar que a España 
le ~orresponde dentro de la Unión Europea. En julio, 
España asumirá la presidencia de la Unión Europea. 
Pienso que una manera de hacernos oír en Europa, y 
empezar a crear precedentes de verdadero europeísmo 
es, precisamente, aplicando esa directiva comunitaria. 
Sería un gran gesto, de auténtico y verdadero europeís
mo. Hemos de pensar que los principales perjudicados 
tambi~n son los españoles residentes en naciones de la 
Ullión Europea, cuyo número se acerca al medio millón 
de personas. 

EI.G obierno hace un flaco favor a ese medio millón 
de españoles que se encuentran desplazados de nuestro 
país en la Europa comunitaria, al igual que a los cerca 
de 200.000 ciudadanos europeos en Espalía y que, como 
ellos, también pagan sus impuestos y, a cambio, quieren 
recibir unos servicios idénticos a los de cualquier nacio
nal, tener seguridad ciud adana, limpieza, alumbrado 
público en condiciones, etc., cuestiones todas ellas de 
carácter municipal, y de una ciudad en la que se en
cuentran totalmente integrados y, en cambio, parecen 
experimentar un _cierto sentimiento de rechazo por no 
poder elegir ellos mismos quienes han de ser sus repre
sentantes. 

Por estos motivos, solicito el voto favorable a los dos 
puntos de la proposición no de ley. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:"' 

Gracies, Sr. Martínez Palentinos. Pel Grup Parla
mentari MIXT, el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Senyores i senyors diputats. Sr. Martínó Palentinos, 
jo li he de dir que, respecte de la proposició no de llei 
que es presenta, evidentment, li votarem a favor -q ue jo 
sa l5i ga, per part del Grup Mixt, el diputat Sr. Cosme 
Vidal i jo mateix votarem a favor aquesta proposició no 
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de lIei, no sé exactament la resta del grup, pero cree que no 
hi ha, tampoc, cap postura en contra, que jo sapiga. 

Li votarem a favor perque és just, en una cosa que voste 
ha dit aquí, daIt d'aquesta tribuna, que els residents estran
gers deIs estats membres de la Unió Europea, que viuen 
aquí, a la nostra Comunitat Autonoma, que paguen els seus 
imposts, que conviuen,- per raoos de família, molts d'ells, 
encara que mantenen la seva nacionalitat, i molts tenen aquí 
oberts els seus negocis, fan feina en aquesta~Comunitat, com
parteixen amb nosaltres alIo bo i alIo dolent, sembla logic 
que, a l'hora de tenir, d 'exercir el seu vot, el tenguin igual 
que nosaltres. Sembla logic que aixo hauria de ser així. 

S'ha de dir, no obstant aixo -així també m'ho ha mani
festat el Sr. Vidal- que, pel que respecte a I'exposició de 
motius , basada fonamentalment en qüestions més de caracter 
estrictament jurídic que una altra cosa, no hi podem estar 
totalment d'acord. Estam d'acord que aquestes són les nor
matives valides per aplicar a aquest cas, pero també hem de 
dir que la recíprocitat per part d'altres estats de la Comunitat 
Economica Europea, de la Unió Europea, no és la mateixa 
que nosaltres, pel que he dit abans, els hem d'oferir. Per 
aíxo, es dóna el cas que hí haura alguns residents d'alguns 
paj'sos de la Comunitat Economica Europea, de la Unió 
Europea, com són -sí no record malament- holandesas, 
luxemburguesos, etc., que tendran dret a emetreel seu vot, 
cosa que, per úna altra banda, altres estats importants de la 
Unió Europea, no podran tenir -en base al que ha decidit el 
Govern de l'Estat- aquest vot, ates que no existeix -i en aixo 
es basa, fonamentalment, I'argumentació estatal- aquesta 
reciprocitat. 

Cree que aixo s'hauria de produir, i que una pass a impor
tant perque s'arribi a aixo en el termini més curt possible, 
era precisament que, en aquestes eleccions, s'hagués donat la 
possibilitat ele votar a (ots els residents estrangers de la Unió 
Europea aquí, a la Comunitat. Aixo, desgraciadament, mal
grat I 'aprovació que, sens dubte , tendra aquesta proposició 
no ele Ilei , no poelra ser així, aquesta vegaela. Pero esperem 
que, com a mínim, aquesta proposició no de Ilei tengui el 
valor de ser un document important, que una vegada que 
arribi a Madrid, faci que, en propers comicis locals i autono
mics, perdó, en propers comicis locals, es pugui produir 
aquest dret a vot deis residents estrangers. Em consta que la 
majoria de forces polítíques d'aquest Parlament, per no dir 
totes , ja havien fet feina en aquest direcció i, fins i tot, tení
ero prevíst incloure elins les seves Ilistes un nombre impor
tant d@ residents estrangers, cosa que ara ja sera practica
ment impossible. No obstant aixo, pel valor, coro dic,jmpor
tant, que té aquesta proposició no de Ilei, i perque la peticio 
és totalment justa pels motius, que no estan reflectits a I'ex
posició delllotius plenament, pero que sí que ha fet, en la 
seva exposició oral aquí, en aquesta tdbuna, per aixo fona
mentalment, perque coincidim plenament en aixo, donarem 
el vot favorable a aquesta proposició. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM EEM, el Sr. 
OrfiIa té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr, President. Senyores i senyors diputats. És 
ben cert que la Constitució, i concretament l'articIe 13.2, 
obri la possibilitat que els estrangers residents a l'Estat 
espanyol puguin exercir el dret al vot a les eleccions 
municipals o locals. És un article pensat en termes d'U
nió Europea, pensat per una Europa deIs pobles, molt 
més que l'Europa deIs Estats que s'esta construint, 
pensant molt més en una Europa deIs ciutadans que en 
la simple Europa deIs mercaders que és el que ha funci
onat fins ara. 

D 'altra banda , el Consell de Ministres de la Unió 
Europea va fixar a final s de I'any passat les modalitats 
de I'exercici el'aquest dret al sufragi a les eleccions locals 
per part deis ciutadans de la Unió Europea que no si
guin nacionals en la país on resideixen. No obstant aixo, 
es va donar un termini, fíns el 1996, per tal que els 
Estats membres modifiquin les legislacions i prenguin les 
mesures corresponents. 

Llavors, el que succeeix és que bona part deIs Estats 
de la Unió van endarrerint aquesta decisió, i sois I'apli
quen en els casos que existeixi un tractat de reciprocitat. 
Es facílment comprensible que si, per exemple, els ciuta
-dans de l'Estat Espanyol que fan feina a Anglaterra o a 
Alemanya no se'ls permet votar en aquests pai'sos, hi 
hagi un compas d 'espera a I'hora de donar-los aquí 
aquesta capacitat, -aquest dret als residents d 'aquells 
pa'isos. 

