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EL -SR. PRESIDENT: 

Senyores j senyors diputats, prec gue s'asseguin als seus 
escons, per favor. Comen~a la sessió. 

1.1) Pregunta RGE núm. 423/95, presentada per I'Hble. 
Sra, DipuTada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a fons estructurals comunitaris. 

Comen<¡arem per preguntes. La primera és la 423, de 
la diputada Sra. Salo m i Coll, ael Grup PP-UM, relativa 
a fons estructurals comunitaris. Té la paraula la Sra. Salom. 

- -
LA SRA. SALO M 1 COLL: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Nosaltres volem formular una pregunta sobre 
el tema deis fons estructurals comunitaris. Ens agradaria 
saber, del Govern, si en aguest nou període de progra-
1113ció d'aquests fons estructurals comunitaris augmenta-
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ran o no significativament les inversions comunitaries a les 
nostres illes, a les I1les Balears. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Té la-paraula el conseller Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Efecti
vament, Sra. Diputada, en el nou període de fons estructu
rals l'increment de recepció sofrira gairebé un percentatge 
que s'incrementara en un cent per cent. en definitiva, es pot 
calcular en aquest moment que es passara de 5.755 milions 
de pessetes a 12.105. En ecus per habitant, aquest increment, 
pel que fa a les IlIes Balears, passa de 55'6 ecus per habitant 
de mitjana del perÍode anterior, de I'any 89 al 93, a 106'8, 
previstos per a I'actual. També s'ha de dir desgraciadament 
que aquests J06'8 ecus per habitant són molt Iluny deis 740 
ecus per habitant que rep de mitjana l'Estat espanyol deIs 
fons estructurals. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracie~, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. 
Salom"? Té la paraula. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. M'agradaria saber, profunditzant 
en aquesta pregunta, si per a aquests fons i per a aquests do
blers que ens vendran deis fons estructurals comunitaris hi 
ha prevista una distribució per illes o no. Molts gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Salom. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Matas? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Sra. Diputada, la distribució verti-
_ cal no existe ix en aquests tipus de fons, el que sí que és 
important de.stacar és un canvi d'empla¡;ament territorial del 
perÍode anterior al nou . En· el període anterior hi havia 
203 .000 habitants beneficiaris deIs programes operatius i en 
aquest momen!-passen a 309.459 amb una important novetat, 
pe1 que fa a la inclusió de l'objectiu 2 a la zona del Raiguer 
i també a les tres noves iniciatives comunitaries Adat, ( ... )i
me i Pesca, així com elSA amb el seu instrument d'ordena
ció financera ( .. . ) pesca de [Ifop. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

1.2) Pregunta RGE_núm. 430/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Djputat Josep M. Martínez i Polentinos, del 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a Centre Balear 
Europa. 

Passam a la segona pregunta, que és la 430, del Sr. 
Martíriez i Polentinos, relativa a Centre balear Europa. 
_Té la paraula el Sr. MartÍnez i Polentinos. 

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller, voldria saber quina orientació adquireix el 
Centre balear Europa després de I'aprovació deIs seus 
nous estatuts. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez i Polentinos. Té la paraula el 
conseller Sr. Matas. 

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

Moltes gracies, Sr. President. El centre balear Euro
pa ha passat a ser -o a tenir vocació, almanco- I'instru
ment que puguin emprar totes les institudons públiques 
i financeres , fins i tot socioeconomiques de les Illes 
Balears, davant una unificació de criteris davant el que 
és la Unió Europea, la seva informació i I'accés a totes 
les seves ajudes. Així, s'ha ampliat I 'organ amb una 
participació de les cambres de comer¡;, les quals no hi 
figura ven totalment integrades, consells insulars i ajunt.a
ments representats en la Federació de municipis de totes 
les IlIes Baleal's. És important dir que els objectius, les 
activitats, més importants que té el Centre balear Euro
pa en aquesta nova orientació són poder aconseguir una 
política informativa més activa amb la difusió el butlle
tí bimensual; amb !'especialítzació del seu personal en 
seéfOrs concrets en activitat comunitaria; amb I'especial 
dedicació a projectes. institucions públiques, millora del 
fons bibliografic; amb una implícació directa en la polí
tica comunitaria ; amb la col'laboració amb totes les 
entitats, i amb una política de servei de cooperació em
presarial. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Martínez i Polentinos? No. 

1.3) Pregunta RQE núm. 626/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa.·a aigües territorials al 
Mediterrani. 

Passam a la tercera pregunta, que és la 626, del dipu
tat Sr. Miquel Guasch j Ribas, del Grup PP-UM , relativa 
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a aigües territorials en el Mediterrani. Té la paraula el Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

. Grades, Sr. President. Sr. Conseller d'Agricultura, volí
em saber quina és la problematica de les aigües territorials
en el Mediterrani en raó de la política pesquera de la Unió 
Europea i la de la CAlB. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Guasch. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Consideram que durant el primer 
decenni de política pesquera comuna, no s'ha r~gulat a 
escala comunitaria la conservació i la gestió de recursos 
pesquers del Mediterrani . En ser les característiques especi
als d'aqueesta mar menys favorables per a un tractament 
analeg al que s'aplica en l'Atlantic, en el mar del Nord, des 
de 1983. No obstant aixo, creim que ha arribat el moment de 
posar remei als problemes que pateixen actualment els recur
sos en el Mediterrani introduint-hi un sistema de gestió har
monitzada adaptat a la realitat mediterrania i tenint en 
compte les normatives nacionals vigents a. la regió que apor
tin les adaptacions necessaries per protegir les poblacions. 
Creim Irllprescindible prohibir les arts de pesca de les xarxes 
de deriva, que contribueixen d 'una manera excessiva a la 
degradació del medi marÍ i al potencial de les poblacions 
explotad es. Consideram que és convenient reservar la franja 
costanera i les aigües interiors dins les línies de base rectes 
per als arts més selectius utilitzats pels pescadors artesanals 
de la Comunitat Autonoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. ConselIer. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Guasch? No. 

1.4) Pregunta RGE núm. 640/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan MarÍ i Tur, del Grup Parlamentad PP
UM, relativa a material didactic que edita la Conselleda de 
Cultura, EducaCÍó i Esports. 

Passam a la quarta pregunta, que és la 640, del diputat Sr. 
Joan Marí i Tur, del Grup PP-UM, relativa a material didac
tic que- edita la Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 
Té la paraula el Sr. Marí l.Tur. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Sr. Conseller, quines són les actuacions previstes pel que 
fa al mateTial didactic que edita la ConseIleria de Cultura, 
Educació i Esports? Gracies. 

EL SR. .PRESIDENT: 

Gracies, Sr. loan Marí i Tur. Té la paraula el con
seller Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats._ 
Durant aquests anys ha estat nombrosa l'edició i elabo
ració de material didactic en la nostra llengua, sobretot 
de suport al currículum propi. De la gran magnitud 
d'aquest materi,al didactic que s'ha repartit als centres, 
jo en destacaria el disc CO-ROM sobre medi ambient, 
sobretot en geografia i historia, i també el programa de 
normalització lingüística, a més de la coHecció Plena
mar. G racies. 

- EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. 

1.5) Pregunta RGE·-núm. 650/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat LluÍs Coll i AI'les, del Grup Par
lamentad PP-UM, relativa a centres de perfecciona
ment tecnico-esportiu. 

Passam a la cinquena pregunta. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

La cinquena pregunta és la 650, que formula el dipu
tat Sr. Lluís Coll i AI ·les, del Grup PP-UM, relativa a 
centres de perfeccionament tecnic-esportiu. Té la parau
la el diputat Sr. Col\. 

EL SR. COLL 1 AL-LES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller. Ens agradaria 
saber quins programes de perfeccionament tecnic-espor
tiu desenvolupa actualment la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Col\. Té la paraula el conseller Sr. Rot
.. ger. 

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

Grades, Sr. President. En aquest moment tenim, si 
no ha record malament, nou centres de perfecciona
ment, que procedeixen d'un conveni que es fa amb les 
federacions, el qual compren concretament basquet, 
voleibol, atletisme, etc. Per tant, són més de nou progra
mes amb una quantificació de més de nou milions de 
pessetes. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1367/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a competencies de la Comunitat 
Autonoma en aigües interiors. 

Passam a I<!. sisena pregunta, que és la 1367, del diputat 
Sr. Tur i Ferrer,-del Grup Parlamentarí SOCIALISTA, relati
va competencies de la Comunitat Autónoma en aigües interi
ors. Té la paraula el Sr. Tur i Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Fa uns 
dies i en res posta a una pregunta meya referent a ['ancoratge 
incontrolat d'embarcacions en el nostre litoral, el Sr. Conse-
11er d'Agricultura i Pesca va afirmar que la Comunitat Autó
noma només té competencies en materia de pesca, pel que 
fa a les aigües interiors. És per aixo que li deman per que fa 
aquests afirmacions, quan estatutariament aixo no és cert. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. tur. Té la paraula el conseller Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA l PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gnlcies, Sr. President. La pregunta anava dirigida direc
tament al conseller d'Agricultura j Pesca, i el que va afirmar 
el conseller d'Agricultura i Pesca és que la Conselleria d'A
gricultura i Pesca tenia competencies únicament en pesca i 
marisqueig en aigües interiors. Gracies, Sr. President. 

E L SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula, 
Sr. Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, ~r . President. Bé, aquesta pregunta, és cert que 
ana va dirigida directament al conseller d' Agricultura ¡Pesca, 
pero també forma part del Govern. Voste va dir aquí que 
només tenia competencies en -pesca, quan en el títol II de 
l'Estatut d'Autonomia, en l'artic1e 10, diu que "la Comunitat 
Autonoma té la competencia exclusiva en les matt~ries se
güents" i en ¡'apartat 18 fa referencia expressament a pesca 
i a activitats recreatives en aigües interiors . A activitats recre
atives, aixó és al que em referia aquÍ, i en aquest aspecte 
d'aquÍ, la pregunta anterior, que és la que ha portat a aques
ta actualment, fa referencia a I'ancoratge incontrolat d'em
barcacions que peden causar perjudici al fans marÍ i, per 
tant, jo crec que en aixo sí que té cOl11petencies la Conselle
ria d'Agricultura i Pesca. Gracies, Sr. Pres ident. 

, ,. -":. '"', . i a. ,,'. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Un moment, Sr. Morey. 

Pregaría als diputats que guardassin silenci, ja que és 
practicament impossible seguir les intervencions, tant 
per part de qui demana com per part de qui contesta. 

Té la paraula, Sr. Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Miri, aixo no és així i li ex
plicaré per que. Una de les activitats que com és obvi i 
natural aquests darrers anys ha fet la Conselleria d'A
gricultura i que tots els diputats coneixen és l'ancoratge 
d 'esculls artificials. Se sapo La conselleria ha ancorat 
esculIs de protecció, esculIs de producció i esculls mix
tos. Per sembrar aquests esculIs en aigües interiors, ha 
hagut de demanar la Ilicencia als corresponents orga-

- nismes de Costes. Si haguéssil11 tengudes les cOl11peten
cies en aixo, no hauríem demanades les lIicencies. gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1. 7) - Pregúnta RGE núm.949/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, relativa a creació del Museu 
Naval d'Eivissa. 

Passam a la :setena pregunta, que és la 949, del dipu
tat Sr. loan MarÍ i Serra, del Grup Parlamentari SOCI
ALIST A, relativa a creació del museu naval d 'Eivissa. 
Té la paraula el Sr. loan Marí i Serra. 

-EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller. Dia 21 d 'octubre de 1993 es va aprovar 
per part d 'aquest parlament la creació del museu naval 
d 'Eivissa. La pregunta que ti fem avui és: Quines actua
cions ha fet la conselIeria per tal de crear aquest museu 
naval d 'Eivissa. Gracies. '. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En relació amb els muse us, hem donat prioritat absoluta 
a dos museus que tenim importants a Eivissa, d'un d 'ells 
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s'ha inaugurat fa poe el projeete museístic i l'altre esta en 
aquest moment en millares, en obres de millora. Per tant, 
s'ha donat prioritat a aquests dos museus. Quant al museu 
que voste esmehta, esta m en converses amb el Consell Insu
lar d'Eivissa i Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Marí i Serra? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Graeies, Sr. President. Jo vull recordar que fa dos anys 
que es va aprovar aqueixa proposició no de llei presentada 
pel Grup Socialista en aquest parlament i, pel que veig, el 
Govern no ha fet massa coses per tal de crear-lo, el que jo li 
demanaria; ja que va ser aprovat per unanimitat de_tots els 
diputats d'aquesta cambra, és que s'accelerassin aqueixes 
actuacions, que no féssim que la gent tengués esperan<;a que 
es creas en un curt termini i que no s'hi tardas tant com fins 
ara, 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí, Vol tornar afer us de la paraula el 
conseller? No, 

I.8) Pregunta RCE núm. 1088/95, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Crup Parlamen
tari MIXT, relativa a repereussions devaluació de la pesseta. 

Passam a ia vuitena pregunta, que és la 1088, del diputat 
Sr. Peralta i Aparicio, del Grup Parlamentari MIXT, relativa 
a repercussions de la devaluació de la pesseta. Té la paraula 
el Sr. Peralta. 

EL SR, PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats , Sr. 
representant del Govern, fa poques sessions, em sembla que 
dues, voste va respondre a una pregunta referida a quins 
efectes havia tehgut la devaluació de la pesseta sobre el sec
tor turístic d'aquesta comunitat autonoma. Avui la pregunta 
és un poc més ampli-a, és: En el conjunt de l'economia de 
la nostra comunitat autónoma, quins són els efectes que 
tindra la devaluació de la pesseta en els en conjunt') Gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA ~u
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. Presiden!. Senyores i senyors diputats, Real
ment les qüestions estan intrÍnsecament lligades en el cas de 
la nostra economia, naturlliment, perq ue la -mterconnexió 
d 'aquests dos sectors és excessivament grossa per no ser 

d'aquesta manera. De tates maneres, malgrat aixo, jo 
cree que els efectes sempre són comuns, en el sentit que 
es podrien resumir: en primer 110c, pel que és la pressió 
de l'encariment notable de tot aquell sector de l'activitat 
economica que esta lligats a la importació o productes 
que venguin de fora deIs indrets de les nos tres illes, i ¡Jer 
una altra part, i una qüestió que ja s'ha posada de mani
fest, i fa poc temps que hem sofert la devaluació, la 
qüestió ~e l'al¡;a deis tipus d'interes. 

La pressió que aquesta devaluació pot ocasionar 
sobre la inflexió del país ha produit -i aixo ha passat 
dos pics a l'Estat espanyol- un increment a I'al¡;a deIs 
tipus d'interes, el qual té uns efectes extraordinariament 
perjudicials per a una economia que té un poder de 
reactivació important dins el context de la reactivació 
occidental. Aquesta al~a deis preus deis doblers incidira 
negativament en les reformes que fan de la planta hote
lera en aquest moment els empresaris de les IIles Bale
ars. 

En definitiva, una conclusió clara d'empobriment 
general i del que en economia es coneix per minvament 
de la relació real d'intercanvi de ('economia en general. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Estic bastant d 'acord amb el 
que voste ha dit, és incidir un poc en el que es va dir 
I'altre día un poc més ampliat, pero jo em vull referir, 
quan dic al conjunt de l'economia de la Comunitat Au
tonoma ... Hi tenim exemples com el cas, a I'illa de Me
norca, de la indústria bijutera, que té molts de clients a 
fora, a l'estranger, hi té bastant d'exportació; per exem
pie I'espectació que s'ha creat entorn de la proxima fira 
Eurobiju. és molt important per la gran quantitat de 
clients estrangers que hi assistiran . 

He sentit comentaris que seria positiva aquesta deva
luació de la pesseta. A mi m 'agradaria si per part del 
responsable d 'economia del Govern es pot corroborar a
questa impressió en aquests temes més concrets. Graci
es , 

EL SR. PRESIDENT: 

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

Gracies, Sr. Presiden.t. Jo crec que poden existir efectes 
molt conjunturals i molt temporals favorables i ocasionals a 
una determinada parce¡'¡a de-negoci d'activitat económica, 
pero en la mesura en que aquestes indústries patiran dins la 
propia competitivitat relat~a amb els altres competidors que 
també hi assistinin, jo cree que a llarg termini sera difícil 
que els efectes beneficiosos es constatin en aquest mercat; és 
a dir, és possible-que hi pugui existir una iJ.lusió gairebé mo
netaria, de tipus de canvi naturalment, en un moment de
terminat i molt concretada en uns mercats determinats, peró, 
en general, el que és ciar és que l'efecte que sobre qualsevol 
tipus d'indústria produira aquesta diferencia, aquest empo
briment general, sera en perjudici de la propia competitivitat 
del sector. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Consel1er. 

1.9) Pregunta RGE núm. 656/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmes, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a inspeccions de control de mer
caL 

Passam a la novena pregunta, que és la 656, del diputat 
Sr. Mesquida i Galmes, del grup PP-UM, relativa a inspecci
ons de control de mercat. Té la paraula _el Sr. Mesquida i 
Galmes. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats . Sr. Conseller de 
Sanitat, ens podria informar sobre quines actuacions d'ins
pecció de mercat i analisi de productes ha realitzat la Direc
ció General de Consum del Govern balear durant I'any 1994. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el consel1er Sr_ Ca
brer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
- SOCIAL (B~tomeu Cabrer i Barbosa): 

'. 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 

Mesquida, atenint-nos només a les actes que varen tenir 
sanció, és a dir, excloent-ne aquel1es en que no es va detec
tar cap infracció, varen ser 2.158, de les quals alimentació 
representa un 31 %, productes industrials un 34% i un 35%, 
serveis. Es varen aixecar 183..4 actes a Mallorca, 164 a Menor
ca i 160 a Eivissa i Formentera, en un 46% de les quals -
perque ja die que aquestes són d'on es varen trabar infracci
ons- es -varen trabar irregularitats en els serveis, en un 29% 
irregularitats Cl'etiquetatge i finalment, en un 10% irregulari
tats o alteracions de preus o bé de publicitaL 

Quant a les mostres gue voste em demana, el 1994 es 
- varen agafar un total de 279 mostres per a aml.1isis, de 

les quals 22í eren de productes dedicats a l'alimentació 
i 54 d'industrials. De les mostres retirades, 143 produc
tes estaven fabricats aquí, a les Illes Balears, i 136 fora 
de les Illes. Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, _Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raula? No. 

1.10) Pregunta RGE núm. 669/95, presentada per 
l'hble. Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a menors infrac
torso 

Passam a la desena i darrera pregunta, que és la 669, 
de la diputada Sra. Carlota Alberola i MartÍnez, del 
Grup PP-UM, relativa a menors infractors. Té la parau
la la Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA r MARTÍNEZ: 

Gracies, Sr. PresidenL Senyores i senyors diputats. 
Ens podria dir la Sra. Consellera de Governació quin és 
I 'estat actual deis programes de mesures alternatives per 
a menors infractors? Gracies. 

EL -SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra . Alberola. Té la paraula la consellera 
Sra. Cirer. 

LA SRA. CDNSELLERA DE GOVERNACrÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. PresidenL Senyores i senyors diputats. 
La L1ei 4/92 establia la possibilitat, com a alternativa a 
I'ittternament en regim tancat i semiobert, d'una serie 
~e mesures alternatives, que són siso Varem comen(far 
amb una d'aquestes mesures I'any 93, que va ser la me
sura de lIibertat vigilada a través d'un conveni que va
rem fer amb l'associació GREC, pel qual es creava la 
figura del DAM (Delegat d'assistencia al menor); aquest 
conveni no és vigent en aquest moment. Vista la situaci
Ó, es varen iniciar una serie de tramits per cobrir el buit 
que se'ns produ'ia perque no tenÍem possibilitats de 
dur a terme aquestes mesures alternaÚves. D'aquesta 
manera es varen posar en marxa en el centre Sagrada 
FamÍlia dues aules-taller, una de restauració i l'altra de 
disseny gratic, per poder aplicar les mesures de llibertat 
vigilada i treballs en-benefici de la comunitat. Es crea 
també, coordinat amb el matei~ centre Sagrada Família, 
el programa EMA, que és d'educadors de medi obert, es 
tracta d'un grup d'educadors que assumeixen el segyi
ment de cada un deIs casos deIs menors i s'encarreguen 
d'aplicar-Ios el projecte educatiu fixat per a cada menor. 
Es contracta també EMA a Eivissa i a Menorca per 
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poder aplicar alla també el programa. S'aborda també l'ade
quació d 'infraestructures a dos centres de reforma que tenim 
en aquesta comunitat, que són es Pinaret i Sagrada Família, 
perque s'hi pugui dur a terme la mesura d'internament el 
cap de setmana. Llavors, estam en vies de signar una serie de 
convenis amb ajuntaments i altres entitats públiques i ONG -
perque es pugui dur a terme la mesura de treball en benefici 
de la comunitat a distints municipis a través -de distintes 
regidories i serveis, i també un conveni de coHaboració amb 
l'Oficina d'ajuda a víctimes del delicte per tal de complir la 
mesura de conciliació i reparació extrajudicial del mal. Tam
bé Ji diré, per a la seva informació, que actualment son 22 
els menors que es troben complint la mesura de !libertat 
vigilada i 3 que es troben prestant els serveis en benefici de 
la comunitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera . Vol tornar a intervenir la Sra. 
Alberola? No. 

11.1) InterpeHació RCE núm. 1029/95, presentada pel 
Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a conseqüencies 
polítiques de l'anuHació pel Tribunal Suprem de la con· 
cessió del servei d'ITV de Mallorca. 

11.2) InterpeHació RCE núm. 1043/95, presentada pel 
Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a conseqütmcies 
polítiqiies i economiques derivades de la sentencia de la 
sala tercera del Tribunal Suprem, que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'Inspecció Tecnica de Vehicles de 
Mallorca, i determinació de ls responsabilitats polítiques 
que se'n deriven. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I'ordre del dia, que correspon a 
interpel ·lacions. Hi veurem conjuntament les interpel'lacions 
1029 i 1043, ates que el debat d'aquestes dues inter
pel ' lacions es fara conjuntament. 

En primer Iloc, per defensar la InterpeHació 1029, pre
sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a 
conseqüencies polítiques de I'anul'lació pel Tribunal Su
prem de la concessió del servei d 'ITV d~ Mallorca,. té la 
paraula el diputaLSr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Debatre una 
qüestió sobre la qual ha caigut sentencia ferma tése~pre un 
gran avantatge, que els fets ja estan discutits i, a més, esta n 
ordenadament exposats en els antecedents de la sent~.!!cia . 

Aquest és el cas de la concessió del serveí d'Inspecció Tecni
ca de Ve.l:l.jc\es de Mallorca, atorgada pel Govern balear a 
ltema (Inspecciones técnicas de Mallorca S.A.) el mes de 
febrer 'ae 1987 i anuHada pel Tribunal Suprem per sentencia 
de gener d 'enguany, de gener de 1995. 

El Tribunal Suprem anu¡'¡a la concessió alterna per 
incompatibilitat d'un soci que és a la vegada un tecnic, 
el Sr. Amorós, perque no feia dos anys que el Sr. Amo
rós, autor del projecte tecnic de la Inspecció Tecnrca de 
Vehic1es i administrador de la societat !tema, membre 
del seu consell d'administració, havia cessat com a asses
sor del conseller d'Indústria i Comere; Sr. Gaspar Oliver 
i perque durant el seu exercici com a assessor del conse~ 
lIer, en la conselleria es van prendre. decisions, i s 'hi -
prepararen aquestes decisions, en relació amb 1 'ITV de 
Mallorca tals com la definició de la xarxa d'estacions, les 
bases del concurs d'adjudicació, la forma de gestió del 
servei. Considera, el Tribunal Suprem, que no s'ha res
pectat el principi d'objectivitat de l'actuació administra·· 
tiva (artic1e 103 de la Constitució Espanyola, que diu 
textualment: "L'Administració pública serveix amb 
objectivitat als interessos generals") i broda aquest ar
gument amb la següent frase: "La necessitat que en tota 
I'activitat de I'administració i en particular en la con
tractació brilli sempre la moralitat de [es parts contrac-

.- tants de l"Administració j del contractista, que exigeix 
que no hi hagi mai favoritismes ni que se'n puguin sos
pitar". Exigencia de mor.alitat en contra de favoritismes, 
tant per part d el'Administració com per part del con
tractista. Són, per tant, raons de moralitat allo que fa 
que aquesta concessió hagi estat anul'lada pe[ Tribunal 
Supremo 

l qui té la culpa d'aquesta situació?, només el con
tractista?, qui n 'és el responsable?, quin tipus de res
ponsabilitat correspon a l'Administració?, hi pot haver, 

"a més, una responsabilitat patrimonial, d'indemnització, 
per part de 1'Administració?, ¡quina responsabilitat 
correspon als polítics; al conseller, al Govern?, i a partir 
d'ara, com queda el servei d'lnspecció Tecnica de Ve
hicles de Mallorca?, que passara amb els 47 treballadors 
en nomina a Itema? El contractista -Itema- ha perdut la 
concessió, la seva activitat economica i empresarial es 
veura truncada, les inversions realitzades són a I'aire. 
Itema, per tant el concessionari, rep una san ció molt 
forta, molt important, pero, i l'Administració, va actuar 
de bona fe?, el Sr. Gaspar Oliver, conseller d 'Indústria 
i Comen;, no sabia que el Sr. Amorós, autor del projec
te tecnic, de la proposta d'ltema, membre del consell 
d'administració d'Itema, era el mate ix Sr. Amorós que 
del 83 al 86 va ser el seu assessor?, ignorava, el conse
lI'er, que en el mateix BOCAIB (Butlletí de la ComunÍlat 
Autonoma) de 30 d'abri-I del 86 es publicava el cessa
ment , com a assessor , del Sr. Amorós i el decret d 'orga
nització i regim jurídic del servei d'Inspecció Tecnica 
de Vehic1es de Mallorca, on s'establía la concessió admi
nistrativa com a fórmula d'explotació?, no va detectar 
mai la situació d'incompatibilitat cap deIs informes 
jurídics elaborats pel Govern?, el conseller d 'Indústria, 
el Sr. Gaspar Oliver, no va demanar mai un informe 
detallat i específic sobre la situació particular del Sr. 
Amorós, el seu ex-assessor'J , o és que tot va ser un pari
pé i va guanyar qui havia de guanyar i ningú no va voler 
aprofundir en una qüestió tan incomoda i escabrosa per 
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al Partit Popular com són les incompatibilitats, sobre les 
quals el govern sempre ha mantengut una actitud defensiva 
i ha practicat el més liberal "que facin el que vulguin"? 

