
DIARI DE SESSIONS DEL 

PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
o. L. P. M. 770 - 1987 11 Legislatura Any 1988 Número 29 

Presidencia 
del Molt II.lustre Sr. Jeroni Albertí i Picornell 

Sessió celebrada el dia 12 de maig del 1988, a les 17 bares 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SU MARI 

1.-) Preguntes: 1) N° R.GE 953/88, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quines gestions ha realitzat o pensa dur a terme la Consellería d'Educació ¡Cultura per tal de dotar 
l'arxiu del Regne de Mal/orca d'un laboratori de restauració i microfilmació que permeti la conservació 
adient deis fons documentals?». 

2) N° R.G.E. 961/88, presentada pel Diputa! Sr. Antoni Costa i Costa, amb la formulació següent: 
«Com sexecuten les ordres de tancament d'establiments tudstics no legals emeses per la Conselleria de 
Turisme?». 

3) N° R.G.E. 959/88, presentada pe/ Diputa! Sr. Sebastia Serra i Busquets, amb /a formulació següent: 
«Per quines raons la Consel/eria de Turisme no ha augmentat la plantilla d'inspectors quan a la Llei de 
Pressuposts del 1988 es preveía?». 
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1I.- ) Proposicions no de Llei: 1) N. o R.G.E. 774/88, presentada pel Grup Parlamenfari SOCIALISTA i relativa 
a oferta funstica no legalitzada. 

2) N. o R.G.E. 762/88, p resentada pel Gnlp Parlam entan' PSM-EEM i relativa al Fans de Compensació 
J n terferri torial. 

llI.-) Debat de les esmenes a la totalitat presentades al projecte de Lid de Patrimoni de la CA. (N.o R.G.E. 349/ 88): 

J) N o RGE 853/88, presenlada p el Cmp Parlamentad SOCIA LISJA, de devolució. 

2) N° R.GE 907/88, p resenlada p el Crup Parlamentan PSM-Eht de lexlollerno/lu. 

'. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comenr;:am aquesta Sessió Plenaria pel punt 1 del 1'0r

dre del Dia, que és I'apartat dedicat a Preguntes. 
Per formular la Pregunta registrada amb el n? 961/88, 

sobre les ordres de tancament d'establiments turístics no le
gals emes es per la Conselleria de Turisme, té la paraula el 
Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les notícies aparegudes a partir del dia 18 de mar¡;, so

bre el tancament de divers establiments turístics, i ates que 
aquesta informació no res pon a la reaJitat actual d'aquests 
establiments, volíem saber com s'execute~ les-ordres de tan
cament donades per la Conselleria de Turisme, a diferents 
establiments no legalitzats de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera i Cla
dera): Gracies, Sr. President. 

Sr. Costa. Se segueixen les pautes que marquen les lIeis 
de procediment en vigor sobre aquesta materia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. ConseIler, per la seva explicació amplia i do

cumentada, i li vuIl fer a saber, per si no ho sap i perque 
no pugui dir que ho ignora, que en aquests moments tots 
els establiments que amb un gran aparat publicitari muntat 
pel Govern de la Comunitat Autonoma, precisament uns dies 
després que entras una Proposició no de Llei que després 
debatirem i que, es calés foc a un edifici d'apartaments no 
legalitzats, estan tots en funcionament i ocupats per no m
brasos turistes. Per tant, em sembla una presa de pel que 
es doni una gran publicitat al tancament d'aquests edificis 
quan després, a la realitat, segueixen tot5 ocupats, oberts i 
felir;:os i contents. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sr. President. Sr. Costa. 
En primer lloc, nosaltres no hem donat cap tipus de pu

blicitat a aquest tema, ni un, senziHament és una resolució 
del Consell de Govern que després els mitjans de comunica
ció a la rada de premsa posterior que es fa recuIlen. 1 que 
jo sapiga, no s'ha fet cap presumpció d'aquests 40 aparta
ments que es tancaren. 

1 repetesc que aixo és un estat de dret i no és un estat 
policial, als estats policials, bé, I'autoritat sol abusar deIs seus 
drets, i a un estat de dret, l'administrat té dret de contestar 
a les decisions que pren el Govern. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 959/ 88, 
sobre la plantilla d'inspectors de la Conselleria de Turisme, 
té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, a la Llei de Pressuposts d'aquest any, a 

Ponencia i Comissió i també a Plenari, varem convenir els 
diversos Grups Parlamentaris, d'acceptar unes esmenes per 
augmentar, per fer possible l'augment de la pantilla d'ins
pectors de la ConseIleria, es menes d'augment, en definitiva, 
Capítol 1, i molt concretament d'augmentar aquesta plantilla 
d'inspectors, tenint en compte la necessitat que moltes de ve
gades hem demandat diversos Grups Parlamentaris i tarnbé 
la mateixa ConseIleria, que fan falta més inspectors i, en de
finitiva, atesa la importancia de la funció inspectora. A ho
res d'ara, tenim entes que no hi ha hagut encara aquest aug
ment de plantilla d'inspectors, i fins i tot,· s'ha comentat que 
hi havia menys Ínspectors en aquests moments fent feina que 
el que és habitual. En conseqüencia, la pregunta és senzilla, ..• 
si existeixen raons per no haver augmentat encara aquesta 
plantilla d'inspectors. 
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EL SR. PRESIDENT: 
.. Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 

Cladera): 
Sr. Pre ¡den!. Sr. Serra. 
Efeclivamenl, aixo és com diu vo le. Hi va haver une 

esmenes, u ten tades per tots els Grups de I'üposició, on de
ma:naven que es creassin si nOlls inspectors, amb una parti
da que incremenlava el Capitol I de la onsellcri,a de Turis
me en 10 milions d pessetes. P stcriorment, com que el 
Pressuposts que va presenlar el ovem tenicn en mi noria per 
ser defensats en aquesta ambra, per arribar a un acoru, em
bla ser, scgons lene entes, que es va Ilaver de rebaixar el Ca
pitol I de tota la omunita! Autonoma en 300 mílioos de 
pe.s eles. Aix6 pareix que era una de le' condiciol1S basiques 
de negodació perque el !> PressuposlS poguessin er aprovals. 
I el overn, elllencm que havja de rebaixar aq\lcslS 300 mi
liol1s. 1 a la onselleria de TUrisme ti varen rebaixar 17 mi
lions de pe etcs. 

Per tanl en aquest momcnts, el problema que té la on
seUcria, perquc despré 'ha in isti! en aque t Parlament que 
fan ralla in peclor i, nosallres hi estam lotalmenl d'acord 
és que no podem cobrir aquestes place d'inspecLOr. perque 
no lenim partida pressuposlaria. [ntentam cercar una alu
ció, per lransferencia de apit I I de qualsevol altra Conse
Heria co a que es difícil, perque.lOres les ons lleri varen 
veure retaHaLS els seus pre supo t , i I'única attra soluci¡) é 
dur a I'aprovació d'un pressupost ex tra rdinari a aquest Par
lament, pero pareix que també s'ha de dur la compensació 
per a més ingrcsso . L només tenim la via de dur més ingres-
os a través de qualque suggeren ia que pugui fer la Conse

Heria d'Hisenda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Ai, Déu meu! A veure si farem memoria del final d'any, 

d'aquelIa Llei de Pressuposts que tan bé varem saludar tots, 
perque signifícava un consens polític important, per primera 
vegada, i aixo que el nostre Grup ja va dir, alerta amb el 
compliment, peró, en fi, a veure. El Govern va venir a la 
L1ei de Pressuposts amb una rebaixa, com molt bé diu vos
te, Sr. ConseIler, de Capitol I i Capítol 11 en termes globals, 
i els Grups d'Oposició, bons al·lots i feiners, en aquest cas, 
varen dir, conforme, que el Govern redistribueixi les rebaixes 
de Capítol J i Capitol Il entre tates les ConselIeries, a la 'seva 
manera, una mica segons les necessitats del mateix Govern, 
pero, de cap de les maneres no podíem pensar que ens els 
augments concretament per coses tan serioses com la funció 
inspectora de la Conselleria de Turisme, Conselleria impor
tantíssima en el si d'aquesta Comunitat Autónoma, resultas 
que se Ii volgués aplicar una rebaixa després que fos aug
mentada per majoria, i jo cree que acceptada per unanimi
tat I'esmena de referencia. En definitiva, som davant una te
rrible comedia respecte del que ha estat la Llei de Pressuposts 
del 88, no per part de la seva Conselleria, sinó per part del 
Govern en pie, a partir de la rebaixa de Capítol J, que ells 
havien d'aplicar, pero no, de cap manera, a aquest Capítol 
que era d'augment. Estic, amb franquesa, astorat i preocu
pat per I'actitud del Govern respecte de la Llei de Pressu-

posts del 88, que, pel que veig, sera plena d'incompliments, 
si bé, potser no reglamentaris, sí d'intenciooalitat política ¡, 
per altra banda, fara que no ens puguem fiar més d'aquesta 
voluntat política. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Sí, Sr. President. Sr. Serra. 
La Conselleria de Thrisme necesita aquests cinc inspec

tors, el que passa és que avui és impossible cobrir aquestes 
places per falta de dotació pressupostaria. 

1.-1) 
EL SR. PRESlDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n~ 953/88, 
sobre dotació a I'Arxiu del Regne de Mallorca d'un labora
tori de restauració i microfilmació que permeti la conserva
ció adient deis fans documentals, té ,~a paraula el Diputat 
Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, com deim en mallorquí, «no tarda qui 

arriba», i som a temps, en cara, de fer-li la Pregunta que 
teníem anunciada. 

L:Arxiu del Regne de Mallorca, el més importanl de le 
LlIes Batears, coro hem di! tantes vegades era a puol d'obte
nir I'any 1983, quan es va crear la omunitat Autonoma de 
les lIIes Balears, un laboratori per tal de microfilmar i re -
taurar els fans documentals. Aquests laboratoris formen part 
deIs arxius moderns, duen a terme una tasca important, sen-
e la qual no es garantiria la contil1u'ltat del documents en 

un e tat precari, i, en con. eqüencia, creil11 que per part de 
la omunitat Autonoma hi havia d havcr hagu ja una ac
luació diligent per tal d'aconseguir aque t laboratori, pero 
en vi ta que no s'ha aconseguit, en agradaria aber quine. 
ge lion du en aquests momenls a terme la onselleria d'Bdu
cació i Cultura per tal de fer realitat una co a que era a punt 
d'aconseguir-se ja I'any 1983. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació i Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACrÓ 1 CULTURA (M." 
Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. Pons. 
Realment hem arribat tard, perque aquesta Pregunta no 

havia arribat a la nostra Conselleria, voste em va informar 
ahir que anava a l'Ordre del Dia, i l'hem cercada i hem ha
gUl de fer la re posta avui migdia. 

y, te sap que la infra truclura de l'Arxiu 11 é propia 
de la ol1selleria, sinó del M illisteri de C ultura, i, per tam, 
el que no 'allre hem fel ha estat iniciar unes cOllver amb 
el Ministeri, per tal que ells millorin els edil'icis i la infras
truClUra d'aquests arxiu i, per tan(, que aquest laboratori, 
que va le diu que va quedar pendent quan hi ha haver les 
transferencies, arribi. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Pons. 

EL SR. PONS l PONS (Damia): 
Sr. Presiden t, Srs. Di putats, Sra. Consellera. 
Creim que no hem de treure ni excuses competencials 

ni excuses de responsabilitats, hi ha una responsab ,litat per 
part del Govern de la Comunitat Autónoma sobre l'Arxiu 
del Regne de Mallorca, de titularitat estatal, peró gestionat 
per aquesta Comunitat Autónoma, creim que no s'ha actuat 
amb diligencia, bé esta que facin gestions davant el Ministe
ri de Cultura per tal que des de la seva area de responsabili
tat el dotin millar, peró fins ara la Comunitat Autónoma no 
ha estat diligent amb aquesta materia i, ni tan soIs, ja ha 
recordam repetides vegades, ha estat capa~ de dotar-lo d'una 
mínima infrastructura de personal. Peró, estarem alerta i du
[em un seguiment de com es du endavan! el compliment 
d'aquest servei tan necessari per a la continultat deIs fons 
documentals d'aquest arxiu. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació i Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M.a 

Antónia Munar i Riutort): 
Sí, Sr. Pons. 
He dit que gestionam les peticions que, de qualque ma

nera, varen quedar enlaire, quan hi va haver la transferencia 
en materia d'Arxius, i entre d'altres hi és la que voste men
ciona, a més de l'ampliació deIs arxius en locals del Museu 
de Mallorca, a la Casa de Cultura, per completar la instal·la
ció de seguretat contra incendis, la instal·lació d'un taller de 
restauració, la instal·lació del labaratori de microfilm, l'ad
quisició d'un ordinador. Les gestions realitzades sobre aquests 
punts, les hi puc anomenar, si és que Ji interessen, hem con
tactat amb la Sra. Cristina Ausón, actual Directora del Ser
vei Nacional de Microfilm, dependent de la Direcció d'Ar
xius estatals, per tal que ens transmetés una de les cambres 
planetaries per a la reaJització de microfilms que reparteix 
aquest servei. La condició que se'ns va establir per fer possi
ble la tramesa esmentada fou que la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears destinés una persona capacitada per al 
seu maneig, la formació d'aquesta persona es reaJitzaria a 
Madrid, i les des peses per als desplapments i l'estada serien 
a carrec de la Comunitat Autónoma de les Illes, ates que 
la capacitat del creixement pressupostari del Capítol 1, com 
voste sap, és redui'da, per la qual cosa s'ha de destinar a as
sumptes més urgents, van decidir que la Sra. Francesca Ver
ger i Gamundí, que pertany al Cos Auxiliars de l'Adminis
tració Civil de l'Estat, que ha estat traslladada a l'Arxiu del 
Regne de Mallorca, ja que estava interessada en els temes 
relacionats en aquell moment en fotografia, i per dur a ter
me la formació de la Sra. Verger la varem enviar a realitzar 
el curs que s'impartia a Madrid. 

El curs es va desenvolupar a la seu de l'indicat Servei 
Nacional de Microfilm, des del dia 14 al dia 18 de mare;, en 
sessions de matí i capvespre, teoriques i practiques, i l'esmen
tada senyora hi va assistir. El curset, ha de complementar-se 
periodicament, per la qual cosa sera necessari que continul 
amb els viatges per fer els cursos a Madrid, i esperam que 
el Servei Nacional de Microfils ens transmeti la cambra pla-

netaria promesa en el seu momen!. Si no ha arribat encara 
és perque el Ministeri de Cultura volia realitzar un contacte 
previ de manteniment i reparació de totes les maquines per 
repartir amb la casa Kodak, i no es que faci propaganda de 
cap marca determinada. No creim que pugui estar molt de 
lemps, quan la tinguem, vendril també un tecnic per tal de 
muntar-la i donar les instruccions pertinents per al seu ma
neig, i si el Sr. Pons vol, el convidarem perque hi assisteixi . 

Un cop la cambra sigui instal·lada, lI1iClarem la mlcro
filmació de la serie documental «ACleS del Gran e General 
Consell», el revelat de la qual es fara al Servei Nacional de 
Microfilm, qui es quedara una cópia de seguretat per 
depositar-la a les instal·lacions especials de l'Arxiu d'Alcalá 
de Henares i és la nostra intenció, en aquests moments, treure 
un maxim profit d'aquest aparell, que és un deis avam;:os im
portants de la tecnica, per la qual cosa, de qualque manera, 
aquest microfilm, les series documentals més preciases que 
es troben en el pitjor estat de conservació, per tal d'evitar 
la seva autorització directa per als investigadors, cosa que a 
voste el preocupa molt i que, com sap, en aquests moments, 
no es podria fer. 

La nostra decisió és de microfilmar, preferentment els 
documents de l'Arxiu, a més a més de posar el laboratori 
a disposició també de la Universitat i de l'Església Católica, 
que també sé que el preocupa molt, per tal que puguin 
utiJitzar-lo per als treballs que creguin que siguin necessaris 
i urgents. 

II.-I) 
EL SR. PRESlDENT: 

Acabat el punt 1, l'apartat de Preguntes, passam al Il, 
relatiu a Proposicions no de LIei. 

Per defensar la Proposició no de LIei registrada amb el 
n? 774/88, subscrita pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
sobre l'oferta turística no legaJitzada, té la paraula el Dipu
tat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
I.:article 10, apartat 9 de l'Estatut d'Autonomia de les 

Illes Balears dóna a aquest Parlament la capacitat plena per 
tal de legislar sobre materia turística. 

Dia 12 d'abril del 1984, recentment estrenat aquest Par
lament, un any abans de comen<;ar la feina parlamentaria, 
s'aprovava una LIei denominada popuJarment «d'amnistia», 
i titulada Sobre AlIoljamcnt ExtrahoLeJers. Aquesta llei, a 
l'article 6 deia, refcrcnL als apartamenls no legalilzat : «-eor
gan admini tratiu sancionador sera la ConselJeria de Thrís
me, previa aprovació per part del Govern de la Comunitat 
Autonoma. i malgrat haver-se decretat el tancament defi
nitiu d'un establiment turístic clandestí, aquest continuas ope
rant, sera sancionat amb multes l'import de les quals podra 
oscil·lar, segons la gravetat del cas, entre 1 milió i 25 milions 
de pessetes». I.:apartat 3, diu: «Les agencies de viatges JOpe
radors turístics que contratas in, utilitzassin O comercialitzas
sin allotjaments turístics il·legals. eran ancionades, d'acord 
amb la legislació vigent». 

Han transcorregut quatre anys des de l'aprovació d'aques
ta Llei. Una lIei que, a la seva exposició de motius feia una 
reflexió sobre la situació del sector turístic, i especialment so
bre la situació de l'oferta turística no legalitzada a les Illes 
Balears. Si feim una analisi de la situació avui d'aquest sec-

s 
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tor i de la que tenja fa quatre anys, hero de convenir que 
ha cmpitjorat sensiblemenl, i aixf ho reconeix, a través deis 
diaris, el mateix Govern. cn dates molt recents. l.!any 1986, 
les placcs s'avaluen al voltant d'unes 67.000, el 88 s'avaluen 
ja en més de 100.000. 

A pesar de la volunlat reiterada del ParlamenL que I'ofer
ta turística no legalilzada sigui erradicada de la no tra 0 -

munitat per parl del Govern, la realital é que s'ha seguil 
una política d'imatge que res té a vcure amb els interessos 
del sector, mentre aquesta oferta turística no legalitzada con
tinuava creixent lliurement sense que ningú posés limils al 
seu papero Des d'aquesta data, abril del 84, a la no tra Co
munitat s'han pres mesures d'ordenació turística que són, tal 
vegada, le més dures de lOI l' tat Espanyol, pero, mentres
lanl, es permel que aquesta ofena no legalüzada continui' 
creixent i creY una situació d injusticia a la nOSlra soci.etat, 
UJ1" situació cada vegada més sagnanl per a aquelles per 0 -

ne.~ que han anal a cOl11plir les II ei que cada vegada ón 
més dures, i que la mé ' dura és la darrera el denominal «De
crcl' ladera 11», que e.xigeix a aqueIls aparlament legals 
tenir una oferta complementaria molt important que en cap 
cas no compleixen els que es troben fora d'ordenació. 

Es que tal vegada no és incoherent el fet que un Govern 
que diu que és necessari millorar l'oferta, la qualitat de l'oferta 
turística de la nostra Comunitat, permeti, al mateix temps, 
que aflori una oferta que no e traba c mrolada en ab OIUl, 
que no sabem si compleix els requisits mínims de egurelal, 
Decret de prevenció d'incendis. mesures o condici.on gene
rals de les habitacions, oferta complementaria i tota la resta, 
quan en aquells que es legalitzen se'ls exigeix una, com he 
dit abans, una llei que és dura i convenient per a la mateixa 
Comunitat? 

Entenem nosaltres que aix6 és molt incoherent i és molt 
greu que un Govern ha permeti, i deia el Sr. Cladera fa un 
moment, responent a una pregunta, que no érem a un estat 
policial, que érem a un estat de drel. Un slat de dret, Sr. 
Cladera, significa una cosa moll fonamenlal, que és I'aplica
ció de les Ileis, amb iguaItal per a lot el ciuladans. Tot el 
contrari a un estat de dret és el que vos tes fan, que és per
metre I'arbitrarietat més absoluta dins aquest sector. 1 es pe
cialment quan aquesta arbitrarietat s'exerceix des del conei
xement de la realitat, d'un coneixement que vostes tenen a 
través deIs seus inspectors i a través, naturalment, de la rea
Jitat que toquen difuiament, que coneixen millar que aquest 
Parlament, perque aquesta és la seva obligació i la seva fei
na. Per tant, l'estat de dret correspon que ha sigui especial
ment als governs, a aquelles persones que tenen la responsa
biJitat política d'aplicar aquestes lleis, i li fan un f1ac favur 
aquelles persones que, tal vegada cregudes d'intel·ligencies su
periors, creuen que les Ileis només són aplicables quan els 
convé a ells i no al conjunt de l'ambit al qual van dirigides. 

El Grup SOCIALISTA, voste ha sap, en distintes oca
sions ha dut el tema deis apartaments il·legals en aquest Par
lament, i ha demanat reiteradament la intervenció del Go
vern sobre aquesta oferta que crea una distorisió del conjunt 
de I'oferta, que és una oferta que, en molts de casos ofereix 
una qualitat molt baixa i no controlada, que és una oferta 
que baixa preus perque no té la necessitat d'oferir els matei
xos serveis que ofereix I'oferta legalitzada, i que, per tant, 
creim que és un problema greu per a I'economia de les nos
tres illes. Un problema que és molt més greu quan ¡'oferta 
creix d'una manera molt rapida, quan hi ha molts de mesos 

de la temporada turística en que bi ha una sobre-oferta i que, 
per tant, permet que aquesta oferta no legalitzada incideoo 
damunl els preus i crea, evidentment, una injustícia per a 
aquelles persones que sí es veuen obligades a complir amb 
la totalitat deIs requisits que preveuen aquestes lleis que a 
la nostra Comunitat són més dures que en general a la resta 
de l'Estat. 

Per aix6 i no per una altra cosa, és pel que el Grup 
SOCIALISTA demana que es constitueoo una Comissió d'En
questa d acord amb el que prcv u l'artiele 50 del Reglamenl 
d'aquesta Cambra. Per aixo i perque no podem continuar 
confíanr que cl Govern raci allo que és la seva obligació, que 
és efectivament posar dins d'ordenació tota l'oferta no lega
litzada O fer el tancamenl deis edificis que no compleixen 
la legislació vigenl. 1 feim aixa perque, efectivament, hi ha 
hagut una política d'irnatgc j no una política d'interes de so
lucionar el tema, i la prova més palpable que aixa és així, 
és que nosaltres entravem aquesta Proposició no de L1ei dia 
10 de mare; del 1988, i a partir del dia 18 de mare; del 1988, 
surten pagines plene als diaris sobre aquesta oferta no lega
litzada i que va de d la Federació d'Ho taleria que dema
na que s'actul sobre aquesla rerta, amb [iLUlar tan alar
mants com ({El hoteler llaneen un OS a Hisenda i a la 
Conse!leria de Turisme sobre els apartamente il·legals», in
formació que la Conselleria de Turisme ha detectat 64.000 
apartament rora de la !lei, no sabem exactament quiues me
sures ha prOS sobre aqnesl -tema, peró Uft a 9i lints diaris, 
que el Conseller Sr. Cladera sancionara le agencies de vial
ges que operin amb apartamenls iUegals, en aixo vull fer 
uo incís. tot els que va "ancar voste, em sembla que era a 
miljan mes de mare; o final del mes de marry. operen amb 
lour-operadors, i amb lour-operador , a més, moIt important , 
i no són blocs de quatre i de si apartaments, hi ha algun 
bloc que lé fins 800 place, que voste coneix perque hi han 
anal els inspector, han fel un acta, i continuen avui operant 
i plens de c1ients, i tenim noticies, a més, que de les sancions 
que preveu I'article 6 de la Llei de Lcgalització d'Apartaments, 
que permeten entre j milió de pe seles i 25 milions voste 
no aplica la més dura, ni tan o ls un terme mitja, sinó que 
aplica les més baixes i que es diu a aquesls propietaris que 
no es preocupin, que no passa re . 1 toLS els aparlamems que 
s han tanca!. fins al momenl, continuen operant amb lour
operadors i dins l'oferta turística amb tata tranquil·litat. 