La veritat és que tot i estar d'acord amb el principi 
que qualsevol treballador o persona resident en clll país 
ha de poder participar en I'elecció d 'aquells que han de 
regir la vida municipal, í seguramellt que, molt ~és 
enlla que aquests siguin ciutadans europeus o siguin, 
simplement, ciutadans del món, avui trobaro la seva 
proposta una mica oportunista i, evidentment, de molt 
difícil compliment per aquestes eleccions municipals,~

ates que estam parlant de dos mesos. De molt difícil no, 
d'impossible comr.liment. I tots sabem que és així. 

Per fant, la seva pot ser una proposta de molt bona -
voluntat, pero no deixa de ser un brindis al sol. 1 em 
permeti que, fins i tot, li reconegui que ens ha sorpres 
aquesta professió de fe internacioñalista, en un grup que 
sol fer gala, normalment, d'un patriotisme que esta 
enfora d'aquestes actituds. Pero hem de pensar que és 
poc més que un brindis al sol, destinat, simplement, a-
donar una determinada imatge, pero que la virtualítat, 
I'efectivitat d'aquesta proposta, seria mínima, i aixo 
fara una altra cosa, que ens abstendrero de donar-li suporto 
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EL SR. PRESIDENT: 

Graeíes, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
la Sra. Riera té la paraula. 

LA SRA RIERA 1 MADURELL: 

- Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. La 
posieíó del nostre grup, del Grup Socialista, respecte de la 
proposició no de lIei que presenta el grup popular, es basa 
en un escrupolos respecte a la Constitució Espanyola i a la 
legislació internacional vigent, marc legal que, després d'ha
ver lIegit el text de la proposició no de !lei que presenten, i 
d'haver escoltat el que ha dit el Sr. MartÍnez Polentinos, el 
grup popular sembla no tenir cap problema d 'ignorar. 

Voldria, dones, primer de tot, clarificar aquest marc legal 
que el portaveu del grup proposant ha explicat d'una manera 
confusa i tendenciosa. La Constitució Espanyola preveu que, 
atenent criteris de reciprocitat - lIegesc textualment- es pugui 
establir, per tractat o Ilei, el dret de sufragi actiu i passiu en 
les eleccions municipals, per als ciutadans d'altres pa"isos. 
Aquest plantejament de reciprocitat és fonamental, també, 
dins el contingut de la lIei organica 5/85, de regim electoral 
general, que insisteix en el fet que gaudiran del dret a sufragi 
a les eleccions municipals aquells estrangers residents a Espa
nya que, en els seus respectius paj'sos, es permeti el vot als 
espanyols. En aquest sentit, el Reial Decret 203, de '10 de 
febrer d'enguany, al qual ha fet al'lusió el Sr. portaveu, que 
fa referencia a l'elaboració del cens electoral de persones es
trangeres amb residencia al nostre país, deixa ciar que totes 
aquelles persones que procedeixin de paisos amb els quals hi 
ha subscrit un tractat de reciprocitat, pel que fa al dret al 
sufragi a les eleccions municipals, gaudiran deis mateixos 
drets que els espanyols. 

Com vostes coneixen, els paisos que, en aquest moment, 
tenen firmat tractat de reciprocitat són Holanda, Dinamarca, 
Noruega i Suecia. Per tant, tots els nostres conciutadans 
procedents de cadascun d'aquest quatre paí'sos, si estan cen
sats, podran, a les properes eleccions municipals de 28 de 
maig ser electors i elegibles. 

Senyores i senyors diputats del grup popular, no es tracta, 
dones, com vostes fan perque e}s deu convenir, venir aquí 
i manten ir una postura demagogica faeíl, sinó ser conse
qüents amb els principis constitucionals i amb la defensa 
d'una igualtat de tractament perque tots els ciutadans i ciuta
danes europeu~ siguin electors i elegibles, visquin alla cm 
visquin. 

El Govern espanyol esta decidit a continuar treballant per 
la firma, el més aviat possible, de-tractats bilaterals, que facin 
possible I'ampliació d'aquest dret a vot als ciutadans de tots 
els pai'soseuropeus, pero, com vostes comprendran no_ es 
tracta només d'un voler per part del Govern espanyol, sinó 
que ha de ser assurnit pels altres governs. No es poden adop
tar mesures de tipus unilateral sense anar en contra deIs 
criteris de reciprocitat establerts a la Constitució. 

_ No es tracta, dones, d'instar el Govern espanyol, que 
coneix i compleix perfectament les seves obligaeíons. El 
que pot ser seria bo és des d'alguna instancia europea 
s'instas els pai'sos membres que fessin efectius el més 
prest possible els tractats necessaris per garantir 1 'esmen
tat dret de sufragio 

Senyores i senyors diputats, aquesta és la situació 
real i legal en la qual ens movem. El grup popular ho 
sap perfectament, pero el grup popular, en base a falses 
argumentacions, i fent ús d'una demagogia electoralista, 
enIloc d'explicar-Ia c1arament prefereix culpar el Govern 
espanyol d 'aIlo que no n 'és responsable. Gnkies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Pel torn de replica, el Sr. Martí
ne~ Polentinos té la paraula. 

EL SR. MARTINEZ 1 POLENTINOS: 

En primer lugar agradecer el voto favorable del gru
po mixto. Efectivamente, y luego un poco para todos, 
sabemos perfectamente que Espa11a tiene suscritos 
tratados de reciprocidad con lbs Países Bajos, Suecia, 
Noruega y Dinamarca, lo sabíamos perfectísimamente. 
Sabíamos perfectamente que el plazo previsto en la 
directiva 94/80 para ajustar la legislación en materia de 
comicios municipales finaliza el próximo día 1 de enero 
de 1996. Sabemos perfectamente que en la Constitución 
queda regulado. No es menos cierto que en la directiva 
también se establece un plazo para ajustar la legislación 
propia. De acuerdo, hay un año desde que se creó la 
directiva, por supuesto. Pero este motivo no es solamen
te el único que ha hecho que el partido popular, que el 
grupo popular presente esa proposición no de ley. 

Mire, Sra. Riera, con las elecciones europeas se ha 
dado un gran paso en materia electoral. Ya hay mucho 
trabajo adelantado. De pronto, ahora, de alguna manera, 
hemos retrocedido todo ese trabajo realizado, simple
mente por un motivo, porque en otros países no nos 
dejan, tampoco, ejercer ese derecho al voto. No creo que 
sea un motivo razonable. Además, ni siquiera tenemos 
voz ni voto en materia pesquera, tampoco tenemos voz 
y voto en materias agrícolas, no tenemos ninguna auto
ridad en cuestiones turísticas. Estamt1S en las mismas, 
Sra. Riera. 