Senyores i senyors diputats, el Tribunal Suprem anul-la la 
concessió del servei d'Inspeceió Tecnica de Vehicles de Ma
llorca perque es va rompre el principi d'objectivitat, el servei 
deis interessos generals perJ'actuació administrativa, perque 
no hi va brillar la moralitat ni de l' Administració ni del 
contractista, perque es pot sospitar que hi va haver favori
tisme en la cóncessió. Davant aquests fets i aquests argu
m-ents, el Govern .balear no es pot sostreure a la demanda de 
responsabilitat política, el Govern ha de respondre de les 
actuacions i omissions del conseller d'Indústria, que, arnés 
de mereixer la garrotada del Tribunal Suprem, ha posat en 
molt greu perill el lloc de feina de 47 treballadors. És, el 
Govern, arnés, davant de responsabilitats economiques?, els 
treballadors, si perden el seu 1I0c de feina, a més d'anar 
contra l 'empresa Itema, podran actua.!:....contra l 'administració 
que va concedir irregularment la lnspecció Tecnica de Vehi
eles de Mallorca? Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-president primer subslÍtueix el Sr. Presideftl el! 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Triay. 

Passam a la defensa de la 1 nterpel'lació 1043/95, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a conseqüen
cies polítiques i economiques derivades de la sentencia de la 
sala tercera del Tribunal Suprem, que revoca la resolució 
d'adjudicació del servei d'Inspecció Tecnica de Vehieles de 
Mallorca, i determinació de- les responsabilitats polítiques 
que se'n deriven. Té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Tot 
d'uua que vare m coneixer la sentencia de 24 de gener cl'en
guany, decidida per la secció V de la sala tercera del cOflten
ciós-administratiu del Tribunal Suprem, que anul'lava la 
concessió de la Inspecció tecnica de vehicles a 1 'illa de Ma
llorca, varem registrar aquesta interpel'lació amb la intenció 

. de cercar solucions a un problema que afectava l' Administra
ció, les admmistracions de Mallorca i un conjunt de particu
lars, basicament els treballadors d'aquesta empresa. El presi
dent del Govern va dir que ja n 'hi havia que es precipitaven 
i volien fer sañg d'aquesta qüestió; no és així, sinó que l'ob
jecte d'aquesta interpel'lació és el següent: Per Una part, 
cercar una solució per a la situació deIs treballadors, que 
queden en una situació d'incertesa. Segon, saber quines pos
sibles conseqüencies economiques pot reportar a l'Adminis
tració, Govern de les IlIes Balears o Consell Insular de Ma
llorca aquesta sentencia. Tercer, saber quines repercussions 
pot tenir aquesta_ sentencia sobre la qualitat del servei. 1 
quart, finalment, determinar si existeixen responsabilitats 
polítiques per haver arribat a aquesta sentencia. 

El primer punt, la situació deIs treballadors, és per 
. a nosaltres el prioritari en aquest momento Quina solu

ció es pot dOnar a la continuitat deis lIocs de feina deIs 
trebalIadors d'Itema? Veim a un diari de dia 24 de mar~ 
que el Sr. Verger es comprometia públicament a prote
gir la plantilla deis treballadors d'Itema. Quines soluci
ons hi existeixen? Voldríem que s'aprofitas aquesta 
interpeHació per, apart d'entrar en un debat polític, 

-anunciar les possibles solucions que el Govern de les 
Illes Balear~~ com a mixim responsable d'aquesta situa
ció, vol prendre. Tenguin en compte que pel fet que 
aquesta setmana acabi el període de sessions, no poden 
presentar la moció subsegüent; per tant, d'aquest debat, 
n 'hauríem de treure ja conclusions positives i no si m
plement retoriques. Per tant, aquest és el primer inter
rogant: Quines possibles solucions existeixen per a la 
continui"tat deIs llocs de feina deIs treballadors d 'Itema? 

Segon punt: Es deriven conseqüencies economiques 
per al govern de les Illes Balears o per al Consell Insular 
de Mallorca? Pareix, pel que hem Ilegit, que aquestes 

- conseqüencies, quanl a indemnitzacions a I'empresa 
concessionaría, possiblement no existirien, en tant que 
en una declaració jurada l'empresa havia afirmat que no 
hi havía causes d 'incompatibilítat, pero voldrÍem conei
xer si hi ha cap dictamen jurídic deIs assessors del Go
vern a aquest respecte. 

Tercer: Repercussíons sobre la qualitat del servei. 
Aquí, amb el breu temps de que disposam avuí, voldrí
em tornar a reobrir, encara que sigui breument, el debat 
que es va produir 1 'any 1986 quan ja es varen coneixer 
els primers decrets de privatització del servei. Aleshores, 
el nostre grup parlamentari ja va presentar una proposi
ció no de lleí .on s'instava que el servei fos públic, con
cretament, el Sr. Sebastia Serra i Busquets va defensar 
aquesta proposició no de Ilei afirmant que amb aquesta 
privatització es generava un gran negoci d'una manera 
injustificada, es creia -el nostre grup afirmava- que 
aquest servei es podria cobrir perfectament si es feia 
d'una manera pública. EIs recordaré unes paraules del 
Sr. Gaspar Oliver i Mut, aleshores conseller d'Indústria 
i Comen;: afirmava: "Tenim dues possibilitats, una que 
és actuar directament, continuar tal com estam, fer 
I'ampliació i dur aquest serve( directament des de I'Ad
ministració o, per una altra part, anar a aquesta conces
sió administrativa. que eñ la primera" fase seria un~ 
inversió bastant elevada. No tengui c.ap dubte que si es 
pogués renegociar un dia, una vegada - més, aquestes 
transferencies, la Comunitat, el govern, aquest conseller 
que li parla, agafaria la gestió directa de I'administraci
ó", és a dir, que si el Sr. Oliver deia que si tenia una 
segona oportunitat, assumi¡:ja la gestió directa de I 'admi
nistració. 

Quant que es parlava que aixo era un gran negoci, 
també afegia el Sr. Oliver: "No m'estranya que voste 
digués aixo, que era un benefici enorme, perque voste 
ha fel els cii1cu Is sobre una tarifa de 2.600 pessetes; en 
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són 2.500, és la tarifa que cobra Madrid. Nosaltres no pen
sam cobrar 2.500 pessetes de tarifa, sinó que el concurs sorti
nI. amb una tarifa d' unes 1.100 pessetes; pensi que tenim una 
taxa, la qual hem duta a aprovació, de 780 pessetes, estam 
parlant d'un increment de 300 pessetes". Efectivament, 
aquest increment no va ser només de 300 pessetes, sinó que, -
així com l'any 1985 les inspeccions de Mallorca eren 29.045, 
I'any 1994 han passat a més de 180.000 inspeccions, i el preu 

- se n'ha anat a 2.600 pessetes, és a dir, que les tarifes, en 
aquests vuit anys, han patit un increment d~l 347%. La pri
vatització no ha suposat una disminució deIs costs per als 
usuaris d'aquest servei, sinó que ha significat un encariment 
bruta, escandalós, deis preus d'aquest servei. De 780 pessetes 
que costava la inspecció I'any 1986, estam en 2.600 I 'any 
1994-1995: En vuit anys un augment del 347%. Per tant, i el 
Sr. Serra ho deia amb una broma, si no hi ha negoci, a qui 
interessara aquest concurs?, si no hi ha negocí, a qui interes
sara aquest concurs? Evidentment, es tractava d 'un gran 
negoci, una concessió administrativa segura, segura perque 
no hi podia haver possibilitats de perdues. 

És quan nosaltres, ja que no podem presentar una moció 
subsegüent, insistim en la nostra postura, que ja la varem 
mantenir I'any 1986: Entenem que aquest hauria de ser un 
servei públic, perque, com a servei públic, podríem abaratir 
el cost final per a I'usuari. 

Finalment, existeixen responsabilitats polítiques per 
aquesta- adjudicació irregular? La sentencia és claríssima, la 
sentencia anuHa aquesta concessió, anul'la tots els acords per 
disconformitat a dret i retorna el procediment administratiu 
al moment o fase previa a la resolució del concurs i n 'elimi
na I'entitat que en va ser adjudicataria, de la concessió. EIs 
arguments, els ha dit el Sr. Triay, I'article 12 de la L1ei 
53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques, prohibeix a tot el personal de les 
administracions exercir activitats privades en els assumptes 
en que estigui intervinent, hi hagi intervingut els dos últims 
anys o hi hagi d'intervenir per raó de carrec públic. L'argu
ment que hi va posar el Govern balear, que 1 'assessor no hi 
va intervenir, és qualificat de simplista pel Tribunal Suprem, 
i la certificació que expedeix sobre les tasques que realitzava 
el Sr. Amorós dins la conselleria també és qualificat textual
ment de "confusa cenificación expedida al efecto ". Aixo ens 
indica que no només_hi va haver unes irregtilaritats per part 
del contractista quan afirma en una declaració que no incorre 
en causes d'incompatibilitat, sinó que hi va haver una com
plicitat del Govern balear. El Govern balear, durant la fase 
de rePSlsició, va coneixer perfectament els arguments de la 
part recurrent, tenia ocasió d 'aturar aquest procediment i 
evitar que arribas al Tribunal Suprem, no obstant aixo, no 
ho va fer. 

1 aquí hi ha una altra pregunta que queda a I'aire: Per 
que I'empresa recurrent -recordem que era la tercera opció 
i que en principi no és la beneficiaria directament- arriba a 
posar un contenciós administratiu davant el Tribunal Su
prem') La resposta tal vegada estigui en rernuntar-nos uns 
anys, una altra vegada a I'any 87, i repassar les hemerote-

ques, i és que aquesta adjudicació estava cantada, l'adju
dicació estava cantada, era de domini públic I'adjudicata
rí. Tal vegada per aixo, aquesta empresa, d'una manera 
inusual, sense aspirar a obtenirne un benefici di recte, 
fins i tot arriba al Tribunal Supremo 1 aquí ens hem de 
demanar -i acab ja, Sr. President- que passa amb les 
concessions i contractes del Govern balear, ja ens ho 
hem de demanar; que passa amb les concessions de! 
Govem balear?, que passa amb les adjudicacions directes 
denunciades pe) Tribunal de Comptes?-, que passa amb
la carretera Deia-Sóller, amb una baixa temeraria que 
origina la suspensió de pagaments de l'empresa concessi
onaria?, que passa amb la concessió del túnel de Sóller, 
que I'emprsa concessionaria fa fallida?, que passa amb 
la concessió de la Inspecció Tecnica de Vehicles 
anul·lada pel Tribunal Suprem?, que passa amb les 
concessions del Govern balear? r si hi passa qualque 
cosa, perque tal vegada a les IlIes Balears no passi res 
mai, qui n 'és el responsable, que passin totes aquestes 
irregularitats? ESf3eram les seves res postes, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Per pan del Govern, té la pa
raula I'Hble. Conseller Sr. Triay. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; IINDÚSTRIA 
(Cristófol Triay í Humbert) : 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Senyors 
interpel'lants, el Sr. Triay i Llopis ha exposat aquí, des 

-de la seva visió, el perque aquesta concessió, pel Tri
bunal Suprem en la sentencia del mes de gener, havia 
estat anui'lada - la concessió que en el seu día va fer el 
Govern balear-, i ha exposat des de la se va postura que 
la culpabilitat no venia únicament de la part adjudicata
ria, sinó també de part del Govern. Jo crec, en primer 
IIoc, que hauríem de deixar ciar aquí que el Govern 
encara no ha rebut la sentencia ferma i, per tant, fins 
que no la tingui i sigui analitzada en el Consell de Go
vern, no es pronunciara; que tenim, Ilavors, dos mesos 
per decidir i executar-Ia, pero anunciam ja, com és 
logic, que, com tota sentencia, s'acatara, tal com es va 
fer ja amb la sentencia que l 'any 89 va decidir el Tribu
nal Superior de Justícia de Balears, perque únicament 
parlam aquí de la sentencia darrera; pero mai no hem 
posat damunt la taula aquella sentencia en que efectiva
ment es donava la raó al Govern, quant que havia fet la 
concessió en aquell temps. 

Ates que existeix també la Llei 13/93, de transferen
cíes als consells iQsulars, creim que la decisió final que 
es prengui haura d'estar en consonancia amb el respec
tiu Consell Insular de Mallorca, perque entenem que, 
I'execució, no esta ciar si sera únicament i exclusiva-. 
ment des del Govern balear, si no que sera moJt proba
blement també el Consell Insular de Mallorca qui hagi 
d'aplícar-Ia. 



1 

T 
;J 

r 

... . 

l·· 

. , 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 151/28 de mar<r del 1995 6299 

Pero voler culpar el Govern que enra fer una mala con
cessió de la concessió d'ITV en aquell moment, quan nosal
tres entenem que es va fer amb tota transparencia i legalitat, 
ja que en primer Iloc, com deia, la primera sentencia feta 
aquí pel Tribunal Superior de Justícia de Balears així ho va 
confirmar, i segona, que la segona sentencia feta pel Tribu
nal Suprem en cap moment al'lega que ni s'hagin de pagar 
costes ni que s'hagi de pagl!f cap indemnització i únicament 
ralla que s'ha de ( ... ) el procediment administratiu o fase 
previa a la r~olució del concurs, deixar ben ciar que el 
culpable de tot -aquest entramat no ve des del Govern; i per 
que el fonamenta? El fonamenta basicament perque qui en 
aquell dia va rebre el concurs, efectivament, estava incom
plint la incompatibilitat que algunes persones, no únicament 
la que havia estat assessor en la Conselleria de Comer<r i 
Indústria, sinó una altra que s'hi especifica, estava en l' Ad
minstració en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, pero 
deixa ben ciar que l' Administració en aquest cas va actuar 
correctament i que l'únic que s'ha dejer el dia que s'executi 
la sentencia és ( ... ) -en el moment en que el director general 
d'Indústria én aquell moment va fer l'informe de les quatre 
ptiques- anul'lar en aquest cas Itema i continuar la seva tra
mitació, tramitació que, en tot cas, es decidid. ja sigui amb 
els restants ja sigui amb un nou concurs, pero, en qualsevol 
cas, aquesta decisió, entenem que nosaltres no la decidirem 
en tant que no s'hagi feta i hagim rebut la sentencia ferma, 
i ITO díscutirem en el Consell de Govern. 

Pero també és significatiu que així com en la primera 
sentencia que es va recorre al Tribunal Su-perior de Justícia 
de Balears, a més de parlar-hi del tema de les incompatibili
tats, s'hi parla va també de si el sistema de selecció del can
didat havia estat o no correcte, cosa que en la segona senten
cia i, per tant, en el segon recurs, 1 'empresa ja no fa. Per 
tant, I'empresa únicament -I'~mpresa que recorre- es basa ja 
en el possible tema de les incompatibilitats. 

1 jo ero deman: I quina culpa en té el Govern, si després 
de vuit anys, perque estam parlant de vuit anys, rebem avui 
una sentencia d'una acció concreta que es va desenvolupar 
i es-va atorgar I'any 87? L'any 89, la justícia,· en aquest cas 
de Balears, diu que s'ha fet bé; quatre anys després, el Tri
bunal Suprem diu que no. Nosaltres entenem que la culpa en 
aquest cas no s'ha de fer de cara al Govern, afortunadament 
som en un estat democratic en que els poders legisiatius, 
judicials i ex~cutius actuen sota la seva i única responsabili
tat, i acatare m la sentenc-ia que el Tribunal Suprem així ens 
ha dictat, pero no ens vulguin involucrar en absolut que 
I 'execució, la tramitació que s'ha fet des de la Conselleria 
d'Indústria i Comer<r, encara que jo no hi estigués, assumesc 
perfectament e)s fets, tal com es van fer, no estigués ben 
feta, perque tant )'informe que en el seu dia va fer el direc
tor general d'Indústria de tota l'execució de les quatre pli
ques que s'hi havien presentat, és eorrecte ... i I'únic, ens 
agradi o no, que hi ha d 'incorrecte aquÍ és que en el mo
ment en que es va presentar la plica en que hi havia Itema 
es va dir que no -incorrien en ineompatibilitats, a~o es va 
repetir en el moment de la signatura del contraete entre el 
president de la Comunitat Autonoma j el president de la 

concessionaria, i, pero ta~t, el que no pot fer el Govern 
-és seguir un a un els possibles adjudicataris de totes les 
concessions~Per tant, el Govern, entenem que va actuar 
correctament, ho repetirien tal com ho va fer i si a algú 
s'hi ha d'implicar, no sera precisament al Govern, sera, 
tal com diu la sentencia, al que queda eliminat d'aquesta 
adjudicació, que, per tant, no és el Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Grups que hi vulguin intervenir per fixar la seva 
posieió? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les senten
cies s'acaten. Estam davant un fet d'una anul·lació d'una 

-sentencia del Tribunal Superior de Justícia de les IlIes 
Balears i de I'anul'lació d'una concessió administrativa, 
en aquest cas deIs serveis de la Inspecció Teeniea de 
Yehicles a l'empresa Itema. Aquesta sentencia, que s'ha 
d'acatar, evidentment, discuteix, com ja ha dit abans el 
conseller, la ineompatibilitat de membres del consell 
d 'administració i en eanvi no discuteix la idoneúat de 
1 'oferta economica. Per una altra banda, no declara, la 
nul'litatde la sentencia, sinó que diu que anul·len ... , per 
tant, sense efectes retroactius, en la meya opinió. 

Pero, quina és aquesta sentencia? A mi m'han cridat 
molt I'atenció unes paraules del Sr. Triay, es pregúntava 
per que no va-detectar mai la incompatibilitat el conse
ller i després el Govern del Sr. Amorós; no, no la'n van 
detectar, ni la'n van detectar tampoc els serveis jurídics 
de la Comunitat Autonoma, quan va fer el eorresponent 
informe, ni tampoc el Tribunal Superior de JustÍcia de 
les-Hles Balears. Tots aquests organismes no hi van de
tectar cap ineompatibilitat. Per tant, aquesta incompati
bititat que avui el Tribunal Suprem ha dit que hi existe ix 
no era tan evident com es vol suposar, hi ha hagut altres 
tribunals que n 'han dit el contrari, i si hagués estat 
evident, és logic suposar que una empresa que presenta 
una plica s'exposi que declarin incompatible aquesta 
plica i tengui, com ha dit el Sr. Triay -com tendra Item,! 
o com ja ha tengut-, una forta sanció economica? És ciar 
que no era evident,perque si hagués estat evident, ni el 
Sr. Amorós hauria estat conseller ni segurament hauria 
format part d 'Itema, i tampoc a la millor hagués format 
part d'Itema el Sr. Capdevila, hi hauria hagut uns al tres 
socis i no haurien teñgut aquest problema. 

Per consegüent, estam davant una sentencia nova; 
supos que la primera sorpresa ha estat la propia Ite/Tla 
i el Govern també s'ha sorpres. Amb aixo, que vull dir? 
Amb aixo vull dir que aquí el Sr. Sampal ha fet quatre 
preguntes que cree que són el bessó de la qüestió: 
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Primera: Que s'ha de fer en aquests moments? Cercar 
una solució per als treballadors; efectivament, pens que l'ad
ministració que hi actui, que supos que haura de ser el 
Consell Insular de Mallorca, ha de cercar una solució de 
manera que els 47 treballadors d'Itema -a Itema teoricament 
lí quedavep encara 11 anys de concessió- no han de perdre-
cap ni un deIs seus drets, i jo supos que, sobre aquest aspec
te, en el Consell Insular de Mallorca ens hi posarem d'acord. 
Punt número u, important. Per tant, que els treballadors de 
I'empresa no surtin perjudicats per aquesta sentencia, perque 
no tenen la culpa de res, evidentment. 

Segona qüestió: Possibles conseqüencies economiques per 
a l' Administració. Jo no ha se, és un interrogant que ha 
plantejat el Sr-o Sampol, pero jo en aquest moment no les 
veig, aquestes possibles conseqüencies economiques per a 
l'Administració. Tal volta es pugui explicar millar el Sr. 
Sampol, pero si, com ja ha dit el conseller, no hi ha costes, 
es tracta no de declarar nul de pie dret un acte, sinó d'a
nul-Iar..., i per tant, sense efecte retroactius, jo no hi veig 
aquestes possibles conseqüencies de I'administració. 

Repercussions sobre la qualitat del servei. Una altra qües
tió molt important, jo crec que íntimament lIigada a la pri
mera qüestió que ha plantejat el Sr. Sampol, que és la de 
cercar una so lució per als treballadors, perque no en surtin 
perdent. Evidentment, el Consell Insular oe Mallorca -jo 
pressupos sempre que ha de ser I'organisme, la corporació en 
aquest cas, que hi ha d'intervenir- ha de mirar que la qualitat 
del servei no minvi i, per tant, aixo ha d'estar íntimament 
Iligat amb la solució per als treballadors. 

1 quart, la darrera és I 'existencia de responsabilitats po
lítiques. Jo deixaré un interrogant aquí. Si es tI'actas d'una 
sentencia manifestament evident, o sense que sigui manifesta, 
sinó evident, sobre la qual ja el Tribunal Superior de Justícia 
hagués l1ecidit en el mateix sentit que el Tribunal Suprem, 
que ja hi hagués hagut un informe deis serveis jurídics de la 
COlllunitat Autónoma, en el cas del Sr. Aguiló Monjo, dient 
també que hi havia incompatibilitats, jo diria que hi hauria 
una forta responsabilitat política. Quan hi ha un informe del 
Sr. Aguiló Monjo, quan hi ha una sentencia del Tribunal 
Superior de JustÍcia que diu que no hi ha incompatibilitats 
i aixo és revocat pel Tribunal Suprem, jo no sé si hi ha res
ponsabilitats polítiqu.es, i més que cercar responsabilitats 
polÍtiques, jo entenc que en aquest mome~t I'important és, 
quan arribi la sentencia, acatar-la, que la corporació o la 
institució corresponent faci el que hagi de fer amb el concurs 
i que no en surtin perjudicats els treballadors, i que el servei 
es doni amb la mateixa o millar qualitat que fins ara. Graci
es. 

EL SR.YRESIDENT: 

Gracies... Sr. Pascual. en nom del Grup PP-UM, té la 
paraula el Sr. MartÍnez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. Con
seller, usted, contestando a la interpelación, ha puntuali
zado una serie de cuestiones que este grupo parlamenta
rio apoya, con las que está de acuerdo y que de alguna 
manera va a reforzar con una serie de documentos y de 
argumentos, en base a la sentencia que estamos mane~ 
jando y que todavía no es ejecutiva, cuya ejecución 
tendrá indudablemente sus complicaciones. 

La sentencia dictada por el Tribunal Supremo, por la 
que revoca otra del Tribunal Superior de Justicia de 
Baleares, declara de una manera precisa y taxativa que 
no hubo temeridad ni mala fe por parte de los litigantes 
en ninguna de las dos instancias. Si hace expresa refe
rencia a que no hubo temeridad ni mala fe, no se pue
den derivar consecuencias de tipo administrativo, es 
decir, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, 
nI se pueden d€+-i-var responsabilidades de tipo penal, 

- puesto que no hay ningún ilícito condenado y determi
nado en esta sentencia del Tribunal Supremo. ¿Qué 
quiere decir ello? Que estamos simplemente ante la 
revisión de un acto administrativo en vía jurisdiccional 
en la que se declara que no está ajustado a derecho por 
las razones que comentaremos ahora, pero que no impli
ca responsabilidad de ningún tipo ni para la Administra
ción ni para las partes litigantes; de ahí que- pretender 
que de esto se deriven responsabilidades políticas es una 
temeridad que solamente la mala fe y la temeridad de 
los interpelantes, de uno de los interpelantes, puesto que 

"el otro lo plantea en otro sentido, pretenden llevar en 
esta actuación parlamentaria. 

¿Cuál es el motivo por el que se revisa la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, se revoca 
y se anula un acto administrativo? Pues pura y simple
mente por el hecho de que existía una causa de incom
patibilidad en uno de los miembros del consejo de ad
ministración de la entidad adjudicataria de la prestación 
del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos. ¿Y, 
esta causa de incompatibilidad, era conocida por la ad
ministración? Pues no, ¿y por qué no era conocida por 
la Administración? Porque, señores diputados, tenemos 
que movernos en el terreno de que los actos administra
tivos siempre tienen presunción de legalidad, que los 

'. actos administrativos tienen una vinculación con una 
serie de actuaciones en las que se basa, y a tal efecto me 
sorprende que los portavoces de los grupos interpelan
tes, que pretenden ser tan rigurosos, no haya tenido en 
cuenta ni siquiera el contenido de los asientos registrales 
del registro mercantil, en dónde se recogen desde el 
primero hasta el último día las vicisitudes de la empresa 
concesionaria Itema S.A. Pues bien, en su inscripción 
primero, se recogen los estatutos, yen la última disposi
ción de estos estatutos, dice "artículo 11, deGlaración 
final: queda prohibido ocupar cargos en la sociedad o en 
su caso ejercerlos a las personas declarada~ incompati
bles en la medida y condiciones de la Ley 25/1983, de 26 
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de diciembre ll
. Y en el asiento número dos, inscripción se

gunda, como se dice en términos profesionales, se nombra 
un consejo de administración constituido por los señores, 
como presidente Don Maximiliano Morales Gómez, Secreta
rio Don Vicente Carabilla Cardona, Vocales Don Pedro 
Amorós Martorell, Don Guillermo Villalonga Coll, y Conse
jero Delegado, Don Maximiliano Morales. 