Vull demostrar amb aixa que no hi ha voluntat per erra
dicar aquesta ofena, que bi ha voluntat de mantenir una gran 
confu ió, que no s'afavoreix d'aquesta manera niogú, més que 
al que van fora de la lIei, a aqueUs que el Govern i la socie
lal democratica haurien de per egui r perque LOis fóssim iguals 
davant la justicia i les administracions públiques. I aix6 es 
fa des d'un Govern que, a més, pretén, i crec que algunes 
vegades amb bona voluntal, o rdenar l'oferta turística, i que 
els resultats que ha aconseguit fins ara han suposal, de fel, 
empitjorar, en moll, J'oferta que tenien, han fel que l'oferta 
turística de les lIIes Balear e trobi, en aque LS moments 
en una part quantitativament molt important fora d'ordena
ció, amb tol el que aixa suposa de disfunció d'un sistema 
econ6mic, polític ilegal. 

Jo voldria no haver hagut de dur aquesta Proposició no 
de Llei aquí, el ' meu Grup voldria que no hagués e lal ne
cessaria, que aquesta lIei d'abril del 84, on LOts el Grup 
estarem d'acord, on el Conseller ens dei a que tU tenia un in
teres especial que aquesta oferta s'erradica ,hagué estat apli-
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cada en els seus justos termes. Si aixó hagués estat així, avui 
no ens trobaríem a la si tuació que ens trobam, no seria ne
cessari fe r aquesta Comiss ió d'Enques ta per determinar si es 
pot, quina és I'oferta no legalitzada en aquests moments, i 
no hauríem de fer aques ta crítica a aques t Govern que no 
té, definitivament, voluntat política de dur a terme aq uelles 
pro pies lIeis que ell aprova i presenta. 

Per tant, esperam de tots els Grups el suport a aquesta 
Proposició no de Llei . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vo len intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu, Sr. l oan López i Casas novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. Costa. 
El nostre Grup donara suport a la seva Proposició no 

de Llei. I ho fara conscient de la importancia que té aquest 
tema dins la nostra Comunitat Autónoma. No es tracta ara 
de ponderar el fet turístic dins I'ordenació de I'economia, cal 
recordar els debats que tengueren IIoc dia 24, 25 i 26 de no
vembre de I'any passat, aquí, i recordar també, perque és bo 
de fer-ho, IIegint eI Diari de Sessions, les paraules del Presi
dent d'aquesta Comunitat Autónoma. «En Turisme, la sim
ple prolongació d'alló que ja hi ha no ofereix necessariament 
cap futuro EIs increments constants d'arribades turístiques sor
geix un problema, comen<;am a ser víctimes del nostre propi 
exit -deia aleshores-, estam davant un perill d'un nou crei
xement indiscriminat». 

1 aquest creixement indiscriminat, potser en contra de 
la voluntat que el mateix Govern expressava aquí i decretava 
després en forma de normatives sobre I'ordenació de l'oferta 
hotelera i extra-hotelera, aquesta voluntat, repetesc, entrava 
en contradicció amb I'allau de creixement indiscriminat que 
hem pogut observar i que voste moIt bé ha explicat fa un 
moment, en els darrers mesos. 1986, 67.000 places; 100.000, 
I'any 1988, aproximadament; 64.000 de reconegudes, d'una 
manera oficial. per part de la ConselIeria de Turisme. 

Vos tes saben, milIor que no jo, que els hotelers d'aquestes 
ilIes i les persones que honestament es dediquen a la indús
tria turística es queixen, amb molt de motiu, per allo que 
suposa una gran competencia il·legal, una competencia des
lIeial i que pot provocar i provoca disfuncions, deseco no mies 
moIt greus dins aquest sector importantíssim, repetesc, de la 
nostra economia. 

S'ha dit també avui, han vingut molt bé aquestes dues 
preguntes que hem vist abans, que els cinc nous inspectórs 
que havien estat aprovats per resolució d'aquest Pariament, 
no s'han pogut cobrir, i el ConseIler de Thrisme recorda que 
és necessari comptar amb majors dispositius de caracter ins
pector. 1 que ha passat aquí? Les paraules del meu company 
de Grup, quan ha dit que aquí sovint es feía comedía quant 
que les paraules que es reafirmaven, es contradeien amb eIs 
fets, cree que tenen justesa absoluta. Comedía és aprovar una 
partida i després veure, amb l'excusa d'un retall global de Pres
supost de Capítol 1, que la voluntat manifestada peI Paria
ment queda anul·lada i anul·lada amb aquest subterfugio 

No, no som a un estat policial ni el volem, volem un 
estat de dret, pero un estat de dret ha de partir d'una base, 
que no hi ha d'haver discriminacions, no hi ha d'haver favo-

riti smes, no hi ha d'haver, en definitiva, un lliure joc que per
meti que els més espavilats de sempre continu'in essent-ho, 
i els qui han tengut I'honested at d'acollir-se a la normativa, 
d'una manera directa o indirecta, surtin perjudicats. 

Vostes saben, Srs. Diputats, que dins el debat sobre el 
tema turístic, fa uns mesos, es van ja denunciar situacions 
greus, fins i tot en el cas de I'aplícació de l'articJe 6 de la 
Llei d'Allotjaments Extra-hotelers, aquestes sancions, posa
des a la baixa, sembla ser, no entram en aquest tema, eren 
recorregudes, d'ofici i acceptades, resultava que les sancions 
acabaven en via morta pel fet de no existir a la nostra Co
munitat Autónoma una norma legal sobre inspecció i regim 
sancionador en materia de turisme. Precisament per aquest 
motiu es va instar des d'aquesta Cambra a l'e\aboració d'un 
projecte de lIei que pogués acabar amb aquesta situació que 
ha estat qualificada de nul·litat quant que lesionava un prin
cipi de legalitat. la no existencia de la lIei . Ido bé, aquesta 
lIei, aquest projecte de llei, que nosaltres sapiguem, encara 
no s'ha presentat, encara que, en resposta a una pregunta 
nostra, el Sr. Vice-president del Govern ens notificava que 
seria en aquest Període de Sessions que es faria. 

Bé, tot a<;o només ho dic en el sentit de posar emfasi 
en aquesta necessitat imperiosa. Reafirm, reafirmam com a 
Grup, les paraules justes, ajustades i ben documentades del 
Diputat Sr. Costa, i esperam veure d'aquesta Cambra un vot 
afirmatiu a les propostes que, en definitiva, donen al Parla
ment el protagonisme que ha de tenir. l'artic1e 50 permet la 
creació de Comissions no Permanents, Comissions d'Enques
ta, pensam que aquesta Comissió d'Enquesta no fara cap en
salmada, no sera una Ponencia més en aquest ParIament per 
desviar els temes o posar-los en via morta, que hi ha molta 
feina per fer i que, si podem ajudar des del Parlament, crec 
que .tant el Govern, com, expressament, la ConseIleria de Tu
risme ho podra agraicl esperam, obviament, que les places 
inspectores es pos in rapidament a concurso 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParIamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu, Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo voldria, en primer Iloe, anunciar el vot favorable del 

nostre Grup a aquesta iniciativa del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, lamentar que per fixar la posició del nostre Grup 
i matisar-la adequadament no haguem pogut sentir abans 
l'opinió del Govern sobre aquest tema, pero, en qualsevol cas, 
jo cree que la intervenció del Sr. Costa i els fets, han demos
trat suficientment que no hi ha progressos satisfactoris en 
el camí d'erradicació de l'oferta turística no legalitzada. I 
aquesta manca de progressos satisfactoris pot ser produlda 
per dues raons, o bé per una manca de voluntat política de 
l'Executiu de dur a terme la propia legislació, o bé per una 
incapacitat, per una impossibilitat, perque les estructures fac
tiques, realment, facin impossible l'aplicació d'aquesta nor
mativa. 

En qualsevol deIs dos casos, deis dos suposits, jo cree 
que és bo que aquesta Cambra faci un esfor~, O bé per su
plir aquesta voluntat política inexistent, o bé, en cas d'existir 
aquesta voluntat política, donar suport la voluntat de l'Exe" 
cutiu davant les imponderables que li impedeixen dur a ter-
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me adequadament la política de sanejament d'aqucst mer
caL Mercal que, per altJa banda, es caracteritza, evjdentment, 
per un eJevat grau d'íntervenció, aquí sí que no h1 ha libera
lisme, nO n'hi ha i no n'hi ba d'haver, és a dir. és un lema 
que mass~ sovint ~'ha dis:Ulil en. ~que la mateixa a~bra, 
i les posiclons de I Executlu, mantfestades pel seu Presldent. 
aquí mateix, produiren qualque comentari re: pecte del mar
xisme burgés, per l'elevat grau d'intervenció que l'Executiu 
manifestava (euir davant aquesta qüestió, la qua! co a és ge
neralment comparlida per lot el Diputats d'aquesta Cam
bra. Aixo significa que si estam dins un mercat fortament 
intervengut, s'ha de ser tremendament exigent per tal que les 
condicions imposades per la normativa es compleixin en ter
mes d'igualtat absoluta per a tothom, perque, si no, el que 
es fa és una discriminació intolerable d'un mercat, aIla on 
a uns se'ls exigeix un límit, i als altres no se'ls exigeix cap 
ni un. 

Pero no només per aixo, hi ha altres coses. En aquesta 
Cambra s'ha comenc,:at a xerrar, i vull recordar que va ser 
una de les iniciatives del nostre Grup, després del debat so
bre Turisme, es va comenc,:ar a xerrar deIs drets deIs turistes, 
de l'elaboració d'un codi deIs drets del turista, jo crec que 
en aquest camÍ hem de posar un accent també, que és im
portant mantenir un adequat niveIl de qualitat que adequa
dament i paral·lelament la qualitat de I'oferta turística que 
tots estam d'acord de caminar cap a ella, s'introdueixi tam
bé per aquesta via. 

En conseqüencia, i per totes aquestes raons, el Grup Par
lamentari CDS donara suport a la iniciativa del Grup so
CIALISTA. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
He escoltatamb molta atenció el que ha dit el Sr. Cos

ta, perque realment del que diu la Proposició no de Llei, ben 
poc se'n podia xerrar, pero el Sr. Costa ens ha comentat, ens 
ha recordat que eIs Estatuts diuen que tenim capacitat per 
legislar en materia turística, i en base a aixo, proposam co
ses per poder executar en materia turística al Parlament, així 
coro diu l'Estatut. 

Ens ha dit el Sr. Costa que en base a la denominada 
«Llei d'amnistia», la Llei Extra-hotelera, segons I'artiele 6 que 
estableix sancions a propietaris i a tour-operadors, pero que 
no s'apliquen, perque n'hi havia 67.000, i ara n'hi ha 100.000 
d'il'legals, amb el mateix, ha coincidit el del PSM, i el ma
teix ha comentat, em pareixque el Portaveu del COSo Bé, aixo 
vol dir que si n'hi ha més d'il·legals, vol dir que se'n fan més 
deis que té possibilitat el Govern amb els seu s inspectors per 
Poder-los aturar abans d'hora. 1 després veurem a quina con
clusió arribam amb aixo. 

Després el Sr. Costa ens ha explicat el del «Decret Cla
dera 1I», i jo sabia que tenia molta capacitatde feina, perque 
abans de dinar, que he esta! preparant aixo, ciar, com que 
anava embullat amb les altres lleis, és que no hi ha res a dir, 
o sigui, és molt senzil!. 1 ens ha comparat I'il·legal amb el 
legal i ens ha dit que hi ha una incoherencia entre el que 
s'exigeix per una banda, via legal, i el que es permet als al-

tres que és l'il·legal, no hi ha cap incoherencia, uns són le
gals, i els altres són il·legals. La incoherencia seria que hi 
hagués coherencia entre el legal i l'il·legal, com que hi ha
gués coherencia entre un estanc i un senyor que fa contra
ban. Són dos temes completament diferents, hi ha d'haver 
incoherencia. 

l, per una altra banda, el Sr. Costa ens ha dit que té 
notícies d'un o d'un parelI apartaments turístics, i que la Con
selleria no aplica els límits alts i que no aplica, en una pa
raula, que en té notícies, i com que en té notícies, ala!, Pro
posició no de Llei cap al Parlament. 1 així ho acabare m 
d'arreglar. 

El CDS ens ha anunciat el seu vot favorable, perque diu 
que no hi ha camins satisfactoris per manca de voluntat po
lítica. No és ver. No és ver. No hi ha manca de voluntat po
lítica i s'ha demostrat, s'ha demostrat, perque hi ha 100 ex
pedients, que 100 expedients amb una mitjana de 300 places 
per expedient són 30.000 places , voluntat, n'hi ha. Tal vega
da, el que no hi havia eren mitjans, i llavors veurem que passa 
amb aixo. 

1 diu que hi ha una discriminació, efectivament, entre 
uns i els aItres. Estam d'acord, Sr. Quetglas, hi estam d'acord, 
hi ha una certa discriminació entre el que és legal i el que 
és il·legal, a posta es persegueixen els il·legals i a posta es 
persegueixen també els contrabandistes. i els estancs, pagant 
el seu impost, ja estan llestos de feines. 

Pero, quin és el tema de la Proposició? el tema de la 
Proposició ve motivat, i en aixo sí que estic d'acord amb el 
Sr. Costa, per una problemat:ica, i hi es tic d'acord, que l'ha 
definida molt bé, una distorsió de la demanda. Aixo esta 
molt ben definit. Efectivament, els apartaments, els allotja
ments extra-hotelers poden ser d'una serie de elasses. Podem 
tenir els que són legals, vull dir, tenim els apartaments turís
tic s legaIs que sóri aquests apartaments que es venen, els que 
s'oferten, els que són als catalegs, els que són dins unes nor
mes, etc., ete., els legaIs. EIs apartaments il·legaIs, aquells que 
no tenen ni permís previ, ni permís d'obertura, i es venen 
i són a catalegs, etc., etc. 1 llavor hi ha uns apartaments en 
situació iJ.\egal, que són aquells apartaments que tenen, tal 
vegada, informe previ, que no tenen el permís d'obertura, pero 
que el tramiten, que sí que efectivament es venen, pero que 
es venen dins unes normes, que compleixen les normes, que 
es poden legalitzar, aquests tampoc no són legals, pero es 
troben en una situació il·lega!. Bé, i segons la seva Pro po si
ció no de Llei, tant paguen justos com pecadors, o, més ben 
dit, tant paguen els del pecat venial com els del pecat mor
tal. 1 hi ha molta diferencia. 

La problematica, efectivament, s'ha coincidit per part de 
tots els Grups, el nostre també, evidentment, és que es pro
dueix una venda il·legal, una distorsió del mercat, una com
plicació d'aquest mercat, una competencia deslleial, etc., etc., 
i bé, en aixo, efectivament, sí que s'ha d'actuar i s'ha de te
nir la voluntat política per actuar, i es té la voluntat política 
per actuar, la prova és que s'han fets 100 expedients, i fins 
i tot n'hi ha 40 de sancionats, per un Consell de Govern de 
fa 15 dies, 3 setmanes, no em record exactament. Aixo vol 
dir que sí, que efectivament hi ha aquesta voluntat i que es fa. 

Pero, bé, és el Departament d'Inspecció el que ho fa, 
i si no en fa més deu ser perque no n'hi ha més o perque 
no pot pus o perque té les seves funcions ja plenes. Pero 
aquest és el marc de I'assumpte, i en basxe a aquest marc 
i en base al «Decret Cladera ll» i en base que hi ha una 
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incoherencia enlre I que és legal i el que é il .lega l i en belse 
que els ESlatll t donen a aq ucst Parlamenl una capacital per 
poderlegislar en materia LUríslica, va i resu lla que el socia
ti tes ens presenten una Prop sició n de Llei perque e cons
tituei 'í, primer pum, una C nlissió d Enql1e ta d acord amb 
el que prevcu l'anide 50. 

'arri le 50 preveu que es poden crear ami J ns, les 
perm t, el que no fa és aconscllar que es facin omlS IOn 
p.recisament per execuLar el que són coses de fun i · n ' exe u
ti ves, I coses de func ian de govern, el que és clarí sim, 
elaborar un e tudí és 110 so!ament orientar e! Govern, é 
governar des (l'tln punl de visla de funcionari de l'Execuliu . 
i jo cm em par!arnentari ·.d 'aquesra Cambra, pero n em 'ent 
fUJ]Cionari de cap Conselleria per haver d'anar a fer e tudís. 
Els estudis els faig al Ministeri, a l lIoc que lenc com a fun
cionari, no els frug aquí. 1 aquí em d iuen que s'ha de crear 
una Comissió perque els que hi participin , i a mi m'agrada
ria molt no participar-hi, i a posta no Ii donarem suport, 
és que elaborem un estudi, o sigui, que a més arnés ens han 
de rer fer feina . No abeb, no. 

Aquí, Sr. oSla, el seu 'ubsconsciem I' ha trai't . Jo ja Ij 
dei a abans de dinar, no importa preparar aixo lanta estona, 
des de les dues esta amb aixó, no importa, i lIavor , llavors 
ens surt el que en urt . És a dir é ciar que d'aquesl Parla
ment hem vOlgul volar gran, aixo és ciar, I'autopista d'!nca, 
el lúnel de Sóllcr, etc., ete., bé, és que aixo era una pas a, 
pero és que ara ja hem de fer més, no, ara ja hem d'cxecu
lar, é a dir, ara ja hem d'elaborar estudi , i d'aquí un p c 
mé hi durem liralínies i durem compassos j haurem de fer 
de tOl, no, aixo ja no és aixÓ. Una cosa és governar, I'allra 
cosa és exeeutar, I'altra ca a é orientar, controlar, dirigir,. vi
gilar, toí aixo es ta bé, ara, executar, el que es diu fer fei 
na , no és cosa d'aquesl . ParlamenL 

Aquí ha quedal ciar que el Partit OC1A I TA, a mb 
aquesta Proposició no de Llei, ha volgut pas ar per bon al·IOl, 
per suposat, perque sempre hi passa, pero, a més a mé , per 
reiner, i aix0 tampoc no em va bé. No ha trobem e lrany 
llavors, no trobem estrany que aquest Pa rla ment esligui 
col·lapsat, i com no hi ha d'estar, col·lapsal? Si ara feim una 
Comi sió d'aque te d'enquesta, en base que un article 50 diu 
que podem crea r una omissió que pOI quedar di a lta o 
que quedara djs alta i no ha arribat a les conclusion , que 
no hj hauria arribat aquesta, quan acabi la Legislatura, en 
trobam amb els grups minoritaris, que ja els tenim, només 
són tres, i ja els tenim un a cada una d'aquestes Com is ion. 
Com que un és d'Eivissa i un al tre és de Menorca, i un altre 
esta al Consell Insular, resulta que quan aquesta ami sió 
es reuneix llavor I'hem d'aixecar peque n'hi ha una altra. 
1 aquest é un problema que tenim. ho estam discutint cada 
dia. 1 que hem d'anar aixecant Comission continuamenl per
que hi ha Ponencia i tal, i parlam de crear una ponencia 
que faci feina com els funcionaris. de quinze o vint perso
nes, o dis et, les que siguin, per fer feina quan tOIS els ¡ns
pectors no erveixen per fer-Ia. No trobem estrany que el Par
lament, amb aquesta manera d'actuar en quedi coJ.lapsal. 

Nosaltres, efectivament, ens oposarem, pero ens opas a
rem perque la Conselleria ho faci. Nosaltes ens 1ú oposarem, 
perque creim que no és una funció d'aquest Parlament. El 
Parlament no ha de fer Comissions per elaborar estudis ni 
enquestes. Punt primer. 1 crec que ha estat demostrat aro
pliament amb raons. 

El segon punt que plantegen és que s'autoritzi aquesta 

ami ió per so l·licitar de qual evol Admini tracio Públ ica, 
lOta la documentació, comparei; ellce , cte., etc. i, a més, ela
b rar un esl udi. I resulta que en Iloc (l'anar a cercar le da. 
de al p ble, fcim venir les dades del poble de cap aquí amb 
comparei ence ,aixi i q ue no acabarem mai. Primera. 

Segona, , n és I'estructu ra del Parlantenl pe r poder fer 
ruxó? Una compareixenea d'un balle dur tants el problcmes, 
lant de e t cOIl1 la comparei enea d'un onseller. Hi ha una 
diferencia hi ha ! O onscllers, pero hi ha. 50 balles. om 
poclem acabar mai amb aq uesta feina? No tenim e truclura 
per poder-la fer. I Il avor , en canvi, perque un dia a un ban 
senyor e ti ocorre clemanar que c mpareixi e! Governador 
o el Delegal de l overo aquí, ' rgani tza un sarau que vaja, 
no hi ha qu i s'ac1areixi, home, no. No pOI ero Podem dema
nar dades, pero no podem demanar compareixence de ba
lles a el'altfes a utoriLats que ajudin a determinar el nombre 
de place. No lcnim estructura, com que no tenim e truct ura 
i , a mé , és una funció del Govcm, també en opo arem al 
punt segon. 

1 el punt tercer, que una vegada elaborat aquest estudi 
s'elevin les conclusions, així com les propostes de resolució 
corresponents. No p dern donar supon mru el punl tercer, 
per una raó, perque és que i es fes aquesta Comissió d'en
questa no tendria conclu ions ma i, nornés demostraria la pro
pia incapacita t del Parlament per la falla d'eslTuclura per po· 
der realitzar estudis d'aquesr Lipu . Nosaltres no Lí podem 
donar supon m ai, perque cada v.egada, el tre'ball del Parla
ment sera tanl lent, d'aquesta omissió, seria tan lenl, que 
donaria lcmp a con lruir-ne de nou i que lambé fossin iHe
gal , i no acabaríem mai, ni en aquesta Legislatura ni a la 
següent. 