Quizás también este debate se trata bastante tarde. 
Efectivamente, la entrada se hizo el día 23, el registro 
de entrada se realizo el día 23 de febrero, pero viene un 
poco por los plazos dados tanto por la orden ministerial 
como por el Real Decreto anterior. El Real Decreto es 
de fecha 10 de febrero del 95, y la orden ministerial de 
día 17 de febrero. De alguna manera, se ha esperado 
por ese motivo. Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palentinos. Hi ha intervencions en contrare
plica? Sí, Sra. Riera, té la paraula. Prec silenci als diputats, 
per favor. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Sr. Palentinos, les coses són com són i no com voste vol 
que siguin i, en aquest cas, la Constitució E~panyola -ja li he 
dit- és' claríssima qua n fa referencia a I'exigencia de criteris 
de reciprocitat per fer efectiu el dret a sufragi a les eleccions 
municipals. 

Li repetesc, ja li he dit abans, la interpretació que vostes 
fan de I'article 13.2 de la Constitució és inadmissible. Sr. 
Polentinos, no es poden adoptar mesures unilaterals sense 
anar en contra deIs criteris de reciprocitat establerts a la 
Constitució. Fer demagogia no és una bona fórmula, Sr. 
MartÍnez Polentinos, per avan<;ar en la igualta! de tracta
ment. 

Obviament, Sr. President, nosaltres votarem en contra. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT~ 

'-
Gracies, Sra. Riera. Acabat el debat, passarem a la votaci-

o. 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Sres.i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.Queda apro
vada la proposició no de llei 926. 

11.3) Proposició no de llei RGE núm. 1016/95, presentada 
pels grups parlamentari PP-UM, SOCIALISTA, PSM i EEM 
i MIXT, relativa a cessió deIs terrenys de la base naval del 
port de Sóller al municipio 

EL SR. PRE~IDENT: 
'. 

Passam ara a la Proposició no de \lei 1016, presentada 
pels Grups Parlamentaris PP-UM, SOCIALISTA,_PSM i 
EEM i MIXT, relativa a cessió del' terreny de la base naval 
del port de Sóller al municipi. Tots els grups intervendran a 
favor de la proposta i, en conseqüencia, té la paraula, en 
primer lloc, pel Grup Parlamentari MIXT, el diputat Sr. 
Pascual. Record que és un tom a favor i no hi ha lloc a 
debat. 

EL SR.-PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Si durant 
el mes de juliol o el mes d'agost anam al port de Sóller, 
un es troba en un immens contrast, constitu'it per una 
( ... ), per una badia plena d'embarcacions fondejades -
centenars, alguna vegada- i una part del moll buida. 
Aquesta part del moll, que esta buida, és la que corres
pon, la que esta administrada pel Ministeri de Defensa. 

D'un altre costat, des del torrent de Sa Figuera cap 
a la base, hi ha un cul de sac que fa que hi hagi uns 
gran s embussaments a les hores punta i és molt difícil, 
sobretot pe1s autocars, que van a donar la volta, i sortir. 
Hi ha un vertader cul de sac que, urbanÍsticament, és 
totalment indesitjable, Aquest cul de sac esta provocat 
per una serie d'edificacions, una de les quals pertany al 
Govern de la Comunitat Autonoma, a la Junta de Ports, 
i les altres pertanyen al Ministeri de Defensa. 

La badia del port de Sóller -com se sap- és molt 
tancada. Evidentment, hi ha tempestes importants a 
I'hivern, pero, quan la mar esta en calma, hi ha poca 
circulació de I'aigua. Ja he dit que hi ha moltes embar
cacions fondejades durant I'estiu, i aquestes embarcaci
ons fondejades contaminen, contribueixen a la contami
nació d'aquesta badia, contaminació que és altament 
perjudicial deIs interessos turÍstics del municipi de Só
ller. El port de Sóller, en concret, és, amb tota probabi
litat, si no és el primer, és un deIs primers Iluclis turÍs
tics de Mallorca, amb problemes urbanÍstics, i l'oferta 

'turística és de baixa qualitat. És de més baixa qualitat 
I'oferta turística del port de Sóller que, possiblement, la 
de qualsevol altre indret turÍstic de I 'illa de Mallorca. És 
una oferta hotelera ebsoleta, que té dificultats per reno
var-se, perque sempre el port de Sóller és el darrer lloc 
que s'omple a I'estiu. El port de Sóller té turistes quan 
estan plens els altres nuclis turÍstics de l 'illa de Mallor
ca. 

Per tant, fa falta fer tota una serie de coses per cap
girar aquesta situació, i una d'aquests és acabar a~b 
aq-uest contrast que he dit abans que existeix, de trobar
se amb una badia repleta d'embarcacions fondejades, 
amb una badia que té un port esportiu totalment satu--
rat, que no dóna abast a les peticions d'amarrament que 
hi ha, que superel~ en més de 200 les existents. Per altra 
costat, té unes instal'lacions militars dins l'aigua que, en 
aquests -moments, estan buides i fora contingut. 

Per aixo, I'ajuntament de Sól!er per unanimitat, i 
repetides vegades; ha demanat al lVlinisteri de Defensilla 
cessió de la zona portuaria. Avui, els quatre grups parla
mentaris hem signat una proposició no de lIei perque 
surti, per unanimitat, -a ser possible, d 'aquest Parlament,-
cap al Govern Centra, per acabar amb aquesta--situació. 

Sabem que hi ha problemes en la gestió del que ha 
de passar amb la base naval de Sóller. Hi pot haver 
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problemes de reversió, hi ha plets de particulars, que han 
demanat la reversió deis terrenys al Ministeri' de Defensa, 
particulars que varen ser expropiats no sé si abans o durant 
el temps de la guerra civil. 

Per aixó, aquesta proposició no de Ilei que avui es presen
ta aquí és una proposició no de !lei oberta, no és una pro
posició tancada. En primer 110c, no diu a qui han de perta
nyer els terrenys de la base naval de Só11er. Diu que s'han de 
fer les gestions necessaries perque tenguin ús i aprofitament 
públic -punt l-,-perque, evidentment, si es vol dur una part 
del moll de Sóller del Ministeri de Defensa a alguna institu
ció que no sigui del Govern Central, evidentment, toca ser la 
Comunitat Autónoma, que és qui té la competencia en 
ports. 

He dit que hi havia problemes de reversió. Hi ha uns 
espais terrestres, no només uns espais marítims, hi ha uns 
espais terrestres que, en aquests moments-, en el pla general 
de Sóller de l'any 1981 són bé zones verdes, bé equipa
ments coHectius. L'important. per tant, és que tenguin 
aquest ús públic, i per aixo hi ha d 'haver una negociació a 
tres bandes, entre el Govern Central, el Ministeri de Defensa, 
per un costat, l'ajuntament de Sóller per I'altre i el Govern 
de la Comunitat Autonoma. 1 aixo és el que diu aquesta 
proposició no de lIei, que s'inici'i!l aquestes converses, aques
tes negociacions, perque J'espai ocupat per la lJase naval, tant 
en la seva vessant marítiTna com en la se va vessant terrestre 
sigui accessible a l'ús i aprofitament públics i no estigui n, en 
aquests moments, ~n un ús exclusivament militar, que impe
deix el seu ús públic. 