Todos, según esta inscripción del Registro Mercantil, 
aceptan sus cargos manifestando no estar incursos en ningu
na incompatibiliaad de la Ley 25/83, de 26 de diciembre. En 
efecto, la Ley 25/83, de 26 de diciembre, se refiere a la in
compatibilidad de los altos cargos de la administración o 
cargos políticos, y era la que presumiblemente ellos, los que 
constituían el consejo de administración consideraban que 
les era aplicable, y por esta razón se vienen manifestando 
así, en las escrituras que suscribieron para formalizar los 
contratos, y a efectos de conocimiento de terceros, en el Re
gistro Mercantil. 

Lo que pasa es que en una sentencia donde el juzgador 
bai la de la Ley 25/83, que se refiere a los altos cargos, a la 
Ley 53/84 que se refiere a los funcionarios públicos que 
presten servicio activo ha llevado a la determinación de esa 
incompatibilidad de tipo moral, que no legal, que se daba en 
uno de los consejeros de esta sociedad, en D. Pedro Amorós 
Martorell. Luego, quiere decir que la revisión del acto admi
nistrativo a través del examen judicial determinó, no la nuli
dad sino la anulabilidad del acto administrativo. Y la anulabi
lidad del acto administrativo, sel'iores diputados, significa que 
ésta no es previsible a priori, tiene que hacerse a través de 
una declaración judicial. Esta declaración judicial se ha pro
ducido, pero ocho años después de la adjudicación, cuando 
en el año 88, la causa de la incompatibilidad había desapare
cido porque tienen ustedes que saber que los actos adminis
trativos anulables son subsanables. 

De esta manera, los problemas que se han planteado aquí 
en relación con la problemática de la ejecución de una sen
tencia no existen, será complicada la ejecución de la senten
cia, -será complicada, pero desde luego lo que es evidente es 
que una sentencia dictada ocho años después del actó que 
examina no ha tenido en cuenta el hecho reflejado en el 
Registro Mercantil de que el año 1988, el Sr. Amorós dejó de 

ser consejero delegado, mejor dicho, miembro del consejo de 
administración de Itema, y simplemente se trataba de un 
accionista, condición que no impedía para nada ni invalidaba 
la concesión otorgada. 

y por último y para terminar, que quede claro que la 
declaración que figura en el Registro Mercantil, que la decla
ración que figura en los documentos públicos, donde se hace 
constar por parte de los contratantes con la administración 
que no existe causa de incompatibilidad, lo responsabiliza a 
ella, la administración no tiene ninguna función investigado
ra; y, por otra parte, también quiero puntualizar que hay 
disposiciones de rango legal superior, como un Real Decreto 
del año 198"7 que reguló la concesión de todas las inspeccio
nes técnicas de vehículos, y que la concesión administrativa 

. de la concesión de este servicio es tan legal, tan correcta 
y tan eficaz,Somo puede ser la gestión directa por la 
Comunidad Autónoma -así lo dice el artículo 2 de esfe 
real decreto- o por sociedades de economía mixta o a 
través de un tercero. 

En ' definitiva, Sr. ConselIer, responsabilidades ad
ministrativas, no existen, penales, tampoco, y por ende, 
las de tipo político tienen que ser descartadas, lo que 
pasa es que-aquí siempre estamos tratando de cogernos 
al hierro candente que nos permite, con demagogia, 
llevar a cabo una acción de desgaste para el· Gobierno, 
pero el rigor no ha sido en esta ocasión nada que pueda 
imputarse a los señores interpelantes, especialmente a 
uno de ellos. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Pel toro de replica, 
té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . 
. Sembla ser que un deIs arguments importants és que el 

Govern no ha rebut oficialment la sentencia, els voldria 
dir que estam err igüaItat de condicions. el Grup Par
lamentari Socialista tampoc no I'ha rebuda, a~ó no vol 
dir que no la conegui, que és molt diferent. Coneixer-Ia, 
la coneTx, com tothom, ara, rebre oficialment, no I 'ha 
rebuda; peró, en qualsevol cas, i ja que sembla que, com 
era d'esperar, I'argument maxim és que hi va haver una 
altra sentencia que era favorable, del nivell inferior, del 
Tribunal Superior de Justícia de Balears, precisament 
per a<;ó som <\1}uí, perque ha estat revocada aquesta 
sentencia favorable al Govern i a la concessió, debemos 
anular y anulamos. debemos revocar y revocamos, a<;ó és 
el que fa precisament el Tribunal Suprem i per a~ó crec 
que hem de ser aquí per parlar de responsabilitats. 

- Perque, senyores i senyors diputats, quan el Tribunal 
Suprem ens diu que hem d'anar a I'article 103 de la 
Constitució, que parlar del principi d 'objectivitat que ha 
de presidir tota actuació administrativa, a qui es refe
reix?, a ltema o al Govern? Quan el Tribunal Suprem 
diu que hem d'estar dins 12.article 103 que diu "L'admi
nistració pública serveix amb objectivitat els interessos 
generals", a qui cita el Tribunal Suprem'? Cita una em
presa particular?, no, cita el Govern de la Comunitat 
Autónoma de les IIIes Balears. 

Han quedat molte~ qüestions obertes, potser tot sigui 
tan complicat que efectivament no ens les puguin con
testar, peró en la línia que plantejava el Sr. Sampol, que 
no és exactament la mateixa que plantejava jo, peró crec 
que és I 'ocasió per obtenir respostes, jo plantejaria, -és 
obligat realment adjudicar, d'acord amb aquesta senten
cia, al segon classificat , es pot anul'lar el concurs inicial 
i tornar-lo él convocar. es podria declarar desert i anar 
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efectivament a una gestió pública directa? Jo els vull dir des 
d'aquÍ que si a~o darrer és possible, que si hi ha qualsevol 
possibilitat d'anar a una anu¡'¡ació de la contractació admi
nistrativa, de la concessió administrativa, per tornar-nos a 
trobar a una gestió pública directa, nosaltres estaríero per 
aquesta gestió pública directa i estaríero per esgotar totes les 
possibilitats real per fer-ho possible. 

. Per altra part, se m 'ha acusat expressament a mi, crec que 
ho he interpretat bé, de temeritat per haver fet aquí qualse- -
vol tipus de manifestació sobre la possibilitat de demanar 
responsabilitats polítiques al Govern. Jo -no sé, jo cree que 
el Partit Popular i el Govern, avui, el que vénen a dir-nos és 
que haurÍem de censurar el Tribunal Suprem, per la temeri
tat d'haver fet una sentencia aquí on fa referencia a l'admi
nistració, quan fa referencia a l 'article 103 de la Constitució, 
i quan diu -insistesc que diu- que ha de brillar sempre la 
moralitat de les parts contractats tant de I'administració com 
del contractista, la qual cosa exigeix que no hi hagi mai favo
ritismes ni cap tipus de sospites. A~o. a qui es refereix? Es 
refereix a l Govern, a I'administració. igual que al contractis
tao Per altra part, em sembla realment d'una frivolitat total 
sortir a aquesta tribuna a dir que el Tribunal Suprem baila 
entre les lleis, a dir que el Tribunal Suprem ha anul·lat la 
concessió en base a una incompatibilitat moral i no legal, 
quan hi ha una claríssima base legal i fonaments de drets per 
revocar una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de 
Balears. 

Per altra part també voldria dir que el Sr. Pascual ha fet 
una magnífica defensa del Govern. molt més complerta que 
la que ha fet el conseller d'Indústria, les coses com són, pero 
que. en qualsevol cas, m'ha de reconeixer el Sr. Pascual, que 
el Govern va actuar amb laxitud, el Govern va actuar amb 
manega ampla, el Govern, és cert, mai no s'hga preocupat 
per unes qüestions d 'incompatibilitat, no ha estat mai una de 
les seves prioritats ni preocupacions morals la incompatibili
tat, i, a més, jo els voldria dir, senyores i senyors diputats , 
que no és la primera vegada que es passa, altra vega da som 
davant una sentencia ferma, aquesta vegada és del Tribunal 
Suprem, que ve a anul'lar i a revocar una decisió del Govern 
de les Illes Balears , del Govern del president Cañellas, per 
haver faltat a exigencies legals que tracten d'impedir i d'evi
tar la confluencia malsana entre el que és públic i el que és 
privat, evitar que se s.igui a la vegada jutge i part, evitar que 
el negoci, la conc_essió, el contracte s'obtenguin des de la 
influencia al poder, i que, per tant, som davant una senten
cia que posa de manifest altra vegada la insuficiencia, la 
inexistencia d 'un component etic a la política d'aquest Go
yero. 

Aquesta sentencia, senyores i senyors diputats, sense cap 
dubte suposa una desautorització moral del Govern qu~ va 
fer possible aquesta concessió. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Dins el torn de replica té la paraula e l 
Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Hem plantejat quatre interro
gants, i la nostra frustració és supina, el conseller no ha 
entrat a fons a cap d'elles. Ens ha recordat un aHot que 
ha ramput un vidre, i encara el traben amb la pedra 
am b la ma, i diu 11 no he estat jo ". El Govern no ha estat 
eH, no ha fet res, l'han enganat. Les solucions les haura. 
de cercar el Consell Insular. Per favor! Jo crec que no 
hem de passar més morts al Consell Insülar de Mallorca, -
que ja ti basta el que 1i han carregat. 

La sentencia la coneixem des de fa un mes. Supos 
que no fa falta que n 'hi enviem una fotocopia. La deuen
coneixer profundament. I esta m a dos mesos d'unes 
eleccions. Es tractaria de comenc;ar a cercar solucions. 
Nosaltres avui esperavem que e l Govern vendria amb un 
dictamen jurídic que els donaria distintes actuacions, 
distintes solucions a tots els nivells que hem plantejat. El 
tema de persona+- no preocu pa al Govern balear? Ni 

- Illenció, ni el conseller ni el representant del Partit Po
pular. Les 47 famílies que es veuen afectades, les preo
cupen o no?, els hem de_ cercar una solució o no? 0, ja 
ha veurem, la segona empresa, si li adjudicam, ja s'arre
glara. Perque m'imagín que aquí s'haura d'entrar en 
un procés de negociació, perque tenim dues solucions: 
o seguir amb una concessió privada, que evidentment flO -

pot se) amb l'empresa adjudicataria, perque aixo ho 
prohibeix la decisió del Tribunal Suprem; o hem d'optar 
per una concessió pública, és a dir per la gestió pública 
del servei. 

Si optam per la concessió privada, amb la segona 
empresa en puntuació, o per un nou concurs, m'imagín 
que haurem de renegociar temes com el del personal, 
que ha de ser prioritari; pero llavors hi ha qüestions 
economiques que poden afectar l'administració i els 
administrats, els usuaris, a qui hem de passar periodica
ment la revisió. Repercutid. damunt les tarifes aquesta 
nova adjudicació a una sego na empresa? No se sap, no 
contesta. 

Aquestes són les qüestions que hem plantejat i que, 
per desgracia, no tenim quinze dies per formular per 
escrit amb una moció, i que el Govern ja podria anunci
ar quines són les distintes solucions que té previstes en 
els distints suposits que es plantegen. 1 amb el que no 
estam d'acord, ni amb el conseller ni amb el portaveu en 
aquesta ocasió del Partit Popular, és amb l'afirmació 
que l'Administració va actuar correctament. L'Adminis
tració com a mínim coneixia les irregularitats que de
nunciava el recu¡:rent quan es va personar davant el 
Tribunal Suprem, i va al'legar contra els arguments deis 
recurrents, amb una certificació que deia que el Sr. 
Amorós havia estat nomenat inicialment gerent de I'ofi
cina de promoció industrial, una certificació_ que és 
qualificada de confosa pel Tribunal Suprem; diu lila 

confusa certificación cxpedida al efcclO 11 eJcetera. Per 
tant aqu í va prendre part directament el Govern balear, 
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hagués tengut ocasió de rectificar quan encara hi era a 
temps. 

1 una altra qüestió que ja es va suscitar l'any 86, i un deis 
portaveus que va intervenir en aquell debat ja va plantejar 
aquesta qüestió: Per que aquest concessió a una empresa 
privada es fa per concurs, i no concurs-subhasta, que el con
curs-subhasta implicaria fer~osament I'establiment d'unes 
tarifes que podrien beneficiar els consumidors? Simplement, 
perque el concurs permet més discrecionalitat, i el concurs 
p~rmet el traje. J aquesta és la pregunta: Hi va haver traje? 
Va existir traje quan es varen confeccionar les bases per 
adjudicar aquest servei d'una manera privada? Només aixo 
explicaria que una empresa que esta al marge, és a dir que 
no era la segona en puntuació, s'ofuscas d'aquesta manera 
per arribar fins al Tribunal Suprem, amb un comportament 
inusual en les empreses, que quasi mai pledegen amb l'Ad
ministració . I la pregunta és aquesta: Per que una empresa 
tercera en discordia, que no és ni segana, arriba fins al Tri
bunal Suprem? Tal vegada, i tornant a les hemeroteques, 
perque des del primer moment I'adjudicació esta va cantada 
i anunciada. Tal vegada aquesta sigui I'explicació. 

No creim, senyores i senyors diputats, Sr. Martínez de 
Dios, que pel fet d'interpeHar el Govern sobre aquestes 
qüestions, que com a mínim hi ha una carrega personal que 

- hauríem de tenir molt en compte, com a mínim, fent abs
tracció de totes les qüestions polítiques, hi ha la qüestió del 
personal que I 'hauríem de tenir molt en compte; plantejar 
aquestes qüestions aquí no és fer demagogia. Si a al tres 
parts, sense sentencies fermes es de manen responsabilitats 
polítiques, aquí amb sentencies fermes s'afirma que l' Ad
ministració actua correctament. Sincerament no compartim 
la taula de valors que tenen vostes. 

(El Sr. President repren la direcció del debatJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Torn de contra replica, el conseller 
Sr. niay i Humbert té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER(:' 1 INOÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Pascual, no seré jo. efectivament. qui· defensi els integrants 
del Consell d' Administració, el Sr. Amorós i el Sr. Capdevila. 
Ha estat voste-,!ui ha ha dit, pero sí també he de dir que 
efectivament al recurs que en el seu dia es va fer, i que va 
decidir el Tribunal Superior de J ustícia. de Balears, no va 
tenir en compte el recurs que en el seu dia aquesta empresa 
ITV va fer. Per tant hi ha cer-tament unes discrepancies entre 
el que va decidir el Tribunal Superior de JustÍcia de Balears, 
i aquesta darrera, que el Tribunal Suprem definitivament ha 
fet. 

Quan t al Sr. representant del Partit Socialista-Entesa de 
J'Esquerra, he de dir-li dues coses: Efectivalllent jo no he 

entrat en el tema del pe-rsonal, no he entrat en el tema 
de quina swdefinitivament "l'acciÓ que es fara u~a 
vegada el Consell de Govern hagi rebut la sentencia 
ferma, que no I'ha rebuda; i per tant cree que entrar en 
aquest tema avui és totalment innecessari. Si tenim en 
compte, com he dit abans, que amb la llei que hi ha de 
transferencia de la ITV als conseIls insulars, hi haura 

-'Í 'haver la corresponsabilitat possible entre el que el 
Govern decideixi i el ConselI de Mallorca tal vegada hagi 
de decidir, -nosaltres el que entenem és que hem de 
demanar els informes jurídics pertinents i lIavors deci
dir. Per tant cree que avui voler discutir una cosa que 
encara el ConselI de Govern ni tan sois ha decidít, és 
totalment innecessari. 

Quant al Sr. Triay i L1opis, no m 'estranya que al 
final no hagi rallat únicament i exclusiva del tema ( .. . ), 
ja ens hi té acostumats, Ilavors té un rosari de contractes 
que no s'han complert. Pero jo li voldria dir que m'ha 
sorpres una cosa: Quan voste ha dit que si fos possible 
que en aquests moments el tema de la ITV en 110c de 

- fer-se com es va anar fent en aquel1 moment, mitjanc;ant 
un contracte com es va fer, avui ho faria a través que 
l'Adminístració pública ho duria endavant, a~o sí que 
em sorpren. Em sorpren en primer Iloc perque en 
aquell moment en que es va debatre aquella proposició 
no de llei del PSM 1 EEM es va practicament votar per 
una·nimitat que no, i hi va ha ver I 'abstenció precisament 
del Grup Socialista, i l'única que li va donar suport va 
ser el gl·up proposant. 1 precisament un grup que diu i 
repeteix que aquest govern esta sobrat d'empreses pú
bliques i d'actuacions d'empreses públiques, justament 
ara traba que I'execució del servei d'ITV s'hauria de fer 
per aquesta vía: 

La veritat és que voste de la sentencia només lIegeix 
el que I'interessa, pero en cap moment -i li repetiré- diu 
el següent: en cap moment es parla que el Govern hagi 
estat culpable que aquesta sentencia quedi tal i com el 
Tribunal Suprem l'ha dit. 1 diu "La nulidad de la adju
dicación del cOllcurso litigioso . sin que sea de apreciar 
temeridad o mala fe en ninguna de las installcias". Voste, 
claro ac;o no li interessa dir-ho. A voste només li interes
sa dir el que li convé. Per tant .nosaltres, com li deia a la 
primera intervenció, entenem que I'execució del Govern 
ha estat fil per randa així com tocaya. L'informe que va 
fer el director general d'Indústria en el seu moment va 
ser correcte, i la proposta que es va -um al Consell de 
Govern era la més adient. El que passa, i ja també Ji he 
dit, i Li repetesc avui, és una Ilastiina que temes d'aques
ta complexitat, que duran vertaders problemes d'execu
ció i de personal en el seu moment l'haguem de veure, 
com li he dit, vuit anys després. Demostra una vegada 
més -i ac;o sí que convendria · que voste s'ho anotés-, 
vostes que moltes yegades diuen aquí que tenen aquest 
fil directe amb els seus companys i els seus ministres a 
Madrid, seria convenient que al seu ministre, Sr. Be-
1I0ch, que amb una ma du la cartera d'Interior i amb 
I'a ln·a du la de Justícia. que imenti d'una vegada per 
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totes milIorar la Justícia a les nostres illes, i no tindrem 
aquest problema de veure vuit anys després una concessió 
que efectivament avui haurem d'acatar novament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

111.1) Moció RGE núm. 1289/95, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política deIs consells 
insuIars, derivada de la InterpeHació RGE núm. 786/95. 

1 passam al tercer punt de I'ordre del dia, que correspon 
a mocions, i veurem en primer lloc la 1289, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política de 
consells insulars. Aquesta moció ve derivada de la Inter
pel'lació 786, i té la paraula en nom del grup proposant el 
diputat Sr.-Triay L1opis. 

Es donara per llegit el text de la moció i s'inc1oura així 
en el Diari de Sessions. 

"l . El Parlament constata i recrimina 1 'incompliment per 
part del Govern de la Comunitat deIs compromisos reiterada
ment adquirits pel President de la Comunitat Sr. Gabriel 
Cañellas i Fons, de traspassar durant la IJI Legislatura que 
ara acaba, la competencia d' AgricultLíra, Ramaderia i Pesca· 
als consells insulars. 

2. El Parlament constata i recrimina l'incompliment per 
part del Govern ele I'obligació de remetre al Parlament pel 
seu debat, d'una comunicació sobre la gestió durant l'any 
1993 de les competencies atribu'ides als consells insulars en 
materia cl'urbanisme i habitabilitat, d'.acrod amb les previsi
ons de la Llei de Consells Insulars. 

3. E l Parlament constata la infravaloració del cost efectiu 
de les competencies transferides als consells insulars i dema
na al Govern, als consells insulars i a les forces polítiques 
l'expressió de la voluntat de donar prioritat a la revisió d 'a
questes valoracions, així com d 'abordar sense dilacions el 
sistema de finan~ament definitiu deIs consells insulars, tal 
com estableix la Llei de Consells Insulars. 

4. El Parlament a-la vista de I'experiencia ja acumulada 
considera que la presencia de representants del Govern de la 
Comunitat als órgans executius deis consells insulars que '. 
gestionen competencies transferides suposa una intromissió 
i una tutela injustificada i demana del Govern, deis consells 
insulars j " de les forces polítiques I'expressió de la vpluntat 
de modificar les lleis de transferencia que així ho obliguen. 

5. El Parlament, al final de la JI] Legislatura, constata la 
mínima dimensió política assolida pels co-nsells insulars, en 
desplegament de les previsions de I 'Estatut d' Autonomia, les 
competencies atribuldes als quals només suposen per l'any 
1995 el 2'6% deIs Pressuposts de la Comunitat Autónoma, 
i insta el Govern de la Comtlnitat, e ls consells-TIsulars i a les 
forces polítiques a establir un ampli acord per tal que durant 

-
la IV Legislatura es doni un fort impuls al creixement 
definitiu deis consells insulars amb traspassos competen
cials que incloguin la gestió del 50% deis Pressuposts de 
la Comunitat. 11 

Té la paraula, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Aquesta moció és un examen, és una valoració, una 
proposta de puntuació. Realment no és una moció per 
encarregar feina al Govern perque, com tothom sap, el 
Govern dissabü~ acaba. Pero és una constatació de fets, 
i una expressió de voluntats polítiques. 

El fets són: que la competencia d'agricultura i rama
deria, ha acabat la legislatura i no s'ha transferit als 
cQnsells insulars. incomplint tots els compromisos polí
tics que havien <rSS"umit president, president de Consell 

-Insular, grup parlamentari , Partit Popular, etcetera; que 
no s'ha realitzat el debat anual sobre la gestió de les 
competencies en materia d 'urbanisme i habitabilitat 
corresponent a la gestió de l'any 93; que hi ha una insu
ficient dotació económica; que hi ha un comissariat 
polític que gravita sobre la gestió de competellcies 
executives deIs consells insulars tan importants com la 
de patrimoni i les d'urbanisme; i que a l'any 1995, 
aquest any, els consells insulars administraran el 2,6% 
del pressupost de la Comunitat Autónoma de les llles 
Balears, del pressupost de competencies procedents de 
l'Estatut d' ~utonomia, i per tant transferides de l 'Esta
tut. 

Aquests són els fets, i les expressions de voluntat 
política que hi ha incloses en aquesta moció SÓIl: Que 
s 'haurien de revisar les valoracions fetes a les transfe
rencies traspassades als consells insulars; que s'ha d'a
bordar, tal com diu la Llei de consells insulars, el siste
ma de finan~ament definitiu; que s'ha de dissoldre I 'alt 
comissariat per als consells insulars que hi ha en el Con
solat de Mar; i que s'ha de fixar per al final de la IV 
legislatura un nivell competencial que suposi la gestió 
pels consells insulars del 50% del pressupost de la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears. 

Si hi hagués honestedat intel'lectual, si n'hi hagués, 
la part de constatacions hauria de ser assumida per tot
hom, perque són fets indiscutibles; i la part d'expressió 
i de voluntat política, que cada for~a política s'expres
sés amb Ilibertat sobre quin és realment el seu projecte, 
quin és el seu model de comunita!, si és el del raquitis
me insular que s'ha practicat fin s ara, amb una visió 
clarament provincialista "de la 110stra autonomia, d'un 
ciar poder dominant des del Consolat de Mar, o és el 
model del repartiment del poder, de I'equilibri pluriinsu
lar, de la musculació institucional que deixi al passat el 
que és ara el Govern de la Comunitat Autónoma, un 
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govern obes, malaItissament gras, que no distribueix les 
competencies. 

1 pas breument a comentar cadascun d'aquests punts de 
que consta la Moció. · El Sr. Conseller d' Agricultura, Rama
deria i Pesca, per alIo que por- lo que le queda de estar en el 
convento ha dit darrerament que efectivament, ell ha fet tot 
el possible perque hi hagiJa competencia d'agricultura als 
conselIs insulars, pero la cn ti ha impedit. la hi tornam a 
ser amb la Cn! Pero, qui són aquests de la CTI?, que és la 
Comissió TecnÍ'ca Interinsular si no el Sr. Gabriel Cañellas 
Fans i els seus acolits polítícs?, qui pren decisions? pero, 
quantes comissions tecniques interinsulars hi ha? 10 form 
part d'una comissió tecnica interinsular, no sé si n'hi ha cap 
més. En aquesta comissió tecnica interinsular de la qual jo 
form part no ha entrat mai un projecte de transferencia 
d 'agricultura i ramaderia als consells insulars_ En el registre 
que hi ha en aquest parlament, de la Comissió Tecnica Inte
rinsular, en el registre d'entrada no hUla cap entrada ele cap 
projecte, prqposta de lIei de transferencia als consells insu
lars de la materia d'agricultura i ramaderia. 