Ara acabo, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Li deman que vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies. Sr. President. 
Com que el President em diu que acabi, acabo, pere 

ens oposarem al tercer punt, també, per coherencia amb e: 
que hem dit, i perque tanmateix no treurem conclusions pe, 
molt que ens hi endeutem. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Costa, per replica. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Moltes de gracies, Sr. President. 
En primer lloc, agrrur el suport deis Grups que així h( 

han manifestat a aquesta Proposició no de Llei que creio 
for9a constructiva per a la nostra Comunitat i que, a més 
afecta un sector que és el més important de les nostres illes 
el sector turístico 

A! Sr. Capó, jo ti voldria dir una cosa que el fes refle 
xionar, que m'encantaria viure al món de felicitat que vil 
ell, un món alIfl on la feina és un esforc; tremend que ni 
hauria de ser l'objecte d'aquest Parlament, i supos que taIll 
poe del Govern, perque, en realitat, esperem que tot s'arreg 
sota l'aptica del tiberalisme mes salvatge i que, en realita! 
el tema dels apartaments iHegals és una molestia que no ha~ 
ria de ser objecte d'aquest Parlament, perque ni afecta la nO! 
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tra economía, ni afecta la nostra Comunitat ni afecta els sen
yors Diputats, per tant, no sé per que fer aquestes Cornissions, 
que només són pesades, que s'hi ha de fer feina, perdre-hi 
el temps, i, en fi, són coses humanes i que són més avall 
d'allo que haurien de ser els Diputats d'algun Grup Parla
mentari, almanco. Nosaltres venim aquí per fer feina, hi som 
per aixó, per fer un control del Govern, un control que es 
fara a través d'aquesta Comissió, si s'aprava, i que estam se
gurs que al Govern no li agrada mica. 1 n'estam segurs, per
que té la Conselleria plena de sol·licituds de legalització 
d'apartaments que no es poden fer amb les L1eis i els De
crets aprovats pel mateix Govern, i té la Conselleria plena 
d'aquesta documentació, i sap perfectament el Sr. Conseller 
I'oferta que no és legalitzada en aquests moments, perque 
cada dia, a la Conselleria hi van senyors, que no són ni un 
ni dos diaris, per intentar legalitzar una oferta que fa anys 
que es traba fora de la legalitat. 1 no és per desconeixement, 
és perque és inaplicable per aquesta Conselleria d'un Govern 
de dretes, sense que hi hagi una revolució a la dreta d'aques
tes i\les, perque els afecta directament a alió en que són par
ticularment sensibles, que és a les seves butxaques. 1 aquest 
és el tema precupant, aixó és el que preocupa d'aquest Par
lament, que vos tes coneixen perfectament quina és l'oferta 
no legalitzada d'aquestes illes, peró no actuen, a pesar que 
la coneixen. 1 que, a més, sota un encobriment d'una supo
sada feina, que hi és, en aquest ParIament, diuen que s'hi 
oposen. 

Miri, Sr. Capó, en aquest ParIament, efectivament, al
gunes vegades pareix que perdem el temps, jo cree que mai 
no el perdem, tot el que fa aquest Parlament que és avalat 
majoritariament pel poble de les nostres illes, no és perdre 
el temps, nosaltres som e1s representants legítims, i li die més, 
el eonjunt del sector turístic, la majoria del sector turístic, 
sobretot aquell que es troba dins la legalitat, comen<;a a es
tar irritat de bones paraules, al manco irritat, perque és molt 
polit i molt divertit venir aquí a fer un discurs buit, que no 
diu res, pero és molt difícil, Sr. Capó, quan voste té un ho
tel que ha de tenir un personal i reunir unes mesures molt 
estrictes, que davant tengui uns apartaments que tenen dues 
dones de neteja, que ni tan sois tenen una recepció, sinó un 
hall, amb una pissarra posada a l'entrada i que venen aquests 
apartaments al 500/0 del preu que ha de cobrar un hotel per 
ser mínimament rendible. 

No es pot frivolitzar sobre un tema tan important, no 
es pot frivolitzar, i sembla mentida que siguin tan frívols amb 
una cosa que afecta tant les seves butxaques. Jo estic segur 
que el Conseller no ho sera tant com el seu Grup. N'estic 
segur, perque el seu coneixement del sector fa impossible que 
sigui així. Jo només desig que, efectivament, aquesta Prapo
sició no de L1ei s'aprovi per al bé del sector turístic de les 
Illes Balears i perque estic conven<;ut que vostes són incapa
r;os, per les seves propies contradiccions, de dur a terme alió 
que diuen les lleis i, per tant, de fer que aquest estat sigui 
de veritat un estat de dret. 

És molt polit dir paraules sobre que no es vol ser un 
estat policial, pero les lIeis no es fan per sortir al ButlIetí 
de la Comunitat Autonoma, no és aquest l'objecte de les lIeis, 
les lleis més injustes són aque\les que no s'apliquen, perque 
~reen discriminació entre els ciutadans, ciutadans de primera 
I de segona, feim lleis molt dures per a aquelIs que no sÓn 
els nostres amics, i no les aplicam a aquells que són els nos
tres amics. Ajxo, senyors de la dreta, és el que passa al sec-

tor turístic, i si es crea aquesta Cornissió, tal vegada tenguem 
proves que aixo és així, tal vegada en tenguem proves. 1 tal 
vegada aixo no els agradi. 1 com que a vostes no els agrada, 
jo estic segur que la majoria d'aquest Parlament encerta quan 
diu que dóna suport a l'aprovació d'aquesta Proposició no 
de Liei. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Capó. Per replica, té la paraula. 

EL SR. CAPO r GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument, perque no vull fer un altre discurs, aquí, 

ni molt manco. Jo només volia dir que sí, que efectivament 
jo visc fdie;, i m'agradaria viure-hi molt més, és clar, i si no 
ha dit aixo, perdoni, és el seu problema. 

No he parlat de liberalisme salvatge, tampoc no he par
lat de socialisme decimononic, que quedi clar. 

1 tampoc no he parlat que aquesta Comissió perdés el 
temps, he parlat que aquesta Comissió no té temps, és dife
rent. No perdre el temps, el temps no es perd, el temps pas
sa, el que a vegades es diu a la pagesia és que «es perd la 
Het pasturant», i aixo no ret. 

r després, si voste diu que no és bo que davant un hotel 
que té despeses, que és legal, hi ha uns apartaments, i no 
sé que, perdoni, pero per aixo no importa dur una Proposi
ció no de ·Liei aquí, no importa fer una comissió de quinze 
persones ocupadíssimes, i no importa haver de fer tota aques
ta feinada que tanmateix no ens dura enlloco Ha denuncii, 
i, si la Conselleria no ha actuat, la interpel·li, i li digui, es
colti, aquí hi ha els apartaments A, B, C, DiE, i a més 
són al carrer Z del poble Y. Vosté actul, i, si no, pregunta 
primer, interpel·lació i, per que és que als apartaments A, 
B, C, D del carrer Z i del poble Y, no hi han anat ni han 
actuat els inspectors? 1 ja esta. 

I de frivolitat res, ens preocupa moltíssim, ens preocu
pa moltíssim el tema, pero ens preocupa tant que el que vo
lem és resoldre'l, i l'ha de resoldre el Govern, que és qui té 
rnitjans, el que no volem és estar passant, he dit passant, 
el temps en una Comissió que no arribara a cap conclusió. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, aquesta Presidencia vol recordar als Srs. Diputats 

que, fent una interpretació amplia de l'article 165, -no, no, 
bé, un momentet-, aplic el punt 3r, que diu que donara un 
temps de ~ minuts per fixar la posició. Jo deman als Srs. 
Diputats que s'atenguin a fixar la posició. 

Té la paraula el Sr. Conse11er. 

EL SR. CONSELLER DE TUR1SME (Jaume Cladera 
Cladera): 

Gracies, Sr. President. 
Jo crec que el tema que ha praduit aquest debat és im

portant, és prou important per a l'economia de les Illes, pero 
per ajudar a aquesta Comissió que ha de fer feina, voldria 
donar una serie de dades. 

En primer 110c, voldria dir que s'ha de desmitificar el 
tema de l'oferta il·legal, perque en aquest Parlament, cada 
vegada que tractam de turisme, surten determinades perso
nes a donar xifres de l'oferta il ·legal, i tant els és dir 64.000 
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com 100.000, i jo som el Conseller de Turisme, que teorica
ment és qui esta més informat, i jo no sé quantes n'hi ha, 
d'il·legals, perque si ho sapigués hauríem acabat ja, estarÍem 
al dia. Vul! dir amb tot aixó que jo crec que es mitifica mas
sa I'assumple del apan am nl S il ·legals. A mi m'agradaria que 
els propo anl d'aque la (' mis ió ens poguessin aclarir que 
és el que cercaran , perque . i de prés s'han de justificar cer
cant dcte11l1inade cO. e ', aq ue Le les sabcm LIS. . S a dir, 
a mi rn'agradaria que I repre cntanl del Partit LALiS-

A e peci ficis que é el ue enl éu pel o fen a ¡¡ ·Iegal, perquc 
hem de abc'f, quan hagim de demanar que ha fel aque [a 
Comi 5i6, que pel' cerl, di t de passada, r. 'osla, m'agrada
ria que determinas uns lcrmj nis, vo le que ón lan afió -
nat a po ar Lermini ', no . eria de Illé que, ja qu e c nver
teixen en l'Executiu d'aquest Parlament, no matin 
Montesquieu i diguin, no posam terminis, feim la Comissió, 
ho feim com i quan volem, perque vostes s'estan convertint 
en un poder incontrolable. Vostes són oblígats; com a bons 
demacrates, a posar-se uns terminis, perque, com que l'opo
sició, en aquest cas, és nnnoritaria, no els pot imposar aquests 
terminis. Si vostes de bon de ver volen fer una Comissió en 
el sentit més estrictament legal, jo crec que vostes ens han 
de dir, que és el que enlenen per il·lega l, quins són els objec
tiu' d'aquesta omissi6 per determinar I'oferta il·legal, quin 
pressupost tenen de dietes, de na Jla[s i d'estudis, quins se
ran els terrrunis per dur le conclusion a aquesta Comi sió, 
que aixo és el que es demana a un govern, i vo tes, des del 
moment que es converteixen en govern, cree que de qualque 
mariera tenen l'obligació de contestar. 

Per altra banda, aquest Parlament, i en aquest moment 
aixo esta bastant de moda, jo crec que abusa d'aquest tema 
famós de dir que a un e' ls tracla d'una forma, i a uns al
Ire , de I'altra. Al Debat de Politica Thrística va resultar que 
aquí dins sorlia cada dos per tres que als hoteJers instal·lats 
se' ls donava un tracLe, ara resulta que aquí defénsen vostes 
e1s hotelers instal·lats, perque hi ha una oferta il·legal, i vos
tes diucn que el Govem protegeix I'oferta il·legal. Pero COI11 

quedam, a qUl pro[egeix el Govem, al hotclers, a I'oferta 
i)·legal, o els protegim a lot? Jo el agrruria, ja que han 
passal temes d agradables en aque t Parlament, que amb 
aque [ leDla fóssim molt, re pecluos i no arribas a l punt 
de passar el que ha passat a Madrid, que anem una mica 
alerta, perque sempre és desagradable no poder demostrar 
certes coses. 1 es fa violent. El que passa és que després que
den les paraules, i I'honorabilitat de les persones queda on 
queda. 

1 respecte del petit detall de l'estat policial, jo només 
li voldria dir una cosa, a una persona, quan li posen una 
sanció, hi ha una cosa elemental en un estat de clret, que 
és que té dret de fer un recurs, tan senzil l eom aixó, 110 bi 
pot allar la policia aULomiltica.l11enl a executar una sanei6 del 
tipus que sigui, hi ha une vies adntini tratives, i una de fo
na mental és el recur ·. A aixo és al que em refería. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Costa. Té la paraula. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Moltes de gracies, Sr. President. 
Bé, el debat s'allarga, no em pensava que fos tan llarg, 

pero cree que mereix que es contesti al Sr. Conseller de Tu-

risme, dcsprés de les seves afirmacions. Bé, jo quan escolta
va el seu discurs, semblava que escoltava la seva dimissió, 
el seu Iliuramenl de papers per la incapacitat que ha tengut, 
durant cinc anys per no saber, tan sois, quina és l'oferta il·le
gal en aquestes illes, perque ha fet un reconeixement d'aixo. 
r un cant al fet que el Govern d'aquesta Comunitat és mino
ritari , í. miri, i é millo rita ri que prenguin les me ure ' quc 
lrobin perr inc11l , perq llc la majoria d'aque [ Parlamt:nl , en 
alguns teme I es ro a d ae rd , i la majoría d'aquc t Parla
mem, Sr. ladera, represen la la majori a ele! p ble de le no 
trcs illc , i, a més, mai n demana que actui' fora de I'orde
nament jurídico Vostes tenien oportunitat de fer les esmenes 
que volguessin a aquesta Proposició no de L1ei, el que vo
lem fer nosaltres ho deim a la Proposició, j no tenim per 
que explicar res més i molt manco a voste. Si de cas al Par
lament ho haurÍem d'expliear, pero com que ningú no ha de
manat aquesta explicació, ja li ho direm quan facem aques
ta Comissió d'Enquesta, i li direm exactament que és el que 
volem. 

De totes maneres, ti avan<;:aré alguna cosa. Oferta no le
galítzada és aquella on no hi esta, aixi de impJe. Aquella 
que no Lé autorització de la on eLleria i que no compleix 
les lIeis rete per la on elleria de Thrismc de la nostra Co
munitat en aqucsls moments. Aquesta es I'oferta iJ·legal, no 
altra. No és altra, no sé si és que voste ja fa distincions en
tre l'oferta ¡¡·legal, aquells que no han presentat els papers 
i aqueIls que els han presentat. Miri, si voste fa unes lleis 
molt dures i són difícils de complir i que després els que han 
fet els apartaments no s'hi poden acollir, aquestes també són 
il·legals, és que jo he sentit el seu discurs i és maquiaveIic. 
ll·legals són aquells que no han presentat e!s papers, els que 
presenten els paper malgrat n.o compleixin le mesures que 
vo te i Li insi tese que ha estat voste, ha dictat a la nostra 
Comunital, aque t el podem dcixar. No enyor. 1l ·legals ho 
són tots, el que no tenen la c9ncessió, els que no complei
xen estrictament la legalitat vigent dins de la nostra Comu
nitat. Perque si no, el que feím és rompre l'estat de dret que 
voste diu que ha de ser, I'e tat de dret, precisament és la iguaJ
tat d'oportunita[ de tot els cimadans, i no és suficient, Sr. 
Cladera, que hagi entrat un expedíent a la Conselleria de Tu
risme, aquest expedient s'ha de resoldre, i vostes tenen expe
dients de fa anys dins la Conselleria, i no els resolen, perque 
no poden, perque no compleixen les condicions. 1 voste ho 
sap aixo_ 

I jo no puc determinar exaCLe I'oferta il ·legal de le no 
tres illes, peró voste sap que en aque ts momen[s upera les 
200.000 places, supera les 200.000 place, si no, intenti fer 
un quadre amb les entrades deis aer ports de les no Ire i1Ies, 
tal vegada aixo Ii doni alguna xjfra que el pugui orientar. 
Faci els quadres de les seves xHres, de les seves estadi tiques. 
Aixa el pot orientar en alguna cosa. 

I.;oferta il·legal és moJt preocupant, és un tema greu i 
no es pot rrivolitzar, per lant, jo cree que é absolulament 
necessarí, ja que el Govern no ha ha sabul fer, que no ho 
ha volgut fer que el Parlament imenti fer-ru feina, i ajudar 
el Govern a fer-ho. L aixo és el que farem si la majoria hi 
esta d'acord. 

Moltes de gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 
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Ek SR. CONSELLER DE TURLSME (Jaume ladera i 

CJadera): 
.. ·Sr. President. 

'Jo, Sr. Cos~, esper que voste lrobin les 200.000 places. 
!'eró esper que no abusin de la majaría quan no les trobin, 
i la Cornissió hagi de dir, bé, que n'ha trobades X, molt 

pOques. 
Tom al tema de la il·legalitat. Miri, el tema de la il·le-

galiLat, i ho ha explical el Sr. ap6, nosallres entenem que 
són i1 ·legals aquells apartaments que es comercialitzen amb 
uD nom comercial, a través del canal que sigui, i na podem 
mal Cicar-nos amb aquell aparl.ament de dos o tres aparta
menls que es lIoguen dues o tres O cinc o si vegades. 
D'aquests apartamenl és practicament impossible, n O hi ha 
manera. 1 I'única via que hi ha per delectar els il·legaLs és 
a través de I'anali i deis rulletons que publiquen el tour
operadors perque no cree qu hi hagi, a Ba lears, cap ern
presari que encara s'hagi dedi,cal directament a comercia lil
zar el eu producte, almanco jo n cn conec cap, tot el 
empresaris comercialit lcn el eu produclc a travé del ' lour
operadors i, per tant, és una ~ l1l ciad sima per poder (ro
bar el apanamcnts il·lcgals, a través del [ullel ns del l Ul"

operadors. 
No cree que en trobin cap, miri que li die, cap fora deis 

canals d'intermediació deis tour-operadors. I, de tates for
mes, li torn a repetir que jo cree que el tema és important, 
i que a nosaltres, a la Conselleria de Turisme ens agradaria 
que es troba sin el necessari per acabar d'una vegada amb 
aquesl lema. Pero crec que sc'n dura una sorpresa molt grossa 
quan es posi al fronl d'aquesta omis i6 per investigar, crec 
que se'n dura una gran sorpresa. Els vaig intentar dir I'alu'e 
dia, en pla informaliu, a la omissió, els vaig intentar dir 
que nosaltres tenim, a la Conselleria dades suficients per Olés 
o manco coneixer com es troba el tema, i crec que se'n du
ran una gran sorpresa. De totes formes, que quedi ciar que 
m'agradaria, independentment que tengués raó o no en el que 
die, que tenguessin sort en la seva gestió. 

1 quan li dic que a mi no m'ha de donar cap explicació, 
des del moment que vostes adopten una mesura de tipus go
vernamental, jo, en 110c de ser el Conseller de Turisme, he 
de ser, si es que puo, un parlamentari de l'oposició, i he de 
demanar explicacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, Sr. Costa. No hi ha lloc arnés intervencions. 
Passam a la votació d'aquesta Proposició no de Llei, re

gistrada amb el n? 774/88, presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Per tant deman, Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor, es volen posar deets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? 
Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació; Vots a favor, 30; vots en contra, 

29. Queda aprovada aquesta Proposició no de Llei que aca
bam de sotmetre a votació. 

1I.- 2) 

Passam a debatre la Pro po si ció no de Llei registrada amb 
el n? 762/88 presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, 
relativa al Fons de Compensació [nterterritorial. 

- ~ 

Per defensar-la, té la paraula per part d'aquest Grup, 
el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS; 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si un tema hi ha que hagi fet correr rius de tinta en 

aquestes illes, aquest és el tema de la financ,:ació de la Co
munitat Autonoma. Declaracions, repliques, contrarepliques, 
han estat una constant d'aquests anys d'Autonomia a la nos
tra Comunitat, i és logic que sigui així. La financ,:ació és la 
clau de qualsevol Autonomia, dit en unes altres paraules, no 
hi pot haver autonomia política si no tenim autonomia fi
nancera. 

Després dis u\irem com 'administren aquestes finances 
i quina gestió es fa del d iners públic , pero allo que és in
controvertible és que es necess ita una fil1anc,:ació suficient per 
mantenir uns serveis que es donen i per crear-ne, si cal, uns 
de nous. 

Jo voldria deixar ciar, ja, de bon principi, que no és el 
nostre proposit avanc,:ar avui, amb la discussió d'aquesta Pro
posició no de Llei, el debat que sobre la financ,:ació de la 
Comunitat Autonoma s'ha de produir dins aquest Període 
de Sessions, i sembla que sera la setmana que ve, en concret. 
Ni buidar tampoc de contingut aquella Ponencia, aquella que 
hauria d'estudiar la possible diferencia de greuges compara
tius en el sistema de financ,:ació de la nostra Comunitat Auto
noma i que, per cert, continua estant en embarrancada per 
manca de documentació, i que nosaltres pensavem que tenia 
un important paper a jugar a l'enfocament que creim que 
s'ha de donar a aquesta qüestió. 

Es un fet, Sres. i Srs. Diputats, que difícilment es posa
rien absolutament d'acord en l'actitud que ha de tenir la Co
munitat Autonoma davant l'Administració Central a l'hora 
de negociar la-financ,:ació o la reforma d'aquesta. Les postu
res d'un seran tatxades de fomentar el victivisme, la d'uns 
altres de ser sentinel·les de Madrid, i a més de nacionalisme 
irredemptista. En all0 que sí ens podríem posar d'acord és 
en una serie de qüestions prou importants, i d'ac,:o es tracta 
avui. 

La primera qüestió és que difícilment es podra aconse
guir una postura forta i entenem forta per eficac,:, sense in
tentar arribar a les més altes cotes possibles d'acord entre 
els diferents Grups Parlamentaris d'aquesta Comunitat, i a<;o 
per una qüestió obvia que té molt a veure, evidentment, amb 
el joc democratic de majories i minories, no sois d'aquest 
Parlament, com és obvio 

Segona qüestió, és possible arribar a I'acord que l'ac
tual Llei del Fons de Compensació Interterritorial és, diguem, 
millorable per usar qualificatius diplomatics? Nosaltres pen
sam que, escoltades les diferents intervencions que s'han do
nades a la Comissió d'Economia i Hisenda, davant les dis
cussions que ja s'han dut sobre el tema del Fons, ningú no 
estaria disposat a afirmar que la Llei és irnmillorable i que 
beneficia o tracta adequadarnent la nostra Comunitat. Nin
gú. Uns la qualificarem de discriminadora i entendrern, di
rem públicament que perjudica, certament, de tal manera que 
en nom d'una idea concreta de solidaritat, allo que fa és no 
tenir en compte problemes concrets, i ar;o provoca el col·lap
se financer de determinades ComunÜats Autonomes, la nos
tra entre elles. Pero en ac,:6 no ens avindrÍem. Tots, pero po
dem reconeixer deficiencies en el seu contingut i, si més no, 
una discutible fórmula de deterrninació deis pcrcentatgcs que 
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juguen a l'hora de fixar les quantitats a percebre per cada 
Comunitat Autonoma. Es tracta adequadament el fet insu
lar en tot alIo que comporta de duplicació, triplicació de ser
veis amb el consegüent encariment? Com s'ha de tenir en 
compte que les nostres illes, pel fet d'estar abocad es a un 
practic monocultiu turístic, arnés d'una població de dret, a 
la qual hem de donar uns serveis, tenim també una població 
de fet que, vulguem o no vulguem, gaudeix i exigeix aquests 
serveis? Es la renda per capita significativa de la situació real 
del conjunt de la població de les Illes? No creim, ja ho he 
dit, que sigui el moment oportú per entrar en avaluacions 
de com han de canviar les diferents variables que entren a 
l'equació que dóna el percentatge de participació de la nos
tra Comunitat Autonoma en el Fons de Compensació. 

Ni hem d'entrar a discutir ara si les aigües interinsulars 
s'han de computar com a territori de les Illes, com sosté algú, 
a efectes de fer créixer aquesta variable, ni si s'ha d'entendre, 
ates que és tota la població de fet que exigeix i se n'aprofita, 
deIs serveis que la Comunitat Autónoma ha de donar, tam
bé s'ha de tenir en compte aquesta població, aquesta realitat 
i molt més en l'horitzó de l'Acta Unica amb la qual, qualse
vol ciutada de la Comunitat Europea podra exigir percebre 
els mateixos serveis que percebem nosaltres. 