(El Sr. Vice-President primer substitueix el Sr. President en 
la direcóó del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn1cies, Sr. Pascual. Per part del PSM i EEM, té la pa
raula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL l MAS: 

Gracies, Sr. President. No cada dia tenim l'ocasió ele 
defensar una proposició firmada per tots els grups parlamen
taris representats en aquesta ca~'lbra. Evidentment, aixo és 
una doble satisfacció, primer perque hi ha consens, i segon, 
perque ja sabem, en pujar a la tribuna, que aquesta proposi
ció sera acceptada, i crec que a tothom ti agrada guanyar. No 
hi estam massa....avesats. 

En segon 110c, també és un plaer defensar una iniciativa 
que surt de la base, de la coordinadora per la base naval de 
Sóller, que em -sembla que ha remes un document a tots els 
grups parlamentaris, que ens servid. un poc per argumentar 
aquesta pwposició no de \lei. . 

De fet, hi ha una breu historia . Observa m que aquesta 
base militar, concretament el comandament militar va decidir 
crear la base naval J'any 1936. que, iniciallllent, es va destinar 

~ base de submarins. L'any 1937 s'iniciaren Ies-obres de 
construcció deis quarters de marineria i els taIlers de 
torpedes i, aleshores, ja es creia que aIIó serien unes ins
taHacions provisionals, que, una vegada acabada la guer
ra civil, les instaHacions portuaries tornarien a ser d'ús 
civil, i es podria acabar el projecte de port comercial 
iniciat alguns anys enrera. No fou així, sinó que a I'any 
1941 es redacta un pIa general d'habilitació de l'estació 
naval com a suport logístic d'una flotilla de submarins 
i de Ilanxes torpedineres. Aleshores també es va comen
~ar la construcció deis túnels que servien de magatzem 
de combustible i municions. El 1943 s'hi implanta l'es
cola d 'armes submarines, que arriba a tenir 1.173 ho
mes . L 'any 1953 es va realitzar la darrera obra, que fou 
la construcció del taller principal i ja practicament en
tren en decadencia aquestes instal'lacions militars fins 
que, a I'any 1971, desapareix I'escola d 'a rmes submari
nes, I'estació naval, i I'estació naval passa a ser el desta
cament naval de Sóller, amb tot el desmantellament de 
l'a7mament que hi havia al/a dipositat. 

A partir d 'ara, ja entra en la situació actu al que ha 
descrit el Sr. Pascual, en la qual no incidiré. La veritat 
és que és una zona bastant degradada, tant en l'ambit 
marÍtim com per terra, i que realment és una pena que 
!In BeIs indrets més privilegiats de Mallorca estigui en 
I'actual situació c1'abat1donament, amb unes repercussi
ons economiques, com ha dit el Sr. Pascual, molt impor
tants sobre la indústria turística de la zona que realment 
es troba en un estat de precarietat absoluta i en franca 
recessió. 

Per tant, totes les esperances descansen en la possible 
utilització pública de les instal'lacions de l'actual base 
naval de Sóller. Hi ha un projecte d'utilització, que neix 
del consens de totes les forces polítiques de Sóller i deIs 
ciutadans que s'han mobilitzat. La pretensió és donar 
una utilitat concreta a totes les edificacions, zones verdes 
i instal'lacions portuaries ocupades actualment pel Mi
nisteri de Defens.a a la zona del port de Sóller. 

Es parla d 'utilitzar la primer darsena com a port -
d'acollida d'iots i embarcacions d'esbarjo. Es calcula que 
s'hi podrien acollir un centenar de vaixells que ara ocu
pen el centre de la badia. Per aixo s'haurien d'adequar 
els edificis més proxims i instal'lar serveis de subminis
trament de combustiblé', punts electrics d 'aigua, recolli
da de residus etc. També es tractaria de dotar la confra
ria de pescadors d'uns serveis que fa anys que demanden -
en aquella zona. A la vegada, el segon moll podria ser 
uti]itzat per embarcacions que fan excursions massives, 
de turistes, al lIarg de tota la costa nord d 'aquella co
marca. 

Es parla, de fet es reconeix, que la marina podria 
conservar l 'actual residencia i els edificis limítrofs, 
I 'antiga escola, hospital navaL que quedarien rodejats per 
una amp lia zona enjardinada que quedaria. evidentment, 
per ús militar. A la vegada, els ciutadans de Sóll er es 



6282 DIARI DE SESSIONS / Núm. 150/22 de mar~ del 1995 

podrien beneficiar de naus serveis, un camp de futbol, el 
museu naval, una colonia de vacances, centre cultural amb 
sala de conferencies, i, a la vegada, obrint els accessos al far, 
es podria gaudir d'amplies zones verdes que actualment 
estan impedides per la base naval. També es té previst dedi
car edificis a la guardia civil de la mar. Aquesta és un poda 
descripció deIs objectius que, d'una manera orientativa, ens 
ha remes la coordinadora, i no tenim inconvenient de men
cionar-los perque en quedi constancia. 

la practicament definit aquests usos, evidentment, la 
situació complexa de la base naval i de la restricció deis usos, 
per usos militars, que pesa sobre aquests terrenys, fa que 
s'hagi hagut de presentar aquesta proposició no de Ilei, que 
el Sr. Pascual ha definit cam a oberta. Evidentment, és una 
proposició no de Ilei que no compromet a massa, simplement 
insta el Govern Central i el Govern de les IlIes Balears per
que facin gestions per fer possible que aquest espai ocupat 
per la base naval de Sóller sigui accessible a un ús i un 
aprofitament públics. Aquest ús i aprofitament públics, evi
dentment, I' hauran de definir els convenis que signin les 
autoritats centrals i autonomiques i, evídentment, d'acord 
amb l 'ajuntament de Sóller. Ens congratulam de poder 
presentar aquesta iniciativa conjuntament, ( esperam, en 
primer Iloc, per I'interes deIs ciutadans de Sóller, pero per 
tots els ma llorquins que, després d'aquesta aprovació , arr ibi 
a bon port aquesta iniciativa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr . Sampol. Per part del Grup SOCIALJST A, té 
la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El municipi de 
Sóller, més bé diria el poble de Sóller, o els ciutadans de 
Sóller, els sollerics, tenen problemes, Un a1llament terrestre 
secular, que ara esta a punt de resoldre's, mitjan<;ant un 
túnel, pero amb I'amena<;a d'un impost especial per poder-lo 
utilitzar, un dret de pas, un peatge, per poder arribar a la 
val1; unes obres a la carretera de Deia agressives, que posen 
en perill part del valor del seu paisatge i que, a més, mal 
contractades, s'eternitzen; un deIs darrers municipis d'acon
seguir la depuració de les seves aigües residuals, cosa que ha 
perjudicat la seva imatge turística, la seva imatge com a zona 
turística; un !lel$. municipis on va més endarrerit o on s'han 
trobat més dificultats per dur endavant el pla d'embelliment 
de zones turístiques i, en els darrers anys, també ha patit el 
perill d'imposar-li un pla esportiu, cosa que hagués . .suposat 
encimentar part de la seva meraveIlosa badia, un port espor
tiu emparaulat amb el concessionari del túnel de Sóller . Per 
tant, el -sollerics mereixen - un ajut, mereixen una 
col·laboració, tenen molts problemes. 