Per tant aquí no valen excuses. No hi ha hagut voluntat 
política, s'ha incomplert absolutament el compromís més 
ferm que havia agafat el Partit Popular i els seus dirigents 
com a objectiu el 'aquesta leglslatura en materia de transfe
rencies. Som al final de la legislatura i encara no hem cele
brat el debat corresponent a I'any 93 de la gestió deis con
se lis insulars en materia d'urbanisme i habitabilita1. No repe
tiré el que diu la Llei, perque tothom ho -sap, ni la impor
tancia que té aquest ti pus de debat, que és I'únic debat anual 
d'aquest parlament, i que hauria de tenir lIetres majúscules 
dins el calendari parlamentar.i aquí on es tracten les qüesti
ons que afecten realment la gestió autonómica deis consells 
insulars. El cas és que no s'ha fet, que no hi ha hagut volun
tat, que el Govern no ha fet la comunicació per poder fer 
aquest debat d'acord amb el que marca la L1ei i el reglament, 
i que per: tant aquests entrebancs, aquests oblits, aquests 
incompliments no són casuals, sinó que són mostra clara del 
desinteres general que hi ha des del Govern de la Comunitat 
en relació amb els consells insulars. De fet sembla que hi ha 
una voluntat de fer-nos oblidar quin és I'esperit en máteria 
de consells insulars del projecte de comunitat que varem 
dissenyar a I'any 83. 

Que existeix una infravaloració de les competencies trans
ferides és un fet tan absolutament indiscutible que basta 
anar, com ja deia en el debat de la Interpel'lació, al pressu
post, per exen:!Ple, del Conse-ll de Mallorca en materia de 
gestió d 'urbanisme i habitabilitat: Cost efectiu per I 'any 95, 
57 milions; cost de la gestió de la transferencia, una gestió 
insuficient encara, una gestió que requerira en el futur un 
forta ampliació per poder _gestionar les competencies en 
materia d'inspecció i disciplina, pero en aquest moment i 
dins aquestes limitacions, 144 mílions, 252% de desviació 
respecte als iflgressos. Jo cree que és necessari que hi hagi 
una nova relació entre les institucions, de manera que hi ha 
una relació 1Jeial , que fins ara no ha existit, a I'hora de fer les 
valoracions_ 

1 respecte a aquest alt eomissariat per als consells 
insulars, desJ!el qual s'interfereix i es tutela la gestió en 
materia d'urbanisme i la gestió en materia de patrimoni, 
jo diria alió que deiem, o que escrivíem per les parets 
quan érem un poe més joves: disolución de los cuerpos 
represivos, dissolució de 1 'alt comissariat, modificació de 
les lIeis que estableixen representacions, comissaris poJí
tics del Govern de la Comunitat Autonom'a a les comis
sions ip.sulars d'urbanisme.i a les comissions de patri
moni histol"ie a rtístic , perque hi pugui haver precisa
ment un urbanisme democratic i participatiu, pero basat 
en el compliment de la Llei, basat en el compliment deis 
projectes d'ordenació territorial, basat en el compliment 
del planejament urbanístic, no amb la interferencia 
directa d'una administració sobre una altra a hora de 
prendre decisions. 

1 I'objectiu fifty-fifty, 50%-50% per al final de la 
próxima legislatura, comprendran que és un objectiu 
mínim, irrenunciable, que tampoc no representa tan1. 
Facin el calcul del que podria representar per al Consell 

- de Menorca o per al Consell d 'Eivissa, vegin si compe
tencies importants rapidament no suposarien una dota
ció d'aquest tipus. Cree que és el moment de superar les 

. malformacions inicials a que s'han sotmesos els consells 
insulars, que realment han patít el parasitisme d'un 
govern absorbént, i per tant nosaltres ereim que aquest 
objectiu del 50%, perfectament ciar, que el 50% del 
pressupost sigui administrat pels consells insulars, I 'altre 
50% pel Govern de la Comunitat Autónoma és un 
projecte i un objectíu entenedor per tothom, i cree que 
haurien d'aprovar totes les forces polítiques aquí pre
sents aquesta expressió de voluntat per a la proxima 
legislatura. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tríay. Pel Grup Parlamentari MIXT el 
Sr. Vidal té la paraula. 

_ EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors 
diputats. Derivada de la interpel'lació corresponent 
presenta avui el Grup Parlamentari Socialista aquesta 
moció que ha explicat eL seu portaveu, respecte a la 
política de consells insulars. M'hagu"és agradat molt = 
perque a mi m'agrada molt que em dvnin peu, que em 
fa molta falta- que en 1I0c de "de" hagués dit "deis" 
consells insulars, i així haguéssim completat tal vegada 
la nostra crítica, no a la moció precisament, sinó efecti
vament a la manera 50m s'ha duit la política respecte 
als consells insulars. 

Jo he de dir el que vaig dir I'altre dia. Jo, com he dit 
tantes vegades, no canvii d'idees, quan no em fan canvi
ar, em referesc d'idees basiques, d'una filosofia que he 
mantengut sempre . I té certa gracia per a mi que avui 
sigui el PSOE el de presentar aquesta moció que fa uns 
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anys segur no hagués presentat. Pero, m'entenguin, aixo no 
vol dir que no els doni suporto Jo avui els donaré suport a 
aquesta moció, pero he de reconeixer que em fa un poquet 
de vergonya, perque saben vostes que jo vaig estar a una 
~ltra banda i, fraricament, que vostes puguin dir tot el que 
diuen és el que fa que em faci certa vergonya haver de donar 
suport a la moció a vostes, perque no em convencen amb 

. aquesta moció del seu insularisme, com no m'ha conven~ut 
tampoc la manera amb que ho ha fet el Partit Popular. Jo 
podria dir al respecte que amb aquests plantejaments centra
listes a vos tes només els ho supos, i el mal és que al PP des-
graciadament els ho pogut comprovar. -

Per tant, a mi no m'agrada dir, reCrImmar i aquestes 
coses, i per tant faig aquesta observació; pero, no obstant 
aixo, és que tenen raó. Tenen raó que aquí es va prometre 
traspassar durant aquesta tercera legislatura que ara acaba la 
competencia d'agricultura, ramaderia i pesca als _consells 
insulars. És una veritat, i com que és una veritat no tenc més 
remei que donar-li suport. 

El segon punt, els he de dir que tenia els meus dubtes, 
pero no perque no tenguin raó , sinó perque inclubtablement 
aquí no només hi ha incompliment del Govern, que subsidi
ariament sí que té tota la responsabilitat, i és el compliment 
de la Llei. Ens referim a 1993, i es diu que no s'ha enviat la 
comunicació sobre la gestió de les compeü~ncies atribu"ides 
als conselJs insulars en materia d'urbanisme i habitabiJitat, 
d'acorc(amb les previsions de la Llei ele consells insulars. És 
que els consells insulars no les han enviat? Possiblement no, 
perque si no, s'hauria dut a aquest parJament. Si és, perque, 
escoJti, bé, jo he de dir una cosa, jo estic absent de moltes 
coses, així cdm el Sr. Triay ha dit que ell forma part de la 
Comissió Tecnica Interinsular , jo he de dir que jo no en 
form part, va un desencert que ha tengut el Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera d'exc1oure'm, així segurament els 
esta llu'it. Doncs jo els he dit que a aixo hi tenia els meus 
dubtes a causa d'aquesta implicació també. Ara, el trist seria 
que els consells insulars ho haguessin enviat, o almenys al
guns c!'ells, perque cree que el que tocaria és dir i retratar 
els que no ho han enviat , i al mateix temps fer quedar bé els 
que ho hagin fet. 

Quant la infravaloració del eost efeetiu de les eompeten
cies transferides als consells insulars, i demanar al Govern i 
a les forces polÍtiques I 'expressió de la voluntat de donar 
prioritat a la revisió d'aquestes valoracions, no s'hi pot estar 
en contra, indubtablement. Llavors es veuria el resultat. 

Quant al punt quart,..si, sí, tenen raó quant a aixo de 
comissariat , encara que l'expressió tal vegada no sigui massa 
afortunada, és indubtable que hi ha un control, pero amb 
algunes; per exemple amb aquesta materia d'urbanisme i 
habitabilitat, sobretot crec que es deu referir a la Comissió 
Insular dLJrbanisme, on precisament el Consell d 'Eivissa 
cree qLle dell ser l'únic que no té representació de totes les 
forces polítiques que hi estan representad es, indllbtablement 
és alla on és més greu . perque hi hJ a ltres que no tendria 
massa importancia en qüestions tecniques , o en alu-es que 110 

tenguessin vot, tampoc en tendria massa. Pero vostes no 
saben que també el Consell Insular d'Eivissa i Formen
tera ha estat peoner en posar en bandeja aixo al Go
vern? O sigui, varen elaborar un reglament organic i de 
funcionament on ja es creen aquests organs específies. 
O sigui, aquí ho teniu. També jo li donaré suport pero, 
francament, a altres forums -ja ho he dit, no és que em 
puguin dir liNo, és que voste aquí parla d'aixo, ho ha 
de dir al forum corresponent "- dones Jo al forum cor- _ 
responent ho he dit tantes vegades, pero aquí també el 
Parlament balear és la maxima institució de les Illes, i 
cree que també es pot dir. 

1 quant al punt final -i així em servid per acabar; 
logicament- vostes diuen que es constata la mínima 
dimensió política assolida pels consells insulars en des
plegament de les previsions a l'Estatut d' Autonomía. 
Qui 110 estaria d'acord amb tot aíxo? 

Quant a la quantificació deIs pressupostos, i les com-
- petencies atribu'ides respecte del que suposen en tant 

per cent dins els pressupostos de la Comunitat Autono
ma, jo en aixo no hi ent-r perque, la veritat, no m 'ho he 
mirat. Pero poss iblement poden tenir raó . Per tant, tal 
vegada on hi hauria certa ... , jo faria una matisació, és en 
el 50% deis pressupostos de la Comunitat. Poden tenir 
raó , vos tes ho han dit -si no ho han dit fort, ho han -
donat a entendre- que almenys ha de ser el traspassos de 
competencies que incloguin la gestió del 50% deIs pres
suposts de la Comunitat, jo a ixo tampoc m 'atreviria a 
quantificar-ho així exactament. Pero eom que en el 
"fons, lamentablement, tom él dir, de la me va perspectiva 
lament molt haver-Ios de donar la raó , pero és que la 
tenen , dones els donaré suport a aquesta moció que 
presenten avui aquí, en aquest parlament. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan. Pel Grup PSM 1 EEM el 
Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. És ben cert 
que no hi ha res més castigat que la \lengua, i que aque
lla dita que per la boca mor el peix és d'aplicació moltes 
vegades a la vida política, tant que la credibilitat de les 
promeses que fan els que es dediquen a l'exerciei de la 
política és cada vegada menor. Quantes vegades dins 
aquesta legislatura s'han manifestat els dirigents del 
Partít Popular, parlamentaris i membres del Govern, 
assegurant que la Llei d'atríbució de eompetencies en 
materia d 'agricultura, ramaderia i pesca entraría en 
vigor en diferents dates que en cap cas s 'han árribat a 
complir? Des d 'aquella reunió de parlamentaris del PP 
feta a Eivissa a finals de setembre de1 92, de la qual va 
so rtir un document immediatament difós entre els mit
jans de cOllluni cacíó . en que s 'establien uns te rminís per 
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fer efectives determinades transferencies de competencies als 
conseJls, en cap deIs discursos del president Cañellas ha faltat 
la referencia a la ditxosa atribució de competencies d 'agri
cultura, que al principi havia d 'entrar en vigor dia primer de 
gener del 94, després el primer de gener del 95, i finalment 
és molt probable que ni entri-tan sois el primer de gener del 
96. 

Peró mirin, senyores i senyors diputats, jo puc entendre 
que del dit al f~t sempre hi ha un espai, que un pot trobar-se 
amb dificultats per posar en practica una pro posta. Peró el 
que em resulta insuportable és el cúmul de disbarats, les 
cortines de fum que s'han lIan<;at per embullar la troca, i 
tapar, justificar aquest incompliment, millor dit, les coses que 
han arribat a dir per intentar amagar que en el fons, alió que 
ha impedit que s'arribés a tramitar la proposta de transferir 
agricultura als consells no és res més que un problema in
tern del PP, no són res més que les diferencies abismals de 
plantejament existents entre el Gove!]l per una banda i els 
presidents deIs consells per I'altra, i d'alguns presidents de 
consells entre ells, Que s'arribi a dir, com s'ha fet, per part 
d'un membre del Govern, que el problema d'aquest retard es 
troba en el bloqueig de la CTl, em sembla de jutjat de guar
dia ; que s'hi arribi a afegir, posat cara de decepció, que enca
ra és I'hora que la Conselleria d'Agricultura hagi de rebre 
esmenes a la seva proposta, ja no em sembla de jutjat de 
guardia, em sembla kafkia , em sembla de psiquiatric. 1 no és 
parlar per parlar, són declaracions fetes aquesta mateixa 
setmana a Menorca, i jo em deman, a quin consel] de govern 
es va aprovar la proposta d 'atribució de competencies d 'agri
cultura?, i si es va arribar a aprovar mai, el Govern, per quin 
moti u no es va arribar a remetre a la Comissió Tecnica Inte
rinsular? Almenys pel registre no ha passat, i aquest diputat 
que els parla s'ha pres la feina d'anar al registre de la CTl a 
comprovar que durant tota aquesta legislatura no hi ha hagut 
entrada de cap document que fes referencia a agricultura. 1 
si es va enviar, suposem que no hagués passat pel registre de 
la Comissió Tecnica Interinsular, per quin motiu no es va 
registrar tal i com pertoca?, i per quin motiu, en definitiva, 
la presidenta de la CTl, Sra. Estaras, o l'anterior president, 
Sr. G-ilet, no han convocat mai una reunió per discutir aquest 
text? Per quin motiu no I'han remes als membres de la co
missió per al seu estudi? CIar que no és el primer cas d 'un 
desgavell semblant. 

Es record_~n, senyores i senyors diputats de la Llei d'atri
bució de competencies en materia d'lTV? El Govern va 
aprovar un text que va restar desaparegut sense arribar mai 
a la CTI, i finaltnent varen ha ver de ser quatre membres de 
la CTI, entre éÍ;' quals s'hi trobava un membre del Govern 
qui, ignorant el text aprovat pe] Consell de Govern, lliurassin 
un nou text que evidentment tampoc no va passar per regis
tre, pero que va ser el que finalment es va debatre. Un desas
tre. Un membre del Govern esmenant el Govern, una pro
posta que el Govern aprova i que desapareix, el que he dit, 
una qüestió d~ psiquiatric. 1 ara succeeix el mateix, docu
ments que memoFes del Govern diuen que s'han aprovat, 
pero que no hi estan, que diuen que s'han remes a la CTI, 
presidida per un altre membre elel Govern, pero que no s'ha 

, -
rebut mai; acusacions d~ bloqueig a la CTI formulades 

. per un membre del Govern del PP, a pesar que el PP té 
la majoria a aquella comissió, i té la presidencia, que no 
escolta, i la vke-presidencia, i la secretaria. I vet aquí 
que un diputat, conselJer d'un consell insular, que no 
repeteix, és a dir que ja pot dir el que vulgui sense posar 
res en 'perill , sense caure de cap !lista perque ja hi ha 
caigut, es destapa dient que cap excusa no pot justificar 
el retard en aquesta transferencia, i el Govern és qui ha 
ha aturat. N.o és qüestió de bloqueig, per tant; de la 
CTI, sinó que quan és l'hora de la veritat i un no té por 
de no sortir a la foto, ve a reconeixer que són altres les 
qüestions de fons . Quines? 

El Diario de Menorca de dia 23 de mar<;, gens sospi
tós que connivencia amb el PSM, destapa el pot del 
sucre, a Eivissa es reclama paritat pressupostaria per a 
la qüestió d 'agricultura, ves per on, Sr. Vidal, paritat, 
ara sí, i vet aquí la c\au de la qüestió. A Eivissa, el PP 
d'Eivissa, els altres no ho han discutit, supos, reclama el 
mateix que a Menorca, i els peperos menorquins que ja 

. han rebut algunes clatellades a Menorca per ser sempre 
Menorca el consell més infradotat economicament a les 
transferencia, es rebel'len i entre tots fan malbé els 

. plans al president Cañellas. Incompliments, invents de 
bloquejos, efectivament tot a<;o els fa mereixedors de la 
recriminació que es pro posa al primer punt de la moció. 

A mi m 'agradaria avui desafiar els del PP que ens 
expliquÍn que van discutint a aquestes reunions famoses 
de l'hotel on es bloquegen els processos d'atribució de 
competencies o on les propostes del Govern queden 
paralitzades, i no arriben mai ni a aprovar-se al Consell 
de Govern, i si arriben a aprovar-se al Cansell de Go
vern, desapan.iKen al lIarg i tortuós camí, deu ser el 
caminet rural de que ens ralla un diputat d'Eivissa ( ... ), 
que es perden per aquest caminet rural i no arriben mai, 
ell va arribar a la universitat, a la CTI. 

"Segona proposta, recriminar I'incompliment per part 
ele I Govern del que es disposa a l'article 24 de la L1ei de 
consells, no s'ha remes la comunicació referida a la 
gestió de les competencies d'urbanisme i habitabilitat 
corresponents al 1993, completament d'acord, pero és 
que tampoc n o s'ha remes la referida a la gestió del 91, 
no s'ha remes la del 91, i h.an passat quatre anys, quatre 
anys, aquest parlament soIs ha vist, ha debatut la comu:. 
nicació referida al 92, i va anar tan (~.) ~ue el Govern 
va fer com Sant Tomas, una vez nada más, i no s'ha 
tornar a sentir mai més de memories ni de comunicaci
ons, Ho va dir un dia un il'lustre diputat del PP, no hem 
guanyat les eleccions?, ens deixin fer, d'aquí quatre anys 
en parlarem. Ho apliquen a aquesta qüestió. Recordem
ho de nou, memories de la gestió del 91, la comunicació 
va arribar al Pariament dins el darrer trimestre del 93, 
de les anteriors ningú no en sap res, la del 91 és missing. 
Memories corresponents a la gestió del 93, estam a 
finals de m3r<; del 95 i cluim exactament dolze mesas de 
retard, 
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ores i sen," ,,!'~ diputats, que és presentable, 
le una actiTe;" com aquesta per part del Go
'Iostra un a¡ ' ~ i un altre incapa<; de complir 

\leí?, um; lld signada pel president de la 
"vada per 2'luest parIament? Si fóssim a una 

en que la majoria governant dels consells 
polític el iferent de la del Govern, podrien 

¡XO, pero . quina explicació poden -donar al fet 
municaci6 entre consells i Govern que fa que 

-'ern, incon ;;.,Jeixi una i una altra vegada el que -
', ?, no els ti ,· ergonya? És que crec que els fa 
~la creuen . 'H:: ha de ser I 'actitud, senyores i 
1.3 ts del pp. ,tina ha de ser l'actitud deIs ciuta
;ostres ille lUan com proven que el primer a 

", !leis emé. ,es del Parlament de les IIles és el 
n, són el ' ; opis consells insulars?, quina és 
Govern ( . ant aguest incompliment per part 

.s i per par' lel propi govern? 

Pe . · .. rt. una de le ~ ..:onclusions el 'alguna de les memories 
reme~: ' :'el consell, rt'·í"erides a la gestió d'urbanisme i habi
tabili :;; ', ;.¡el 92, recblla una revisió del finan<;ament, seria 
logic ~ "'. el Parlament ho revisés, o no?, per quin motiu el 
GOVL. , ho ha impedi1. per quin motiu no ha estat el mateix 
govern qui ho ha impulsat? I que ens poden dir del sistema 
defin itiu ele finan<;ament deIs consells insulars?, han passat 
ja amb escreix els quatre anys de que- púla l'article 39 de I~ 
Llei de consells, perque el Parlament estableixi via !lei un 
sistema elefinitiu de finan<;ament, pero d 'a<;o tampoc no en 
volen sentir a parlar, almenys abans de les eleccions. Trist, 
molt trist. Pero aquesta és la política del Govern en materia 
de consells insulars, paraules, paraules, paraules, en realitat 
un bluff, i és que com deia fa unes setmanes, els conse!ls 
també són ultramar, el Consolat de La Mar és per al Govern 
el finisterre de la Comunitat. 

També donarem suport, per tant, Sr. Triay, a la seva 
tercera proposta. 1 logicament hem de donar també suport 
a la proposta quarta que rebutja la figura deIs representants 
elel Govern dins els organs de gestió de determinades com
petencíes atribuldes per Ilei als consells insulars. És la figura 
deis comíssaris polítics que tan hem criticat, i que no tenen 
altra funció que la de controlar, fiscalitzar, tutelar els con
sells en materies que els han atribu'it com apropies i que, 
evidentment, em semblen absolutament fora de 1I0c. És clar 
que s'han de revisar aquestes lIeis, i és ciar que s'ha de supri
mir aquesta figura absurda que soIs mostra la desconfian<;a 
del Govern en la capacitat deis consells. 

Finalment donarem un~uport, poc entusiasta ~ la darrera 
proposta. Estam d'acord amb el plantejament que fan, pero 
quan duim anys reclamant aquest consens entre les forces 
parlamentaries per aconseguir dinamitzar el procés per _con
vertir eIs consells en els govern de cada iUa, amb els magres 
resultats que tenim, ens resulta poc entusiasmant tornar a 
parlar d'un ample acord. és més, molt ens temem que ara 
molt a -prop de les eleccions, aquells que fins ara han estat la 
trava més gran a I'hora eI 'omplir els consells d-ccompetenci
es, es transformin en els més insularistes del món, omplint-se 

-
la boca de noves promeses, de nous proposits que final-
ment tornar~n a aclapir davant la dura realitat com ha 
succeit durant tots aquests anys. Li donarem suport, 
pero, com els deia, des de la profunda desconfian<;a que 
ens mereix él PP i el Govern en aquesta qüestió, i en 
moltes altres, és cert. 

Pero jo e1s propos una aposta, un desafiament, s'hi 
juguen res, senyores i senyors diputats, ~que determínats _ . 
diputats que repeteixen de la meva dreta política, geo
grMica i física, en aquest moment, s'ompliran la boca 
més que ningú de la necessitat de transformar els conse
lIs en els governs de cada iIIa?, s 'hi juguen res que seran 
els més ínsularistes?, s'hi juguen res que ens passaran a 
tots, quant a propostes que en aquests quatre anys que 
han de ser definitius per consolidar la nostra comunitat 
autonoma, ens faran propostes més agosarades que mai 
per omplir els consells insulars de competencies, de 
totes aquelles competencies que ells han aturat durant 
aquests quatre anys, de totes aquestes competencies que 

- eIls, en els dotze anys que duim d 'Estatut d' Autonomia, 
han estat i ncapa<;os d 'atribuir als consells insulars, de 
totes aquelles competencies que en els setze anys que 
duen els consells insulars, s'han escatimat amb una actí
tud crica des del Govern i des del grup que li ha donat 
suport?, s'hi juguen res que se n'ompliran la boca més 
que ningú? Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Orfila. Grup PP-UM, Sr. Huguet, té la 
'paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTG ER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Un final apoteosic, !lastima que les cameres no estigues
sin ní endollades í no tingués mitjans de comunicació, 
perque hagués valgut la pena. Anem, no a fer literatura, 
sinó a parlar d 'aquesta moció que es presenta com a 
conseqüencia del debat a que va donar Iloc la in ter
pel ' lació fa unes setmanes. 

Ja deiem en aquell moment que la discussió entorn 
als consells insulars i a l'assumpció de competencies no 
és noves en aquest parlament, al llarg d'aquesta legisla
tura i concretamenl en els tres anys darrers, s'han fet 
nous debat sobre aquest tema i, per tant, poques coses 
noves segurament es poden dir, pero sí crec que val la 
pena fer un repas i ter un repas a la propia naturalesa 
i existencia deis consells insulars que sorgeixen com a 
conseqüencia, tothom ho sap, de I'extínció de la Diputa
ció, es constitueixen tres consells insulars on encara no 
se sap prou bé que és el que han de ser, hi ha planteja
ments polítics molt concrets i posicionaments molt· 
concrets al 79 i al 82, al 83 canvien, i hi ha una· aprova
ció d'un Estatut d'Autonomía on l'assumim i a I'article 
39 desplega una serie de competencies que podran ser 
assumides pels cOllsells insulars i es lleva, pot ser, aixo 
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és simplement relatar els fets, es lleva-el cankter impositiu 
o imperatiu de "assumiran" i se'l substitueix per "podran 
assumir", la qual cosa és un acte de voluntat, un acte volun
tari, i no una exigencia, encara que tots tendim que aquest 
"podran" es vagi a poe a poc convertint en una realitat. Amb 
tot a~o sorgeix la dualitat der consell insular, a través de la 
Llei de bases de regim local, a través de la Llei de consells 
insulars, i vet aquí que ens. trobam davant el fet del pessi
mis me o l'optimisme, del pessimisme que diu que només 
hem omplert mig botil, o de I'optimisme que diu que ja 
n 'hem omplert lnig bóti!. Aquesta és la diferencia. Perque 
en aquest temps i concretament en aquests anys darrers, 
independentment de la qualificació economica, si és que a~ó 
ens serveix per fer i valorar les competencies que es van 
assumint, independentment, com dic, d'aquest criteri, se 
n 'han assumit set, s'han assumit set competencies, i de les 
set, deis compromisos que va adquirir el Partit Popular el 91, 
que feien referencia a cinc competencies en concret, perque 
la d 'urbanisme és anterior , que feia referencia a cinc compe
tencies en concret, tan sois ens queda per assumir agricultu
ra, ramaderia i pesca. 1 vostes centren tot el debat sobre 
aquesta competencia, sobre si s'ha assumit o no aquesta 
competencia en materia eI'agricultura, ramaderia i pesca. 