Sres. i Srs. Diputats, el turisme és el motor de I'econo
mia de les Illes, s'ha dit, s'ha repetit mil vegades fora i dins 
d'aquest Parlament, i no precisament per part nostra. Aquesta 
Autonomia, cada vegada més poc diversificada i, per tant, 
més fragil i més dependent, té com a conseqüencia una serie 
de problemes que afecten la qualitat de vida deis ciutadans, 
a la vegada que serveix d'aportació importantíssima a l'Estat 
a l'hora d'equilibrar la balan<;:a de pagaments. Si no es té 
en compte, a l'hora de calibrar la qualitat deIs serveis que 
ofertam als ciutadans, es produira, ja es fa, una inflació 
d'aquests serveis. Si no augmenten els serveis en-tanf que aug
menta la població real, la població de fet susceptible de fer
ne ús, estarem de fet, deteriorant el nivell de vida, la qualitat 
de vida per als nostres ciutadans i, a la vegada, deteriorant 
l'oferta al turisme, a un turisme de cada vegada més exigent 
d'aquests serveis. 

la ho deiem, quan altres vegades hem comentat que no 
sempre es poden equiparar renda per capita amb qualitat de 
vida, amb serveis rebuts. És un fet que som la primera, de 
les primeres Comunitats Autonomes quant a renda, pero la 
n? 12 quant a qualitat deIs serveis cap als nostres ciutadans. 
La renda per capita, per altra banda, considerada de forma 
importantíssima i com a factor negatiu a l'hora de fer el re
partiment del Fons, és una dada que facilment pol induir 
a error. Permeti'm que recordi aquí una anecdota que vaig 
explicar fa dues setmanes, tres, a la Comissió d'Hisenda ra
llant precisament de renda i d'estadístiques. Hi ha a Menor
ca un senyor terratinent que té gran quantitat de llocs, fin
ques, i un pages del meu poble sol comentar sempre, en un 
to molt seriós, entre jo i aquest senyor, tenim més de qua
ranta llocs. Deducció estadística, en tenen vint perhom, pero 
no és ver, aquell senyor en té quaranta, i el pages no té on 
caure mort. 

Pero no entrem ara a definir com ha de ser la nova llei. 
Contentem-nos arribant a l'acord que és important fer-ne una 
de nova i que s'ha de fer amb audiencia previa de les Co
munitats Autonomes. 1 com que pensam que aquesta és una 
qüestió fonamental, consideram imprescindible que sigui el 
nostre Parlament qui, una volta discutida la proposta que 

el Govern faci, la millori, I'assumeixi, si cal, implicant totes 
les forces polítiques en una qüestió tan vital com aquesta, 
tal i com han sabut fer altres Comunitats Autónomes. Aques
ta, pensam, és I'actitud constructiva que s'hauria d'imposar 
en una qüestió com aquesta, i que així plantejada esperam 
que pugui tenir el suport de tots els Grups. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'han presentat csmenes d'addició, registrades amb el n? 

993/88, per part del Grup ParIamentari AP-PL. 
Per defensar-les, té la paraula el Diputat Sr. Tudurí. 
Passi, Sr. Diputar, a la Tribuna. 

EL SR. TUDURÍ 1 MARÍ: 
Sr. President. Srs. Diputats. 
Haciendo un poco de historia sobre lo que es el FE

DER Y lo que son todas las aportaciones que nos da el Mer
cado Común desde que estamos en él, diríamos que ya en 
el año 56, se publicaron los primeros informes referentes al 
distinto desarrollo regional que entonces tenían los seis paí
ses miembros. Se vio que se hacía un gran desequilibrio en
tre el eje central, Europa-Rhódano-Rhin y la zona norte de 
Holanda, y que las variaciones eran tan tremendas, como del 
orden de 5 a 1 de diferencias interterritoriales entre estas zo
nas y las zonas sur, por ejemplo Italia, algunas zonas de Fran
cia, etc., es decir, zonas periféricas', normalmente. 

En el año 61, ya en Bruselas se creó una conferencia 
de economías regionales, y se delimitaron los standads de eco
nomías hasta el año 72, con la incorporación del Reino Uni
do, pero no se creó el verdadero Fondo Regional de Desarro
llo, el FEDER, hasta el año 75. 

La situación que teníamos desde el año 61, realmente, 
persistió, y teníamos desequilibrios totalmente rotundos en
tre las distintas regiones. Esto condujo a que se estudiaran 
las causas primeras de este desequilibrio regional. Se dedujo 
que había una reducción de las diferencias entre las regiones 
debida a que la pobreza relativa de unas y otras no estaba 
incrementándose en las mismas proporciones, debido al in
cremento económico que, como ustedes saben perfectamen
te, produce una mayor riqueza en algunas regiones y una me
nor relativa, en otras. 

La causa general estriba en la ausencia de actividad eco
nómica moderna, también , en alguna de las regiones, inclu
so con dependencia a actividades ya en franca decadencia. 
No se pudieron reemplazar políticas ni acciones políticas re
gionales, sino que se debían completar éstas. 

Las ayudas se debían enfocar a los proyectos que pre
sentaban el interés regional y relativas a industrias, servicios, 
infraestructuras. 

La política regional de la CEE se concreta realmente en 
coordinar las políticas regionales nacionales. Introducir la di
mensión regional en todas las políticas comunitarias y ofre
cer una amplia gama de apoyo a los financieros y a las ac
ciones del desarrollo regional. 

Con el fin de que no interfieran las políticas de des
arrollo regional con las políticas generales comunitarias, se 
introduce en éstas una apreciación sistemática de sus conse
cuencias regionales, con resultados en diversos aspectos de 
funcionamiento, por ejemp.lo. en el Fondo Social Europeo 
i en el FEOGA. Además de efectuar operaciones integrales 
para zonas culturales que pueden implicar la intervención de 
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varios fondo imultáneamente, la conc ntración cullural. 
La Comunidad dispone, además, de el siguiente meca

nismo de ayuda y préstamo el Banco Europeo de Inver io
nes, el NIC, el nuevo inStrumento comunitario, la sección 
orientadora del FEOG ; el Fondo Social Europeo FSE, para 
capacitación y reconver ión laboral, etc., pero e realmente 
el PEDER el único in ' lrumenlO comunüario que lien fina 
lidad excl usiva de contribuir al de arrollo de regiones de fa
vorecida . 

Per este F - D R Liene para no'ot¡· s, autonomistas. 
ahora, el problcma de que las soli ilude 56\ pueden er pre
sentadas por el Gobierno de la Nación. Son abonada al 's
lado e tas transferencias que O las transfiere al inversioni [a, 
en este ca o, seriamos noso[ro o pueden onsiderarlas como 
un reembol O parcial de SLL~ propias ayll la regionales. En 
este sentid , Baleare e encuentra en una ituadón actua l 
en que e una de las poquí imas regiones dentro del Merca
do Común qu no liene ninguna ayuda del F D R. E anor
mal lotalmente que exista le caso, ya que, así como hay 
regiones realmeme ubde arrollada, que perciben una gran
des proporciones, por ej mplo, del orden del 40070 ndalu
cia, del Fondo qUé e recibe en pana, en el año 86, e 
puede comprender, pue no podemo comprender que Olras 
regiones, entrc ellas la I las Baleares, no reci ban ni una sola 
aportación. n este emido, <;reemos que tiene Loda la razón 
la propuesta- del -Grupo PSM-E M, para que ea revisado 
el conjunto de [oda la linanciación de las Islas Baleares. ree
mo que no ba ta con su aponación, que creo que e muy 
válida y muy positiva, ino que además tiene que comple
tarse de alguna manera con Olras aportacione. la apor
raciones tienen que venir directamente del. Mercad Común, 
aunque ea via Madrid, lógicamente, que así L manda la 
Ley. No pretendemos tener contacto directo. 

Ahora bien, el verdadero problema es que para que el 
Mercado Común pueda hacer transferencias, pueda incluir 
las Islas Baleares dentro de su programas, éstos tienen que 
formar parte de unos programas de de arrollo regional, los 
PRD, que son el verdadero instrumento coordinador ya con 
la modificación introdu ida en el ano 85, del nuevo Regla
mento del FEDER. Actualmente tenemos en vigor, para Es
paña, ,1 PRD que presentó en el año 85 y que es provisio
nal y que abora, muy próximamente, tiene que ser presentado 
su texto definitivo. .eniend en cuenta que estos PRD son 
quinceanales, ternendo en cuenta que el resto de Europa, hasta 
el ai10 90 tiene liS programas pensamos que es un momen
to muy oportuno para que, con lOda la urgencia que so lici
[aba I rupo se convoquen eSla~ cÓmisiones, se acuerde lle
var por parte del obierno, lógicamente, con el vi, [O buello 
del Parlamento, levar a Madrid un catálogo de necesidade 
que ahora creo que es obvio aquí enumerar, pero que tiene 
que servir, para poder quedar incluidos en este PRD defirn
tivo que España tiene, que pactar próximamente con la Co
misión en Bruselas. 

y nada más, Sr. Presidente. Muchas gracias, simplemente 
rogarles que tengan en cuenta que esta enmienda que pre
sentamos de adición realmente es de adición de fondos para 
las Islas Baleares. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus d'altres Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu 

Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL l AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
l:article 158 de la Constitució Espanyola diu que, amb 

la finalitat de corregir desequilibris eco.nomic interterrito
rial i fer efe tiu el prineipi de solidaritat, e eonstituira. UJ1 

fons de compensació. 1, en desenvoluparncnl d'aquest arti
ele, e va crear el Fons de ompensació loterterritorial, re
gu lat p r Llei. i que ja s'ha aplical dllrant una serie d'any 
crec que des del 1984 fins ara. 

Bé, aquí e parla del principi de solidaritat, pero si no
saltres que as umim perfectarnent el principi de solidaritat 
i abem que Balears és la omunitat Autonoma que té la 
rnaj r renda per capita i. per lant, ha de ser solidaria amb 
les a lr res regions i omunital que té per davall, tampoe no 
és meny cert que l'article 156 de la Constitució diu que les 

lTIunitaLS Aulonomes gaudiran d'aulonomia financera. per 
al desenvolupament i l'execució de le seves competencie . La 
pregunta é la egüenl: Arnb ['actual legislació, amb l'aplica
ció de la Llei del Fon de Compen ació lnlcrlerritorial ac
tual, e compleix, a mé de la solidarital l'altre principi é' 
compalible una cosa amb l'ailra? Sc'm dira, el prin ipi d'aUlO
n mia financcra ha de venir ha de er una conseqücncia de 
la dotació cconomica de le competencies tran ferides. Idó 
bé, a nosaltre . c'n tran fereixen unes competencies i e'n 
aplica el cost efecliu, que t lhom ap que aque t cost efec
tíu no indoll la de pesa d inve;:fsió. I e.~hores, es deselwolu
pa la Llei del FOil! de ompen ació 1nlerterritorial, per 1I

plir aquesta deficiencia, de manera que tota la inversió nova 
'ha de canalitzar a través del Fons de ompensació Interte

fri torial , i pe!" aixo, segon la Disposició lran iloria s'aplica 
el 40070 de les inversions de I'E tat amb una definició que 
ve descrita a la mateixa L1ei i que no recordaré perque crec 
que no és el moment. 

De totes maneres, sí hem de dir que pel que fa a Ba
l,ear , en primer 1I0e, hi ha una serie de competel1cies que 
no lenen el allres, a causa del fet in ular, carreteres és la 
més concguda, obres hidrauliques també ja ho hem disclltil 
algune vegades, i que no es recullen nccessariament a la di -
tribllció del Fon InlerterriLQrial perque només dedica un in
crement d'un 5% al fet insular, quan el 70% és l'invers a 
la renda, el 20% sobre el saldo migratori, el 5% sobre I'atur, 
i el 5% bre la uperfícic. 

Bé, i he dit que no altres hem de er olidaris. i si es
l3m d'acord que I Estal dedica les inversions de foment del 
desenvolupamcnl economk a le regían manco afavorides, 
i que no el. en donj a oosallre ,per també hem de dir, com 
ja ha di! el r. Ramon Orfíla, que no altres 0111 la omuni
!.a[ AULónoma n? 11 n qualílat de ida, perque no tenill1 
el. rnaleixo nivells de ervei com carreteres, com depura
d re, COm escoles, COI11 ho pitals ete., elC. I el ervei mí
nim ' lambé ón garantit per la on ti lució, perque l'article 
158 no només parla del principi de olidarilal a l'apartat 2n, 
[ambé a I'aparlat Ir parla de la garantia de nivell mínim en 
la prestaci' deIs servei püblics fonamentals en lOl el lerrito
ri e panyol. 

Aleshores, que pas a aquí? Pas'a que hauriem de divi
dir les inversion en dos grans capitol., a l'hora de fer una 
compensació imertelTitorial. une inversion de fornent, i unes 
ah res inver 'ion deslinades a le prestacioli del ervcis rni
nims que necessitam cls ciutadan' i els p ble, adascun deis 
poble , i aix' no es dóna en I actual onceplc del 011' de 

mpensació Inlct1cmtorial. Ja he dil que ej. parametr que 
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perrnelen la seva distribuci ' ón I'inver de la renda. el :al,eI 
migraLOri, l'a'tUr i la uperficie, en canvi, el nivel! de servei 
no es e nlempla en el ~ ns. 1 j no die que hi hagi d'e tar, 
el que passa é que ai o combinal que no hi ha gens c\'in
ver 16 nova al traspa de co mpelcncics é una injusticia. 1, 
a Olés, es p 1 dir, que ara ja no és el 40070, que amé. . 
una finan aci6 c ndici( nada, o -igui que les omunilals 
Autonomes len n 0% al rrincipi de rinanc;ació incondicio
nada per a nova inver ió, {Juan ara, en el darrer any han bai
xal el 40070 al O i aquesl tant. per cenl els han donat diree
tamenl a les comunilals perque racin el que vu lguin. Pero 
aixo no és sufic ienl. 

Per lam, 110 a ltre pensam que la Lid de 'on d m-
pen. ació Interterrilorial esta de naluralirzada, i aixó s'ha re
conegu! per la doctrina, pel' la major parl de la doctrina , 
i é neces ari el canvi d'aquesla Llei. J per aixo a l enat ja 
s'ha ret una omi siÓ al rcspeCl a la qual el onseller d'Eco~ 
nomia i Hisenda va tenir el. gUSI d'assi ·tir. J jo he ele dir també 
que nosaltres som partidaris de potenciar el Senal, perque 
sens!! el Senat com a vertadera ambra de repre enlació te
rritorial no e cu lmina I'es tal de les autonomies. 1 no en 
agrada, certamen!, que en el PUO! 1 e diguj que el Parla
menl insli el Govern d" l' stal, ens agradaria més que fo 
al Senat i que el Senal tcngués la iokiativa legi .Iaüva per 
canviar la Llei. No obslanl aixo, n0 vol dir que no votem 
a favor, nosaltres demanariem que, i e pOl canviar aquest 
punt, es canvil. 

1 també hem de dir que el Fons de Compensació Inter
territorial encara es injust per una alu'a cosa. La compen a
ció no s'ha de fer nomes amb aquel1e compelencies que són 
propies de les Comurutal AuLonoll1es, sinó lambé amb aque
He que es reserva l' Estal, que en té, i mol tes. I així com 
esta, . i el 400'/0 és el que s'aplica a la compen ació interterri
tcrial i corrcspon a les compelencie transferides a les Ca
rr:uni~at Autonornes, \'. tal es queda el 60070 que no fa com
pen aci,) intenerritorial, alrnanco per lIei, I o rara el Govern 
com abona volunlat, perú rcalmenl, la ju lícia seria que 
aquesl Fons de ompensació] nterterritorial queda di t.ri
bu'iL nLre competencies de les Cornunital i competencie. que 
es queda l' stat entra!. 

Bé, no yu ll continuar dient més coses. La elmana que 
ve hi ha un deDal de l'inan~aci ó, i dir senzillament que no
sallses donam upor! aquesta Pr pos:ció no de Uei, lant a l 
punl n ? 1, e m que el Govern dugui aqui el criteri que 
aquesl Parlament pugui aprovar i que ha de contemplar la 
nova lIei de Fons d Compensació lnterterritorial, i re pecte 
de les esrnenes, també votarem que si. I votarem que sí entre 
altre coses, perque nosaltres veim que el Fans de Compen-

, sació Interterritorial enguany encara hya baixal, cada any bai
xa, i enguany baixa mé i baixa mé perque entren en vigor 
el FEDERs. Aleshorcs, estam casUgat dues vegades. Per 
con egüent, no allres també vol m que Balears tengui aju
de europees, i aquí jo yull recordar que es va discutir una 
pro'posició no de \leí duta pel Grup Parlamentari PSM-EEM, 
on va quedar ciar que encara el Govero de la Comurutat Eco
nomka Europea encara no ha pres iruciatives suficients per 
tractar les regions insulars, i ja és hora que ho faci. J també 
hern de dir que si bé Balears té una enda per capita alta, 
no tot Balears té aquesta renda per capita alta, perque hi 
ha zones reprircides, a Balear. r 110 és just que tol Balears 
quecti exclos, tal vegada s'hauria d'esludiar la possibilital que 
les zones deprimjdes de Balears tenguessin drel a aquest Fons 

de Compensació Interterritorial al FEDER. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS ¡ ROSANES: 
Moltes gracies. Sr. President. Srs. D:putats. 
Que el Fons de Compensació Interterritorial 110 com

pleix el seu destí constitucional, és una qüestió reconeguda 
ja practicament per tothom, no solament per la doctrina, sinó 
fins i tot pels maleixos responsables del Govern Central, que 
així ha reconeixen i ho confessen. Efectivament, la Constitu
ció ens parla que es creara un fons per corregir els desequili
bris territorials, i avui el Fons de Compensació Interterrito
rial esta desnaturalitzat, ja que vehicula la inversió de l'estat 
de les Comunitats Autonomes i no cobreix les necessitats que 
la Constitució reclama en relació amb la solidaritat. 

Per aquesta raó i per moltes altres, per un imperatiu tem
poral que exigeix la mateixa normativa vigent, als cinc anys 
de funcionament del Fons de Compensació Interterritorial, 
també perque la introducció deIs FEDERs en els mecanis
mes de finan¡;:ament de les Comunitats Autonomes així ho 
exigeixen és absolutament imprescindible procedir a una re
visió en profunditat de la normativa de la Ilei del Fons de 
Compensació Interterritorial. 

Aixó és una qüestió amb la qual tots estam absoluta
ment d'acord, i em pareix que no hi ha ni hi cap una discus
sió. Volia i vuIl deixar aixo ciar d'entrada, peque personal
ment, en relació amb la Proposició i en relació amb les 
esmenes, ja tenim bastants més coses a dir i bastants qües
tions a matisar. AJgunes ja les ha anticipades el Sr. Miquel 
Pascual. 

10 diria que, en primer lIoc, no és ' aquest ni el moment 
ni l'ocasió d'anticipar el debal de finan¡;:ació que tendrem en 
aquest Parlament a la próxima setmana, i del qual, logica
ment, sortira el tema del Fons de Compensació Interterrito
rial, sortirf.\ com una pec;a important del mecarusme de fia
nan¡;:ació de la nostra Comunitat Autonoma i, per tant, 
podrem debatre i fins i tot podríem abstreurc el requeriment 
del punt 2 de la Proposició no de Llei, és a dir, del dcbal 
de la setmana que ve és molt possible que tenguem un ho
ritzó prou dar de quin és el pronunciarnenl d'aquest Parla
ment sobre els criteris basics que hauria de contemplar una 
llei de finan¡;:ació sota l'optica, sota el punt de vista del Par
larnent de les IlIes Balears. És molt possible que la setmana 
que ve tenguem una visió clara sobre aquest horitzó. Per tant, 
sembla que fins i tot aquesta Proposició podria venir una 
m1ca a tres peus e.ei que es produira en aquest Parlament 
la setmana que ve. 

Pen':., en fi, no és aquesta la discussió que crea la dis
crepancia fonamental en relació amb la Proposició, sinó que 
jo diria que és a la primera frase. la ho ha anticipat el Sr. 
Miquel Pascual, no padem, no estar d'acord amb un enun
ciat que diu: «El Parlament de les IlIes Balears insta el Go
vern de l'Estat Espanyal a elaborar i presentar al Congrés 

deis Diputats un nou projecte de lIei de Fans de Compensa-
ció lnterterritorial». No hi estam d'acord per moltes raons. 

En primer 1I0c, perque en aquests moments, tal com ha 
dit el Sr. Miquel Pascual, i és aixJ, en el Senat, dins la Co' 
m1ssió de seguirnjent del Fons de Compensació Interterrito· 
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'a! s'ha pres I'acord d'elabof'c:l.f els crÜeris basics per a una 
n va redacóó de la Llei de fons de Compensació Inl.erlcrr i.
nOria! a partir de la compareixenc;a deis distinto respollsa
~~es ~utonomics en materia d'economia i finance . Aix.í ho 
ha fet, entre d'alLres, el onseUer del Govern de la nostra 
comunitat Aulonoma, de la qual com pareixenc;.a en va do
nar noticia a la Comjssió d'Economja, Hisenda i Pressuposts 
d'aquest Parlamento Pero és que aleshore , entre un projecte 
de I1eí remes pel Govern al ongrés d iu aquí, al Congrés deis 
Dipulats, j ustament aquí hi ha el segon error, la iniciativa 
legislativa en aqucsl lema la té el Senat. El Senal veu en pri
mera lectura, i de.~prés la Lrasllada al ongrés, i si hi ha dis
crepancies, s'arregla a través d'una Comissió Mixta, és a dir, 
que ni tan sois és tecnicament correcte dir que el Govern en
viara al Congrés deIs Diputats, perque si l'hagués d'enviar 
a!gú, com a iniciativa, un projecte de llei, hauria de ser al 
Senat, és una de les poques excepcions en que el Senat en 
fa la primera lectura. Per tant, és una incorrecció. Hauríem 
de parlar de les Corts Generals. 

Pero és que també ni tan soIs aixo, jo diria, perque per
sonalment, cree que la revisió del Fons de Compensació 1n
terterritorial és una qüestió tremendament delicada, perque, 
aix6 s'ha vist a les compareixences deIs distints Consellers, 
tothom se sent agraviat, amb el Fons de Compensació 1nter
territorial, tots els Consellers de totes les Comunitats Auto
no mes consideren que el Fons de Compensació 1nterterrito
ría! és terriblement discriminatori cap a la seva Comunitat 
Aut6noma. 1 nosaltres, com a parlamentais de les llles Ba
lears som especialment sensibles i comprenem molt especial
ment la discriminació que puguin sentir les llles Balears per 
la manca de consideració de la seva insularitat, etc., etc., els 
temes, els arguments que tots manejam. Pero tothom té la 
seva part. Per tant, jo cree que tenint en compte la delicade
sa del tema, és molt més adequada una redacció feta sobre 
la base d'una Ponencia on estan representats, primer, totes 
les forces polítiques amb representació, a nivell de l'Estat, 
dins el Senat, i, segona, a una Cambra que precisament té 
l'encimec de la representació territorial i la sensibilitat, al
manco una mica més elevada, del que aquesta representació 
territorial 1i exigeix. Per tant, en aquest cas, crec que la ins
tancia a la qual ens dirigim, la instancia a la qual es dirigeix 
la Proposició, és una instancia equivocada en la forma, per
que no seria el Congrés de Diputats, seria, en primera ins
tancia el Senat, pero en qualsevol cas, a les Corts Generals, 
i, en segon 11 oc, en la manera. Personalment, entre un pro
jecte de llei remés pel Govern a les Corts Generals i una pro
posició de llei nascuda de les mateixes Corts Generals, nas
cuda del Senat, personalment el Grup del CDS es queda amb 
la segona. Es queda amb la segona perque d'alguna manera 
reflectira millor aquesta sensibilitat autonomica que tots re
clamam i que aquesta llei especialment necesita. 