Avui venim a demanar una co¡'¡aboració del Govern 
Espanyol , del Govern de Sa Majestat. 1 la col'laboraeió se 
sol· licita en relació a les instal·facions que I'armada espanyo la 
té en pon de Sóller. És la segona vegada que es duu aquest 

tema en aquesta legislatura. La primera vegada ja es va 
aprovar per unanimitat, va ser una iniciativa del grup 
popular. Aquesta vegada ve presentada per tots els grups 
parlamentaris, per tant sera aprovada. Hi ha una serie 
de fets constatats que avalen aquestes iniciativa: una 
afluencia d'embarcacions important, estacional, a la 
badia; una impossibilitat d'ampliar els molls actuals; el 
rebuig generalitzat a un port esportiu dins la badia... Per 
tant, només les instal'lacions de la base naval poden 
donar solució a aquesta demanda nautica. És un fet que 
aquesta base naval, aquestes instal'lacions són poc usa
des, que hi ha una guarnició petita, i que l'ús basic és el 
de residencia estival d'oficials d'alta graduació. 

Per tant, aixo és el que demanam. Ara bé, com que 
nosaltres som el grup parlamentari del mateix partit que 
governa a Espanya, la pregunta immediata que vostes 
poden fer és: bé, i quina sera. I'actitud del Govern d'Es
pan ya, del Govern de Sa Majestat, que dei a aba ns, da
vant aq uesta proposta del Parlament de les Illes Balears? 
1 el primer que els hem de dir, perque ja ho varem dir 
]'altra vegada, quan varen dur aquest tema aquí, és que 
no en tenim ni idea. No ho sabem. 1 el Grup Parlamen
tari Socialista no ha sapo El Grup Parlamentari Socialista 
desconeix completament els plans de la defensa nacional, 
que són reservats, com és logic i norm~l, per la seva 
naturalesa. Si bé és cert que el pes pressupostari de la 
defensa nacional disminueix cada any en els pressuposts 
generals de I'Estat, també és eert que el principal grup 
de I'oposició, el partit popular, ha anunciat que hi haura 
un increment substancial de la elespesa militar en cas de 
governar. 

Per tant, no sabem quina sera realment aquesta solu
ció, perque jo cree Ejue no hi ha cap diputat en aquesta 
sala -i els que són ele fora també segur que ho compar
teixen- que no vulgui un món on la pau externa sigui tal 
que no necessiti ni exercits, ni bases militars, i que la 
pau interna sigui tan absoluta, i I'ordre públic tan garan
tit, que no necessiti ni policies ni forces de seguretat. 
Aquest món arribara? Segur que sí. Pero quan? Sembla 
que no hi anam en línia recta, perque, rcalment, molt 
prop ele nosaltres, a la Mediterrania, a les terres que 
envolten el Mediterrani, es vessa molta sango A Algeria, 
a l'antiga Iugoslavia, a Turquia, a Palestina, encara ... 1;
per tant, és imprevisible, o, en aquests moments, nosal
tres desconeixem, davant aquesta situació de palsos 
próxims, de terres proximes, quins són els plans per un 
cas d'emergencia que la defensa nacional, que el Minis- >

teri de Defensa, que el Govern Espanyol té per a aques
tes instaJ.\acions -avui moIt poc utilitzades- del port de 
Sóller. 

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa. 
És una iniciativa que· surt des de baix, és una iniciativa-
que, des del nostre punt de vista, és optima. Tant de bo 
aquestes instal·lacions no sigui n en absolut necessaries, 
tant de bo la pau a tates les tenes próximes a nosaltres 
no faci necessaries instal·lacions militar, i, en eas que les 
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faci necessaries, no sigui precisament aquesta de Sóller, que 
ja prou castigats estan els ciutadans de Sóller amb tots els 
problemes que els he anunciat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per part del Grup PP-UM, té la parau
la. el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Es enor
memente grato para mí, acabando ya esta legislatura, y en 
una de, probablemente, mis últimas intervenciones, si no la 
última en esta Cámara, venir a representar al grupo en la 
presentación de una proposición no de ley, conjunta, hecha 
por todos los grupos, por encima de crispaciones o de situa
ciones pre-electorales, una en la que ya estuvimos de acuer
do , efectivamente, como otro portavoz Ila dicho, anterior
mente y en la que volvemos a estar de acuerdo ahora. 

Me es grato además, personalmente. profesionalmente , y 
políticamente. Me es grato perso nalmente tanto por mis 
vinculaciones familiares con el pueblo de SólJer, por las que 
sé del enorme interés que los sollerics tienen desde hace 
muchísimo tiempo de que, efectivamente, puedan hacerse de 
uso público las instalaciones de una base yo cr'eo que, franca
mente, envejecida, y resulta difícil entender que pueda ser 
de gran interés para la defensa nacional ·dicho sea eso sin 
perjuicio, lógicam~nte, de opiniones más autorizadas en este 
tema, desde luego , que la mía. 

De interés profesional. porque ya hace muchos años, 
cuando un ingeniero mucho más joven que este que les habla 
ahora llegó a esta Comunidad y a esta isla, uno de sus prime
ros trabajos profesionales, encargado, por cierto, por algún 
solleric, fue el estudio de una posibilidad de implantación de 
unos pantanales, y de unos muelles de ribera, sobre las insta 
laciones de la base naval , que permitieran el LISO para embar
caciones náuticas de esas insta laciones. y que fueran fácil
mente desmontables, en ' cuestión de horas , o a lo su mo , de 
días, para que pudieran volver, en caso de necesidad, a utili
zarse por necesidades de defensa, en definitiva, de la armada. 

Razones políticas, porque !]1ucho más recientemente, 
hace efectivamente tres años, ya firme, como portavoz, en
tonces. del grupo parlamentario popular. una proposición no 
de ley en un sentido similar a la que hoy se presenta. En 
definitiva, por sonsiguiente, en la que pretendíamos que el 
Ministerio de Defensa, y de acuerdo con las autoridades 
locales, tanto de la Comunidad Autónoma como, desde lue
go, del ayuntamiento, extraordinariamente interesado en el 
tema, también' desde hace muchos años, se pudiera llevar a 
cabo esta transformación o, por lo menos, la utilización, por 
personas GÍviles, de estas instaladones militares. 