No seré jo ara qui tomi a repetir el que ja consta al Diari 
de Sessions de la darrera.intervenció de la setmana passada. 
Pero aquest incompliment o falta de compliment d'haver 
assumit aquesta competencia, ja vaig dir que l'ass ull1íem, és 
un fet ciar i Il ampant, constatat i constatable, que acabara 
aquesta legislatura i que els consells insulars no tendran la 
competencia en materia el'agricultura. Explicacions: cadascú 
podra donar les seves, l'oposició intentara dir que son des
avinences de dins el grup que dóna suport al Govem, pero 
el grup que dóna supor!" al Govern el que sí té ben ciar és 
que aquesta és una competencia tan fonamental que s'ha 
d'assull1ir amb totes les garanties, i a<;o vol dir, indiscutible
ment, que no tenim ciar encara si aquesta transferencia ha de 
ser com a· propia o com a delegada; i a<;o no ho tenim ciar 
nosaltres ni ho tenen ciar vostes, perque com a propia vol 
dir que des del consell insular mateix es pugui fer i desfer i 
siguem interlocutors dins aquesta competencia davant I'Ad
ministració de I'Estat, i a<;o encara no ho tenim ciar ni reco
negut. A<;o vol dir a veure els fons estructurals on aniran?, 
qui els negociara?, si cadascun deis consells insulars indepen-

_ dentment, perque gestionaran aquesta competencia com a 
propia, o hij}aura una política comuna agraria a nivell de 
les I1Ies, que sera interlocutor deis tres consells insulars. A($o 
vol dir a veure aquelles competencies o materies que s'estan 
gestionant a trivés d'empreses públiques, si ani ra també la 
part proporcional als consells insulars, o quedaran aquí, en 
el Govern de la Comunitat Autonoma. 

És a dir, ·tan ciar com a~~ si aquesta transferencia no ve 
ben dotada , amb garanties que la seva gestió beneficiara el 
principal, que en aquest cas és I' agricultor o el ramader. no 
frissarem. En el seu Iloc entrara dema segurament una altra 
proposta que entre tots I'hem elaborada, iniciativa seva, pero 
que sera aprovada i no esta va en el curnpL'omís del progra
ma electoral del PP , i aixÍ i ta t I'hem assumida com a nostra, 

_ exactament igual que vostes i el Grup Socialista hi han 
fet feina, tg,g; molt constructivament, com es veura 
dema, que és la d'activitats classificades. 

Per tant ens presentarem davant I'electorat díent que 
de tots els compromisos en materia de competencies 
que havíem dit que assumirien els consells insulars, tant 
just ens queda per assumir agricultura; totes les al tres les 
han complertes. 1 arnés hem donat suport a una inicia
tiva de I'Entesa, que és activitats classificades, que tam
bé ha estat assumida, a la qual no ens havíem compro
mes electoralment; i de les altres donarem explicació. 
Tan ciar com a<;ó, no enganarem ningú, perque a<;o és 
així, i aquest que els parla, es tic content que no m 'hagi 
tret cap declaració, perque sap que no n 'he feta cap, 
sinó que ha estat únicament en aquest sentit, amb aques
ta materia i amb aquesta competencia, ho tenim bastant 
ciar. 

Memories. Jo en aquest moment, segur que hi haun'l 
un mig somriure , pero em fa molt mal parlar de les 

·memories. El que li puc dir és que ( .. . ) com a represen
tant del Conselllnsular, han complert al cent per cent. 
Per tant el Govern només pot presentar les memories a 

. debat d 'aquest parlament qua n les tengui totes, les deis 
tres conseIls. No demani explicacions al Govern, demani 
explicacioos cada grup alIa on pertoca, el Govem no pot 
presentar memories de transferencies de competencies 
si no les rep; i cada conseIl que assumeixi la se va respon
sabilitaf També li dic així de ciar. Nosaltres I'hem 
assumida i I'hem presentada. 

Finan<;ació , tercer punt. Estam perque tan prest com 
sigui possible es pugui procedir al sistema definitiu, no 
perque ho digui aquest punt número 3 presentat pel 
Grup Socialista, sinó perque així ho marca també la 
L1ei de consells insulars, transcorreguts els cinc anys de 
la seva promulgació. Poden interpretar que a($o és un 
brindis al sol, exactament igual que brindis al sol és el 
punt número 5 del Grup Socialista; pero cree que el 
sistema definitiu de finan<;ació deis consells insulars 
passa indefectiblement pel maxim consens possible, que 
no s'hi arribara ara a dos mesos vista d'unes eleccions, 
que ni és convenient ni és bo; sinó que després de dia 
28 de maig, amb el nou parlament una de les tasques 
que hauran de fer els grups parIamentaris, colze a colze 
entre ells i colze a colze amb el !;Jovern, és la definició 
del sistema definiti u de finan<;acio als-coJlselIs insu lars. 
La metodologia és la que ha estat aprovada amb carac
ter general sobre el cost efectiu pel ConseIl de Política 
Fiscal i de Finan($ació, amb petits retocs aquí que s'han 
explicat a niveIl de la_nostra comunitat autonoma. 

Representants. Vaig a punts molt concrets, després 
d 'haver fet una intervenció de caracter general. Sr. 
Triay, d'intromissió, cap ni una; representants n'hi ha a 
la Comissió Insular d'Urbanisme i a la Comissió de 
Patrim oni Historic i Artístic. Qui són els representants? 
Aquí hi sÓn. Pero és que a la Comissió Insular d'Urba-
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nisme també hi tenim els representants de l'Administració de 
l'Estat, perque entenem que ha de ser així. A Menorca sí, 
perdoni, a Menorca el delegat del Govern participa a la Co:' 
missió Insular d'Urbanisme, per decisió del Consell Insular 
de Menorca, d'abans i d'ara, de quan governaven vostes i de 
quan governam nosaJtres, que no ho hem modificat. Pero és -
que no ho hem modificat perque entenem que és bo que hi 
sigui el representant de l 'Esta!, des del moment que tracta 
materies on té a veure també com a competencia en més 
d 'un cas l' Admnistració de l'Estat. 1 no és cap comissari, 
participa com un més. Les majories dins la Comissió Insular 
d'Urbanisme són les que són, i no hi ha cap tutela ni cap 
comissari, ni solament fer-hi a prop. Per tant, nosaltres ente
nem que són adequats. 1 els representants de la Comunitat 
Autonoma, d'emissari que vengui, que desemboqui de Ma
llorca cap a Menorca o cap a Eivissa com a comissari. cap ni 
un. Són menorquins els que nomena el Govern, i normal
ment el Govern té la delicadesa que abans de nomenar cap 
representant del Govern de la Comunitat Autonoma demana 
el parer al Consell Insular. Així de clar. Representant dins 
la Comissió de Patrimoni Historic i Artístic de Menorca? 
Un arq ueoleg, loan de Nicolas, nomenat pel Govern de la 
Comunitat Autonoma a proposta del Consell Insular de 
Menorca. El mateix amb el coordinador. Per tant no ens hi 
sentim, vigilats, ni tutelats, ni menors d'edat; i no cree que 
s'hi pugui sentir ningú, ni per I'Administració central, que hi 
té un representant, ni per l'Administració autonómica. Tam
poc s'hi sentia l'anterior conseJl insular vigilat, i si s'hi sentia 
no ho va denunciar mai, que quedi cIar, ni el representant de 
l' Administració de 1 'Estat, ni el representant de l' Administra
ció autonómica. 

Mínima expressió -i amb a<;o acab, Sr. President-. Nosal
tres entenem que s'ha avan<;at basta.!}t, que de mínima ex
pressió, no n'hi ha. Urbanisme i habitabilitat és prou impor
tant, importantíssima, fonamental; i enhorabona, noblesa 
obliga, la iniciativa va ser seva, i bona iniciativa, assumida 
per tothom. No es pot dir que estiguin a I'Administració a 
un consell insular d'una illa on el territori és fonamental, 
basic diria, assumir la competencia en materia d'urbanisme, 
a iniciativa seva, d'acord , pero la tenen els consells insulars, 
sí o no? , per compromís de tots . Acció social, assumit... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, vagi acabant. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Perfecte. Regim local: Aquesta ha estat una de les compe
tencies que han estat méseficients i eficaces en -mans deIs 
conseIls insulars, on els ajuntaments han tingut l'assistencia 
directa deIs consells insulars. Demani a I'Ajuntament_ des 
Migjorn, governat per un batle del seu partit; o a l'Ajunta
ment de E".erreries, amb les substitucions de secretaris o se
cretaries; o en l'assistencia economica i financera. Jo crec 
que és prou important. En activitats classificades, que veu
rem dema, déu n 'hi do. 

Per tan( aquesta mínima expressió, jo diria que és 
una expressió suficient, pero que encara hem d'avan<far 
més. 1, Sr. Orfila -í acab, Sr. President- la nostra oferta 
sera que volem assumir agricultura, ordenació turística, 
protecdó de menors, artesania, cooperatives i cambres 
agraries, transports de viatgers i mercaderies. Aquestes 
set materies és el compromís que assumirem a les pro
ximes eleccions. Moltes gnlcie~. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Torn de replica, té la paraula el 
diputat Sr. Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A 
poc a poc, a poc a poc, aquest ha estat el missatge, i 
visió optimista contra visió pessimista. lo ja ho era opti 
mista l'altre dia;-quan deia que els consells insulars, 

- columnes basiques de l'autonomia, segons el llenguatge 
tradicional, pe<;a basica del pacte estatutari del 93, ad
ministren ja en aquest moment, als 12 anys, el 2,6%, i el 
Govern ja només administra el 97,4%. Jo ja vaig donar 
aquesta visió optimista, aquesta visió que avanc;am amb 

- tota celeritat cap a ... cap a no-res. 

Agricultura formava part del seu programa mÍnim, 
i ni tan soIs per la legis latura, per la'nay 94, després 
estes a la legislatura . Nosaltres hem proposat carrete res, 
hem proposat turisme, hem proposat ferrocarrils, hem 
vroposat altres competencies que no han estat conside
rades. Vos tes varen fer un programa mÍnim incomplert, 
perque ara ve i s'inventa excuses, es crea problemes, se 
cerca justificacions a posteriori, perque, qui li crea 
aquests problemes que voste planteja aquí?, qui li crea? 
el Govern balear li crea aquest problemes?, el Consell de 
Menorca?, el de Mallorca?, el d'Eivissa? No em dira que 
aquests prablemes els hi crea I'Administració de l'Estat, 
sobre si la Comunitat Autonoma transfereix o no les 
competencies en agricultura als consells insulars, o la 
gestió deIs fons estru.cturals europeus. És una excusa que 
es creen en aquest moment per no trabar cap tipus de 
justificació, o no voler efectivament desvetlar quins són 
els autentics transfons d 'aquesta congelació. 

Comissaris polítics: Voste n'estara molt satisfet; 
nosaltres, al nostre grup parlamentari no. Per a<;o feim 
aquesta proposta. Vull recordar que varem dur una lIei 
aquí per eliminar aquesta representació de les comissi
ons insulars d'urbanisme. Ho vull recordar perque si no, 
resulta que ens anam a l'origen i ens saltam tot el d'en
migo A la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca hi 
ha hagut votacions guanyades pel vot del representant 
del Govern. A la Comissió del Patrimoni Historic Artís
tic la decisió de nomenar el president va ser .decidida 
dins la Comissió Insular pe] representant del Govern. 
CIar que sí, que hi fan una interferencia, i que lenen un 
poder polític, i que són per tant representants c\'una 
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altra administració i d'un altre coloi polític, que alteren 
majories, cIar que sí. Jo cree que són ab olutament inneces
saris, i que la defensa que ha fet voste aquí és la defensa 
d'aquells absoJutjstes que cridaven vivan las cadenas, és la 
defensa d'allo negatiu, és la defensa d'allo negreo Per que ha 
de defensar que una altra adriiinistració estigui representada 
dins el seu consell i li pugui alterar la majoria en la presa de 
decisions? 

Les memories, voste sabnl. Que ho digui el Govern, a 
veure quina memoria li falta, i per que no es fa aquest tipus 
de debat anual. Simplement no es fa perque no es vol fer, 
perque no hi ha intereso L'any 94 I'increment competencial 
que ha tingut la Comunitat Autonoma en pessetes su posa 
molt més que el que els conseJls insulars han aconseguit en 
12 anys, molt més milions de pessetes que el que han aconse
guít els conseJls insulars en 12 anys. Per tant ja veim quan 
agafara la tortuga a l'atleta, guan l'agafara?, si corre molt 
més la Comunitat Autonoma que el-que van assumint els 
consells insulars. 

Per tant jo crec que aguest 50% que proposam aquí, que 
pot semblar tan simplista com es vulgui, és un bon objectiu, 
un ( ... ) polític per als conseIls insulars: perque fins que no 
parlam de pessetes no ens entenem. Voste parla del nombre 
de competencies, i resulta que gestió del pressupost. 2,6%: 
nombre de competencies, pero acompanyades de gestió 
economica del pressupost, per tant competencies importants. 
Jo no veig que sigui en absolut utopic plantejar-se per a la 
proxima legislatura -i no ha deman al Govern, perque ja ho 
he dit, el Govern dissabte acaba-, ho deman a les forces 
polítiques, faig una expressió de voluntat política aquí, que 
de 50.000 milions de pessetes que suposen el pressupost, en 
puguin administrar 25.000 els consells insulars. la qual cosa 
significaria que si la relació, per exemple, fos 15% i 15% als 
consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera, administrarien 
3.800 milions de pessetes. Tampoc no em sembla una cosa 
tan extraordinaria, francament. Crec que és un cosa perfec
tament possible, í que bastaría que les competencíes en ma
teries relacionades amb les ínfraestructures públíques fossin 
gesrlonaeles pels consells insulars per rapidarrient atracar-se 
a aquest objectiu, que crec ha de ser un horitzó políiic a 
tenir en compte. 

Amb un paraula, senyores i senyors diputats, ja poden dir 
ara que farall o que es comprometran, pero realment en 
aques! moment és i!!discutible el trisCpaper a que han arri
bat els consells insulars en 12 anys d'Estatul d'Autonomia, 
més 4 anys de preautonomia. És indiscutible que si a 1 'any 79 
als que érem en aquell procés de dissolució de la Diputació 
Provincial de Balears ens haguessin dit "d'aquí a 16 anys 
administrareu el 2,6% del pressupost de la Comunitat Auto
noma", no ho haguéssim cregut. Mai no ens haguéssim pen
sat que arribaríem a administrar tal miseria. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Hi ha intervencions en contrareplica? Sí, Sr. Orfila, 
té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. No frissaran , aquest és el 
missatge poIític del Sr. Huguet. 1 és clar, és un missatge 
continulsta.-No han frissat gens, Sr. Triay. 

EL SR. PRESIDENT: 

Pregaria que no entrem en debats creuats. Cree que 
a les intervencions hi han entrat tots. Jo pregaria que 
fessin l'esfor<; per centrar-se al tom que estam. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, nosaltres intentam centrar-nos al debat 
que hi ha hagut, i per tant és logica la nostra intervenci
o. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

1 no- ha estat, Sr. Triay, la por al frissar, la por a 
frissar massa, allo que ha aturar la tramitació de I'atribu
ció de competencies en materia d'agricultura als con
sells insulars, les picabaralles del PP ho han fet impossi
ble, les picabaralles del PP han fet impossible que els 
consells insulaYs tinguessin agricultura, quan el PP va 
deixar públicament, el Grup Parlamentari del PP que dia 
ler de gener del 1994 entraria en vigor aquesta Ilei, 
c1esprés va dir que dia 1 r de gener de I'any 1995, i final
ment sabem tots ben cert que d ia Ir de gener del 96 
tampoc no hi entrara. 1 que ningú no ens vengui amb 
e-mbulls sobre fons estructurals i complexitats COIll pu
guin ser amb qui s'entendra, es relacionara amb el Go
vem de l'Estat, no és aquest el problema que s'ha deba
tut essencialment, doblers, doblers, doblers, qui feia la 
repartidora millor, qui podia tenir la repartidora de les 
subvencions, i aquesta paritat a I 'hora ele dir quin seria 
el repartiment del calcul del cost efectiu, en a<;o hi pUG 
estar d·acOLd en aquesl cas, era difícil-de.. calcular, pero 
en quatre anys no es podia discutir?, en quatre anys el 
Grup del PP, amb tots els assessors que paga el Govern, 
amb tota la quantitat de gent que fa feina per a ell, ha 
estat incapa¡; de trobar una sortida a aquest problema? 
Em fa rialles, i la prova de tot a<;o és que determinat 
diputat i conseller d'un conseH insular, quan ja no ha 
tingut por de no sortir a la foto, perque ja n 'era fora, ho 
ha deixat clar, o perque determina! membre del Gove-rn 
a un moment determinat ha vengut a una illa i ha acusat 
la CTI, presidida per 1<1 Sra Estarás, de tenir un procés 
bloquejat, i nosaltres li hem de demallar explicaciolls a 
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la Sra. Estarás, per quin motiu la Sra. Estarás té bloquejat 
el procés de compett~ncies en materia d'agricultura? Cree 
que hauria de donar explicacions a la Cambra, perque és el 
mÍnim que s'hauria de fer. 

Memóries. L'incompliment és deIs consells. diu el Sr. -
Huguet, i no li fa vergonya dir-ho, qui governa els consells? 
qui ha incomplert la llei?, com és possible l'exclfsa constant. 
la tactica de pilotes fora? que guanyam en aquesta qüestió? 
Com és possible que el caracter exemplificar d'exemple que -
tenen sempre les actuacions de l'administració no sigui tingut 
en compte quan el Govern i els consells insulars incomplei
xen de manera sistematica el que diu I'article 24 de la L1ei de 
consells insulars? Amb quina cara, amb quina moral. amb 
quin sentit etic podem anar als ciutadans a exigir-los que 
compleixin la Ilei i a dir-los que determinades peticions, 
determinades actuacions que fan davant I'administració que
den fora de 1I0c perque s'han incomplert els term~nis? Un 
govern que incompleix els terminis, anys, i un any rera any, 
respecte d 'una lIei que han aprovat vostes mateixos. Creuen 
que a<;o es pot dir impunement des de la tribuna d'aquesta 
cambra? Creguin-me, senyores i senyors diputats, nosaltres 
de comissaris no en volem cap, ni del Govern central ni del 
Govern de la Comunitat Autónoma damunt els consells 
insulars, que els consells insulars quan tenen atribui'da una 
competencia com a própia, són els que l'han de gestionar 
amb absoluta sobirania, amb una úñica condició, que el 
Parlament pugui clebatre, any rera any, i vostes no no volen, 
la gestió que s'esta duent a terme per part deIs consells insu
lars de les Ileis aprovades pel Parlament de les IlIes Balears. 
1 vos tes no han volgut que a<;o es deba tés, són vostes que 
han portat aquest debat a la cambra de la sobirania popular, 
i ens vénen -aquí després a dir que el problema no és de 
vigilants, el problema és de coHaboració, el problema és que 
s'esta defugint el debat i no es pot fer de cap manera. 

Ens diuen que s'ha avan<;at bastant i des del 89, quan es 
va aprovar la Llei de consells, sortim a una Ilei per any, per 
cert, sis, set a partir de dema, siso la sé que em diran, que hi 
ha hagut anys que n'han aprovat més d'una, pero és que hi 
ha hagut anys que no n 'han aprovat cap. Quin és el pes 
económic de les transferencies als consells? Ho ha dit el Sr. 
Triay fa un moment, un 2,7% del total deis pressuposts de 
la Comunitat Autónoma. Si amb 12 anys d'Estatut, els con
sells gestionen un 2,7- del pressupost de la Comunitat Autó
noma, per gestionar-ne un 27%, n'haurem de menester 120? 
La proporció ésaquesta, tots calbs. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Sr. Huguet, el seu torn de contrarepli-
ca. 

EL SR. HUGUET ] ROTGER: 

Gracies, Sr. President. Miri, Sr. Orfila, amb una cosa Ji 
cluc avantatge, jo no he e1'esperar cent anys. per tanto qualque 

cosa guanyam, no és així?, jo és que no havia entes si 
era aixo o si deia cosa de calbs, i el de calbs no és nos
tre, pero no, ens ho han explicat. 

Miri, Sr. Orfila, a mi m'agradaria que .... almanco li 
agraesc que faci caso perque ara. quan ha vist que ji hi 
havia mitjans de comunicació. s'ha recreat, i ae;o és 
important, i s'ha anat creixent a poc a poco 

(Re mor de veus) 

Que és el que li passa? Que vostes volien venir aquí 
a posar el dit dins I'ull i dir que no s'havia complert res 
del programa que havia presentat el Partit Popular
quant a les competencies, i resulta que es presenten 
aquí, a un final de legislatura, i del que es va compro
metre el Partit Popular, en aquell moment també amb 
Unió Mallorquina, el que no hauran assumir els consells 
insulars sera la competencia en materia d'agricultura, 
ramaderia i pesca, i assumim la nostra responsabilitat, 

- clara i lIampant, no ho hem pogut fer, no és que no 
hagim volgut, per tant, a<;o ja ho vaig dir l 'altra vegada, 
ho he dit abans i ho tom a repetir ara. Ens presentarem 
davant l'electorat dient que de totes les competencies a 
que ens varem comprometre a assumir dins aquesta 
legislatura, la que no hem pogut assumir és agricultura, 
ramaderia i pesca, peró no hi renunciam, no hi renunci
am, i volem que vengui el més ben dolada possible, en 
benefici de qui?, en benefici, en aquest cas, deIs adminis- ._ 
trats, en benefici deis agricuItors i deis ramaders de 
cadascuna de les Illes. Per tant, si no s 'ha pogut fer és 

'perque hi ha hagut dificultats a 1'hora de la quantificaci
ó, sí, evidentment que sí, a l'hora de saber certes gesti
ons o certes competencies que són de la conselleria i 
que es gestionen a través de les empreses públiques com 
es gestionaran després, veure el tema del repartiment 
del fons estructurals qui el fa, qui negocia, veure si 
aquesta competencia es coordinara com fa el País Base, 
que el País Basc negocia la competencia d'agricultura, 
la té ell com a govern i no obstant a<;ó la gestió, com a 
gestió, que no com a propia, la tenen les diputacions. Es 
tracta d 'una competencia que per la importancia social 
que té, s'ha de fer i s'ha de fer amb molt de seny, no és 
una competencia únicament i exclusivament on eIs con
se lis insulars siguin simples institucions de tramitació 
d 'ajudes o de subvencions, no, o hi ha poder de decisió 
cadascú dins la seva iIIa, que és del que es tracta, i el 
text articulat així ho permet fer, i aquÍ es tracta des
prés deposar-hi la quantificació. Que quedi molt ciar, 
ido, que nosaltres no renunciam a aquesta transferencia 
ni renunciam a assumir aquesta competencia. I que 
quedi molt ciar, i 1i ho he dit, vostes no n'han anunciada 
ni una, el compromís que agafarem nosaltres de cara a 
les próximes eleccions o de cara a la próxima legislatura. 

1 no vengui a fer aquí el joc f3.cil de dir perque ara 
un que ja ha caigut ... , miri, jo no sé si han caigut o no 
ha caigut, aquí no hi ha ningú que tengui por de caure 
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o de no anar a una lIista, el que passa es que n 'hi ha que per 
por que no surti a un 1I0c, es presenten de cap a dos, sobre
tot per dir que a qualque Uoc sortiré. Aquesta és la diferen
cia. 

(Aldarull a la sala). 

Ara pica, a<;:o pica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Hauríem d'anar a la qüestió, Sr. Huguet. 

ELSR.HUGUETIROTGE~ 

Ae;o pica, i tant com pica, eh? Groc i vermel!. 

En el tema de finan<;:ament , miri. El pes d'una competen
cia, sí que és cert que s'ha de quantilicar, i com més sigui 
el pes econo~lic, sembla que aquesta competencia també té 
molt més pes. l el Sr. Triay ho ha dit en aquesta tribuna, si 
assumíssim competencies en materia d'infraestructures, els 
milions que podria suposar per als consells insulars, que 
serien competencies eminentment inversores, pero a<;o no 
vol dir que es tengui més poder polític, no vol dir a<;o. Jo 
elic que té molta més -importancia política, per no parlar 
d'una que vam impulsar nosaltres , molta més importancia 
política que els consells tenguin la competencia en exclusivi
tat d'urbanisme i habitabilitat que no en carrete res, i m'arris
caré, en carrete res m'estim més tenir la possibilitat -quan dic 
que m 'estim més, vull dir el nostre grup-, almanco a Menor
ca, iUa petita, ens estimam més tenir la possibilitat de marcar 
la prioritat, de quines són les inversions que s'han de fer en 
carreteres a Menorca, que no haver de muntar tota una in
fraestructura per mantenir 1es carreteres, que tal vegada 
després els costos de capítol 1 i capítol 2 seran superiors a 
les inversions si les podem determinar des de la nostra pro
pia illa, prioritats a Menorca són aquestes, aquestes i aques
tes, amb un pla d'inversió, a<;:o és l'important. 1 aquesta és 
la nostra política, així de clara i així de lJampant. 

1 respecte de les competencies. Miri, de I'article 39 -hem 
assumit els números 8, 7, 10,1,6, 13, 17, dema el 25, i el 12, 
amb sis lJeis, pero sis lJeis que fan referencia a més d'un 

_ apartat de 1 'article 39, no juguem amb les xifres, que les 
xifres no es discuteixen, es contrasten. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. 

Acabat el debat passarem a la votació. Es pot votar con
juntament 0 _ hi ha petició de. votació separada? 

Sí, Sr. Huguet, per que em demana la paraula? 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Sí, Sr. President, per al·lusions. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha Uoc a aHusions, Sr. Huguet. No hi ha lIoc. 

Es fara votació conjunta del text de la moció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
yo len posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure. 

-
Senyore~ i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia, queda rebutjada la Moció 1289. 