En conseqüencia, jo, d'acord una mica amb les parau
les del Diputat que m'ha precedit, Sr. Miquel Pascual, jo pro
posaria a veure si entre tots som capa<;os, ja que estam se
gurament d'acord amb el fons de la qüestió, si entre tots som 
capa<;os de trobar una redacció més afortunada. 

Quant a les esmenes d'AP, el tema del FEDER i del fons 
estructural és una cosa que preocupa, preocupa a molta gent, 
hi ha molts de Consellers per als quals són quasi quasi uns 
reís mags, i ara permetin-me que faci un petit acudit, és un 
acudit que es basa en una realitat: un Conse11er autonomic, 
j aixo és cert, ha sortít a la premsa, i, arnés, és realitat, es 

va dirigir a Brussel·les, demanant pel Sr. Feder, per Mon
sieur Feder, quan li varen dir que alla no n'hi havia cap de 
Sr. Feder, va dir, bé, si el Sr. Feder no hi és, que es posi el 
Sr. Feoga. Aixo és un Conseller autonomic, per cert, del seu 
partit, Sr. Forcades, i ha estat una cosa certa que figura als 
annals de la nostra petita historia auto no mica. Vu11 dir, l'es
peran<;a que el Sr. Feder o el Sr. Feoga resolguessin els pro
blemes d'una Comunitat Autonoma prova que estan perso
nalitzats, com una especie de reis mags. 

Em pareix bé el que demana la seva esmena, crec que 
no té res a veure amb la Proposició no de LIei del Grup Par
lamentari PSM-EEM, estam parlant d'una altra cosa, per
que el Grup PSM demana una revisió de la legislació de Fons, 
i vostes diuen, bé, pero que ens donin FEDER i que ens do
nin fons estructurals, bé, ja haguessin pogut demanar qual
sevol cosa. Jo, la veritat, li veig escassa relació. De totes ma
neres, bé és cert que una de les raons fonamentals per les 
quals el Senat ha estat conscient de la necessitat de canviar 
la legislació del Fons de Compensació lnterterritorial ha es
tat, precisament, l'arribada del fons del FEDER que tenen 
una voluntat compensatoria i, per tant, el Fons de Compen
sació lnterterritorial s'ha d'adequar a la presencia d'un fons 
que ja també té una voluntat i una vocació compensatoria, 
per tant, sí hi ha una certa relació, pero, de totes maneres, 
bé, en qualsevol cas, nosaltres no podem manifestar el nos
tre desacord amb les seves sol·licituds. Proposaríem una ob
jecció sistematica, creim que aquí no és el seu 110c, pero si 
hem de votar res, les votarem a favor, en qualsevol caso 

A l'espera de veure si entre tots som capa<;os de trobar 
una redacció més afortunada que faci que la instancia 

• d'aquest Parlament sigw almanco tecnicament més correcta, 
i jo diria que políticament més desitjable, reservam la nostra 
posició definitiva per poder trobar entre tots aquesta redacció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
A mi em pareixia, quan prenia notes sobre les interven

cions, que el més probable és que se suscitas un pre-debat 
sobre finan<;ació, i em pareix que, en certa manera, sí hi ha 
entrat, pero no de més, i aixó és important. 

Cree que el debat, i no crec que quedi fora de 110c, esta 
precisament en una proposta sobre la petició que es' modifi
qui la lIei del Fons, i a aquesta petició se li han afegit, jo 
cree que d'una manera oportunista, dues esmenes d'addició 
que no tenen res a veure amb aquesta proposta, i -que pos si
blement siguin del més curiós que, com a esmenes d'addició, 
com després, si tenc temps, diré, s'han presentat en aquest 
Parlament. Pero entrem al tema important, que és la Propo
si ció no de LIei. 

Al marge del tema puntual, que és ver, que el Senat és 
l'encarregat en primea lectura de dur endavant un possible 
nou projecte de llei, jo cree que ens hem de demanar altres 
coses sobre aquesta Proposició. El primer de tot, la pregun
ta que ens haurÍem de fer si hi ha una obligatorietat o no 
de modificar la lIei del Fons de Compensació. Si hi hagués 
una obligatorietat, no faria falta aquesta instancia, en el seu 
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moment, després de cinc anys, es faria obligatoriament, si 
no hi ha obligatorietat i si és una facultat o una possibilitat 
que es faci, aixo podria ser interessant. Nosaltres creim que, 
de la mateixa formulació de la Llei del Fons es desprén que 
no hi ha obligatorietat sinó que hi ha una facultal, si era 
convenient, modificar la llei del Fons, per tant, en principi, 
aixo sÍ, dóna un cert interes a la proposta. 

El que sí és obligatori, crec que també tots ho sabem, 
es regular cada cinc anys els criteris de ponderació de les va
riables que influeixen sobre la distribució del Fons, i aixo 
es compleix exactament, I'obligatorietat aquesta, d'aquÍ a cinc 
anys, perdó, I'any 90, cinc anys després de la promulgació 
d'aquests criteris. Per tant, crec que seria convenient, j no 
sé si hem de fer una esmena d~ transacció, introduir-ho per
que és faci d'una forma conjunta. Llei que modifica els cri
teris, llei que modifica el Fons. Perque aquí parlam molt del 
Fons, i la realitat és que el que quantitativament perjudica 
aquesta Comurutat Autonoma, que des del punt de vista es
tricte de Fons, tal vegada no ens hauria de tocar un duro, 
de Fons, d'altres coses, sÍ, el que perjudica és I'aplicació d'un 
cert tipus de percentatges. I crec que de tot aixo hem de ser 
molt conscients, a posta crec que és interessant, o bé al de
bat de finan<;:ació, que no crec que basti, o bé a través d'una 
proposta del Govern, seriosa, perque de divertides ja en te
nim moltes, serios a, poguéssim estudiar quines variables in
flueixen i com hauríem d'actuar de cara a aquestes variables. 
Crec que ja comenc;:a a ser hora que parlem de veres d'aquests 
temes, i no amb l'enorme demostració d'interes que al prin
cipi del debat hi havia en aquesta Cambra, que hem pareix 
que hi havia, en aquest banc, tres Diputats, i en el nostre, 
n'hi havia més n'hi havia catorze, els d'aquÍ davant no els 
he comptats. 

El tema és molt important i per tant, creim que ha d'in
teressar i no s'ha de parlar de qualsevol manera, i pensam, 
encara que no siguem, cap deIs ·que parlam aquÍ, bons~ ora
dors, que intentam fer, aportar el que sigui a aquesta millo
ra de la financ;:ació de la Comunitat Autonoma. 

El segon tema, i crec que és molt important, és quins 
criteris, amb quins criteris almanco d'enunciat, haurÍem de 
procedir en aquesta revisió. 1 jo suggerese, així d'entrada, que 
es podrien dividir en dos o tres grans grups, dos o tres grans 
conjunts d'aquests criteris. Uns principis que afecten el que 
són els efectes financers del Fons, hi ha coses que no afecten 
l'efecte financer, i hi ha coses que I'afecten molt, com és qui
na quantia que ha de tenir el Fons, com són els criteris de 
distribució, estudiant si s'utilitza l'invers quadrat de la ren
da, si s'utilitza la taxa d'emigració, amb els moviments erra
tics que produeix la utilització d'aquestes variables, si s'uti
litza i com la taxa o la quantitat total d'atur d'una Comunitat 
Autonoma, etc., etc. Aixo influeix en el sistema global de fi
nanc;:ació, i la financ;:ació que arura a cada una de les Comu
rutats Autonomes, i logicament el pes específie, la quantifi
cació, en definitiva, la ponderació d'aquests criteris. Pero hi 
ha altres coses que no influeixen tant en l'efecte financer, pero 
influeixen molt en com es maneja el Fons, i aquestes coses, 
crec que es pot destacar, quin tipus de projectes s'han de fi
nanc;:ar via Fons o quina índole d'aquests projectes, hi ha di
verses possibilitats, el de la illFCA, l'ambit de la illFCA, 
el que deia el Sr. Pascual, només criteris de superestructura, 
i no d'infrastructura, és un criteri, és una cosa per discutir, 
o un concepte global d'inversió, com que s'introduissin Ca
pítols VI i VII i després passarien a estar indoses al Fons 

inversions fetes pels Ajuntaments, és una discussió a fons, 
important. I aquest Parlament, aquest Govern hauria de sa
ber de que va aquest tema, I'hauria de discutir i hauria de 
donar alternatives de criteris, no vol dir que després es pren
guin en consideració. 

Obviament, també quins criteris es tenen sobre les va
riacions de la programació inicial, nosaltres, en aquesta Cam
bra, per via Llei de Finances ja hem decidit, quins criteris 
tenim, que el Govern ens dugui la variació deIs projectes. Hi 
ha una gran flexibilitat a Madrid sobre aquest tema, al Go
vern i a la Comissió del Senat quan estudia aquestes varia
cions que provoquen els governs sobre el projecte del Fons. 
Aquest seria un altre deIs temes. 

Un altre, quin metode de lliurament deis doblers, de les 
quantitats del Fons, ara s'ha mil!orat amb el 25 OJo, per cert, 
no hi ha manco Fons, hi ha manco Fons condicionat, glo
balment n'hi ha més, ho hem d'aclarir, no hem de di que 
enguany hi ha manco Fons que I'any passat, n'hi ha més, 
pero condicionat, n'hi ha manco, perque n'hi ha un 25OJo d'in
condicionat. Només per aclarir aixo, entre parentesi. 

També, quin criteri de seguiment parlamentari, tant a 
nivel! autonomic com a nivell nacional, perque aixo ho diu 
la Constitució, ho diu la Llei. I també una serie d'altres co
ses, com la interrelació del Fons de Compensació amb els 
plans de desenvolupament regional, que vu!l recordar que es 
va enviar a Madrid un pla que aquest Parlament no ha apro
vat, ho vull recordar, perque ha incomplit una !lei, no és per 
res, pero s'ha de recordar de tant en tant, aixo, amb els plans 
de desenvolupament regional i obviament la interconnexió 
amb els fons FEDER o fons estructurals o fons socials, etc. 

Es evident que aixo té importancia, i el Patlament, no 
en una discussió de plenari, obviament, sinó en discussions 
en Comissió o Ponencia hauria d'establir aquests criteris. 1 
creim que el Govern ens podria ajudar molt, pero no vol, 
ens podria ajudar molt. 

I en aquest aspecte, I'aspecte anterior, !'aspecte del FE
DER, nosaltres hem de dir que nosaltres no votarem les dues 
esmenes que ha presentat AP, per dues raons que crec que 
s'explicaran facilment. Primera raó, no peguen aquestes dues 
es menes amb la Proposició del PSM, que ens dorun FEDER, 
pero si no ens donen FEDER, ens donin una altra cosa i, 
si no, un pirulí. Ho haguessin pogut demanar exactament 
igual, o qualsevol cosa, una cadira, o ... , el mateix, no hi pega 
ru amb cola amb la Proposició, és a dir segons la nostra opi
ruó no és coherent, encara que sigui n coses semblants, no 
té res a veure. Podrien ser proposicions per al debat de fi
nanc;:ació, de dimecres que ve, ho podrien ser, pero no per 
a avui, com a esmena. 

Pero, en segon !loe, anem al tema del tema. Nosaltres 
creim que no és presentable, seriosament, que un Govem, 
perdoni, un Grup Parlamentari, pero és el mateix en aquest 
cas, no hi ha molta diferencia, el Grup que li dóna suport, 
que ens digui que ens donin el Fons FEDER, fons estructu
rals, molt bé, com sabem que pel nive!l de renda que és un 
índex que utilitza Europa, i nosaltres som per damunt de 1'1 
de mitjana europea, com a regió, de moment és molt mal 
de fer que hi entrem, perque entre d'altres coses, quan hi ha 
zones deprirnides hi ha d'haver projectes superperfectes per
que la Cornissió a Brussel·les en faci cas, exemple de Cata
lunya que n.hi ha d'aprovats i no els hi han aprovats, i heID 
de ser dars, han de ser projectes molt bons, no pot ser de
manant només els de calc;:at, que per cert ja els varen rebut-· 

-¡; 
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.~ Brussel ·les els va rebutjar al Govern de l'Estat, pel ma
:e~ projecte, no ens en poden donar. En primer lloc, pero 
si no hi ha aixo. que cns compensin. «viva la virgen», i, si 
no, a1tra vegada que ens donin un pirulí: No és seriós, sen
yors del Gavera, i anam per mal camí, aixi, anam per mal 
cami davant Brus. el· les que farem el ridícul, ja hem fet el 
ridlcul a altre \locs. Nosaltre creim que aixo no és presen
table, aixi, no es pot dir, i no ens toca aixó, que ens toquí 
la resta, no, hem de rcr estud is seriosos i demostrar, si és 
possible, qu.e n només l"accors com renda, són importants 
en aquesta Comunilat Autonoma, s'ha dit aquí, factors com 
qualilal de vida ón moll ill1portants. A veure si ens fan cas 
quan parlam scriosament. no quan deim, que ens donin FE
DER O que ens donin una altra cosa, que ens és igual, men
tre ens donin duros, ja estam contents. No és aixó. El tema 
no és aquest, no es pot parlar així a instancies molt dures, 
quan es negocia perque hi ha molt pocs doblers, com són 
les europees. J, com vostes saben, tampoc no es pot parlar 
així a instancies manco dures, pero bastant seriases com són 
els alts funcionaris de l'Administració d'Hisenda de l'Estat. 

Jo crec, i ja acabo, Sr. President, que ens hem oblidat 
en aquesta discussió d'un tema que esta dins el substracte 
de tots, pero del qual ningú no se'n recorda, i és molt im
portant. Ens hem oblidaL que a la mat:eixa discussió hem de 
parlar de la llei de servei mínims. ue aquí, r. Pascual hi 
ha el cau de la qüestió, tal vegada no en loca un duro pel 
Fons, peró en'S por tocar molt per la. Uci de ervei rntnims. 

1, per tant, jo deman que dins els criteri que s'establei
xin per estu¡:liar el que hem d'enviar al Senat, com a aporta
ció, o al Govern, també s'estudún criteris o el que nosaltres 
pensam que han de ser els criteris d'aquesta lIei, de la !lei 
de serveis mínims, que esperam que es dugui endavant en 
un temps prudencial. 

De tates maneres, nosaltres votarem la Proposició, no 
les esmenes, no ens agrada que s'aprofiti que el Pisuerga passa 
per Valladolid per colar qualsevol cosa, nosaltres votarem la 
Proposició no de Llei, obviament és més correcte parlar de 
Senat o de Corts Generals, per tant, si hi ha una transacció, 
millar, peró hem de dir que hi ha dos camins, en aquests 
moments, si aquest projecte de llei s'estudia, hem de terur 
en compte que de la seva Proposició, el pitjor és la urgencia 
en el sentit que aquest tema no ha de ser massa massa ur
gent, «en su plazo» en el seu moment, l'any 90, peró que 
no sigui massa urgent, perque no sigui cosa que no surti mas
sa bé. S'estudia des de la Secretaria de Planificació per una 
part, s'estudia des de la Comissió d'Autonomies del Senat. 
Creim que aquest Parlament els di~ui, nosaltres volem, te
nim ganes que aixó es dugui endavant, pot ser un motiu, 
no perque s'acceleri, sinó per estar més condicionat per dur
ho endavant o més sustentats tots per dur-ho endavant. Jo 
vull acabar dient que no podem deixar passar I'enorme difi
cultat que tendra segurament el fet d'establir altres criteris 
per tornar a redistribuir el Fons de Compensació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sí, Sr. President. Gracies. 
Suposam que tenim el dret de parlar de les esmenes, pero 

que abans de dir si les acceptam o no, hauríem d'apel·!ar 
a I'anide 165 demanant que, com ha propasat el Grup CDS, 

--

ens donin deu minuts per intentar transaccionar el primer
punt de la P~oposició. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Diputat. 
S'aixeca la Sessió per deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats. Recomen¡;a la Sessió. 
Té la paraula, pel Grup proposant, el Diputat Sr. Ra

mon Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Una intervenció molt breu. Cree que I'interes que s'ha 

demostrat per aquest tema, quan a un moment determinat 
sois vint-i-un Diputats eren presents, mentre s'explicava la pos
tura del Grup Popular respecte de les esmenes que es pre
sentaven, demostra que no és un tema al quaJ hauríem de 
dedicar massa minuts més. Pero la realitat és aquesta. 

Repetesc que sera una intervenció breu per dir que el 
nostre Grup acceptara les dues es menes presentades pel Grup 
AP-PL, autonomista ara, com ha dit el seu ponent, encara 
que entenem que sóm una mica fora de lloc i que es relacio
nen només indirectament amb el tema que ha originat aquesta 
Proposició no de L1ei. Sí, ja sé que diran que davant un fons 
de compensació cada vegada més minvat, obrir les portes a 
rebre diners que puguin venir del FEDER és un avan<;, i que, 
al contrari, mantenir un Fans de Compensació, cada vegada 
més disminuit i, a la vegada, quedar fora del FEDER, és re
bre les dues bufelades a la mateixa gaita. Així i tot, ha vota
rem a favor, perque nosaltre pensam que la reaJitat de les 
Illes no és homogenia ¡que, malgrat el fet de tenir la més 
alta renda per capita, hi ha també dificultats concretes per 
mantenir viva l'agricultura, per exemple, per potenciar una 
reindustrialització que voldríem, que cada vegada volem amb 
més emfasi per evitar aquest monocultiu turístic al qual ens 
veim, creim que de forma irremeiable, abocats. La nostra Co
munitat Autónoma té zones que podrien ser susceptibles de 
ser incloses i no és cap disbarat considerar-ho així. De fet, 
a nivell agrícola s'ha recanegut que no tates les Illes, ni zo
nes concretes han de terur el mateix tractament, em referesc, 
evidentment, a la delimitació de zones desfavorides que ha 
aprovat l'Estat Espanyol i que ha ratificat Brussel·les, la Co
munitat Económica Europea i que declara, com a tals, l'i!la 
de Menorca, l'illa d'Eivissa i aJgunes zones en concret de Ma
llorca, no tates les Illes, pero algunes parts. Es un precedent 
que creim que és prou significatiu. 

La necessitat de cercar fórmules concretes pel que fa al 
tractament de la finan<;ació de les Comunitats insulars, re
gions insulars, no és fins ara més que un desig, ho ha dit 
aquí el representant d'UM, i simplement una recomanació 
d'algun comite, el Comite Ecanomic i Social de la Comuni
tat Europea. Altres estats membres, I'italia, per exemple, han 
cercat, han procurat altres proteccions específiques i, fins i 
tot, altres protagonismes a I'hora de delimitar com s'havien 
d'executar acords, directrius concretes comunitaries, amb una 
actitud que em sembla molt positiva. 

Mentre aixó no succeeixi, nosaltres som un grup espe
ran<;at per sistema, creim que a un moment determinat s'arri
bara a aconseguir, el nostre Grup no pot deixar de conside
rar que algunes zones, com he di! abans, de les IlIes, podrien 
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rebre aquestes ajudes com succeira amb algunes zones de Ca
talunya, amb dificultats, amb la necessitat de tenir, amb l'exi
gencia de poder accedir-hi, de tenir uns plans de desenvolu
pament, uns plans d'actuació molt ben elaborats, molt 
seriosos, com deia el Sr. Alfonso, per tant, i encara que la 
redacció concreta no ens agradi massa, no ens sembli massa 
afortunada, l'acceptarem. 

Respecte de les consideracions fetes pel Grup del CDS, 
dir que de cap manera no hem volgut mai, en cap moment, 
minimitzar el paper que ha de jugar el Parlament, ni d'aques
ta Ponencia que ja fa feina respecte d'aquest tema. Nosal
tres, al contrari, pensam que s'hauria de potenciar aquesta 
Cambra i fins i tot esperam, instam el Senador elegit per 
aquesta Cambra que en tractar aquesta qüestió tengui molt 
en compte aixo que s'ha discutit aquí, quan el Govern dugui 
una comunicació, una proposta concreta i sigui la Cambra, 
el Parlament de la Comunitat Autonoma de les Illes qui ac
cepti i proposi una fórmula concreta respecte d'aquest tema. 

Hem arribat, en aquest sentit, a un punt d'acord, a una 
transacció que diria el següent respecte del Ir punt: «El Par
lament de les IlIes Balears insta les Corts Generals i el Go
vern de l'Estat a elaborar una nova llei de Fons de Cd"mpen
sació Interterritorial amb audiencia previa de les Comunitats 
Autonomes, que substitueixi l'actualment vigent». 

Gracies, Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació i, com ha dit el Sr. Portaveu, s'ha 

fet arribar a aquesta Presidencia una esmena transaccional, 
substitutiva de l'apartat Ir de la Proposició no de L1ei pre
sentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, que du la firma 
dds cinc Srs. Portaveus. La pas al Sr. Secretari Primer per
que en faci lectura, i procedirem a la votació. 

EL SR. i)ECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears insta les Corts Gene

rals i el Govern de l'Estat a elaborar una nova L1ei de Fons 
de Compensació Interterritorial, amb audiencia previa de les 
Comunitats Autonomes, que substitueixi I'actualment vigent». 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat el punt primer, segons la transaccionada 

que hem sotmes a votació per unanimitat de la Cambra. 
Passam a la votació de I'apartat segon, i té la paraula 

el Sr. Secretari per fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Instar el Govern de la CAIB a presentar al Parlament 

de les Illes Balears per al seu debat pertinent, d'acord amb 
el Reglament d'aquest Parlament, els criteris basics que hau
ria de contemplar una nova llei de Fons de Compensació In
terterritorial, que resolgués els problemes actualment plan
tejats». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 

= 

Abstencions? 
Queda aprovar per unammJtat. 
Del transcurs del debat, aquesta Presidencia treu la con

clusió que les esmenes d'addició 3 i 4 es poden votar con
juntament, ja que pareix que el sentit del vol sera el mateix. 
Per tant, Sr. Secretari, vol fer lectura a les esmenes d'addició 
conjuntes? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno 

del Estado Español para que adopte ante las instituciones 
de la Comunidad Económica Europea las medidas y actua
ciones oportunas conducentes a la inclusión de las regiones 
insulares de España y/o zonas de cada una de ellas en los 
regímenes de los fondos existentes por parte de la Comuni
dad Económica Europea y muy especialmente a los que ha
cen referencia a los fondos estructurales. 

Asimismo se insta a los respectivos Gobiernos del Esta
do Español y de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares para que en el seno de la comisión de cooperación se 
encuentren las vías adecuadas de compensación financiera 
para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como 
consecuencia de la exclusión que padeciendo Baleares, como 
zona susceptible de recibir asignaciones financieras del Fon
do Europeo de Desarrollo Regional, FEDER». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 38; vots en contra, 

21; abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, aprovades les dues 
es menes d'addició que acabam de sotmetre a votació. 

1lI.-l i 2) 
Acabat el debat de la Proposició no de L1ei, passam al 

punt següent de l'Ordre del Dia, que és el debat de les es me
nes a la totalitat presentades al Projecte de L1ei de Patrimo
ni de la Comunitat Autonoma. Se n'han presentades dues, 
i si no hi ha inconvenient per part deIs Srs. Portaveus, es 
fara la defensa per separat de cadascuna, i el debat es fara 
conjuntament amb les intervencions deis Srs. Portaveus. 