Yo creo que la proposición de hoy tiene la virtud de 
reiterar algo y de volver a poner de manifiesto que in cluso , 
como decía antes, en momentos difíciles, -¿por que no 

decirlo?-, cuando está en la mente de todos, momentos 
de cierta crispación política, somos capaces, nuevamen

te, todos los diputados de esta Cámara, de ponernos de 
acuerdo, independientemente de nuestra ideología polí
tica en apoyar a un pueblo que creo que lo tiene bien 
merecido en esa utilización. No vaya glosar las razones 
objetivas que asisten a la proposición -los anteriores 
portavoces creo que me excusan hacerlo, puesto que ya 
lo han _dejado, yo creo, suficientemente claro, aparte de 
que el debate que hubo en el año 92 ya se refirió clara
mente a esas necesidades. 

Sólo me queda desear que este fin de siglo sea real
mente un fin de siglo histórico, revolucionario, para la 
población de Sóller, que lo sea por una mejora de comu
nicaciones, que realmente va a significar un vuelco en la 
que, tradicionalmente, ha sido una barrera de comuni
cación de Sóller con el resto de la isla de Mallorca, una 
comunicación que muy pronto estará abierta a todos, un 
enlbellecimiento y una mejora de su industria turística, 
una industria relativamente reciente en Sóller, puesto 
que ésta ha sido una población que vivía más del trans
porte marítimo, de actividades industriales como las que 
se derivaban, sobre todo, de las fábricas de tejidos, que 
fueron cerrando, prácticamente, todas, y que desembo
có, como digo, en una industria turística hoy bastante 
envejecida, muy necesitada de renovación, y yo creo 
que, con la mejora de comunicaciones, y con las activi
dades de embellecimiento y mejora de las infraestructu
ras que se están llevando a cabo, será, como digo, O 

podrá dar un vuelco a la situación. La guinda de este 
pastel creo que sería, efectivamente, la transformación 
de la base naval de Sóller en up entorno de uso náutico 
deportivo y de uso. en definitÍva, de recreo público . 

Creo que los sollerics se lo han ganado a pulso y que, 
. desde este Parlamento, podemos felicitarnos que una tan 

reiterada petición pronto pueda convertirse en una 
realidad. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Entenc, doncs, que de 
les manifestacions fetes, es pot considerar aprovada per 
assentiment la proposició no de llei . Oueda, doncs . apro
vada per assentiment. 

111.- Tramitació directa i en lectura UllIca de la 
Proposició de Llei RGE núm. 1286/95, presentada pels 
grups parlamentaris PP-UM, SOCIALISTA, PSM i 
EEM i MIXT, relátiva a modificació de determinats 
articles de la Llei 8/86, de 26 de novembre, electoral de 
les IIles Balears. 



6284 DIARI DE SESSIONS / Nú·m. 150 / 22 de man; del 1995 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que correspon a 
la tramitació directa i amb lectura única de la proposició de 
Ilei 1286, presentada pels Grups Parlamentaris PP-UM, SO
CIALISTA, PSM i EEM i MIXT, relativa a modificació de 
determinats artic1es de la Ilei 8/86, de 26 de novembre, elec
toral de les Illes Balears. 

D'acord amb el que preveu l'artic1e 140 del Parlament, 
aquesta presidencia, a proposta de la Mesa i de la Junta de 
Portaveus, demana a la cambra si acorda la tramitació directa 
i amb lectura única. Queda, dones, acordada la tramitació 
directa i amb lectura única. 

Passam, en primer lIoc, a la intervenció o a I'únie tom a 
favor de la proposició de lIei. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Pascual i AmorÓs. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Senyores i senyors diputats . La Ilei electoral 
de la Comunitat Autónoma és la número 8 de l'any 1986 i, 
per tant , el que regula el financ;ament de les eleccions en 
aquesta Comunitat, a aquest Parlament, és una normativa 
que té ja nou anys. A di verses Comunitats Autónomes -prac
licament a lotes- i ha-hagut modificacions d.es de les primeres 
eleccions autonomiques per adaptar al temps la normativa 
electoral pel que fa referencia al financ;ament per part de la 
Comunitat Autónoma de les eleccions. Així tenim , per 
exemple, Andalusia, on hi ha hagut una modificació, Aragó, 
Astúries , Canaries, Cantabria, Castella i L1eó, Castella La 
Manxa. EXlremadura, Galícia, totes aquestes Comunitats. a 
les eleccions de 1991, varen promoure una reforma del seu 
sistema de financ;ament de les eleccions. 

De manera que avl1 i, si feim un estudi comparatiu, ens 
trobam que, per les Illes Balears, que, a més, és una Comu
nitat petita -i amb aíxó jo hi vull fer especial menció- no és 
el mateix, a una Comunitat petita, de pocs electors, en aquest 
cas, 400 mil i busques, la elespesa per elector no pot ser mai 
igual que a una Comunitat que té diversos milions d'eleetors, 
com pugui ser Catalunya, Andalusia, País Base, Madrid, 
etc.ete. 

Per lot aixó fa falta una aetualitzaeió de les quantitats per 
escó i quantitaKper vot per al finan<;ament·.de la campanya 
electoral. En-aquests moments, a les I1Ies Balears, el financ;a
ment per vot és de 37,50, que és la quantitat més baixa de 
totes les quantítats de les Comunitats Autónomes. QlIant als 
doblers per escó , que és un milió de pessetes, també és una 
quantitat que esta a la part baixa de I'escala de les distintes 
Comunítats. Per aixó es proposa una a~tualització, i encara, 
en la quantitat per vot, només quedaran -si no modifiquen 
la seva legislació actual- tres Comunitats -Castella i L1eó, 
Múrcia i Extremadura- amb una quantitat de 40 pessetes, que 
seri a Ileugerament inferior a la de 50, que és la que es pro
posa . Respecte de la quan-titat per escó, també encara hi 
haura diverses Comunitats , com Andalusia, Catalunya, Galí-

cia, etc., que ten en encara una despesa superior, tenint 
molt més habitants i, per tant, manco necessitat de 
finan<;ament per habitant que a les Illes Balears. Doncs 
així, encara i tot, aquestes Comunitats tenen una despe
sa superior. 

Evidentment, aixo requerira una major atenció a les 
próximes eleccions, quant al control de la des pesa deIs 
diferents partits polítics. Alxó ha de ser la contrapartida 
a aquesta pujada, que és raonable, que esta lleugerament 
per damunt de la inflació que hi hagut des de 1986 fins 
a l'any 1995 -dic lleugerament per damunt- i que, per 
tant, no suposa un increment molt substancials respecte 
de les subvencions que hi havia a l'any 1986, sinó un 
!leuger augment. 

Com dic, a partir d'ara, s'ha de tenir una cura molt 
més gran en el control d 'aquestes des peses a les elecci
ons i així es fara, almanco per part nostra , en el sentit 
que hi hagi una adaptació de la despesa real a la despesa 
oficial , el que podrÍem dir des pesa oficial de la Comuni
tato Evidentment, ha de ser per tots els partits, no no
més per nosaltres que ho proposam, sinó per tots els 
partits. 