Abans de passar a la Moció 1290, voldria recordar als 
diputats, en concret als que intervenen, i sembla en certa 
manera un contrasentit que ac;o s'hagi de recordar prac
ticament al final del període de sessions i alhora al final 
de la legislatura, que les mocions se substancien, talment 
com una proposició no de llei, és a dir, que intervé en 
primer lloc el diputat que defensa el text de la moció, a 
continuació intervenen els alu'es grups, i la replica la fa 

. el diputat que ha intervingut en primer lloc defensant la 
moció, i la contran~.plica la fan els diputats deIs altres 
grups que no- presenten la moció, i la contrareplica es fa 
únicament i exclusivament a la replica feta amb anterio
ritat pel diputat que ha intervengut en primer lloc. De
man que facem un esfore; entre tots per evitar els debats 
creuats com els que s'han produi"t en el moment ele 
discutir aquesta moció. 

I1I.2) Moció RGE núm. 1290/95, presentada pel 
Grup Pariamenhri SOCIALISTA, relativa a directrius 
Pla hidrologic, derivada de la InterpeHació RGE núm. 
788/95. 

Passam, ido, a la Moció 1290, presentada pel Grup 
PaiTa:mentari SOCIALISTA, relativa a directrius del Pla 
hidrologic, que ve derivada de la Interpel'lació 788. Té 
la paraula, pel grup presentant. la diputada Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, senyores_diputades, senyors diputats. 
Després del debat de la Interpeblació sobre el contingut 
de l'avan<; de les directrius del Pla hidrolQgic de les Illes 
Balears, hem de constatar que partim d 'un gran desa
cord polític entre els socialistes r altres grups d'aquest 
parlament, respecte de la postura política del Partit 
Popular. Partim de t~es grans punts de desacord, irre
conciliables fios i tot dins la manca de c!aredat del coo
seller d'Obres Públiques, que és capac; de fer tres dis
cursos diferents sobre el mateix tema sense immutar-se. 
On són els problemes, on són els desacords? Són en_el 
fet que valoram de manera difereot tres grans principis. 
El primer, la importancia que té la planificació sobre les 
existencies. usos i gestió deIs reclll"sos hidraulics. En 



6314 DIARI DE SESSIONS / Núm. 151 /28 de mar<; del 1995 

segon lloc la valoració que l'aigua és, o no, un factor limita
dor de creixement urbanístic, o ben bé és un bé il-limitat a 
costa de preu, a costa de costos en infraestructura, a costa de 
despeses correñts i d 'alta tecnologia. En tercer lloc discrepam 
en tom al valor, a la importancia que donam a l'estalvi, a 
l'estalvi que és possible que facin els ciutadans, a l'estalvi de 
controlar les perdues que es poden fer de les xarxes de distri
bució, i estalvi respecte de l'aigua de reg en el sector primari; 
i en la manera com podem impulsar i procurar aquest estalvi 
d'aigua, de cost, d'energia, de preu en definitiva. 

A partir d'aquí valla pena assenyalar quina és la póstura 
deIs socialistes. Els socialistes creim fonamental per a una 
bona gestió deIs recursos hidraulics la planificació, perque 
és una manera d'ajustar la demanda a les existencies. L'aigua 
és un bé escas i limitat, i un creixement sostenible -concepte 
de moda, utilitzat pel propi president del Govern de la Co
munitat Au tonoma- només és possible, encara qu~ aquest 
s'utilitzi, si no som dependents, si creixem segons les nostres 
disponibilitats de recursos. En segon Uoc defensam aquesta 
planificació, perque la planificació és participativa. EIs ciuta
dans, les entitats economiques i social s coneixen previament 
quins són els objectius del Govern. quines són les prioritats, 
quins són els costos de cadascuna de les solucions, de cadas
cuna de les decisions que prenem aquí els polítics. En tercer 
lloc perque la planificació permet fer previsions i solucionar 
per endavant qualsevol tipus de problema en provei"ment. 

Pero perque la planificació sigui correcta és imprescindi
ble tenir un coneixement real i ajustat deIs recursos disponi
bles, demandes i possibilitats d'estalvi, tant en quantitat com 
en qualitat de recursos hidraulics; i per a<;o és indispensable 
que aquest avan¡; de directrius estableixin els mecanismes 
necessaris de control de les quantitats i les qualitats deIs 
recursos hidraulics disponibles i existents, i per a<;o els socia
listes pro posa m control de les captacions, control de les qua
litats, protecció del pous sobreexplotats, per tal de recuperar 
en el temps el nivel! de qualitat que els facin útil s i aprofita
bIes. 

En segon 1I0c els socialistes creim fonamental tenir en 
compte que I'aigua és un factor limitador de creixement, i 
que a partir d'a_quÍ ha de tenir un preu just, i aquest preu 
just no permet que es puguin tirar endavant, sigui una carta 
blanca perque l' Administració. el Govern pugui fer tates les 
actuacions que vuigui i cobrar-les després als administrats, 
que el desgavell, en definitiva. del creixement sense límits a 
que estam abocats sigui pagat per tots els ciutadans. S'han de 
rendibilitzar els recursos públics, i sobretot quan parlam d'un 
bé de primera necessitat ~om és 1 'aigua, un bé de -primera 
necessitat que hem d'utilitzar i a que tenim dret tots els 
ciutadans, tant ten ir garantida la quantitat com la quaJitat, 
com que aquest preu sigui justo Per a¡;o hem de recordar 
aquests drets, i a partir d 'aquí exigir responsabilitats, mesu
res que permetin que estalviant les despeses siguin menors, 
i a la vegada aquesta menor des pesa pública reverteixi en un 
preu més just per a tots els ciutadans. 

Per tant, i en darrer terme, valla pena assenyalar que 
creim fonamentall'estalvi, tant per aturar les perdues en 
les xarxes de distribució d'aigua, inversions que des del 
Govern de la Comunitat Autonoma han disminult en 
els darrers anys, el pressupost d'obres hidrauliques cada 
any ha disminuit, i concretament el que fa referencia a 
les transferencies que feien a les illes menors. En un any 
ens han pres per aquest concepte, al Consell de Menorca 
concretament, 15 milions de pessetes. També estalvi -
ajudant el camp perque amb la seva funció productiva 
i de preservació del medi ambient estalvii aigua, i per 
tant estalviI energia, rebaixi el cost de producció, per
que hem d'entendre i hem d'estar d'acord, que per al 
sector agrari la disponibilitat d'aigua és una de les claus 
per al seu desenvolupament, i fins i tot per al seu man
teniment, i és més, hem de ten ir ciar que el sector agra-
ri no és el responsable de la sobreexplotació deIs aqüí
fers que s'ha sofert a les darreres decades. Sabem que 
no podem augmentar els regadius a partir d'aigües bo
nes, pero l'Adiillnistració ha d'ajudar amb tecnica i 

- economicament a aconseguir la maxima eficacia de 
I'aigua que s'utilitza per al reg. 

1 és més, després de les grans inversions en infraes
tructures de sanejament que s'han fet, superiors fins i tot 
a les previsions fetes, l'Administració ha de poder don'!f 
garanties que l 'aigua depurada per a ser utilitzadá per 
regar ha de complir amb totes les condicions sanitaries. 
L'Administració ha de garantir la capacitat sanitaria de 
les aigües que s'utilitzen per a reg. Si a¡;o no és així, 
que no és així en aquest avan¡; de directrius, no es pot 

-obligar de cap de les maneres a utilitzar aigua depurada 
sense el control sanitari corresponent per ser utilitzada 
per al reg; i per tant creim que l'aigua per al reg ha de 
passar a ser la tercera prioritat quant a usos de l 'aigua, 
perque fomentar l 'agricultura hem de recordar que és 
fomentar la conservació del medi, i aquest objectiu, la 
preservació de la naturalesa, on tots ens cansa m d'asse
nyalar que és el gran objectiu de govern d'aquesta co
munitat, evidentement no basten moltes vegades les 
paraules, sinó que són necessaris els fets. 1 els fets. quan 
parlam avui d 'aigua aquÍ impliquen donar aquesta prio
ritat l'agricultura. ajudar que s'estalvii' aigua al camp, i 
sobretot, abans d'obligar a utilitzar aigües depurades, 
que l' Administració sigui capa¡; de donar garanties sani
taries, cosa que en aquest moment li és impossible. 

Per tant, feim tates aquestes propostes que creim que 
poden ajudar moltíssim a clarificar quina és I'actuació, 
quina és la postura de cadascun deis partits polítics 
respecte a la utilització de I 'aigua, no només ara sinó en 
el futur proper, perque les directrius del Pla hidrologic 
evidentment marcaran quina sera l'actuació del Govem 
no ara ni l'any que ve, ni tan sois per a la propera legis
latura, sinó que és una feina a lIarg termini que interes
sa als ciutadans, i que el debat que no s'ha fet- des deIs 
consells insulars, que creim que s'hauria d'haver fet, 
com a mÍnim que es recullin aquí. des d'aquest parla
mene totes aquestes mesures que creim els socialistes 
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que poden millorar moltíssim I'efectivitat del propi pla 
hidrologic quan es realitzi. Gracies. 

(EL Sr. Vice-president primer subslizueix eL Sr. President en 
la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que vulguin intervenir? Per 
part del Grup ~IXT té la paraula el Sr. Vida!' 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors dipu
tats. Jo lament que avui no hagi estat aquí el conseller d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori, perque segur que 
coincidiria amb mi que avui ha fet voste una defensa de la 
seva moció des d'una perspectiva purament tecnica i asse
nyada. O sigui, la moció que vostes p..!:esenten, jo diria més, 
que ve a ser com unes al'legacions a les directrius que han 
estat i estan -encara a exposició pública, i per tant és una 
col'laboració positiva que es demani a aquest cambra el su
port per a un a serie, sí, d'al'legacions, tom a dir com a 
aportacions positives que presenten a les directrius del Pla 
hic\rologic de Balears. 

Per tant jo crec que, salvant unes ll1atisacions que Ji faré, 
s'ha c\'estar d'acord amb tot el que dell1anen, comen¡;:ant pels 
punts 1 i 2, perque tot es refereix al control tant deis recur
sos hic\raulics quant a instal ·lar comptadors d'aigua als pous 
amb lectura i inspecció periodica per al control deIs cabc\als, 
i aixo és important, i els volums que s'utilitzen. ja que moltes 
vegades almenys cap la sospita que no es respecten els cab
daIs autoritzats . 

Igualment que s'adjuntin ( ... ) les analítiques que garantei
xen el control de la qualitat de les aigües depurades, és real
ment tampé una mesura neeessaria perque, COIl1 diuen lIa
vors mes endavant, la utilitzaeió d'aigües depurades que no 
ha hagin estat mitjan<;ant el que es diu una depuració tercia
ria, segur que no es poden destinar al cultiu deproductes que 
s'han de consumir en cru. Per tant, fins i tot la reutilitzaeió 
de les aigües residuals depurades amb finalitat de ser utilitza
des per a reearrega d' aq üífers, també demanen aquest con
trol de qualitat; i finalmellt també les aigües residuals depu
rades deman~n que es defineixin els mecanismes de control. 

' . 

Per tant, també per acabar, al punt d) , incrementar la 
protecció a les zones sobreexplotades, els que som d'Eivissa 
sabem precisament, i lIavors veurem una proposició no de 
llei que present, i que crec que esta en concordan~a amb el 
que vostes diuen al punt d), no hi ha cap inconvenient en 
donar-li suport, i no n'hi ha_d'haver per part de ningú, per
que, toro a dir, esta n fe tes tates aq uestes pro postes des d' u na 
perspectiva purament tecnica ¡positiva. 

Quant al punt tercer. també esta m cl'acord en tOL Jo li he 
de dir que derna, per cen, lenc una pregunta a fel, -s'ha de 
veure, no sé si hi sera e l conseller- sobre si el Pla hidrologic 

permetra que quant a les prioritats d'ús de I'aigua que 
per les illes pugui ser l'o~dre diferent, perque si és gene
ral, jo cree que pel que respecta -segons llavors també 
explicaré amb la meya proposieió no de 11ei-, crec jo que 
pel que respecta a les Pitiüses, on la població és dissemi
nada, no s'ha de tocar del segan 110c, i no coHocar-lo en 
tercer, -J'ús agrari de I'aigua. Fins i tot els puc dir que 
aquesta pro posta va ser aprovada per unanimitat fa uns 
dies al propi consell insular, a pesar que la Comissió de 
Govern del Consell Insular havia col'locat, com demana 
voste, en tercer Iloc l'ús agrari de I'aigua, i varen enten
clre perfectament els membres de la Comissió de Govern 
que, ja que la Llei general d'aigües ho permet, o millar 
dit, així esta, i si no hi ha un canvi a les diferents con
ques que elaborin els plans hidrologics, es pot mantenir 
aquest segon 1I0c. 

La resta d'aquest tercer punt ens pare ix bé, perque 
en realitat d'alguna manera coincicleix amb la qüestió 
del segon, substituir els sistel1les tradicionals de reg per 
uns que tenguin un meno)" consum és positiu, cree que 

-fins i tot ja es fa, i no SOJ11 del Govern per dir-ho, pero 
crec que ja es fa. Per tant, que ha recullin les directrius 
és positiu; i també coincidim en rebutjar aq uesta obliga
torietat d'establir zones de regadiu amb aigües residuals 
depu rades, mentre per pan de l' Administració no es 
pugui garantir la qualitat d'aquestes aigües, que hagin 

·fetes precisall1ent per depuració terciaria. 

Mesures per potenciar j 'estalvi d 'aigua. fins i tot se'n 
podrien afegir més, pero aquestes esta n bé. ja sabem 
que I'edueació en aquest aspeete és important, educar la 
població en I'estalvi d'aigua. No sabem si tenen lIavors 
molta repercussió en aquest estalvi, pero intentar-ho 
sempre és bo;..j tarifes progressives que penalitzin un 
majar consum de I 'aigua, tal vegada sí que poden tenir 
una rendibilitat de cara a aquest objectiu. 

Finalment, jo aquí no acab d'entendre , pero amb les 
segnents intervencions segurament quedara més expli
c!it, per que és que l'Administració no pot comprar 
aigua als partieulars. No ho sé, aixo no m 'ha quedat 
ciar; a vegades no hi ha més remei , i si el prove'itnent 
c1'aigua a les poblacíons a un moment determinat fes 
necessaria aquesta compra, no sé fins a quin punt s'ha 
de rebutjar. Tal vegada vostes ho plantegen des d'una 
altra perspectiva, sinó que vostes vol en dir tal vegad,! 
que l'aigua és un bé comú que ha d'estar damunt sem
pre de possibilitat de la intervenció, h-o deia moltes 
vegades el Sr. Conseller, que ell per damunt de qualsevol 
filosofia política, si era necessari en aquest cas I 'in ter
vencionisme esta va disposat a dur-ho endavant. Si ha 
diuen des d'aquesta perspectiva hí estaria d'acord; i el 
rebuig d'augments lineals del_preu de I'aigua sí que 
s'entén, quant al fet que no es pugui encarir encara més 
I'aigua. en aquest aspecte supos que es refereixen a 
l'aigua pravinent deis recursos naturals, deIs aqüífers, 
perque naturalment quant a l'abastiment de les poblaci
ons, les proclueeions alternati ves ele I 'aig ua poden d 'a Igu -
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na manera incidir -i de fet hi incideixen- que els preus s'ha
gin d'encarir a la for~a pels costos de producció. 

No em queda molt cIar aquest punt cinque, els ha die 
amb tata sinceritat, i per tota la resta tendran el suport d'a
quest diputat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel PSM I EEM té la paraula la Sra. 
Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La 
moció que presenta avui el Grup Parlamentari Socialista 
presenta una serie de propostes que evidencien les mancan
ces de les directrius per a 1 'elaboració del Pla hi¡;lrologic. 
Creim que és imprescindible un planificació que defineixi els 
problemes certs per poder donar solucions adequades, i pre
cisament aquest és un deis grans defectes de les directrius 
que estan a exposició pública actualment. Hi ha un desconei
xement important de les dades base de partida del Pla, com 
són establiment de recursos, necessitats i problemes. Creim 
que primer s'ha de coneixer els recursos on són; i el mateix 
pla presenta un seguit de confes?ions sobre el desconeixe
ment de les dades més importánts, que fan que la documen
tació basica exigida sigui molt minsa i incompleta. 'Per tant .. 
no pot ser mai una bona base de partida per elaborar un pla, 
ni tan sois per fer unes directrius correctament. Pensavem 
que a aquesta moció que avui presentarien farien referencia 
a la manca d 'informació que hi ha sobre els recursos hídrics, 
pero de totes maneres nosaltres li farem un recordatori per 
donar una explieació del noso'e suport.a aquesta moció com
pleta. 

Veim que hi ha una serie de confessions dins les mateixes 
directrius que evidencien, com hem dit abans, la manca de 
dades. Podem enumerar diferents pagines, com per exemple 
la 42, "el nombre de captacions d'aigua subterrania és molt 
elevat, pero la xifra real no es coneixera fins que no es faci 
un cens d'aprofitament deis recursos hídrics". Podem conti
nuar: "Falten un inventari d'aprofitaments per a regadius, 
així com una determinació més exacta de les dotacions , 
eficiencies, i modulació del reg", pagina 53. A la 74: "No hi 
ha un inventari actualitzat de totes les concessions existénts, 
completament necessari per establir les necessitats reals de 
demanda que s'han de satisfer. Previament a aquesta revisió 
sera necessari realitzar un cens o inventari d'aprofitaments , 
incloent tant els legals com els il·legals". A la pagina 77: "No 
hi ha un coneixement, n~ tan sois aproximat, de les captaci
ons existents , ni del nombre i volum de concessions, ja que 
el registre d 'expedients no esta actualitzat i no es correspon 
amb la realitat ". U na altra, pagina 80: "Seria convenient la 
implantació d'una xarxa de control d'extraccions en els 
pous". 

Són una serie de recomanacions que fa el ?la , pero sense 
concretar absolutament res. Nosaltres pensam que aquests 

desígs deis redactors de les directríus haurien de ser 
imperatius, perque sen se un coneixement real deis re
cursos no es poden establír unes solucions que siguin 
possibles, i sobretot no es podr¡i redactar el Pla hídrolo
gic sense coneixer-se realment on és l'aigua i que se'n 
pot fer d' ella. -

Al primer punt de la moció vostes demanen que hi 
hagi un control deis actuals recursoLhidraulics, amb 
instaHació de comptadors d'aigua als pous, amb lectura 
i ínspeccíó periodica per al control deis cabdals i vo
lums. Si no hi ha un coneixement d'on són els cabdals, 
no es poden controlar e/s vo[ums. Aixo és totalment 
basic. De totes maneres, vagi el nostre suport a aquest 
primer punt, dirÍem com a forma de testimoni, i per 
evidenciar les mancanees d 'aquestes directrius. 

AIs següents apartats, per exemple al segon, vostes 
demanen un control de les aigües depurad es, que hi hagi 
unes analítiquesper garantir la idoneltat de les aigües. 

.- És basic aixo, Sra. Barceló, perque si les directrius con
demnen els agricultors a regar amb aigües depurades, 
naturalment hi ha d 'haver un control d 'aquestes aigües, 
perque si no, els efectes podrien ser molt negatius per 
a la salut deis consumidors d'aquests productes que es 
farien amb aquestes aigües. 

També demanen protecció de les zones sobreexplota
des, i efectivament un objectiu del Pla ha de ser la con
servació, protecció i recuperació deis escassos recursos 
hídrics de que es disposen. Pero creim que falten mesu

'res concretes per a evitar la sobreexplotació. 

Al punt 3 vostes demanen amb una serie d'apartats 
que hi hagi els recursos hidraulics necessaris i suficients 
per a I'agricultura. L'ús agrari passa a un terme total
ment testimonial, en terme cinque de prioritats, la qual 
cosa ens pareix que és una total injustícia, és una im
moralitat i un atemptat per a la gran massa de ciutadans, 
i sobretot per als conreadors. Nosaltres creim que trasto
ca ]Jer complet J'ordre racional de prioritat d'usos que 
recomana J'article 68.3 de la Uei d'aigües, és a dir que 
regadius i usos agraris, que estan en segon lloc, passen 
en aquesta comunitat al cinque Iloc de preferencia, i el 
canvi d 'usos recreatius i camps de golf del sise passen al 
tercer 1I0c. Aixo podria dir que Calvia, amb la seva 
proliferació de camps de golf i urbanitzacions, tendran 
més prioritat a 1 'aigua que el Pla i que els agricultors i 
pagesos -de Muro i sa Pobla. Nosaltres consideram que 
aixo és una injustícia, per tant també donarem suport 
a aquest apartat de la seva moció. 

Substitució deis sistemes tradicionals de reg: Cada 
vegada que feim una iritervenció sobre aigua, a cada 
interven ció que hi ha hagut i a cada proposia sobre 
temes d'aigua s'ha demanat la substitució delssistemes 
tradicionals de reg per altres que fomentin I 'estalvi d 'ai
gua. Pero 3ixÍ i tat veim que el Govern no fa absoluta
mentres i que continuen regant amb aspersors a les 
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dotze del migdia en pIe estiu. Per tant-creim que s'haurien 
de prendre les mesures necessaries per incentivar aquesta 
substitució deIs sistemes de reguiu tradicionals. També és 
una immoralitat, pensam, que s'obligui els agricuItors a regar 
amb aigües depurad es, encara que tenguin aigua bona dins 
els seus camps. No creim de cap manera que es pugui obligar 
un agricultor a emprar aigües depurades sense garanties, 
sobretot si té possibilitats eLe regar amb aigua bona'. 

Quant a les mesures d'estalvi d'aigua, també a totes les 
intervencions que hi ha hagut dins aquest parlament, totes les 
mocions, proposkions no de llei, i fins i tot dins les es menes 
que hi ha hagut als pressupostos, sempre hi ha hagut refe
rencia a les campanyes sobre J'estalvi d 'aigua. La veritat és 
que se n'han fetes poques, de campanyes, i les campanyes 
que s'han fet s'han limitat simplement a posar anuncis a la 
premsa recomanant I'estalvi d'aigua, pero no s'ha ajudat ni 
s'ha obligat a posar comptadors, ni tarifes progressives, ni 
mesures que realment són molt mé~ eficients que simple
ment I'anunci a la premsa convidant els ciutadans a no beure 
tanto 

l finalment el punt cinque, que és un no a l'especulació 
amb l'aigua, ja el nostre portaveu en diferents intervencions 
seves ha denunciat aquest feto L'aigua és un bé públic, i tots 
tenim dret a ella. No es pot comprar a particulars per espe
cular, s'han d'expropiar els pous i s'han d'utilitzar racional
ment en benefici de tots els ciutadans, sense que s'utilitzin 
com a especulació pe!' afavorir uns pocs en perjudici de tota 
la resta. 

Per tant, Sra. Barceló, nosaltres donarem suport a la 
totalitat d'aquesta moció, encara que Ji voldríem dir que 
practicament s'haurien de tornar a refer totes aquestes direc
trius, perque creim que un pla fet amb aquestes directrius 
sera molt magreo Moltes gracies. 

EL SR,. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Per part del Grup Parlamentari té 
la paraula el Sr. Guasch, 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. 
. Barceló, jo crec que quasi quasi parlam el mateix idioma. 
Voste ha sentit remor d'aigua. sap que hi ha una Llei d'ai
gües, de l'any 85, una llei del Govern socialista; sap també 
que hi ha un pla de directrius per a l'elaboració d'un pla 
hidrologic nacional que també ha de ser el de Balears; pero 
esta descol'locada una mica amb els conceptes. Jo em pensa
va que parlaria voste d'aquest projecte de directrius del Pla 
hidrologic, i de fet el que haJet ha estat una recomanació al 
Govern -he entes jo- que arreglas les xarxes de distribució, 
que eliminas el reg tradicional -quede fet ja esta eliminat-, 
que I'aigua era un factor limitador del creixement. És evident 
que I'aigua és· un factor limitador de creixement, i nosaltres 
hem d'estar en contra d'aquestes limitacions i Iluitar precisa
ment perque aquestes limitacions, siguen del tipus que siguen 

no es donin. 1 ha parlat de la planificació, tal vegada 
- sen se recordar, o per no estar assabentada que en les 

transferencies retes des del Govern central a la Comuni
tat Autónoma en materia d'aigües, precisament la plani
ficació hidrologica és un concepte que es queda el Go
vern central, i que no és la Comunitat la que hi tenga 
competencies. 

Li he de dir per una altra part, Sra. Barceló, que 
sincera-mentquan hem fet aquesta valoració no podem, 
és difícil en aquest parlament, i sera difícil amb el 
temps parlar d'un pla hidrologic i referir-nos al Pla 
hidrologic de les Illes Balears, si no separam un concep
te ben diferenciat, que és el concepte illes, per les quals 
esta constituí'da aquesta comunitat autonoma. Tengui 
en compte que si voste, per exemple, hagués presentat 
aquesta moció i en lloc de parlar de les directrius del Pla 
hidrologie de les Illes Balears hagués voste parlat de les 
directrius del Pla hidrologic de l'illa de Menorca, previ
siblement per la meya part no tendria cap inconvenient 
en aprovar-li aquesta moció, i tal vegada aquesta moció 

· és allo que necessita l'illa de Mallorca, o tal vegada I'illa 
de Menorca, pero en qualsevol cas no és allo que nosal
tres volem per a l'illa d 'Eivissa, i m 'explicaré. 