Per tant, per defensar l'esmena registrada amb el n? 
853/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 
la paraula per part d'aquets Grup, el Diputat Sr. José Luís 
Martín i Peregrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
La Ley del Pattimohio del Estado, cuyo texto articula

do fue aprobado por Decreto 1022 de 1964, es el fruto de . 
una tradición legislativa y reglamentaria que, partiendo de' 
la Ley de 16 de marzo de 1835, primera normativa que se 
publica o promulga en España, relativa a bienes públicos, 
y que regulaba los bienes que pertenecían al Estado en con
cepto de bienes mostrencos, continúa con un proceso, un ca
mino legislativo, en el transcurso del siglo XIX y del XX, 
en el que, a través de las leyes desamortizadoras, principal
mente la de 1 de mayo de 1855 y Reales Decretos que van 
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deSarrollando estas leyes, se van concentrando la posición ju
rldica del Estado relativa a todo lo que se refiere a compras, 
enajenaoiones, permutas, arrendamientos e inventarios de bie
nes Que forman el patrimonio. s, por tanto, un largo cami
nO, pero que se concreta, camo he dicho antes, en una Ley, 
la de 1964, qu desd nuestro punto de vista es una buena 
ley, técnicamente, reformable, mejorable porque ha pasado 
elliempo, y, en efecLO, hay algunas cosas que pueden ser ob
jeto de refom1a y de cambio, pero que, sin embargo, es un 
buen instrumento legal. 

Esta L y i tcmariza el concepto, el régimen y la orga
nización del patrimonio del Estado, regula las prerrogativas 
de la Administración, sobre recuperación de bienes indebi
damente perdidos, las facultades de investigación, las capa
cidades de deslinde, modos de adquirir, adjudicar, explotar 
y enajenar los bienes públicos, requisito obre gravámenes 
y transacciones y una serie de normas e peciales relativa a 
los bienes y derechos que forman parte del patrimonio. , 
por consiguiente, una ley, como decíamo antes, adecuada, 
y es una ley que, como punto de referencia, puede servir para 
cualquier otra normativa y, en este caso, estamos hablando 
del Proyecto de Ley que se nos presenta aquí. 

Pero una cosa es que sean un buen punto de referencia, 
y otra cosa es que la ley se reprodl17ca in::\li ~cuadarnente, Y 
esta es la razón por la que nosotros en el punto primero de 
nuestra enmienda a la totaJ:dad decimos que no es válido 
el texto presentado por el Gobierno. Por poner un ejemplo, 
podríamos citar paradigmáticamente que ya, desde el princi~ 
pio, la Ley, el Proyecto de Ley Que se nos presenta confunde 
algo que es esencial, es decir, identifica lo que es el patrimo
nio de la Comunidad Autónoma con los bienes patrimonia
les. Grave error que no parece que esté reproducido en un 
artículo, sino que además se reproduce en otros artículos, con 
lo cual ya nos obliga a hacer una definición técnica desde 
un principio de qué es el patrimonio de la CAIB, cuáles son 
los bienes que forman el patrimonio de la CAIB y cómo se 
diferencian jurídica y técnicamente cada uno de estos bienes. 

También nosotros somos partidarios de que, en vez de 
presentar un texto como el que se nos presenta, extenso, in
conexo y, como decimos, mal copiado del de la Ley de Pa
trimonio del Estado, se concrete un texto mucho más opera
tivo, más corto, más adecuado a las necesidades de la 
Comunidad, en definitiva, más moderno, que permita una 
instrumentación jurídica adecuada y válida del patrimonio 
de la Comunidad Autónoma, donde se regule la situación 
de los bienes del patrimonio y sus regímenes, donde hable
mos de procedimientos de adquisición, enajenación, afecta
ción y desafectación, donde también se regule el régimen de 
responsabilidad y sanciones. Y ésta es la causa fundamenta! 
del porqué del primer punto qUe nosotros exponemos en 
nuestra enmienda a )a totalidad. 

En el punto segundo decimos textualmente que -me 
van a permitir que les lea el texto- «las finalidades esencia
les de toda ley de patrimonio, protección y seguridad jurídi
ca de los administradores y particulares no están suficiente
mente garantizadas en tanto que el proyecto rompe el 
equilibrio al reducir las garantías que salvaguardan la actua
ción de los administradores», Y es que es incuestionable que 
una ley de patrimonio, en primer lugar, además de su clari
dad y su explicitación en cuanto a lo Que se refiere a protec
ción y a seguridad jurídica, debe de precisar con toda niti
dez cuáles son los derechos y los deberes, cuáles son los 

modos y las formas de actuar de los administradores y de 
los particulares y, en definitiva, ha de constituir un auténti
co equilibrio de garantías. Equilibrio de garantías que, desde 
nuestro punto de vista, también se rompe en el proyecto del 
Gobierno. Y se rompe -me van a permitir ustedes que les 
cite algunos artículos a modo de ejemplo- en el artículo 
31, cuando se habla sobre transacciones, sobre bienes mue
bles o derechos que el Gobierno pretende regular o, mejor 
dicho, desarrollar a través de Decreto; en el artículo 32, cuan
do se refiere al arbitraje, y estamos en la misma circunstan
cia, desarrollándolo a través de Decreto; en el artículo 34, 
cuando no hay regulación ni salvaguarda de ningún tipo, re
lativa a la adquisición de los bienes inmuebles destinados a 
la construcción de edificios de carácter voluntario o a los 
requisitos de la adquisición directa; y en el artículo 47, cuan
do, habl3.lldo del concurso para adquisición de bienes inmue
bles, de~:pués de definir el modo y el sistema, dice «in fine», 
que se acomodará a las normas establecidas en la presente 
ley con las peculiaridades que sean necesarias; y por último, 
en el artículo 47.2, cuando se efectúa el concurso para ad
quirir muebles directamente en determinados supuestos. 

Miren, señores del Gobierno, decíamos que esta Ley, por 
su naturaleza, es una ley esencialmente de garantías, y no 
es admisible en derecho, y no es admisible en derecho, y me
nos en un derecho que pretende regular algo tan importante 
y transcendental como es el patrimonio, Que estas garantías 

_ queden al aire o al socaire de un gobierno determinado, el 
que sea, el que -sea. No es adecuado ni es bueno que eso 
sea así, que se tiene que establecer un régimen de garantías 
donde los administradores ya estén sujetos, por la propia ley, 
al mismo, y que no es necesario ni conveniente hablar de 
peculiaridades Que sean necesarias, quién las va a definir o 
en determinados supuestos, quién nos va a definir, también, 
esos determinados supuestos. ¿El gobierno de tumo? Yo creo 
que los administrados, los particulares, los ciudadanos me
recen un conocimiento mucho más exacto de cuál va a serla 
actuación de los administradores. Y ello es lo que nos lleva 
a pensar que es una demostración clara de que esto no es 
un error concreto en un artículo, sino que hay una filosofía 
o un planteamiento completamente distinto al que nosotros 
estamos defendiendo. Y por eso también motivamos en el 
punto segundo la necesidad de que el Proyecto sea devuelto 
y venga al Parlamento en condiciones adecuadas de ser ad
mitido. 

El punto tercero es curioso, y es curioso porque se re
fiere a que nosotros entendemos como inadmisible el otor
gamiento de competencias tradicionalmente atribuidas a Ha
cienda, a Pr~sidencia, no tan sólo por razones 
técnico-jurídicas, sino también de índole política. Miren, si 
efectivamente hay algo aquí inédito, singular y autónomo es 
precisamente esto. Ustedes se salen de cualquier punto de re
ferencia normativa, no sólo del Estado Español, sino, diría 
yo, que casi de toda Europa. Y quisiera preguntarme, y el 
Grupo SOCIALISTA se pregunta cuáles son las razones, por
que desde luego tiene que haber razones muy fundamenta
das, y muy profundas y muy sólidas para hacer un cambio 
de esta naturaleza. ¿Que por qué se adscriben los bienes a 
Presidencia, el inventario general de bienes, la administración 
del patrimonio, el servicio de contabilidad, la investigación, 
cuando todos estos servicios, tradicional, operativa y funcio
nalmente están adscritos a las Consellerias o a los Ministe
rios de Hacienda respectivos? ¿Es que hay un exceso de celo 
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en a lguna n elleria? ¿Ha dejación de bligacione y de
rechos en tra que precisamente e deslaca por la celo í ima 
defen a de las cbmpelcncias. i. s que hay una gUCITd de gue
rri llas en tre las diversa n ellerias? Quisiera que el ' bier
no conleSlara a e ' la pregunla. 

y ya le, digo ind pendi Olemente de e las pregunLas que 
hacemo y profundizando n la cuest¡ ' n, no enCo ntramo de 
ninguna de la maneras, ni ,,,. ncs técnica ni razones fun 
cionale que acon ejen e le inédil traspaso de com pclem:ias 
a Presidencia, y, por consiguiente, e limamos que e olro mo
liv 'un ientcmenre grave com paro reconsiderar 1 da la fi
lo ofia del Proyccl y pr COla rlo en el Par lamento con Ull 

lexlO adecuado y en ta linea que hem oS venid d fendiendo. 
Nada más, señores. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari ... 
Sí, té la paraula el Conseller Adjund a la Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
rancesc Gilet i irart): 

racie r. President, res. i SJ • Dipulals. 
Jo vold ria manire tar, per comcnc;:ar, I'espe ril abs IUla

ment positiu con Lrllctill diría jo, de I'esmena él la totalidad 
del Grup O lA L! T , i que llpO, i n'e. tic segur que 
aq ue·t esperiL con truCtill er:l possible que el LOrnem lrobar 
a la o missió i a la I oncneia en el el! momen!. 

No hi ha ' dubLe, entralll ja en el que és I'objecle de I'cs
mena, q ue la L1 ei del 1964, COnl allres lI eis produi"c1e, i pro
mulgades en aque IS deu anys, 60-70 teoien un caracter sum
mamenl tecnic, i le pe!" ones, els legi lador que le va ren 
preparar e ludiar i promu lgar en el eu moment, reren una 
g ran lab r i una gra n feina. des del pum de vi la de t" cniea 
jurídica, de dcl punt de vista de la lradieió jurídica i, a l 
maleix Icmp ', de ' del punl de vi la de la producció de tota 
una doctrina juríd ica i juri prudencial q ue ha perme ' dem -
lrar palpablemcm la parl po itiva d'una c1ispo ició, el una nor
ma ' uridica adeq uada a une circu ll1 {ancies de fel j aU lle 
circum taneie hi 'Lorique ' al matei temp. 

J diria q ue aquc t él pecte le nie ct aquest Projccte que 
lcni m en d is ' liS ió per I'e. mella de.] nlp O IAL! fA, s' lla 
volgut malllenir exactamcJlt igual. Nomé hi ha un pelil rn él
tí de caraeter político-adrnini tratiu, i vlIlI afegir adminis
lraliu, que é la qüe lió que pre 'enl a I'e mena a I'apartat ler
eer, la diferencia d'adj udicació. adscripció de palrimoni a 
Presidencia o a conomia i l-fisenda. o a Min ' leri d ' Hi en
da COIl1 era a la lei e1el 64. Tota la reS lé. té un ca racLer um
mament teenic, enlenc jo. I per aque l m a leix raonament, 
per aq uc I maleix carácter tecnic, se Ii ha volgut donar un 
tractamem a tOla la tramilació, teninl present que el tIque 
avu i "esmcna en la seva tOlalital no és Sil16 una tercera parl, 
un lereer docllmem que va 50rti r en el seu moment., preví 
a dues actuacÍons del overn, també sobre una Ilei de patri
moni que arranca, rin i tot. de la pas acla Legi ' Iatura. 

Per lant, no em costa pena mani Feslar que per la bon
dat de la L1ei del 64, per I'esperit leenic hi ha un emmarca
menl del projecte que avui s'esmena a la Llei del 1964. Pero 
també, i s'ha de reconeixel~ hi ha una erie de notable dife
n'mcies no n mé quant a les quanties, no només quant a 
les mateixes competencies que són objecle de lractament a 
I esmena, inó en el maleix lractament del tema del procedi
m nts, fins i tOl, diria jo, encara que amb cerl malisos li 

admetré, Sr. Martín, que mentre la Llei de Pallimoni del 64 
fa un estudi més exhaustiu del que són els béns de domini 
privat i I'afectació o desafectació, els béns de domini públic 
vénen coberlS legislativamcnt per normes específiques, eom 
pot ser la Llei d'Aigües, la famosa i discutida Llei de COstes, 
etc., etc. En canvi, nosaltres entenem que al nostre Projeete 
de Uei, perfeccionable com lOla obra humana, s'eslableix un 
verlader entroncament del que són béns palrimonials, jo en
lellC que són di fcrenciats els béns palrimonials deis béns de
manials o de domini públic. Aixó ho entenc jo. 

Hi ha una qüestió que em preocupa enormement des 
del moment que vaig lI egir I'esrncna, i és el lema de les ga
ranties. Hem fet una comparació entre el que podríem supo
sar que no era garantit, tanl de l'admini5trador com de l'ad
ministrat, i comparativament ens trobam, sota la nostra opinió 
i així ho volem mantenír. que el Projecte confereix a !'Admi
nistració de la Comunitat Autonoma les mateixes prerrogati
ves que té I'Estat o el Govern de la Nació damunt la recupe
ració de la possessió deis béns i drets que siguin de la seva 
titularitat, sobre la facultat d'investigar i de delimitaeió, també 
recull la prerrogativa de la inexecutabilitat deIs béns i deis 
drets del patrimoni de la Comunitat Autonoma. Pel que fa 
referencia als drets i obligacions que corresponen al particu
lar que promogui exercici d'acció d'investigació, el Projecte 
remet al Reglament que desenvolupara, en el seu cas, la lIei. 
Aixo no suposa, de principi, eliminar I'obligació que el par
ticular pagui una bestreta en concepte de des peses que pu
guin suposar I'acció investigadora, tampoc no suposa deixar
lo sense el premi que li correspongui, simplement es deixa 
que el Reglament desenvolupi aquests punts més sossegada
ment. Tampoc no es veuen disminuir les garanties que el Pro
jecte estableix en tema d'adjudicacions a particlI la rs, milj an
¡;ant contracte d'explotació deIs béns palrimonial ', 'imposa 
a I'administració I'obligació de vigilancia, perque compleixi n 
les condicions del contracte. Pel que fa a l rendiment patri
monials s'imposa a I'administrador I'obligació que els esrnen
tals rendiments siguin ingressats a la Tresoreria de la Comu
nital Autonoma en aplicació deis pertinents conceptes deIs 
Pressuposts d'ingressos. 

La Llei del Patrimoni de l'Estat estableix una serie de 
requisits per a detenninats actes. Al projecte alguns d'aquests 
requisits s'han suprimit, i VOSle crec que n'ha fet menció, si 
bé, no per caprici, la Llei de Patrimoni de I'Estat del 1964, 
exigeix audiencia del Consell d'Estat, perque el Govern auto
ritzi, mitjan¡;ant Decret les transaccions respecte deis béns i 
deIs drets patrimonials, logicament, si la Comunitat Auto
noma té manca d'un organ consultiu d'alt nivell, el projecte 
no pot establir-ne l'audiencia mentre no existeixi, el que sí 
podríem haver fer és una referencia al Consell d'Estat, pero 
com que voste sap és intenció del Govern i s'ha fet feina, 
per part de les onse llerie sobre un projecte de \lei de Con
seH Consultiu, la mateixa L1ei de onsell Consultiu pot fer 
una referencia a la cobertura d'aquest requisit per part del 
Govern. En canvi, si ho digue sin al Con eH d' stat, per a 
nosaltres seria una complicació, tal vegada per a vos te, no. 

La mateixa LIei de Pa lrimonio de I'E tal diu, a l'anicie 
41, que, «para someter arbit raje - i cree que vo te també lIi 
ha fet referencia- las cont ienda que se usciten obre los 
bienes o derechos patrimoniale hará ralta una ley que la 
autorice». Aquest precepte ha estal derogat, d aeord que nO 
de forma expressa, per l'article 39 de la Llei 11 /1977, Gene
ral Pressupostaria, que diu: «No se podrá transigir judicial 

s 
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ni extrajudicialmente sobre lo' derechos de la Hacienda pú
btica, ni someter a arbitraje la' contiendas que se olicitan 
respecto de las mi ma , sino mediante Decreto acordado en 
Consejo de Minist(Os, previa audiencia elel Estado en ple-
110» . Per tant, el Projecte e tableix a l seu anicle 2, les ma
leixes garanties que per al ca e lableix la legislació de 1' " -
tat en general. 

Pel que fa referencia a l'adquisició de béns immobles 
rnitjanc;anl concurs O de forma directa, con ervacion i e
sion gratuite deis esmenlats bens, les garanLies fixades en 
el projecle ón similar sen e que 'obscrvi en cap cas mer
ma alguna. Re. peCle de I alicnació i permuta deis immoble , 
el ProjecLe no solamenl n di minueix les garantje sinó que 
comparalivamenl les augmenta, erveoo com a emple el lext 
de l'arLicle 62 de la L1ei de Palrimoni de l' stat , segons la 
darrcra reclacció de la lei 33/ 87 d PI' supo 1 pel' al 1988, 
en diu: «(.:orresp ndcrá a dicho departamento Mini tedo de 
Econom ía Y H a.cien.da, la enajenaci' n cua ndo el valor del 
inmueble cgún la. ación p ricia l no exceda de 2.000 millo
nes de pesetas al Gobierno, cuando no exceda de 4.0 O mi
llones Y lo restantes bienes podrán 'er enajenado mediante 
Ley». ~article 38 del Projecte diu que «correspondra a Pre
sidencia acordar l'alienació quan el valor de l'immoble o dret 
real, segons taxació pericial no excedeixi de 50 milions de 
pessetes», el Govern quan sobrepassi aquesta quantitat i no 
excedeixi de 100 milions de pessetes, i els bens que passin 
de 100 milions de pessetes, seran alienats mitjanr;ant Llei de 
Parlament». Podríem fer referencia a altres lIeis de patrimo
ni, com la de Castella-La Manxa, pero es troben en graus 
superiors quant a quanties, i nosaltres tenim més garantia 
a causa d'aquest baix nivell de quantia. 

Sembla evident, ido, que la garantia que es fixa al Pro
jecte, fins i tot és major, no solament en comparació amb 
l'Estat, sinó també amb altres autonomies. 

Pel que fa referencia a l'alienació deis béns immobles, . 
es realitzará mitjanr;ant sub hasta, encara que el Projecte ad
met que el Govern pugui acordar la seva alienació directa. 
Aquí també les garanties per evitar abusos deis administra
dors són majors que a la Llei de Patrimoni de l'Estat, aquesta, 
a l'article 63 diu, segons també la redacció darrera de la Llei 
33/87, de Pressuposts del 1988, diu «cuando se trate de bie
nes inmuebles de valor no superior a 1.000 millones de pes
setas, la alienación puede ser por parte del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda». 

Jo entenc, i podríem continuar repassant, pero jo en
tene que les garanties han estat una qüestió que s'ha mirat 
amb molta atenció, que es pot haver deixat algun punt a I'aire, 
involuntariament, per descomptat, pero entenc que al Go
vern li preocupa enormement que una Ilei tecnica sigui, com 
aquesta, cobreixi tots els aspectes de garanties d'administrats 
i administradors. 

1 arribam al que es el punt tercer, al qual he fet referen
cia abans, de tecnica o de qüestÍó político-administrativa. 
Miri, l'Administració de [a Comunitat Autonoma, pel que fa 
referencia a serveis comuns, serveis comuns que afecten di
ferents ConseJleries, com pot ser contractació, patrimoni, etc., 
assessoria jurídica s'han centralitzats tots a Presidencia. No 
a la Conselleria Adjunta a Presidencia, sinó a Presidencia 
del Govern, perque quedi ciar. Per tant, si el nivell, si el mun
~ant avui de béns patrimonials, tant immobles com mobles 
es escas, és baix, resulta per a mi i per al Projecte que de
fens, més ajustat que se segueixi la mateixa política que s'ha 

-

dut amb tots els serveis que es poden considerar comuns a 
diferents o a totes les Conselleries. Aquesta és la raó per la 
qual s'ha trastocat una tradició que existeix, des deIs mos
trengos famosos, del Ministeri d'Hisenda cap a Presidencia 
del Govern de la Comunitat Autonoma. 

No entenc que aixo rompí en absolu t ni I harmonía del 
Projecte de Llci d'aquesla omunitat ni lampoe trastoQui de 
cap de les maner d'lIl1 ambiL tradicional d' una \leí e pecifi
ca per a la no lra omunitat , sinó que el que ve afer, pura
ment í simplement, és continuar una adequació i una unifi
cneió del que són sel'veis comuns, amb el benentes, eom diu 
al eu articu lal, que cltema d'invenl8ri i compLabjlital haudl 
de respectar s'e.xercira en e perjudici de les competencic 
de la Conselleria d'Economía i Hisenda. 

És a dir, una vegada desglossada i contestada la inter
venció del Sr. Martín i Peregrín, jo entenc que les diferencies 
que poden motivar un trastoc del projecte no són tan signj
ficatives com per poder parlar d'lIna esmena a la totalitat, 
i cgurament slIccein\ i sera comprobable en el moment en 
que, i aquesta ambra rebulja I'esmena, CO In aixi h esper, 
e vegi el nombre d'csl1lenes que " n preselllade al Projccle 
de Llci. Jo, de qualse al manera li vo ldria dir que aque t 

esperit de di~lIeg que voste ha oben amb la seva inlervenció, 
com deim els mi ser, «a [a recíproca», con ideri que també 
el lé aquesl 011 eller, i cree que puc dir també que el Grup 
Pa rlamentari que dóna supor! a l Go ern per traclar de mi
llorar, ens dubte, un Projecte de Llei fCl amb la intenció 
tecnica i no política mé adequada o tue entencm mé ade
quada perquc el ben. patrimonials d'aquesta - omunital 
Autónoma, el patrimoni d'uque [a Comunital, per ser més 
c!ars, Sigui regu lal d'acortl a drel, d'acord a un estat de dret. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Martín Peregrín. 

EL SR. MARTÍN 1 PEREGRÍN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 
Le agradezco, Sr. Conseller, también su espíritu de diá

logo, el ofrecimiento que ha hecho, y en eso creo que esta
mos todos los grupos políticos de este Parlamento, en el bie
nentendido de que tina ley de estas, de este tipo por su 
carácter técnico, por su carácter emi nentemente jurídico no 
puede ser in tnlmenlada a través de filosofías de Upo parti
clario, sinO que debe de tener un subyaceI1le, que esté por 
encima de todos estos planteamientos. 

Pero es precisamente al hilo de su intervención, cuando 
usted hablaba de que estamos obligados a plantear una Ley 
con rigor, lo que sigue justificando que nosotros mantenga
mos la enmienda a la totalidad. Mire, usted, ha hecho bien 
además, estaba en su derecho, me ha leido las virtudes y bon
dades del Proyecto, pero, evidentemente, no me ha leido cuales 
son sus defectos. El Proyecto está absolutamente desequili
brado, el Proyecto no es homogeneo, no tiene una sistemáti
ca adecuada y, por tanto, hay artículos que quedan comple
tamente descompensados los unos con los otros, y el Proyecto 
necesita de un equilibrio, que era ese equilibrio que les esta
ba diciendo yo antes. A partir de ahí, podemos trabajar to
dos juntos. 