També hi ha un altre fenomen, que és que, per 
exemple, ele les eleccions del 91, els diversos partits 
polítics ha rebut la subvenció passats dos anys, o entre 
dos i tres anys després de les eleccions, ates que el tra
mit del Tribunal de Comptes és un tramit !larg, i aquÍ 
també es proposa que hi hagi un avanc;ament per part 

-de la Comunitat Autónoma després de les eleccions, 
mentre el Tribunal de Comptes els comprova, i, evi
dentment, amb un aval que permetria tornar els doblers 
sí hi hagués alguna üregularitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . 
Amb un poc més d'un 8% de la representació en agues-
ta cambra, assumim el 25% de la responsabilitat d'a
questa decisió. En volem ser solidaris en una quarta 
parto 

Nosaltres, avui, defensam aquesta modificació de la 
!lei electoral, que actualitza i augmenta les assignacions 
a les forces polítiques, partits i coalieions electoral,s que 
concorreran a les futures campanyes, a la futura campa
nya per a les eleccions autonomiques. Donam suport a 
aquesta iniciativa pero una qüestió ideológica: estam per-
un financ;ament públic de les campanyes e-lectorals. 
Estam per un financ;am ent públic perque creim que és 
I'única manera d'evitar dependencies deis partits polí
tícs , o de les form acions polítiques que participen en 
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unes eleccions, per evitar dependencies de grups de pressió. 
Aquests dies, alguns periodistes m'han interrogat sobre el 
tema, i he posat un exemple molt concret: poden ser inde
pendents formacions polítiques si reben aportacions milio
mlries per a les campanyes electorals, si llavors aquests que 
han fet aquestes aportacions miliomlries fan unes determina
des pressions en algun sentit? Sincerament, creim que no. 
L'única manera de donar garanties de la imparcialitat i de la 
total independencia de les formacions polítiques, és amb un 
finant;ament públic de les campanyes electorals. 

En segon lloc, perque estam d'acord que hi ha d'haver 
una transparencia absoluta en les despeses electorals. Evi
dentment , en el passat, hi ha hagut fets que han demostrat 
que molts partits no hem actuat amb la total disciplina pres
supostaria amb la qual s'hauria d'actuar en una campanya 
electoral, pero no tenim cap dubte que a les proximes elecci
ons no hi haura ni una pesseta de des pesa que no estigui 
absolutament justificada. 

En tercer 1I0c, esta m per una limitació de les elespeses ele 
les campanyes electorals. Vull dir al respecte, i vull posar 
com a testimoni, les moltÍssim es elificultats que han tengut 
unes formacions autoctones, com el PSM ele Mallorca i de 
Meno rca o l'Entesa Nacionalista i Ecologista eI'Eivissa per 
poder fer a rribar el seu missatge, per clonar-se a coneixer 
dins la societat de Mallorca, Menorca i Ei vis-sa. Mentre pug
navem, electoralment, amb partits, amb formacions estatals, 
que tenien accés a les grans cadenes de radio i televisió, que 
diariament eren pr~sents, fins i tot , a les portades deIs majors 
cliaris de tirada estatal, que arribaven a cadascuna de les 
cases, deIs elomicilis, amb trameses electorals, on hi havia la 
documentació necessaria per votar, i unes línies del progra
ma polític, el PSM de Mallorca i ele Menorca, o J'Entesa 
Nacionalista i Ecologista d 'E ivissa, havÍem de suplir unes 
mancances economiques amb imaginació, amb molta feina de 
la militancia, amb unes cotitzac ions elevadíssimes, i amb 
campanyes realitzades amb simpatia, encara que alguns criti
quen I'alfabeguera que, per cert, és més barata que qualsevol 
poster amb la imatge d'un líder estatal. 

Per primera \Iegada, gracies a aquesta modificac ió De la 
llei electoral, tots els ciutadans ele Balears rebran la informa
ció electoral del PSM de Mallorca, elel PSM de Menorca i de 
I 'Entesa Nacionalista i Ecologist~ d 'Eivissa. Així i tot, afirm, 
en aquests moments, que quedarem molt enfora del maxlm 
de la despesa autoritzat per la llei electoral. 

S'ha suscital una altra qüestió, i és que els partits que 
quedaran al marge, que quedaran sense representació, ates 
que s'ha elevat el 5% la representació mínima, no tendran 
accés a aquesta subvenció. Al respecte vull dir · també que 
s'ha introdult · una mOelificació, mitjanc;ant la qual basta 
obten ir un escó a qualsevol de les IIles per tenir accés a les 
subvencions. En definitiva, aix.o, encara que no sigui una 
solució definitiva, facilita un poc més I'obtenció de les sub
vencions per part de les forces polítiques qualificades de 
minorit<lries. 

" ~ .. -'. .::::., ~, . -- ~ .... '. . 

Finalment, voldria acabar, senyores i senynrs dipu
tats, amb una reflexió, que també faria extensiva als 
mitjans de comunicació. Som conscient que els partits 
polítics tenim mala premsa, som conscient que els par
títs polítics tenim mala premsa. Possiblement, entre 
tots, ens I'hem guanyada a pols. D'altres vegades, pero, 
crec, no ha estat justificada. La reflexió que voldrÍem 
fer des d'aquí és si, entre tots, hem d'aportar un poc. 
Els quí estam dins els partits polítics intentar corregir 
els defectes de funcionament, dia a dia, millorar els 
partits polítics. Els qui estan fora, reconeixent que el 
partit polítíc és I'instrument del sistema millor que es 
coneix avui en el món: la democracia. Sense partits 
polítics, no exísteix democracia. Per tant, senyores i 
senyors diputats, Sres. i Srs. elel mitjans de comunicació, 
crec que, des de dins hem de fer vots per millorar el 
funcionament deis partits polítics, i des de fora s'hauría 
el'intentar també no atacar la parlirocracia, perque el 
partit polític és J'instrument de la democracia. Refor
cem els partits, fent-Ios més democratics, més partici
patius, més arrelats en la societat i, tal vegada, el futur 
de la nostra democracia es veura amb un poc més d'op
timisme el'aquell 3mb el qual el veim actualment. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sanlpol. Pel Grup SOCIALISTA, el Sr. 
Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

No hi ha cap dubte que, quan parlam de modificació 
el 'u na llei electoral que modifica subvencions als partits 
polítics, el tema es converteix- en un tema delicat, per
que, senyors diputats -ciutadans-, és molt facil escanda-

_ litza r-se quan es parla de subvencions als partits polí
tics, és molt senzill parlar de doblers públics per sub
vencionar el funcionament de partits polítics, dón a peu 
-ho sabem tots- a tot tipus de demagogia. De totes ma
neres, jo pens -i des del meu grup es pensa- que no hi 
ha res més important, més transparent, més comprensi- • 
ble per als ciutadans que explicar claríssimament el que 
poden gastar, el que gasten i el que reben els partits 
polítics quan fan una campanya electoral. No es tracta 
el 'amargar res, no s' ha de tractar mai de ser hipocrites, 
hem de dir claríssilX\ament que és el que gasta m i que 
és el que rebem, en elefinitiva, que és-el que els ciuta
dans ens controlen. 