Voste per una part ha parla! del foment de I'agricul
tura, perque fomentar l'agricultura fomenta el medi 
ambient, amb aixo estam completament d'acord. Amb 
el que no estam d'acord, per exemple, en el cas d'Eivis
sa, és en el fet d 'eliminar les noves captacions per posa
da en marxa de nous regadius. 1 no hi estam d'acord 
precisament perque pensam que les zones urbanes i el 
creixement urbanÍstic s'ha de nodrir precisament de la 
tecnologia que avui permet absorbir aigua que no siga 
exclusivament..del subsol. l parlam en aquest sentit no 
perque pensem que l'illa d 'Eivissa puga aguantar un 
sens fi de perforacions i un sens fi d 'hectarees noves per 
exemple de nova planta de posada en regadiu, sinó per
que a la vegada que moltes es posen en marxa moltes, 
tal--vegada més fins i tot, es van abandonant, i aixo fa 
que aquest tema estiga totalment estabilitzat. 

D'alguna manera voste presenta una moció a una 
feina del Ministeri d'Obres Públiques del Govern socia
lista, del seu govern. Esta bé que presentin aquestes 
coses tal vegada al Pla de directrius, pero com Ji die sí 
que és veritat que del que s'hauni de parlar realment é~ 
d'un pla hidrologic de les Illes Balears_pero especificant 
que és el que vol cadascuna de les illei Li diré que 
actualment, en referencia al punt 1 que voste fa d'a
questa moció, Ji diré que ja s'exigeix a les concessions 
que s'autoritzen per la Junta d'Aigües la instal'lació de 
comptadors en l 'extracció d 'aigua, a pesar que esta ciar 
que hi pocs mitjans materials i personal transferits; i de 
totes maneres així es fan els possibles controls que es 
poden fer per pan de la Junta d'Aigües. Per tant a 
aquest punt li direm que no, ja que són propostes que ja 
conté el mate ix projecte de c1irectrius, i ja no importa 
insistir-hi, sinó que ja esta fet. 
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Quant a les aigües depurades, el control de qualitat en 
qualsevol futur projecte de recarrega d'aqüífers, jo cree que 
és obvi que un control de qualitat hi ha de ser. No cree que 
es pugui donar un vist-i-plau, que hi hagi cap tecnic que 
puga donar un vist-i-plau a una possible recarrega d'aqüífers 
si la depuració no és I'adequada per poder fer aquesta recar
rega d'aqüífers. Jo cree que és un tema que tal vegada, no 
record ara si realment esta en el projecte de directrius o no 
hi esta, pero que és obvi, que quan es parla de fer un edifici 
és com si diguéssim II pero, alerta, que per fer l'edifici abans -
han de fer el fonament". Abco és una cosa obvia, que hi ha 
d'haver aquest control de qualitat. 1 és obvi també que el 
control de qualitat en les aigües depurades, encara que no 
sigui amb depuració terciaria, aquest control de quaJitat 
existeix; és a di~, a totes les depuradores es manté un control 
de qualitat de les aigües, i fins i tot Ji he de dir que algunes 
que estan destinades al regadiu per a ús agrícola tenen una 
doble analítica, una per part de la Junta d'Aigües, i J'altra 
Agricultura fa analítiques a aquestes aigües. 

dret concessional, lógicament s'ha de compensar, i I'a
juntament per una altra part ha de tenir la possibilitat 
en una situació greu, o abans que la situació siga greu, 
de poder recaptar aigua d'aquests particulars, pero que 
ten en una inversió feta, que tenen una concessió feta, i 
que logicament requeriran d'una compensació económi
ca. 

Per tant, Sra. Barceló, jo com a exercici ti veig bé, 
pero en principi situi cadascuna de fes coses a11a on 
pertoca, cadascuna de les competencies a11a on pertoca, 
i separi a110 que voste propasa, a110 que voste vol in
cloure en aquest projecte de directrius, separi la part que 
voste aquí diu i que ja esta dins aquest projecte de 
directrius, j que per tant no fa falta incloure-I'hi. Graci
es, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grckies, Sr. Gttasch. Torn de replica, té la paraula la 
- Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats . 
Sr. Guasch, representant del Partit Popular, o repre~en
tant del Partit Popular d'Eivissa, al marge del de-Mallor
ca? No ho sabem. D'entrada li he d'assenyalar compe-

La protecció de zones sobreexplotades o salinitzades ven
dria condicionada per la declaració corresponent. En qualse
vol cas seria un expedient tt~cnic que s'hauria de fer amb la 
col'laboració de l'Institut Tecnologic i Geominer, depedent 
del Mínisteri d '!ndústria i Energía; o que tam bé en qualsevol 
podria estar promogut per un mateix grup d'agricultors que 
pertanyessen a una comunitat de regants. Pero pensi que per 
arribar a aquesta situació el que hem d'evitar precisament és 
arribar a aquesta situació. 

LJavors al punt número 3 vos te per exemple parla de l'ús 
agrari que ha d'anar amb la tercera prioritat. Miri, fa uns 
dies precisament en el Consell Insular d 'Eivissa varem apro
var un acord en pie per unanimitat, 011 aquest ús agrari es 
demanava, tal i com ve en la LJei d 'aigües, que es passas al 
número 2. Li dic que va ser per unanimitat. Jo no sé en 
aquell moment, esta ciar que la mirada inquisitiva del seu 
cap de files no es mirava els seus companys d'Eivissa, no sé 
ara, en el moment aquí, que no els deixen parlar, si pensaran 
el mateix, a veure si defineixen si és la tercera o la segona 
que ha de ser la prioritat. En q ualsevol cas aquesta protecció 
també estaria en contra del punt c) d'aquest número 3 que 
voste diu, aquesta obligatorietat no es donara, pero suposant 
que es doni, per -Iogica raonada haura de ser amb aigües que 
tenguen un tractament terciari, un tracta!nent adequat on 
I 'agricultor no puga tenir cap tipus de perjudici pel can vi en 
I'ús de I'aigua que utilitza actualment. 

" tencies , i saber de qui és la responsabilitat de cada cosa, 
que el que no se n'ha assabentat és voste. Havia d'haver 
escoltat els seus companys de files, el senyor que diuen 

"que ha botat de la Ilista, pero que en aquest cas ha tenia 
molt ciar. Tenia molt ciar i assenyalava aquí, dins 
aquesta mateixa sala, que les directrius del Pla hidrologic 
de les IIles Balears, senyor, es redacten aquí. És un 
estudi pagat per I 'Estat, i la direcció tecnica correspon 
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, i a partir 
d'aquesta elaboració és com es fa el Pla nacional, a 
partir de les aportacions de les comunitats autonomes, 
dirigides pel Govern d'aquesta comunitat autonoma. Per 
tant aquestes directrius, que sera el que el Govern haura 
de seguir en els propers anys respecte de gestió d 'aigua, 
és el que s'haura el 'ajustar al que hi ha escrit avui aquí. 

CalJlpanyes educatives per al foment de I'estalvi de l'ai
gua, estan previstes també en les directrius, no cree que s'hi 
hagin d 'incorporar, és una previsió que esta feta. Tarifes 
progressives és una de les possibilitats que també contempla 
ja el projecte de directrius, no hi ha perque incloure-h(ª-ixó, 
perque ja hi és de fet. En qualsevol cas tengui en compte 
que en p¡:incipi és una competencia deIs ajuntaments; i lIa
vors és obvi que no es tracta de comprar aigua als particu
lars. És a dir , I'aigua és un bé de domini públic, aixo se sap; 
el que passa és que hi pot.baver la necessitat--a un moment 
determinat c1'haver de treure aigua d'un titular que tenga un 

1 que és el que hi ha escrit avui aquí? A veure si ens 
posam d'acord. Aquí esta escrit que s'obligara, per una 
banda , primer, que la priorització d'aigua en agricultura 
passa al cinque lloc. Esta escrit aquí, i per tant a<;:o si 
avui no es dóna suport a la moció que presenta el Grup 
Socialista, vol dir que continuara en el cinque 1I0c, i no 
en el tercer; és a dir, que I'aigua deis pagesos se la po
dran endur per a- altres utilitzacions. Així de ciar, a<;:o 
és el que hi ha escrit a les directrius que avui aquí te
nim: prioritat número 5', agricultura. Nosaltres propo
sam la número 3. A les directrius queda ben ciar, i el 
conseller d'Obres Públiques ho ha assenyalat, que s'obli
gara a substituir el reg d'aigua bona amb reg d'aigua 
depurada. Ho diuen les directrius, el Pla hidrologic 
incloura una relació de zones concretes de regadiu -
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pagina 24- on s'obligara a la substitucíó amb aigua depura
da. El mateix conseller l'Obres Públiques, que aquí, dalt la 
tribuna, no gosa a dir que obligara al reg amb aigües depura
des, sí deia a Madrid -evidentment alla fa un altre discurs, 
perque no li toca cap altre remei- diu: AL margen de que La 
masa agraria siempre ha sido de un trato muy difícil, hace 
falta modular a nivel legisLativo La determinación de que hay 
zonas de regadío obligado_ con agua depurada. Fins i tot 
preveu, el que passa que aquí no té, per no dir una altra 
cosa, valor de _ dir el que pensa fer, el que esta escrit en 
aquestes directFius; pero en aquestes directrius queda ben 
ciar: s'obligara a la substitució de regar amb aigües bones 
per aigües depurades, i per a~o té sentit que l'aigua tengui 
com a priorització en cinque 1I0c I'agricultura, i no el tercer, 
perque li donaran les aigües depurades, aigües depurades que 
no es controlen com assenyalen les directives europees: dues 
analítiques en l'any per part de la Junta d'Aigües, quan la 
directiva europea assenyala el mínim en dotze analítiques 
anuals. Amb dues analítiques anuals ª-una depuradora, aquí 
no es pot comprovar absolutament res, i la Conselleria i la 
Junta d'Aigues no té constancia de tenir més ele dues anaU
tiques en I'any. I amb aquestes aigües no es pot regar res. Es 
un vertader atemptat contra I 'agricultura. contra el sol i 
contra els propis recursos hidraulics que tenim avui al sub
sol. 

Parlam i dil,len que no estan d'acorc1 en comprar aigua, 
pero que bé, que hem de comprar aigua perque hem de 
pegar al que li llevam l'aigua. És que, senyor, l'aigua és un 
bé públic; j quan expropiam també pagam. Expropiar no vol 
dir prendre'ls i no donar-los res a can vi, no; vol dir pagar el 
preu just, no fer negoci damunt a~o. 

Campanyes d'estalvi de mentalització. Les directrius que 
avui discutim no diuen que es faran, diuen que es poden fer 
en casos d'extrema sequera -les c1arreres pagines d'aquestes 
c1irectrius- i que les tarifes progressives també s'aplicaran 
d 'una manera tem poral en casos d 'extrema sequera. Per tant 
no és una opció, i també el conseller d'Obres Públiques és 
ciar amb ac;o: les campanyes de conscienciació de I'aigua no 
serv.eixen per res. Així ho despatxa d ' una manera rapida . 

Respecte al fet que si a Eivissa pensen una cosa i aquí 
n 'hem de defensar una altra, li hem d 'assenyalar que vostes 
tenen la clau, precisament. És ciar que la Junta d'Aigües és 

- una entitat .SIue si per qualque cosa es caracteritza, és de 
centralisme, pUf. i dur. A l'organ basic··de gestió, un departa
ment tecnic i un departament jurídic administratiu, depenen 
exc1usivament, organicament i funcional, del conseller d'O
bres públiques. i aquÍ no hi ha ni participació deis consells 
insulars ni participació deis usuaris. Sabem que és un organ, 
repetesc, que es caracteritza per la centralització, per desco
neixer totalment els problem,es deis recursos hidraulics de les 
illes menors fonamentalment, i es demostra amb la quantitat 
de documentació que es presenta per una banda l'illa de 
Mallorca, i la documentació que hi ha de les dues altres illes; 
i per tant aquí el que hem de tenir ciar que si aquestes direc
tríus s'aproven sen se que s'aprovi la moció que avui els soci
alistes presentalll, vertaderament hau relll avan<;at molt poco 

1 el que esta ciar éso q~e aquí seran responsables que 
- vertaderament s'obligui ja a regar amb aigües depurades 

no controlaaes sanitariament, i que l'aigua passi a ser 
per al camp al cinque Iloc de prioritats, perque per ac;o 
ja tindran les aigües brutes. 

I si vostes avui donen suport a a~o, vostes mateixos. 
Tenen I'opció avui de donar suport o no suport a una 
moció que és senzilla i clara. Podríem haver avan~at 
molt més respecte d'idees per millorar aquestes direc
trius, pero creiem que valia la pena ajustar-nos al seu 
contingut i corregir puntualment coses que podrien 
millorar, per veure si realment eren capa~os d'aprovar
les, i per tant a partir d'aquÍ donar-los l'oportunitat 
d'aprovar amb vots el que diuen pels diaris. Pero com 
tantes al tres vegades, molts de discursos, discursos dife
rents aquí o a les al tres bandes. pero a l'hora de la veri
tat no es banyen. La historia els passara comptes, se
nyors. 

(EL Sr. Presidel1l repren la direcció del debal!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló . Intervencions en contrarepli
ca? Sr. Vidal i Juan, té la paraula. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Graeies , Sr. President. Sra. BarceJó, no perdi l'espe
ranc;a que aquestes al'legacions, que són aixo, encara 
que aquí no se'ls donas suport per la Cambra, no pu
guin ser recollides a les directrius del Pla hidrologic . Per 
tant, jo no som el que li he de dir que les 'presenti també 
alla si no es r.ecullen aquí; pero amb un cosa sí que té 
raó, que és quant a la responsabilitat de la comunitat 
autonoma respecte de la planificació que s'ha de fer 
arribar a l'Administració estatal, per dir-ho més propia
ment, o general de l'Estat, que crec que es diu ara, per 
elaborar aquesta Administració general de l'Estat la 
Qlanificació nacional. En aixo té raó. 1 el que jo li vull 
dir, que no m 'ha contestat les coses que li he demanat 
perque me les aclarís, i per tant al punt cinque m 'abs
tendré. I al punt 3, apartat a), aixo ve a demostrar , no 
sé si voste ho ha dit aixÍ, pero la veritat és que un pla 
hidrologic de Balears, si no es considera una conca cada 
illa. no es pot fer. S 'ha de fer un pla hidrologic per ª 
cadascuna de les illes. 1 si es fa, es fara malament. 

Per tant, quant a aquest apartat a), al que es refereix 
a l'ús agrari de I'aigua i quant a J'ordre de prioritats, jo 
li dic que en aquest punt m 'abstendré, i no és que no 
estigui d'acord que no ha de ser el cinque, sinó que jo 
cree que el que s'ha de fer és, tª1 COlll varem acordar en 
el Consell Insular d'Eivissa a una proposta de la FIEF -
que tol s'ha de dir- es va posar amb el número 2 .en 
l'ordre de prioritats I'aigu a per a l'ús agrario Moltes 
gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Sr. Guasch, té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Miri, jo crec que esta claríssim, 
Sra. Barceló, qui és el que ha d'aprovar al final el Pla hidro
logic; i esta clarÍssim que també m'imagin que en aquests 
moments, almenys, i tal vegada per poc teIl}.ps, s'hi pot diri
gir i tal vegada Ji fatan cas, no el que li fan fins ara. De totes 
maneres li he de comentar, voste mateixa ha dit que sí, que 
moltes de les coses que voste posa en aquesta moció estan 
posad es, podran en caso de extrema sequera, i ciar que sí; és 
que si baixen tots els torrents de les IIIes Balears aigua clara 
hem de fer una despesa pública amb diferents mesures per 
a estalvi d'aigua? És a dir, quan hi ha excedents que es per
den, que van a la mar, temporades o anys que hi puguen 
anar, realment voste contempla que s'ha de fer una-inversió 
pública per a estalvi d 'aigua? Ha de ser en els moments 
puntuals en que aquesta necessitat s'acrediti. 

Quant al fet que l'ús agrari quedara en cinque Iloc, no té 
perque, Sra. Barceló, si a una de les illes, que no té res a 
veure l'aigua d'una de les illes amb l'aigua d'una altra de les 
illes , té decidida i definida una qüestió en materia d'aigües 
que no afectín el punt número t de prioritats, que és el que 
la Llei d 'aigües estableix, i que el sega n punt pr'ecisament 
amb la-Llei d'aigües és l'ús agrari, i en el Consell Insular 
s'aprova per unanimitat s'aprova que I'ús agrari vagi en 
segon 1I0c, no hi ha un motiu específic per dubtar, voste sí 
que dubte, pero no hi ha un motiu per dubtar que hagi de 
ser així. Per .aixo li he dit jo que tindrem, o tenim, o s'hau
ran de tenir en aquest padament en el seu moment diferents 
discursos; i els diferents discursos sera saber a l'hora de la 
redacció definitiva, i que supos que se'n podra tornar a 
parlar, que vol i necessita cadascuna de les Illes Balears en 
materia de política hídraulica, perque pot ser molt legítím 
que les necessitats o les idees deis seus governants no coinci
deixin a les diferents illes, i logicament una volta fer el millor 
per al cíutada, per raó logica sí el Pla hidrologic d'Eivissa 
haura de contemplar coses que seran tal vegada diferents del 
Pla hidrologic de Menorca, i del Pla hidrologic de Mallorca, 
i que tots junts conformaran el Pla hidrologic de les Balears. 

Pero no té perque establir aquest dubte. Aquest dubte 
l 'estableixi voste_ dins un parell de dies davant els s.~us elec
tors, que de totes maneres no se la creuran, i sobretot si no 
estudia una miqueta més, perque veig que encara ho té una 
mica verd, aixo de l'aigua. El seu continuen sent les carrete-
res, Sra. Barceló, Gracies~r. President. -

EL SR. _PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Acabat el debat, passarem a la vota
ció. Deman si hi ha petició de votació per separat. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. El punt cinque per separat, i 
si fos possible, perque amb aixo de les subdivisions no 
sé si es pot fer, el punt tercer apartat a). 

EL SR. PRESIDENT: 

Conjuntament amb el cinque, el 3.¡~)? 

D'acord. Passarem, ido, en primer lloc a la votació 
deis punts primer, segon, 3.b) i c), i 4 conjuntament. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
quests punts, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i s~ors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats aquests punts., _ 

1 passam ara a la votació del punt 3.a) del punt 
cinque. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queden 
rebutjats també el punt 3.a) i el punt cinque. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 992/95, pre
sentada pel Grup Parlamentari MIXT, relativa a Pla 
hidrologic de Balears-directrius per a l'illa d'Eivissa. 

1 passam a la següent proposició no de Ileí, el quart 
punt de l'ordre del dia. que correspon en aquest cas a la 
proposició no de !lei 992, presentada pel Grup Parla
mentari MIXT, relativa a Pla hidrologic de Balears, 
directrius per a I'illa d'Eivissa. Té la paraula en nom del 
grup presentant el diputat Sr. Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores diputades, senyors 
diputats. En primer 1I0c, i respecte d'aquesta proposició 
no de Ilei que jo avui defensaré aquí en nom de la 
formació política que represent, la FIEF, vull dir que la 
varem entrar aquí fa avui exactament un mes. Fa un 
mes, i aixo fa que naturalment algunes coses de la pro
pia proposició no de lIei, concretament el punt 1, ja 
hagin esLat assumides, í per tam ja no cal gefensar-les: 
La pr.orroga d'aquesta exposíció pública de ls directrius 
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del Pla hidrologic de Balears ha estat -concedida, i per tant 
d'aixo m'abstendré de parlar-n e; i per tant decau, o ho puc 
retirar. 

Pel que fa a la resta, i partint precisament de la data que 
els he esmentat, I'exposició de les directrius per a l'elabora
ció del Pla hidrologic de Balears va crear una autentica 
alarma social a l'illa d'Eivissa, i especialment entre els agri
cultors i veins de les localitats de Sant Miquel, terme muni
cipal de Sant l_oan de Labritja, i de Santa Gertrudis, terme 
municipal de Santa Eularia des Riu, ates que de les esmenta
des directrius es podia deduir la possibilitat de mobilitzar 
reserves d'aigua existents en zones que no compten amb la 
consideració de sobreexplotades cap a nuc1is de població per 
destinar-les al consum huma -em referesc a les reserves-, 
donant-se la circumstancia que I'única comarca que no esta 
considerada amb problemes de sobreexplotació -si em per
met, Sr. President, és bastant difícil i estam en un tema 
important, pero no sé ... -. L'única co_marca, deia. que no té 
aquesta consideració de problemes de sobreexplotació a I'illa 
coincideix amb la que es coneix com a conca del riu de Santa 
Eularia, la qual abasta practicament els dos municipis es
mentats de Sant loan i Santa Eularia. 

Per tot I 'exposat anteriorment. hi cap la possibilitat de 
realització de projeetes desti nats a fer el transvasament d 'ai
gua de la zona citada a nuclis turÍstics ubicats al litoral, 
sospitant-se per part deIs agricultors al respecte I 'existencia 
d'avantprojectes hidraulics encarregats per empreses priva
des, per tal d'aprofitar les extraccions de dos pous de notable 
cabdal autoritzat. Recordin el que va contestar el Sr. Conse
Iler a una pregunta d'aquest diputat. ni més ni menys aquests 
dos pous podrien treure bombejant durant 20 hores 7.200 
tones metriques per" dies; i tot aixo afegit al fet que és pre
vist al Pla un ordre de prioritats per a I'ús de I'aigua, que 
relega en cinque !loc el destinat a I'agricultura, va crear 
aquest ambient desfavorable precisament davant aquestes 
d irectri uso 

La formació política que represent no és avui que co
meH~·a a preocupar-se per I'aigua. Si no ho record malament, 
la primera intervenció aquesta legislatura. en aquest Parla
ment per part d'aquest diputat, va ser precisament sobre els 
temes d'aigua. 1 a pesar que l'aigua jo entenc, i molta gent de 
tots els partits que hi ha aquí representats, no ha de tenir 
color polític,-ha de ser exactament com la quaJitat de I'aigua, 
que ha de ser, a més d'altres coses. nattlralment. incolora, no 
ha de tenir color polític, no hi ha d 'haver darrere unes sigles 
polítiques. 1 vostes diran per que jo tan tes vegades anomen 
la FIEF; és señ""zillament perque crec que hem de situar-nos 
tots alla on estam, i sobretot quant a la defensa de J'aigua del 
nostre territorio J per tant jo dic que les úniques sigles de 
l'aigua han de ser H20, i puní. 

Pero a pesar d'aixo, hi ha hagut sigles de partits polítics
i aixo m'obliguen certes coses que escolt- que des del primer 
moment han posat objeccions a aquesta postura, a aquest 
enfoc que jo faig des d'aquí; i es va dir, i llavors s'ha demos
trat que no podia ser, i es varen rebutjar aquelles propostes 

que anaven cara a una millor gestió de l'aigua; i sobretot 
que la gestió de l'aigua es dugués des de cada illa. 

Pero bé, arribats avui, i per aquest tema concret, jo 
vull dir el que sol dir el Sr. Guasch: que parlam el ma
teix idioma. Naturalment hi ha varietats dialectals, pero 
parlam el mateix idioma, i aixÍ es va demostrar al PIe de 
Consell Insular on efectivament per unanimitat es varen 
aprovar unes aHegacions que es va demanar que s'incor
porassin sobre aquestes directrius per a l'ilIa d'Eivissa, 
dues d'elles de la FIEF i una del propi equip de Govern. 
Que deien aquestes al'legacions? SenzilIament, una 
vegada que la mateixa Comissió de Govem del ConselI 
Insular ja va demanar oportunament que es prorrogas el 
termini d'exposició pública, el que interessava era 1'0r
dre de prioritats, i amb molt bon criteri varen acceptar -
perque parlam el mateix idioma, tom a repetir- a inicia
tiva de la FIEF que la utilització de I 'H20 per I 'agricul
tura. pel que respecta a les Pitiüses, concretament a l 'illa 
d'Eivissa es mantingués -almenys es proposa perque ho 
recullin les al'legacions- tal com ve a la L1ei general 

'd'aigües, que és en segon 110c. 

Aquest mateix dia també es va aprovar la proposta 
que la consideració d 'unitats hidrogeologiques amb 
problemes de sobreexplotació que s'assenyalen per a 
quatl-e de- les sis en que es clivideix I'illa d'Eivissa, s'ex
tengués a les dues restants, Sant Miquel i Santa Gertru
dis, que comprenen els municipis de Sant loan i de 
Santa Eularia, i afecta la totalitat de I'anomenada conca 
del riu de Santa EuJaria. I finalment també a proposta 
del mateix partit que ostenta I'equip de govern, del PP, 
es va aprovar que es retiras el contingut del punt 1 del 
capítol 8, en que es diu que no s'atorgaran noves con
cessions per a-reguius amb aigua de pous. 

Tot aixo fa que naturalment, i torn a referir-me a la 
data de fa un mes, que es va presentar aixo, la qual cosa 
ha estat una tramitació normal: no ho dic per cridar 
I'atenció. no és que sigui massa tard, sinó senzillament 
que en aquest mes s'han produi"t aquestes reaccions que 
van encaminades al mateix. lo per tant confii que una 
vega da que s'haguin vist unes esmenes que es presenten 
a aquesta proposició no de lIeique avui presentam aquí, 
naturalment que s'arribi a un acord perque aquesta 
proposició no de llei tengpi I'efectivitat que tots desit
jamo i que en el fons no és més que defensar I'aigua per 
aIs agricultors, i també per al consum huma, perque a 
Eivissa -ho hem dit repetides vegades- la població és 
disseminada, i en el camp les aigües subterranies que es 
tenen no es destinen totes a I'agricultura, perque una 
bona part d 'elles son per al provei'ment i el consum 
huma. 