Cuando usted me deCÍa que hay determinadas normas 
que han sido derogadas por la actuación del Estado, yo tam
bién le había indicado que lo que no se puede hacer, y per-

-. 
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mÍtame el término, es fusilar una ley, por muy buena que 
sea la ley, porque a lo mejor el fusilamiento acaba en un 
auténtico destrozo del fusilado. Y ¿qué es lo que ha ocurri
do? Pues que se ha trasplantado la Ley del Estado mal y 
con sus virtudes y sus defectos, a una situación que no ti ene 
punto de referencia relativo con esa ley, porque cuando us
ted habla de valores de enajenación está hablando o tiene 
que hablar en términos relativos, no es lo mismo el patrimo
nio del Estado que el patrimonio de la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares. Y, evidentemente, el Estado, cuan
do habla de 3.000 o de 4.000 millones, está hablando de 
cuantías muy inferiores a las que podríamos debatir noso
tros aquí, en términos absolutos y en términos relativos. Por 
consiguiente no es una refereq.cia válida esa que hace usted. 

Pero es que, además, cuando yo le decía que se redu
cían las garantías de los particulares, en relación a que no 
se concretaban las garantías de la actuación de los adminis
tradores, le he hecho una referencia expresa de los artículos 
donde nosotros encontramos estas salvedades. Y usted me 
dice que el Estado, a través de la Ley de Presupuestos, tam
bién en determinadas circunstancias, en lo que se refiere a 
arbitrajes, regula por vía de Decreto. De acuerdo. Pero es que 
no se trata de hacer miméticamente lo que hace el Estado, 
si precisamente voy yo en esa línea, de decirle que la Ley 
del Estado puede ser un instrumento válido como punto de 
referencia legislativo, técnicamente aceptable, he dicho que 
muy mejorable, de acuerdo con las circunstancias en las que 
nos movemos hoy en día, por evidentes razones de técnica 
jurídica, pero no vamos a reproducir, en función de ello, lo 
que el Estado haga en detrimento de las garantías, sea el Es
tado o sea cualquier Comunidad Autónoma. Por tanto, no 
se trata de copiar, porque sea del Estado o de no copiar por
que no sea del Estado, se trata de obtener, alcanzar, conse
guir la norma más adecuada y mejor posible. 

En cuanto a por qué no hayo no encuentra_usted sufi
cientes diferencias de fondo, de que el patrimonio esté O no 
esté adscrito a una Conselleria o a Presidencia, yo le admito 
a usted como punto de partida que determinado patrimonio 
por razones operativas de la Comunidad y por cualquier otra, 
estuviera adscrito a Presidencia, pero es que, evidentemente, 
a través de la normativa legal correspondiente, entendemos 
nosotros que se tiene que adscribir al Departamento que dis
pone de todos los medios funcionales, operativos y orgáni
cos para llevar a cabo una gestión adecuada de ese patrimo
nio. Yeso, en cualquier sitio está en manos, normal y 
lógicamente, o de los Ministerios de Hacienda o de las Con
sellerias de Economía y Hacienda. Pero es más, cuando us
tedes adscriben a Presidencia, y esto puede ir en relación a 
lo del punto segundo, se olvidan de las garantías de la ac
tuación de Presidencia, y jamás hablan, en ningún caso, de 
propuestas, no digamos ya de motivaciones o de lo que sea, 
referentes a por qué se dice que se tenga que hacer esto o 
aquello, circunstancia que también hay que medir desde un 
punto de vista político, porque mire, ustedes que están en 
el Gobierno saben que no es lo mismo que el Presidente del 
Gobierno, que es el que les nombra a ustedes, diga una cosa, 
o que un Conseller, en este caso el de Economía y Hacien
da, proponga, motivad amente otra cosa. Es decir, el debate 
político en el seno del Gobierno se produce con unos pará
metros completamente distintos, y éstas son las razones po
líticas que nosotros tenemos para decirles a ustedes que no 
es conveniente que esté en Presidencia una cuestión tan im-

portante como es ésta. Que hay que adscribirla una Conse_ 
lleria que, por razones incuestionables de operatividad es muy 
técnica, tanto en las personas que componen su funciona_ 
riado como en las personas que pueden llevar a cabo la cues
tión ejecutiva. De ahí que no sea una cuestión de nombres 
y de apellidos, y por eso, le he preguntado a usted que cuá
les eran las razones que tenían ustedes. La verdad es que la
mento decirle que no me ha contestado, no me ha convenci
do en este sentido, y nosotros seguimos manteniendo que hay 
razones más que suficientes para entender que éste es un grave 
problema que suscita el Proyecto, no un problema semánti
co, sino un problema de fondo que nosotros queremos ab
solutamente cambiar en la línea de que las cosas estén don
de tienen que estar por razones obvias y elementales. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a la Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Martín, jo li assegur que les maldats d'aquest Pro

jecte les hi he deixades, a voste, jo havia de parlar de les 
bondats, com és logic. 

Que el Projecte tal vegada necessita de certs retocs, li 
he anunciat i vagi per endavant que si són positius, seran 
acceptables. 

D'altra banda jo entenc que, quan he fet referencia a 
les modificacions de la Llei del 64, el que feia era manifes
tar que aquest Projecte de Llei ja recullles millares que s'ha
gin pogut introduir en el funcionament normal i en l'aplica
ció de la Llei del 1964. 

Jo entenc, a més, que les raons que Ji he donat de ca
racter tecnic i de caracter administratiu, mai polític, que Pa
trimoni sigui a Presidencia del Govern, són suficientment cia
res, que a voste no l'hagin conven<;:ut, no m'estranya gens, 
pero també pot estar segur que el President del Govern, com 
tots els Consellers adequara la seva actuació en Patrimoni 
i en qualsevol altra actuació, a la mateixa norma a la Llei 
que sigui aplicable al cas concreto Per tant, no es tracta que 
un Conseller d'Economia i Hisenda l'apliqui més o Presiden
cia I'apliqui manco, pot estar ben segur que tots intentam 
aplicar-la al maxim possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastü't Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
El noslre Grup Parlamentari quan es va trobar el Pro

jecte de Llei de Patrimoni de la omunitat Autónoma, el 
primer que va fer, va cr valorar la importancia de la Llei. 
Som davanL una lIei que no és només lecnica, sinó que és 
una llei de caracter institucional i és una llei que, de fet, com 
la de Regim Jurídic d'aquesta Comunitat Autonoma, té una 
importancia grossa a la vida quotidiana i al conjunt d'aquesta 
autonomia. 

Per aixo, després d'analitzar-Ia amb cura i amb detall. ' 
ens varem temer que érem davant un problema de filosofía 
política, de practica política. Que venim a fer en aquest Par-

s 
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Jantenl el. Govern i el Grups Parlamentaris? Agafar la nor
mativa estatal i més O manco traduir-la al catalc\, bé o mala
menl , i més o manco arreglar-la una mica, egon le. 
circumstancics o venim a legislar amb un esperil d'autogo
vero, amb un csperiL autonomista? 

Al no tre rup ens alegra veure com l'esperiL de I'auto
nortüa, de I'autogovern i del nacionaJi me en aqueste iIIes 
augmenta, i ho deim ·ense cap empero, ahir mateix, dcspús
ahir, el President de la no Ira Comunital, a Madrid, la capi
lal de 1'· stal, intcrvé en discur os politic imponants, 'hi 
pot estar d'acord o no, des d'una óptica de partit, des d'una 
aptica electoral, peró des d'una optica d'autogovern i d'auto
nomia, s'ha de convenir que almenys, es comen<;a a parlar 
un poc de I'autonomia de les IlIes Balears. Aleshores, aquí 
ve el problema per al nostre Grup, quan hem d'analitzar un 
Projecte de Llei del Govern de Patrimonio Que és el que ha 
vengut? Aquest esperit reflectit pel President de la Comuni
tat fora de les IIles, reflectit concretament en un articulat que 
sigui propi a la vegada que óbviament coordinat amb les di s
tintes lleis, legislacions de l'Estat i de les distintes autono
mies? No, no ens ha vengut aixó, ens ha vengut un text, i 
perdonin l'expressió, provincia, adaptat amb mínims de la llei 
de) 64 estatal, del 64 i deIs Oecrets subsegüents i no ha ven
gut un projecte de \lei en absolut homologat ni coordinat 
amb totes les lleis de les Comunitats Autonomes que, de fet, 
sí que d'alguna manera trobaríem que hi ha lleis de patri
moni amb caracter exprés i que de fet recullen les particula
ritats de les distintes Comunitats Autónomes. 

És aquí que el nostre Grup es va trobar amb un proble
ma de contradicció política molt grossa. Que podíem fer da
vant una llei important, una llei que només és la de l'Estat, 
que havíem de dir?, que el Govern la torni a fer?, que la 
retiri i basta la llei de l'Estat perque és suficient, que ho po
dríem haver dit? No, no varem anar per aquí, varem inten
tar primer fer es menes parcials, 47 presentades més i 8 que 
no hi varen ser a temps, pero les tenim per si encara poden 
servir qualque dia, hem de ser sincers en aquest sentit, pero 
després d'haver fet les parcials i després d'haver treballat en 
el text del Govern varem dir, bé, si no feim l'alternativa, si 
no cercam I'alternativa a aquest ti pus d'esperit legislatiu, pIe 
de mancances, no ja de defectes tecnics, burocratics, traduc
cions, etc., que aixo es pot arreglar dins Ponencia i dins Co
missió i fins i tot dins Plenari, pero si no anam a cercar el 
fons d'una llei important, com és la del patrimoni, realment 
no sabem on ens trobam, no sabem on tenim la guixa, amb 
perdó de l'expressió popular. 

1 varem repassar ¡'article 55.2 de I'Estatut d'Autonomia 
de Balears, i ho diu ciar: «I..:administració, el control, la de
fensa, la conservació i la reivindicació d'aquest patrimoni, 
seran regulats per \lei del Parlament de les llIes Balears», i 
és aquí quan PSM-EEM va dir, hem d'exercir la nostra sobi
rania, i fent un cert esfon;:, que pot ser no correspongui a 
Un grup de quatre Oiputats, és amb aixo que hem presentat 
un text alternatiu, modest, millorable, pero que, com a mÍ
nim, no és un text provincia, sucursalista i continulsta estric
Lament. 1 atenció, el nostre text recull, i amb aixo estam 
d'acord amb coses que s'han dit, les coses bones de la Llei 
del 64 de l'Estat i altres normes que es desenvolupen a nivell 
d'estat. 

O'aquí ve que vulguem exercir una oposició, l'esquerra 
nacionalista, des d'un punt de vista de construcció construc-

z 

tiva, presentant alternatives, fent constantment I'alternativa, 
i per aixó som aquí, avui. 

1 mirin, quins són els trets de la nostra proposta alter
nativa a la de l'Executiu? En primer !Ioc, utilització del dret 
comparat i de la modernització amb caracter legislatiu. La 
nostra llei, d'on té les fonts? Ja ho deim, la Llei de l'Estat 

• del 64 té aspectes positius, pero també una Llei d'Euskadi 
amb 63 articles i 3 capítols, una lJei fins i tot de Castella-La 
Manxa, una Llei catalana amb 38 articles i 7 capítols, lIeis 
totes de I'any 81, del 83, perque, com és evident, la nostra 
Autonomia, perdó, no tocaria ser evident, peró ho és fins 
ara, anam a la cua de les lIeis de tot l'Estat. Per aixo, és 
un deis perills la poca institucionalització entre el nostre po
ble, del nostre magre autogovern. 

Per aixó, hem de cercar el dret comparat, hem cercat 
la modemització, hem ates les indicacions de les es coles d'Ad
ministració Pública de CataJunya i d'Euskadi, escoles d'Ad
ministració Pública amb prou trajectoria, i hem observat tam
bé aspectes de modernització a l'Estat. 1 és aquí quan el 
nostre Grup presenta una llei més simplificada, amb títols 
i capítols molt més senzills, 37 articles i 7 capítols; la del 
Govern, 71 articles, 4 títols i 18 capítols. Atenem la simpli fi
cació, perque creim que el ciutada ha de poder entendre una 
llei rapidament, cercam, per tant, una llei, a partir de l'auto
govern, d'una concepció filosofica íntima que I'autonomia ha 
de servir, de modernització, que no tengui errades tecniques 
o almenys que tengui les mínimes i complint l'Estatut amb 
profunditat. 

Mirin, la seva llei, entre d'altres coses, i no s'ha dit fins 
ara, s'han dit coses importants, peró algunes encara no s'han 
dit, té problemes greus. Article 39, «finques rústiques inex
plorables», qualcú em pot explicar, en aquesta Cambra, de 
gran vocació rural, com ahir es demostrava, quines finques 
a les Illes Balears i Pitiüses són rústiques inexplorables? O'on 
parlam, senyors del Govern, amb aquesta expressió de fin
ques rústiques inexplorables? Segona qüestió, la Llei 1/86, 
de Finances d'aquesta Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears és incomplerta a I'article 8 del text del Govern, a partir 
deis articles 93 i 94 de la Llei de Finances de la Comunitat 
Autónoma, i és un deIs aspectes de manca de garanties. Sí, 
Sr. Gilet, ho miri, ho miri, perque aixo no ho tenia per es
crit, i no sé com ho contestara. 

Per altra banda, anem a veure els aspectes de modernit
zació real. On són els aspectes d'una societat moderna res
pecte d'informatica, tecnologia, aspectes científics? On són 
les noves normes registraIs hipotecaries administratives de l'Es
tat? On són, en definitiva, la publicitat, un Butlletí Oficial 
de l'Estat, unes sancions, en definitiva, aspectes suplementa
ris de les garanties deIs ciutadans? On són, a la lJei del Go
vern, i que nosaltres intentam resoldre, els béns i drets ads
crits en aquest Parlament, i el paper -d'aquest Parlament 
respecte del Patrimoni de la Comunitat Autonoma? Són as
pectes que, com és logic, el Govern ha ignorat, perque la
mentablement ha fet un text, ja ho he dit abans, molt pro
vincia i altament contradictori amb el que de paraula el seu 
President explica de vegades quan parla d'autonomisme o de 
nacionalisme. 

És per aquí que nosaItres volem insistir-los molt que avui 
facem una feflexió política, la facem de bon de ver, si nosal
tres realment cercam un autogovern, una bona administra
ció, un esperit autonomista, ja no direm nacionalista, pero 
si més no autonomista i de bona gestió i administració, fa-
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cem una !lei molt més moderna, molt més senzilla que reco
Ileixi les especificitats de les Illes Balears al mateix temps que 
els problemes i els temes estatals es tenguin en compte. El 
nostre índex a la lIei és ciar, pensam nosaltres: Capítol 1, Dis
posicions Generals, Capítol Il, Protecció i Defensa, Capítol 
III, Canvi, qualificació i afectació, Capítol IV, Adquisició, 
V, Us i aprofitament, VI, Alienació i cessió, i VII, Respon
sabilitat i sancions. Creim que és per aquí que es mou una 
lIei moderna, creim que és per aquí que ens hem de moure 
amb un esperit d'autonomia creixent, que nosaltres almenys, 
el nostre Grup Parlamentari, voldríem, i com que Autono
mia no és només dir paraules, si nó que és fer-ho amb les 
lIeis i amb l'acció quotidiana d~ govern o d'oposició, és per 
aixo que hem volgut presentar una esmena molt constructi
va, amb un text alternatiu. 

Nosaltres avui ens atreviríem, amb certa mesura, amb 
tota humiJitat, i sabent que el nostre text no és un text per
fecte, pero sí convinc,:uts que és molt més autonomista, molt 
més, amb un esperit d'autogovern, mol! més modern i molt 
més ciar, ens atreviríem a demanar, humilment també que 
fessin la reflexió de, fins i tot, retirar els dos textos que hi 
ha presentats, el del Govern i el nostre, i en regim de Ponen
cia, segur que ens sortiria una llei molt millor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a la Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. Presiden1. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sena. -
A mi em sap molt de greu, pero la seva resposta forc;o

sament l'he de dur per escrit, perque m'és impossible, no tenc 
capacitat suficient per recordar l.es correlacions entre el nos
tre projecte provincia i el seu projecte moderno 

Miri, l'artic1e 2n del seu text, és I'artiele Ir del nostre 
projecte. ~article 3r, Ir i 2n del seu projecte -a partir d'ara, 
el primer és el seu i el segon, el nostre- és I'article 3 r. El 
4t és I'article 2n, amb una redacció diferen1. El 5e és basica
ment el 41. El 6e és el ·nostre 5e, amb una petita variacció. 
El 7e és una replica exacta del 6e. ~artic1e ge, apartat Ir, 
és el nostre article 7e. ~article 10.1 és el nostre artiele 12, 
paragraf Ir. ~artiele 10.2 seu és el nostre 12, paragraf 2n. 
No em segueixi, és impossible. ~article 10.3 és el nostre arti
ele 13, paragraf 2n. ~artic1e 10.4 és el nostre artiele 13, pa
ragraf 3r. ~artiele 11.1, és el nostre artic1e 16. ~artiele 11.2 
és el nostre artiele 17. ~artiele 13 és el nostre artiele 9. ~arti
ele 14 és el 53. ~artiele 14.1 és el 54.3 nostre. ~artiele 14.1.c 
és el nostre 54.5e. ~artiele 14.3 és el nostre 54.4. ~artic1e 15 
no és el nostre, Sr. Sena, és l'article 28.2 de la Llei de Patri
moni de Castella-La Manxa. ~article 16 és el nostre 64. ~ar
tiele 18 és el nostre 21. ~artiele 19 és el nostre 23. ~artiele 

20 és el nostre 33. ~artiele 20.2 i 3 és el nostre 34. ~artiele 
20.4, perdó l'artiele 21.1 és basicament el nostre 46. El 21.2 
és el nostre 47. El 22, el nostre 43. El 23, el nostre 50. 1 
així successivament fins arribar als 34, 35 i 36 que són basi
cament els 35 a 39 de la Llei de Castella-La Manxa. 

No hi ha dubte que hi ha novetats, n'hi ha. Al seu pro
jecte modern, n'hi ha, les que no ha copiat al projecte pro
vincia del Govern. Jo, a la intervenció del Sr. Martín i Pere
grín he estat summament elar, i he dit que aquest projecte 
tecnic esta basat en una llei tecnica, amb unes concomitan
cies, enmarcat dins la Llei del 64, i ho he fet sense cap ganes 

de pressumpció, amb modestia, amb normalitat. No m'he 
amagat, el que voste ha fet ha estat cercar modernismes i 
progressismes, cercant béns in formatics, quan els béns infor
matics són dins els béns generals del patrimoni de la Comu
nitat Autonoma, cercant especifitats de béns mobles com els 
automobils i, al cap i a la fi, I'únic que ha fet voste ha estat 
avanc;ar una miqueta més, voste ha utilitzat el nostre filoleg 
que menciona a I'esmena. Aixo és el que ha fel. J ha fet unes 
rectificacions que, no hi ha dubte, les finqu::s inexplorables, 
voste, Sr. Sebastia Sena, ja fa temps que és aquí dins, sap 
que són finques inexplorables, supos que deu ser aix6, no 
crec que la mar anibi tan enfora que poguem arribar fins 
al Brasil, per exemple, que hi ha malta inexplorabilitat. 

Jo Ji puc relacionar un poc les novetats, si vol que les 
hi mencioni. Ara, jo també li vull dir una cosa, que de cap 
de les maneres no és intenció retreure una situació que sa
bem que es produeix, és a dir, no és que voste hagi copiat, 
o, no, voste ha recollit el que hi ha, com hem fet nosaltres, 
ha recollit les coses bones que hi ha i les ha traslladades a 
un paper que damunt posa PSM-EEM, i em pareix correc
tíssim, pero el que no em pareix correcte és que ens ho vul
gui vendre amb aquest esperit de modernitat i no provincia
nisme. «No hay nada nuevo bajo el so!», i en patrimoni, 
poques coses podem descobrir, en béns patrimonials. 

Miri, I'artiele 3r, apartat 3r del seu text alternatiu, efec
tivament és una novetat, pero aixo no implica que el seu con
tingut no ha sigui, aixo ja és una a1tra cosa, tengui en compte 
que ens parla, en el Ir paragraf: «són béns de do mini públic 
de la CAIB els adscrits a I'ús i al servici públic», i Ilavors 
ens diu: «en tot cas, integrarán el domini públic, els béns 
mobles següents: els béns informatics, els béns d'interes tec
nologic, vehicles que integren el parc mobil, i aquel1s que sense 
ser comuns, consumibles o moridors, siguin d'un preu supe
rior a 60.000 o a 120.000 Pts» . 

Miri, I'apartat Ir diu, «són béns de domini públic», ha 
són tots, a no ser que voste digui, manco aquests, aleshores 
l'únic que fa és una redundancia, perque ha de cercar algu
na cosa curiosa i ens fica els béns informatics. Fixar preus, 
taxacions i quantificacions per qualificar les coses és el més 
enfora que permet la tecnica jurídica, voste no trobara més 
que quanties de procediment que es desfasen constantment, 
una actuació de normativa jurídica que fixi unes quanties 
dins una lIei. 

La segona novetat, i procuraré fer via, és I'article 5e, pa
ragraf 2n, i som davant una novetat redundan1. Tengui en 
compte que ja que les normes específiques que regulen les 
propietats administratives especials pertanyen a dret públic, 
aquest, com molt bé es diu al primer paragraf del mateix 
artiele, del seu projecte s'aplicara subsidiariamen1. ~article 
ge al paragraf 2n fixa una altra novetat que consider, en 
aquest cas, poc afortunada pel que segueix, no s'entén ellloc 
on s'inserta el precepte, el paragraf primer parla d'inventari 
i el segon de vehicles automobils, voste té una certa obsessió 
amb els vehieles automobils. Tampoc no s'entén perque s'es
tableix un regim d'excepció amb el tema deIs vehieles auto
mobils. 

~artiele 14.1r també és una altra novetat, no té corres
pondencia ni concordan<;a amb cap. Ve a dir que els béns 
patrimonials seran de domini públic per resolució del parla
mento Evidentment, és un precepte sense cap precedent, heJJ1 
parlat molt de tradició de patrimoni, pero aquí la rompeJJ1 
absolutament. Jo comprenc que es vulgui donar paper, jOC 
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aH)arlament, pero ho podem fer amb altres coses i no amb 

'2quests temes. 
Jo podria continuar. l:article 26, també és una alLra no

vetal, pero no afegeix re nOll, es lracta d un precepte decJa
raliu, tots vo lem que els béns patrimonials siguin el Olés ren
dibles possibles d'acord amb el dret mercantil o amb el dret 
civil. Hi ha una qüe lió anecdótica segons veim les compe
teneies e mantenen a Pre idencia en el seu projecte, pero 
a pesar de tal, aquí hi ha una referencia a la onselleria 
d'Economia i Hisenda, supos que perque així ha diu també 
l'arLiculat de la Llci de aslella-La MaMa. 

Jo di ria que, si en un principi hem parlat de totes aque -
tes drcum tancie , jo clcsitjaria també que ves I esror~ que 
e.s va fer amb el projecte de Hei que avui va te m'esmena 
amb una alternaliva, quant a la sistemalica. ntcncm que 
les lIeis lecniques han dc Leni .. una forta carrega de i tema
Lica, de tot el que repre enten les disti nles titu laci ns o capi
[Ols. Jo Iltenc, i em pareix que no costara gaíre pena vcurc
ho, que el eu pr jccte de lIei lé una sistematka m It com
plexa el tema de le al" ctaci n ' e de dificil imerpretaci6, 
i vo la ha parlal d'una gran lafedal, cm parcix. 