_Amb aquesta modificació intentam aclarir la vida 
política. No exager quan dic que s'intenta aclarir la vida 
política. Avui peravui, el major retret que es fa als 
polítics en l'estat espanyol i aquí és que som foscos, 
que és obscur el funcionament economic deIs partits 
polítics, perque la realitat esta en contra de la legalitat, 
perque l'evidencia del que és una campanya electoral 
no es correspon amb el que diuen les Ileis, ningú no es 
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creu, senyors diputats, que els partits poIítics gasten el que 
diuen que gasten a una campanya electoral. 

També hem d'entrar en un altre tema que crec que és 
important, és una reflexió simple: Pot, qualsevol ciutada, 
pensar que fer arribar un missatge polític, un programa 
polític, una proposta, als ciutadans es pugui fer sense gastar 
doblers? És una pregunta que tots ens hauríem de plantejar. 
És possible comunicar a un ciutada, a 760.000 ciutadans, una 
pro posta política, un programa polític, sense una- inversió 
important pero contrada de doblers? La vcritat és que qual
sevol persona que ho pensi dira que no; del que es tracta, per 
tant, és que aquesta des pesa que fem perque els ciutadans 
s'assabentin de que els oferim estigui controlada, sigui clara, 
sigui real, que no es pugui dir que el partit x, el que sigui, 
justifica davant del Tribunal de Comptes 30 milions de pesse
tes i n 'ha gastats 72 o n 'ha gastats 400. Es tracta, i és la 
proposta que duim aquí avui, que els partits polítics diguin: 
"rebrem 1'5 milions, i vull que ho sapiguen, no hi ha res 
amagat; rebem 1'5 milions de pessetes per escó que treim a 
les eleccions; rebrem 50 pessetes per vot obtengut a les elec
cions; ens donaran, si ens presentam a Mallorca, Menorca, 
Eivissa i Formentera, 16 milions de pessetes per fer arribar 
la papereta electoral a tots els ciutadans, i p-odrem gastar, 
com a maxim, 80 pessetes per ciutada, i que tot aixo estara 
controlat pel Tribunal de Comptes, i que tot aixo, en un 
termini de dos mesas, ha haurem de justificar." -Aixo, ciuta
dans, si em podeu escoltar, és la proposta que tots els partits 
polítics d'aqeust parlament fan no a si mateixos, sinó a tots 
els ciutadans de les Illes Balears, la pro posta diu que estam 
disposats a gastar el que es diu que es gasta, que estam dispo
sats a no gastar més del que la llei ens permet, que estam 
disposats, en definitiva, que el que diuen les lleis es.complei
Xl. 

En resum senyors Ciutadans, si deim que hem gastat 30 
milions de pessetes, p~den jurar que no haurem gastat més 
de 30 milions de pessetes. Aixo és la reforma electoral, no és 
un augment d 'assignacions, no és una major ajuda als partits 
polítics, és adequar la realitat a la llei. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Pel Grup PP-UM, Sr. Jaén i Palaci
os, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. No 
han transcurrido todavía 24 horas, cuando estarnos _modifi
cando la ley electoral por unanimidad de toda la cámara. Yb 
creo que, el debate de ayer, cuando hacíamos referencia al 
tema del censenso ya la oportunidad ... Hoy queda claro que 
esta modificación es tan oportuna como ayer la que presenta
mos nosotros de elevación al 5%. 

Han hecho referencia, los portavoces, a la regulación 
actual de la financiación de lbs partidos políticos, que está 
referida, por cierto, a la regulación que con carácter general 

-
establece la Ley orgánica del régimen electoral general. 
Yo creo que en la misma proposición de ley, en su expo
sición de motivos, se aducen las razones que hacen con
veniente y necesaria esta modificación, y algún que otro 
portavoz ha hecho un análisis comparado de esta finan
ciación por votos y por escaño, y es cierto, yo me he 
tomado la molestia de hacer la media de esa financiación 
en otras comunidades y estamos muy por debajo de la 
media, tanto en pesetas por escaño, como en pesetas por 
los votos obtenidos, y esto es cierto; además, hay una 
gran diferencia en esas pesetas respecto a la mayor co
munidad, la que abona más y la que abona menos. Esto 
no es sino, creo yo, un síntoma más de este especial 
seny que debemos demostrar y demostramos, lo escribi
mos en esta tierra. 

Yo quisiera hacer también una reflexión respecto a 
la financiación, no para justificar nada, porque creo que 
no hay que justificar nada, pero sí una reflexión impor
tante. Se ha dicho aquí, desde esta tribuna, que el sis
tema de financiación público es el mejor o al menos que 
se comparte plenamente, con lo cual se supone que 
quien lo dice entiende que es el mejor sistema de finan
ciación. Yo tengo que decir que acepto perfectamente -
aceptamos perfectamente- la actual regulación, la ley 
orgánica actual, que ha mejorado mucho en transparen
cia y en control. mucho, pero tengo-también que añadir 
a continuación que no es el modelo nuestro. Nosotros 
estamos más por un sistema mixto de financiación pú
blica, claramente, y de financiación privada, pero no en 
los actuales porcentajes porque es cierto que la inmensa 

"mayoría de esta financiación, ya sea electoral, ya sea no 
electoral, compete fundamentalmente al Estado a través 
del Congreso de Diputados, asambleas, ayuntamientos, 
etc., y nos parece muy exagerado. El axioma de que la " 
financiación pública acaba con la corrupción, desde 
luego es un axioma ... que además es la contrario, es 
decir, que es tan evidente que no es así. que es un axio
ma que habría que formularlo en sentido contrario. Ni 
en Italia, ni en España, ni en Francia el sistema de fi
nanciación público ha asegurado que la corrupción 
desaparezca del ámbito político, sino todo lo contrario. 

Yo creo que con esto resumo que es una propuesta 
que hoy presentamos a la cámara, necesaria, oportuna,-
y moderada, y esperamos que incrementando este gasto 
electoral. que es importante, seamos todos moderados, ". 
moderados, porque también hay otros beneficios anejos 
que no se contemplan -se han explicado también-, como 
es el gasto y la reducción en todo 10 que conlleva la 
propaganda electoral. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén.-

Acabat el debat, i en compliment del que estableix 
J'article 20.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Bale
ars i el 130.1 del Reglament, en tractar-se d 'una proposi-
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ció de lld de desenvolupament basic, requereix la majaria 
absoluta de la cambra en una votació finál sobre el conjunt 
del seu text i, en conseqiIencia, se sotmet a votació el títol 
de la proposició de llei, l'exposició -de motius, l'article únic 
i la disposició final. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, perfavor? Gracíes, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

53 vots a favor, cap en contra, cap abstendó. En conseqü
encía, en haver tenguda la majoría absoluta, queda aprovada 
la Llei de modificació de determinats articles de la Llei 8/86, 
de 26 de novembre, electoral de les IlIes Balears. 

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