Per tant, degut a aixo cree que ho podrem aconse
guir, perque aixo és el que volem tots, i per tant esper 
el suport unanime d'aquesta cambra a aquesta proposi
ció no de lIei. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Passarem ara a la intervenció deis 
grups que han- presentat esmenes, que en aquest cas són el 
Grup Parlamentari MIXT i el Grup Parlamentari SOCIALIS
T A En primer 11oc, pel Grup Parlamentari MIXT té la pa- -
raula el Sr. Pascual i Amorós. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta es mena 
té un cert caracter t(~cnic en el sentit següent: El punt nú
mero 2 de la proposició no de llei diu que el Parlament de 
les Illes Balears insta el Govern que dec1ari amb caracter 
immediat zona hidrologica sobreexplotada tota I'anomenada 
con ca del riu de Santa Eularia, de l'illa d'Eivissa, que com
pren els municipis de Sant loan de Labritja i Santa Eularia. 
El Pla hidrologic divideix l'illa d'Eivissa en 6 zones: dues 
anomenades Eivissa 1 i Eivissa 2, Sant losep, Sant Antoni. i 
després la de Sant loan de Labritja i la de Santa Eularia, que 
són les que conformen la conca del Riu de Santa Eularia. 
Idó bé, les quatre primeres diu textualment el Pla hidrologic 
que es consideren amb problemes de sobreexplotació; aixo és 
la frase que diu la redaeeió actual del Pla hidrologic, i ara 
amb el punt número 2 de la moció es diu que es considerin 
aquestes dues zones zona hidrogeológica sobreexplotada, que · 
és una cosa diferent, amb la qual cosa ens trobaríem que si 
s'aprovas aquesta proposició no de !lei, les dues zones de la 
conca del riu de Santa Eularia tendrien la denominació de 
zones hidrogeologiques sobreexplotades, i en canvi les altres 
quatre tendrien la consideració de zones amb problemes de 
sobreexplotació. 

A aixo li falta una certa lógica, i aposta presentam aquesta 
esmena, que el que ve a dir és que les quatre primeres ja 
estan declarades amb problemes de sobreexplotaeió, i es 
demana que les dues que falten, que són les de Sant loan de 
Labritja, Sant Miquel i Santa Gertrudis, concretament a 
Santa Eularia, no?, també siguin considerades amb proble
mes de sobreexplotació, de manera que tates les sis quedin 
amb la mateixa denominació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per fer la defensa de l'esmena del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA el Sr. T~r té la paraula. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Vidal, d 'entrada li vull dlrque aquesta és una próposició no 
de llei que cree que planteja un objectiu que és correcte, i 
que té per tant una bona intenció, perque res pon a una 
amena~a que reeau sobre el futur deis recursos hídrics (funa 
zona important de l'illa d'Eivissa, I'aqüífer reeonegut eom 
a la eonea del riu de Santa Eularia. Voste ja ho ha dit, és 
sabut que hi ha una empresa privada lligada al Sr. Matutes, 
justament , que pretén transvasar els poes recursos hídries 
el'aquesta zona cap a la eiutat eI'Eivissa. 1 és que, cIar , hi ha 

actuacions que a vegades fan mal pensar -la platja d'en 
Bossa, lligada a la ciutat d'Eivissa- hi ha actuacions que 
fan mal pensar, die, perque amb la documeotació que 
s'acompanya a I'avan~ que s'ha presentat de les direc
trius per a -I'elaboració del Pla hidrologic es reconeix 
que hi ha una manca considerable de dades per poder 
coneixer amb exactitud quina és la situació actual deis 
recursos hídrics, de l'estat deis aqüífers a l'illa d'Eivis
sao Pero cIar, dios aquest reconeixement s'arriba a la 
vegada a una concIusió que no deixa de ser curiosa. Es
diu que tots els aqüífers de l'illa d 'Eivissa estan en una 
situació de sobreexplotació, com ha matisat el Sr. Pascu
al, excepte un, del qual es reconeix que no es compta 
amb dades suftcients, pero s'arriba a la conc1usió que 
aquest no esta sobreexplotat, i que coincideix justament 
amb la zona on té els pous aquesta empresa privada que 
pretén transvasar aquesta aigua, als pobles de Sant Mi
quel i Santa Gertrudis. 

Per tant, dav.a.at aquests fets cal preguntar-se a quins 
-- objectius respon I'avan~ ele directrius presentat per a 

l'elaboració del Pla hidrologic a l'il1a d'Eivissa: si és que 
es pretén una adequada planificació i protecció d'un 
recurs que és molt escas, i que no fan falta estudis tec
n ies per constatar-ho, si pretén garantir el provei"ment 
de !a pob!ació, un objectiu reconegut per la L1ei '20m a 
primer Iloe, o si, com a vegades fa mal pensár, el que 
pretén és mantenir i protegir un determinat negoci 
privat. 1 si no, es vegi l 'argument de la coincidencia que 
alla on es preveu fer un transvasament d 'aigua per una 
empresa privada és !'únic Jloc que els estudis presentats 

'diuen que a pesar de no haver-hi dades, no es considera 
sobreexplotat. 

Per tant aquesta situació és evident que ha creat una 
preocupació, el Sr. Viela! ha dit una autentica alarma 
social, a la zona de Santa Gertrudis i de Sant Miquel, i 
tot Santa Eularia, perque queda afectat tot aquest aqüí
fer que ve definit per la eonca e1el riu de Santa Eu!aría 
ha creat una autentica preocupació, especialment deIs 
agricultors, perque veuen venir les greus conseqüencies 
que podria dur-Ios si el dia de dema aquests aqüífers, 
com álguns altres de I'illa d'Eivissa, acabaven esgotats i 
salinitzats. Per tant jo crec que voste amb aquesta pro
posta el que pretén és que es prenguin mesures perque 
aixo no puga passar, i té tota la raó, com li deía. 

Ara bé, amb la matisació que proposa el Sr. Pascual 
hi estam bastant més d'acord, perque és una matisació 
tecnica, i defineix millor quina és la intenció d 'aquesta 
proposta, pero jo cree que parlar de sobreexplotació, bé 
si es fa des del punt de vista d'una situació de fet, una 
situació tecnica, o bé d'una situació legal de dec1aració 
de sobreexplotació, és un criteri tecnic, és una qüestió 
tecnica, és constatar tecnicament que hi ha una situació 
de sobreexplotació, o de perill de sobreexplotqció, per
que es treu més aigua ele la que hi entra, en definitiva. 
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Per tant jo cree que, sent l'objectiu-correcte, no és !ogic 
que siga aquest parlament el que hagi de decidir si un aqüí
ter esta sobreexplotat o no. És una qüestió molt tecnica. 
Pero sí que compartim el seu objectiu, i per aixo presenta
vem aquesta esmena, 'i pas a defensar-la, perque cree que hi 

I 

I 
ha altres possibilitats que pot aprovar aquest parlament, que 
són molt més polítiques i molt més correctes per aconseguir 

"'" . l'objectiu perseguit, que és definitiva que no es transvasi 
aquest recurs tan escas que hi ha en aquest concret a la zona 
de la conca deLriu de Santa Eularia, i que és la idea que ve 
recolJida a !'article 41.2 de la Llei d'aigua, que diu -ha lIegiré 

! tertualment-: "podrán ser declarados de protección especial 
J determinadas zonas, cuencas o tramos de cuenca, acuíferos 
¡ o masas de agua por sus características naturales o interés 

. ¡ ecológico, de acuerdo COIl la legislación medioambiental y de 
protección de la naturaleza. Los planes hidrológicos recoge
rán la clasificación de dichas zonas y las condiciones esped· 
ficas para su protección" 
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Que vol .dir amb aixo?, que es tractaria de preservar 
aquest recurs escas que hi ha a aquesta zona per destinar-lo 
a I'ús tradicional que se'n ve fent fins ara, pero que és una 
figura de protecció distinta a la consideració de sobreexplota
ció, que sí que podria tenir conseqüencies tal vegada per 
mantenir fins i tot el mateix ús que es pretén que es puga 
continuar fent. 

Per tant nosaltres entenem que, a Olés, coincideixen dos 
aspectes en aquest cas que són irrefutables. Un és que I'agri
cultura -i eOl sembla que ho ha dit voste mateix, o algun 
portaveu en el debat del punt anterior- a Eivissa té un alt 
contingut mediambiental, més que no c]'una activitat econo
mica d'un pes específic dins I'economia de I'illa, pero que 
aquest contingut mediambiental sí que té 1110lt a veure amb 
I'economia de I'illa, perque és un atractiu turístic important, 
i tots sabem que I 'economia de I 'illa depen basicament de' 
I 'activitat turística. 

Pero és que a més coincicleix que una part important 
d'aquesta zona de que voste parla, esta protegida per la 
LEN;- per un deIs espais recollits a la LEN. Per tant creim 
que és perfectament adequat que sigui d 'aplicació aguest 
article 41.2, o 41 en el seu conjunt, perque el punt 1 també 
fa referencia a aquesta figura de protecció; que sigui d'apli-

. cació aquesta figura perque puguin ser preservats aquests 
recursos i destinats a poder mantenir l'activitat tradicional 
que es ve fent en aquests moments en aquests 1I0cs: i en 
qualsevol cas evitam I'amena<;a d ' un possible transvasament 
que acabas esg9.tant aquests recursos. 

Sr. President, acab tot d'una, pero li demanaria, SI és 
possible un poc de silenci ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Té tota la raó, Sr. Tur. ]0 pregaria silenci als diputats, 
perque és totalment seguir el debat. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

1 per acabar volia ter una observació respecte del 
debat que s'ha produit en aquest mateix punt i en I'an
terior, en tom a I'ordre de prioritats per l'ús de l'aigua. 
Crec que és un debat fals pretendre discutir si l'agricul
tura ha d'estar en tercer o en segon 1I0c. En tot cas, si 
po esta amb un ús prioritari, qualsevol empresa privada, 
com te!lim exemples Eivissa, o des de la iniciativa públi
ca pot ser transvasada cap a I'ús de la població rural, i 
en qualsevol cas també seria correcte, perque així ho 
diu la Llei, i no pot ser d'una altra manera. Pero que 
aquest debat de la prioritat en els usos és un debat fals, 
i el que es pretén en aquest cas concret, a més, o en el 
cas d'Eivissa, que els pocs recursos aqüífers que queden 
a I'illa d'Eivissa siguen preservats per mantenir una 
activitat agraria que té molt a veure amb el manteni
ment del medi ambient, i que té molt a veure per tant 
amb el manteniment d'una activitat turística que és la 
que manté I'economia a I'illa c1'Eivissa. Aixo és tot. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. TUL Passam al torn deIs grups que no 
han presentat esmenes. Pel Grup PSM 1 EEM té la 
paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Aquesta proposició no de lIei 
fonamentalment ens presenta un problema social, un 
problema que ve generat pels transvasaments d'aigua, 
que sempre, sempre, generen un male'star generalitzat, 
sobretot per les zones donants. Tenim experiencia a 
I 'illa de Mallorca, varem veure el rebuig que va suposar 
el transvasament de I'aigua de L1ubí. Fins i tot els habi
tants de Tarragona també han manifestat el seu rebuig 
quan veuen que I'aigua de I'Ebre ens la duen en vaixelIs 
cap aquí. Els arguments que es presenten sempre per 
justificar aquests traspassaments és apel'lar al principi de 
la solidaritat entre zones, i en certa manera es podria dir 
que aquest és un argument noble i just i raonable, pero 
sempre el que passa és que siexaminam quines són les 
zones donants i quines són les receptores, ens donarem 
compte que el que es demana és que les zones economi
cament més pobres cedeixin 1 'aigua a les més riques; i 
aquestes situacions poden crear una -situació social de 
veure com I'aigua se'n va sense res a canvi. 

Aquest crec que és el problema que es plan teja avui 
en aquesta proposici<2 no de Ilei, al primer punt de la 
qual ja no hi faré menció perque s'ha subsanat, el Go
vern ja ha pres les mesures ne-eessaries, pero el segon 
punt creim que el rebuig que han manifestat els habi
tants de la conca de Santa Eularia és preocupant, i 
sobretot és el moti u pel qual el Grup Mixt ha presentat 
aquesta proposició no de Ilei. 



6324 DIAR! DE SESSIONS I Núm. 151 128 de man; del 1995 

Quant a les esmenes, nosaltres pensam que totes elles 
manifesten el mateix esperit. Nosaltres estaríem disposats a 
donar suport a qualsevol d'elIes, perque totes elles el que 
volen és el mateix, el que volen és evitar que aquest recurs 
escas, especialment escas a l'ilIa d'Eivissa, s'empri per a usos 
'especulatius i per a usos d'enriquiment d'uns pocs en perju- -
dici de l'agricultura i del medi ambient de les IlIes. Per tant, 
no sé al final quina de les esmenes es posara a votació, nos
altres estaríem disposats a donar suport a qualsevol de les 
dues, perque entenem que I'esperit és el mateix a cadascuna 
d'elles. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup PP-UM el Sr. Guasch té 
la paraula. 

EL SR: GUASCH 1 RlBAS: 

Gr;kies, Sr. President, senyores i senyors diputats . Avui 
hi ha esmenes a la carta, Sr. Vidal. Miri, jo la veritat és que 
cree que Ji aprovarem aquesta proposició no de lIei, pero 
I'aprovarem després d'una explicació, ja que hi ha esmenes 
a la carta, com Ji he dit. En primer lloe entene que l'exposi
ció de motius de la seva Proposició no de lIei 992/95 és 
valida. En segon Iloc entenc que el punt número 1 d'aquesta 
proposició no de lleí ha fiecalgut , per la data el! que estam, 
que es va aprovar amb una resolucíó conjunta, i ara acaba el 
dia 31. -1 en tercer Iloc entenc que aquest punt número 2 que "' 
voste presentava inicialment, queda substitu'it per la redac
ció que hi ha en l'esmena 1381; entenc que és així. Si entenc 
que és així, aquest punt número 2, aquesta redacció que 
quan ha intervengut el Sr. Pascual crec que ho tenia ciar, i 
m ' ha descol'locat, perque la veritat ésque no I'acabava d'en
tendre; pero si aquesta és la redacció, li aprovarem, perque 
entenc que és la mateixa, identica, que varem incloure la que 
presentavem nosaltres al Conse.!l Insular; i no podem, Sr. 
Vidal, com hi ha qui fa, que avui és blanc i dema és negre, 
i avui som a Formentera, i dema som a ... , i avui som a Ma
llorca i l'aigua és al tercer Iloc, i dema som a Eivissa i és al 
segon, i ba\larem d 'aquesta manera. O sigui que li aprova
rem, perque així ho varem fer al Consell Insular. 

Li he de dirl:ambé de totes maneres , Sr. Vidal, que el dia 
que varem aprovar aquestes al'legacions a) Consell Insular, 
no sabia una cosa que sé ara, i li diré; la suposava pero no 
la sabia: Ara sé fefaentment que s'esta efectuant un estudi 
sobre la situació general deIs aqüífers de 1'i\la d'Eivissa per 
tecnics de I 'Institut Tecnologie i Geominer d 'Espanya, de
pendent del Ministeri d 'Indústria. És la Sra. Mateos -Uns i tot 
m'han donat el nom i tot=-en col'laboració amb tecnics de la 
Junta d 'Aigües, que és el Sr. Barón; i aquest estudi esta 
bastant ava.n¡;at. Jo havia sentit remors que aixo es feia,,pero 
no en tenia seguretat el día que varem fer el pIe al Consell 
Insular. Aixo faria que també d'al'guna manera aquesta pro
posició no de Ilei decaigués, pero la mantenim tal com la 
varem mantenir en el seu moment. 

Quant a- l'esmena presentada pel Grup Socialista, li 
direm que no, permetin que no debatem, perque de 
tates maneres, que té més?, si igual avui dei m aixo i 
dema deím una altra cosa, i avuí s'ha d'aplicar l'article 
41, i dema I'haurem de desmuntar. O sigui que la vota
rem en contra i no la debatrem, és obvi, pel que esta 
passant amb aixo. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Passam al tom del Sr. Vida!, al 
qua! he de pregar que fixi també la postura concreta en 
relació a les esmenes plantejades. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Obviament pri mer fixarem l;¡ nostra postura 
respecte de les esmenes. Jo vull dir que fins i tot el Grup 
Popular en tenrps- i forma 11 'hagués presentada una en 

- el mateix sentit que el que varem aprovar al ConseIl 
Insular d'Eivissa, també l'hagués acceptat si hagués 
estat una esmena d'addició, pel que he dit abans; perque 
jo tenc un problema aquí, i el problema és molt clar: 
L'esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista, 
jo l'assumesc, pero diu de substitució. 1 clar, si és de 
substitució jo he de retirar la meya. Si fos d' add ició, 
naturalment I 'acceptaria. No sé si aixo es permet. 

Quant a l'altra esmena, naturalment que sí que 1 'ad
met, perque, com ha dit el Sr. Guasch, és la mateixa que 

"va aprovar el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 
precisament presentad;¡ per la FIEF. Ja he dit que jo no 
volia posar sigles, pero de vegades p;¡reix que aquí les 
propostes les presenta un, les esmenes un aItre, i al 
final..., i nosaltres, com he dit abans, si presentam aixo 
és per defensar 1 'aigua als agricultors d 'aquestes zones, 
i que quedi aixo gravat: als agricultors, i natura1ment als 
habitants d'aquestes zones. 

Per tant crec que , seguint una línia que hem seguit 
sem pre, dones natu ralment hem presentat oportunament 
aquesta proposició no de lIei. M'hagués agradat que tots 
els grups on hi ha diputats d'Eivissa i Formentera ha
guessin presentat també proposicions no de Ilei; pero, 
no ho sé, es veu que tal vegada jo vaig tenir més sort o 
el que sigui, i la va presentar la FIEF. Avui hi ha dues 
esmenes, tom a repetir, .jo acceptaría les dues si és que 
el mecanisme parlamentari, i sobretot el que presenta 
l'esmena, es pot canviar allo de substitució per addició; 
perque admet la del propi grup , pero naturalment pre
sentada, el Grup Parlamentari Mixt, totes les proposici
ons no de lIei o totes les iniciatives s'ha de dir si tenen 
el parer unanime o no de tots els parlamentaris, i ni la 
proposició no de Ilei meya no ho tenia -va ser simple
ment per aquest diputat-, i un altre diputat hi ha vist 
unes incorreccions tecniques, i precisament coincideixen 
amb el que Vél.rem aprovar en e l Consell Insular d 'Eivis
sao 

" '. , f ~ . . t '. ~ 
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Per tant, admet naturalment la de modificació, ja no és de 
substitució, és de modificació; i admet la redacció tal com 
esta en l'esmena. Pero I'altra, la que presenta el Grup Parla
mentari Socialista, per admetre-la ha de ser que pugui ser 
d'addició, en tot cas sí; si no, lamentant-ho molt, perque és 
assenyada, hauria de rebutjar-la perque pretén, tal com estar, 
substituir la meya. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Vida\. Passam a les intervencions deIs aItres 
grups. Sí, Sr. Pascual? Sra. VadelI? 

LA SRA. V AOELL 1 FERRER: 

Sí, Sr. President, només és per demanar-li a voste una 
explicació, que ens digués que és el que es pot votar. Sim
plement era aixo. 

EL SR. P.RESIDENT: 

Molt encertada, Sr. Vadel\. Té la paraula el Sr. Tur. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Gnicies, Sr. President. Jo entenc, en vista com ha anat el 
debat, que les dues propostes, l'eslllena que ha presentat el 
Sr. Pascual i J'esmena que presentam nosaltres són comple· 
mentaries, en el sentít que si es constata que un determinat 
aqüífer esta en una situació de sobreexplotació, té Olés que 
molt de sentit que se '1 declari d 'especial protecció, tal com 
diu la !lei, precisament en nom d'aquesta sobreexplotació 
d'aquest aqüífer, i precisament per preservar l'objectiu que 
persegueix el Sr: Vidal, que es pugui continuar fent l'ús 
tradicional que s'ha fet el'aquesta aigua per manten ir el medi 
ambient en aquesta zona, tenint en compte a damunt que és 
basicament un espai que esta protegit per la LEN. Per tant 
nosaltres no tenim cap inconvenient en acceptar que la nos
tra esmena, en comptes de ser de substitució siga d'aeldició 
i que es puga votar juntament amb la proposició no de \lei 
tal qual quedaria. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr ..... President. Nosaltres entenem que el que 
queda viu de I'esmena 992 a I'exposició de motius, tú queden 
vives les esmenes 1381, del Grup Parlamentari Mixt, i queda 
viva f'esmena 1364, del Grup Parlamentari Socialista . Per 
tant, jo si el portaveu del Grup Mixt pensa que després de 
l'exposició de motius de I'esmena 992 s'hi pot afegir com a 
proposició no de Ilei el que és l'esmena 1381, ho podem 
votar ccínjuntament, i Jlavors votar a part l'esmena del Grup 
Parlamentari Socialista. Gd.cies. Sr. Pres ident. 

EL SR. PRESIDEN1': 

Grades, Sr. Guasch ... 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President, si em permet. 
No es per entrar en cap debat, només ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Em deixi parlar, primer a mi, perque ... 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Ah, sí. Té la paraula, Sr. President. 

IRiallcs) 

EL SR. PRESIDENT: 

... perque si jo m'he aclarit, Sr. Vidal, crec que ens 
poelrelll aclarir tots. És a dir, jo entenc que voste esta 
disposat a acceptar l'esmena de modificació e1el Grup 

_ Parlalllentari MIXT que ha exposat el Sr. Pascual. Quant 
a l'esmena del Grup Parlamentari SOCIALISTA, si no 
hiJ¡a cap inconvenient per part de tots els grups, perque 
en aquest cas suposaria' modificar sobre I'inicialment 
presentat, hi hauria d'haver en qualsevol cas unanimitat 
per a aquesta esmena que venia com a esmena de substi
tució, fos considerada com a esmena d'addició al punt 
segon, en aquest cas afegint.. . 

(Deficiellcies en l'cl1rcgistramcnI del so) 

... punt tercer. Aixo és com esta plantejada la situaci
ó. En aquest cas el que li deman, Sr. Vidal, és que con
creti si accepta que l'esmena de substitució del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA quedi convertida en esmena 
d'addició d'un nou punt a la proposició no de !lei. Té 
l.a paraula, Sr. Vida\. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President. Abans li havia demanat 
per una qüestió d'ordre, per aclarir que l'exposició de 
motius queda viva i tot ej. que vulgui, pero no és ( ... ). I 
per tant, fet aquest acJariment jo accepLsi és d'addició 
també que s'incorpori . El que no sé és si hi ha unanimi
tat per part de tots els grups, com ha dit voste. Pero jo, 
naturalment que sí. Ho havia dit abans. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Jo vull aclarir que exposició de motius no se' n vota 
perque no n'hi ha. És a dir, una cosa és la motivació 
perque es fa una proposició no el e Ilei, i I'altra és una 
expusiciú de IllOlius, la qual cosa ¿s un tema que així 
mateix té la seva importancia . 
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Ara deman a tots els portaveus deIs distints grups: hi ha 
acord que s'accepti per unanimitat, la inclusió per unanimitat 
-llavors es votara- la conversió de I'esmena de substitució del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA com a una es mena d'addi
ció, addicionant un punt tercer al text de la proposició no de 
ilei. Sí, Sr. Huguet. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Sí, acceptam que s'afeggeixi. De totes mane res, el que 
voldrÍem ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Aixo és tot el que m 'interessa, Sr. Guasch. 

(Rialles) . 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc, dones, que ara aquesta proposició no de llei té 
tres punts. Deman si es pot fer votació conjunta, o hi ha 
petició de votació per separat. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Perdoni, una altra intervenció d 'ordre, pero no és per 
entrar en debat, Sr. President. Només és per dir que el punt 
primer -ja he he dit, i ho repetesc, el retir-, el punt primer 
esta retirat perque ja s'ha fet aquesta.prorroga del terminÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Dones, el punt primer queda retirat. El segon passa a 
tercer, i el nou tercer a segon. 

(Rialles). 

Es poden votar aquests dos punts, primer i segon, conjun-
tament? -

Sí, Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Miri, Sr. President. Jo,.Eavant aquest embull, voldria que 
es lIegís el que VOtarem, per poder prendre postura. 

EL SR.-PRESIDENT: 

Jo m ate ix Ji donaré lectura. El punt primer diria el se
güent: 

"El Parlament de les IlIes Balears insta cl--Govcrn dc la 
Comunitat Autonoma que declari. amb c8dcter... Perdó. 

-
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 

la Comunitat Autónoma que interessi la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori que, de la 
mateixa manera que en les directrius per a l'elaboració 
del pla hidrologic de Balears senyala respecte de quatre 
de les sis unitats hidrológiques de I'illa d 'Eivissa, consi
deri les dues restants, corresponents a la denominada 
conca del riu de Santa Eulalia també amb problemes de 
sobre-explotació". 

Aixo és el que diria el nou punt primer. El nou punt 
segon diría el següent: 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma que faci els tramits necessarís 
per declarar aqüífers de protecció especial -article 41.2 
de la Ilei d'aigües- la zona corresponent a la conca del 
riu de Santa Eulalia a Eivissa". 

Sí, Sr. Guascir. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Només és per demanar votació per separat, Sr. Presi
dent, deis dos punts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte. 

Passam, doncs, a la votació del punt primer tal com 
"1 'he lIegit. 

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

Queda aprovat per unanimit8t el punt primer. 

Passam a la votació del nou punt segon tal com li he 
donat lectura. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

23 VOls a favor, 29 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia, queda rebutjat el punt segon de la proposició 
no de llei. 

Esgotat I'ordre del dia, i abans d'aixecar la sessió, 
m 'agradaria, en nom de la Mesa, i també, sense cap 
dubte, en nom de tots els diputats d'aquesta Cambra, 
donar el condal al diputat Sr. Joan Marí i Tur per la 
mort, la setmana passada, de la seva mareo Gracies a 
tots . S 'aixcca la scssió. 
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