També voste ra referencia a la cva e mena a les garan
lÍes, jo colcnc que amb I'explicació que he donat al Sr. Mar
tín i Peregrin , ha queda t ·lIficientmenl ciar que le garant ie 
s'han intentat fixar al maxim pos ible. i que i hi ha qllalque 
p'Unl que pugui ser discutib le o millorable, estam a disposi-
ió, a Comissió o a Ponencia, per f¡ r-ho així. 

Aque tes, enteoc, han de ser les meves darrere parau
les, podiem continuar amb lOl el que 611 concordance i tal, 
voste ha manife tat que s'han preocupal del drel comparar 
del Pai Ba C, Ca tella-La MaMa, de la Llei del 64, de la 
Generalitat de Catalunya, e n'ba deixal una, Sr. Serra, 'ba 
deixat la menció de la concordanc;:a amb el projecle de lIei 
al qual voste presenta una alternativa. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, serem els més clars possibles, davant aquesta saviesa 

de l'Administració Autonomica, quant a llegir. 
Miri, Sr. Gilet, aquí ningú, ni el seus asse sors/autors 

d'aquest text tan lúcid que en ha pre ental ni nosaltres, 00 

ens hem invental res, perquc a I E tal ~ panyol aque ta és 
la darrera COI11Unital Autonoma que presenta el Projecte de 
Llei de Patrimonio Primer. 

Per tant, tota la n~rmativa estatal, del 62, del 64, més 
la de les Comunitats Autonomes que hem esmentat voste i 
jo, en podriem haver e mentat d'altres, pero ens han bastar 
aquestes, cree que ens demostren unes diferencies de si te
rnática i de periL legi laliu prou importa nts. Jo ara aquí vol
dria recordar als Diputal un debat polltic en aqueSt Parla
rnent a rel de la Uei de Regim Jurídie de la om uni tat 
Autonoma, i voldria recordar que heroicament el Govern va 
rnantenir el seu text, perque la majoria deis vots li avalaven, 
pero avui en dia, a la nostra Comunitat Autonoma, quants 
de professionals han trobat problemes d'interpretació, han tra
bat problemes d'un cert anacrorusme a la Llei aprovada pel 
rnateix Parlament? Aixó és una cosa que treim, perque creim 
que Som davant una Ilei de característiques tecniques sem
blants i, de fet, ens preocupa que surti una lIei clara. 

La eva Ilei i la nostra, en definitiva, na són en absolul 
iguals quant a i tematica, basta dir-ho quant a simplifiea
ció. Govern: 7J articles, 4 títols, 18 capitol!';. Thxt del PSM
EEM, em pare ix que ja ho he dit abans claramenl: 37 arti
ejes j 7 capitols. Mé imp.lificació impossible i, a més, creim 
que és el projecte de !lei de 1 Estal amb mcny articles res
pecte de lIei de patrimonio 

Per (a m, quan vo le ens ha UegiL tot el que li ban pre
parat respecte de tal el que concordava, és ben logic que con
c rdem en molts d'articJes, perque lols vellim d'unes matei
xe. fonts, que és la Llei de I'Estat del 64, i no altres a més 
del de l'Eslat del 64, hem acudit a Ueis moll més modernes 
i de Comunitats Autónomes que, almenys, el seu Govern o 
el seu Parlament han fet un esfon; d'autonomisme quan pre
sentaven aquesta lIei. 

Per altra banda, jo cree que seria bo, en aquesls mo
ments, rambé tenir en comple que le. di rerencies que s apun
ten són quam a claredat, quanl a esperit legi Jatiu, quam 
a saber q ue és el que volem que siguin les Uei de la OIllU

nitat Aulonoma i no senzillament presentar co e que, insis
le e que per fer una lIei COlll aquesta que 'ha fel, no impor
lava haver-Ia pi' entada, aquesta és la realilat, ja teniro la 
normati a estatal d'aplieació a les IIles Balear, si volem com
plir l'E t.atut d'Autonomia en I'anide corresponenl quau parla 
de patrimoni, i ho bem dit a la intervenció anterior, és ben 
ciar, és ben ciar Que no reia falla que discutís im aquest lext 
que el Govern ens ha dul. 

Sr. Gilet fin i tOI quan li he dit la mica d'exemple de 
finque ru tique inexplorable, pensi que el text que el Go
vern ha presentat aquí, quant al tex.t calalll ha presental I'ar
tiele, pero és que a hl versió ca lellana no hi és, per e:xemple. 
Un error més. És que nosaltres fins i tot estam un poc a¡'¡u
cinaLS i perdoni I'expressió un poc al·lucinat respecte deis 
errors, inombrables error tecnics que té el projecte que el 
Govern ha dut aquÍ. 

Per altra banda, i vull insistir-li molt en una cosa que 
ha dut escrita, j a mi m'agradaria que cm contestas per aelarir
nos el dubte, com é que contradiu cl text de Llei de Patri
moni, el artieles 93 i 94 de la Llei J del 86, de Finanees 
d'aquesta Comunilal Autonoma aprovada per aquest Parla
ment? Ens ho responguin, perque si veirn que aixo és co
rreete, aleshores no hi veim pr0blema de dir que amb aixo 
ens hem equivocat. Pero ens ha digui, perque voste ha ten
gut I'habilitat de dur un text e crit, de parlar, parlar i parlar, 
treure les co es que eren igual en el seu texl j al nostre de 
la Llei del 64, minimiLzar les diferencies que hi ha, no par
lar de, o no coneixer n absolut els esfor~os de le Eseoles 
e1'Administra ió Pública del País Basc o de Catalunya ma
teix, i, en definitiva, veure que una iSlematica legal pOl er 
bbviamcnt distinta la qu el cus a essors, el Govem ha 
presenLat, de la Hostra, I nosaltre in i tim en aixó respecte 
d'altres pos ¡bIes lIeis de caire instituciona l. Ja estam que hi 
ha molt poque coses que s'hagin d inventar en qüe tions ju
rídique a le. Autonomie.s de I'E tal E panyol, pero lambé 
ja cstam que convé fer un petit es[or~ d'estudiar, de presen
tar coses una mica adequades a la nostra realital i n enzi
Ilament co es que l' sta! Central les té resol tes, i no altres 
les copiam aquí. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr, Conseller Adjunt a la Presidencia. 
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EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Sí, gracies, Sr. President. Sr. Serra. 
En primer !loe, li he de dir que no discutim la Llei de 

Regim Jurídic de la Comunitat Autonoma, que tal vegada 
algun dia I'haurem de discutir, pero no la discutim en aquest 
moment. 

En segon !loe, miri, si voste vol que els 71 articles del 
Projecte de L1ei quedin resumits en 10 o 12, li assegur que 
en mitja hora ho feim . Pero aixo no significa que el Projec
te sigui bo, eh? Aixo significa purament i simplement que 
haurem fet el que voste ha fet, que fa, article, 2, 3, 4, i po
sarlos en un. Aixo és molt senzill, ho podem fer tots. El que 
hem de fer és en !loe de fer-ho per artic1es, fer-ho per capí
tols, i alla on diu Capítol 1 posarem artic1e 1. Aixo és toL 

Si vol que jo li !legeixi -i supos que no ho voldra
la correlació que hi ha o les concordances que hi ha entre 
el seu projecte alternatiu, el projecte del Govern de la Co
murutat Autonoma, la L1ei de Patrimoni del 64, la L1ei de 
CastelIa-La Manxa, la hi puc lIegir, i a la inversa, i se'n te
rnera que moltes vegades, jo no ho he de fer per no resultar 
massa llarg, moItíssimes vegades els quatre cossos tenen un 
article, perque estan, efectivament, tots interrelacionats, per
que tots vénen de la mateixa mare o del mateix pare. La L1ei 
del 1964 i les disposicions que la desenvoluparen posterior
ment. 1 aixo ho hem de dir així de claro 1 la L1ei és bona, 
i aquest Projecte de L1ei també és bo, el que passa és que 
vos te ha volgut anar un poquet més enlla, i comprenc els 
seus esfon;:os, comprenc que tengui dubtes quant a la L1ei 
de Finances i la L1ei de Patrimoni o el Projecte de Llei de 
Patrimoni suposin que hi hagi unes contradiccions, jo li as
segur que aquest Projecte de lIei, com els altres, abans de 
passar a Consell de Govern i abans de ser aprovats, han de 
tenir toté!., una tramitació anunciada, alguna promulgada en 
el temps del Sr. Suárez i s'aplica encara a totes, almanco, a 
les Comunitats Autonomes que no tenen una especificitat en 
aquesta normativa. 1 aixo és el que succeeix i dins aquesta 
normativa existeix una complementació o una no contradic
ció entre la norma que es vol promulgar o aprova el Consell 
de Govern i les normes anteriors, perque, si no, s'han de pro
duir un llistat de derogacions, i aquest Projecte de Llei no 
duia dins aquest !listat de derogacions cap article de la Llei 
de Finances. 

1 amb aixo entenc que li he contestat al que voste em 
demana. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM té la paraula el Sr. 

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Seré breu, peque cree que el Conseller Sr. Gilet ha do: 

nat una resposta bastant satisfactoria a les intervencions del 
Sr. Martín i del Sr. Serra. 

. Bé, en primer \loe, hem de dir que el primer que ha 
discutit el Sr. Martín i Peregrín és el TItol 1, els béns de la 
Comunitat Autonoma sobre el fet que hi ha una diferencia 
de la Llei del 1964, de l'Estat. Bé, aixó, per una banda. Per 
una altra banda, ha dit que aixo és dolent, i que, per tant, 
si no ha he entes malament, que no és modern, tampoe, aixó. 

El Sr. Serra ho incorpora al seu projecte alternatiu amb una 
definició, amb un article addicional, que és 1'1, perque el 2 
del text alternatiu coincideix amb 1'1 del Projecte de L1ei, per 
tant, aixó no deu ser tan dolent. 

També es parla aquí de les garanties. El Sr. Martín i Pe
regrín ha parlat de 4 articles, concretament, dels articles 31, 
32, 34 i 47. On jo he vist que hi pot haver una diferencia 
important i tal vegada teoricament hi pot haver una dismi
nució de les garanties, és a ['article 32. amb els arbitratges. 
Si agafam els altres, poques diferencies hagués trobal jo amb 
les garanties d'altres lIeis. 

Per una allra banda, després ja s'ha perdut en generali
tats. Ha dit basicament que és una !leí desequilibrada. Bé, 
jo, la veritat és que després d'haver-Ia lIegida amb atenció 
i després d'haver repassat [a Llei del 64 de l'Estat i algunes 
altres, jo no veig aquest desequilibri, és a dir, hem entrat en 
un terme de qualificatius que no ha estat o, almanco, jo no 
he entes [a justificació d'aquest desequilibri que es produeix. 

Respecte del Sr. Serra, quan parla de provincianisme i 
de modernitat, crec que se Ji ha contestat adequadament, és 
a dir, també estam en els termes qualificatius, pero no pel 
fet de posar que aquí hi ha material informaric i d'altres co
ses som a un text moderno Aquesta no és una justificació. 

Sí hem de sir que el Sr. Martín i Peregrín al principi 
ha dit que la Llei del 64, de l'Estat és una bona lIei. És una 
bona lIei, ha dit. A1eshores, nosaltres entenem que fer auto
nomia no és canviar les coses que no fa falta canviar, és adap
tar, és fer una llei segons ens convengui, i si aquesta llei que 
ens convé té coses en comú amb altres coses que s'han fet 
anteriorment, no importa canviar, perque canviar innecessa
riament ens pot aconduir a resultats no desitjables. 

1 queda una darrera cosa, les errades gramaticals i sin
tactiques, que són nombroses. E fectivament, aixo ho hem de
tectal tots, n'hi ha algunes, cinc o sis, pero tothom en fa 
d'errades gramaticals. A1s motius fonamentals que aporta el 
PSM-EEM, també n'hi ha una, em sembla. Al punt 2, quar 
parla que altres Comunitats Autonomes el que han fet és dic· 
tar lIeis del seu patrimoni amb caracter exprés i deixar corr 
a transitories, diu «transÍtories» la llei o el reglament de l'Esta 
en tot allo que no es contradigui. Supos que volía' dir «sub 
sidiaries» i no «transitories». O sigui que d'errors gramati 
cals n'hi ha en tots, no només en el text del Govern, sin! 
en tots. Tots en tenim. 

Per tant, jo no he vist raons suficients com per retira 
aquest Projecte de Llei i presentar un text alternatiu. El tex 
del Grup PSM-EEM té coses bones i les estudiarem en Ce 
rnissió, el que passa é que enlenem que no és un motiu Sl 

ficient com per substituir el Projecte de Llei. Si aquí hi h 
un Govern, i aquest Govern presenta un Projecte de Llei, I 

que hem de discutir é si realmem és millorable, si no es P( 
agafar, i cree que no han demostrat que aquest Projecte ( 
Llei no es pugui agafar, sinó que és suficieIÍtment bo PI 
ser millorat en Comissió i en Ponencia. Per tant, rebutjareJ 
tant l'esmenta a la totalitat del Partit SOCIALISTA, com l'e 
menta a la totalitat amb text altematiu del PSM-EEM . 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Intentarem ser molt breus. Som a un debat sossegat, 

tranquil, pero no per aixo menys important, sobre un tema 
d'especial lranscendencia per a la nostra Comunitat Autono
/lla, pero jo cree que le coses han sortit una mica del sale, 
en el senti! que cree que s'han exagerat tant les virtuts com 
e1s defectes del Projecte. 

He d'anunciar d'entrada que per a nosaltres el Projecte 
del Govern és suficientment acceptable per treballar-hi, mi
lIorable, evidentment, i hi hem presentat les nostres esmenes, 
tots els Grups ho han fet, creim que sortira un text d'aquest 
Parlament molt millor que no el text que entra, i no consi
deram justificada, sincerament, ni l'esmena de devolució al 
Govern ni I'esmena amb text alternatiu. 1 intentaré explicar 
breument les raons del nostre Grup. 

Pel que fa a l'esmena de totalitat del PSOE, jo diria que 
la seva argumentació es basa fonamentalment quant al pri
mer punt en la tradició. Bé, jo crec que el fet que I'argumen
tació fonamental sigui una ruptura amb la tradició, en si ma
teix, no és un argument que a mi personalment m'afecti i 
m'emocioni, jo crec que, em pareix que hi ha tradicions que 
en aquest país convé comenc;ar a rompre de tant en tant. Es 
a dir, no veig cap raó seriosa, en l'argumentació primera de 
I'esmena de totalitat del PSOE. 10 crec que, en definitiva, 
hi ha una raó de ruptura de la tradició que és bona i conve
nient i és en tot allo que enllac;a amb una tradició coreorati
vista i amb una tradició d'adscripció de determifiades fun
cions a determinats cossos de funcionaris o a determinats 
organismes, perque aixÍ ho venen rento 10, en aquest sentit, 
perdonin, pero no puc estar d'acord, en absolut, amb els cri
teris del Grup SOCIALISTA. 

Segon punt: garanties. Hi ha un desequilibri quant al 
regim de garanties, superior a la lIei estatal del 1964, d'acord, 
hi ha un cert desequilibri, pero sincerament no puc admetre 
que aquest desequilibri global tengui una entitat suficient com 
per justificar una devolució al Govern, cree que el desequili
bri que voste anuncia i que és reconegut fent una atenta lec
tura paral·lela d'ambdós textos, simplement és perfectament 
corregible en Ponencia i Comissió a través de les esmenes 
adequades i, per tant, no justifica una devolució al Govern, 
no hi ha un desequilibri global, hi ha un cert desequilibri 
que podem corregir perfectament i crec que, a més, sense arri
bar a cap tipus d'en frontament, perque probablement és més 
una qüestió redaccional en molts de casos, que no una qües
tió de fons. 

Tercera raó: I'adscripció a Presidencia de les responsabi
litats en materia patrimonial. AqUÍ, la discrepancia no pot 
ser més grossa, Sr. Martín i Peregrín, i em sap greu, perque 
defensam dos models absolutament distints. 10 en aquesta 
tribuna he defensat, ja, que en materia pressupostaria en
tenc que ['oficina que faci, que gestioni els pressuposts ha 
de ser una oficina dependent del Ministeri de la Presidencia, 
enlloc d'una oficina dependent de la Conselleria d'Econo
mia i Hisenda. Crec que I'argumentació és prou arrelada dins 
la doctrina hisendística, el defecte que té I'adscripció a Eco
nomia i Hisenda es resumeix en una frase, l'estat no pot ser 
administrat pel caixer, i aixo és la derivació, la pato logia d'una 
hipertrOfia de les Conselleries d'Economia i Hisenda que in
vadeixen uns ambits competencials que pel seu caracter ho
ritzontal, pel seu caracter de servidors de tota la Comunitat 
Aut6noma, és molt més lógic adscriure a una dependencia 

de la mateixa Presidencia. Així cas pressupost, així cas del 
contenciós, de la Direcció General del Contenciós, per par
lar en termes de l'Administració de I'Estat més convencional 
i que tots entenem, i així també en el cas de la gestió patri
monial. 

Per aquestes raons, el nostre Grup votara en contra de 
l'esmena a la totalitat del Partit Socialista. 

El PSM-EEM ha presentat el que ells mateixos qualifi
quen com una alternativa al provincianisme. Jo crec que, si 
em pordona utilitzar l'expressió col·loquial, el repas que li 
ha donat el Conseller, exhonera de més tramit, perque real
ment la comparació deIs textos no resisteix una primera lec
tura. És a dir, les aproximacions, les identitats són tan grans 
que [ealment no es pot parlar vertaderament i seriosament 
d'un text alternatiu. No hi ha res en el seu text alternatiu 
que no pugui ser esmentat al text que ens ve del Govern, 
a través d'esmenes puntuals, a través d'esmenes a determi
nats arUcles, no hi ha una concepció. 

Pero jo li vull dir una cosa, hi ha una cosa que si ens 
convenr; més del text del Govern, i és la regulació de la de
manialitat i la regulació de les bases del regim de conces
sions. Aquest és un tema que és una novetat petita i modes
ta, pero és una novetat important que hi ha al text del 
Govern, perque d'alguna manera és per alla on coixeja el text 
de l'Estat del 1964, que regula molt bé i molt detalladament 
el regim de la patrimonialitat, pero oblida la demanialitat 
d'una manera bastan! considerable. I jo crec que, en aquest 
sentit, .el text del Govern fa una aportació que és important 
destacar i que a nosaltres ens satisfa trobar en aquest text. 

10, només per acabar, li diria algunes postil·les al seu 
discurs, Sr. Serra. La simplificació, per ella mateixa, no és 
ni un valor jurÍdic ni un valor polític, no cree que la simpli
citat d'una Ilei digui res en relació a la seva bondat. Aquesta 
és una lIei molt tecnica, és una lIei que és necessariament 
complicada, que regula unes situacions administratives sub
tils, d'una relació entre Administració i administrat, que no 
és una relació constant i quotidiana, és una relació especia
litzada, és una relació, diguem, a un nivell de relació no comú 
entre els ciutadans i l'Administració i, per tant, és una rela
ció que ha de tenir una regulació espessa, casuística i sufi
cientment densa, perque ha de preveure situacions bastant 
distintes. En aquest sentit, no entenc que el fet que una llei 
tengui manco articles que una altra, sigui millar, per aquesta 
simple raó. 

Hi ha hagut, Sr. Serra, si em permet, alguns arguments 
xocants en la seva argumentació. Voste ha dit que no es re
collien els béns del Parlament. Jo no puc concebir una altra 
cosa més que que els béns del Parlament són béns patrimo
nials o béns demanials de la Comunitat Autonoma de les 
IIIes Balears, i res més. No han d'esser distingits de la resta 
de béns, siguin patrimonials o siguin demanials, aixó, a mi 
em pareix que entraríem dins un ambit absolutament sor
prenent si haguéssim de fer una categoria de béns distints 
pel fet que sigui n adscrits a un servei d'aquest Parlament. 

Per últim, Sr. S erra, si em permet fer-li una broma ca
rinyosa, jo Ji diria que he trobat el discret encant de l'esque
rra nacionalista en els seus textos, peque voste, en el punt 
3r de la motivació de I'esmena alternativa parla de I'existen
cia d'errades gramaticals i sintactiques nombroses. la n'hi ha 
assenyalada una Miquel Pascual, pero jo n'hi voldria assen
yalar una altra que és molt més divertida. A l'artide 12, vos
te parla que ef do mini públic és inalienable, inembargable 
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i imprescindible. Jo, la verit3t , després d'aquesta nova defi
nició del domini públic, aixó, en fi, em permeti que Ji faci 
aquesta petita broma, desautoritza uns arguments que voste 
usa respecte de les errades sintactiques del text del Govern. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pan del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Jaén i Palacios. 

EL SR. JAEN 1 PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 
Siguiendo la indicación de la Presidencia y del debate, 

comenzaremos por la enmienda del Grupo Parlamentario SO
CIALISTA que a nuestro juicio y en primer lugar, de acuer
do con el Reglamento, significaría alguna o varias de las co
sas siguientes. 

En primer lugar, como se desprende del artículo, no re
cuerdo cuál, del Reglamento, es que este Proyecto de Ley po
dría no ser oportuno. En segundo lugar, que los principios 
que inspiran el Proyecto que remite el Gobierno o bien el 
espíritu que en él se encuentra, no son compartidos por el 
Grupo Parlamentario SOCIALISTA; cosa que no nos extra
ña, como ha dicho el Sr. Conseller, y que no lo debían ser 
de modo absoluto puesto que presentan una enmienda a la 
totalidad. Respecto de ese primer punto, que decía, el de la 
oportunidad, nosotros pensamos que el Proyecto es oportu
no, es un Proyecto oportuno porque nuestra Comunidad 
Autónoma necesitaba regular su patrimonio y con esa fina
lidad se presenta el proyecto, a fin, con la finalidad, con el 
objetivo último de señalar, de marcar un marco jurídico, tal 
como expresamente se recoge en la Exposición de Motivos. 
Es, en definitiva, una respuesta a un mandato estatutario, 
el artículo 55.2. En resumen, por lo que atañe a la oportuni
dad, nos parece que nada puede objetarse, salvo que es muy 
oportuno, porque desarrolla este contenido estatutario. Cier
to es también que tal vez se hubiera podido hacer antes, pero 
las circunstancias aconsejan que en este momento es el mo
mento propicio para ello. 

No es cierto, no es cierto que todas las Comunidades 
Autónomas, hago aquí un parénlesi , lengan, Loclas, su pa
trimonio regulado. No es a í. ataluña lo hizo en el año 81, 
País Vasco en el 83, i el resto, hasta nueve que había, que 
lo tienen regulado, es decir, la siete re lames lo han hecho 
en el año 86. Es decir que no somos el vagón de cola ni 
mucho menos, sino que las circunstancias han aconsejado 
que sea en este momento. 

Con referencia a los principios que figuran en el Pro
yecto de Ley o en el espíritu presente en él, como antes de
cía, creo que difíci lmente podrá admitirse que existieran, 
como e ha dicho aquí en esta tribuna, razones de peso o 
razones de bastante peso que le hagan apartase claramente 
de todos los precedentes legislat ivos. En esto me remito a 
esta legjslaciónde carácter autonómico y a la de carácter es
tatal, porque ha quedado patente y bien claro que el Proyec
to, que la Ley del 64 es el referente obligado, por otra parte, 
de este Proyecto de Ley. 

Pasaré por alto todas las circunstancias que aquí se ban 
señalado respecto a principios, principios de recuperación, la 
facultad de investigar, la potestad de deslinde o apeo, la con
cesión de uso y otros muchos. En conclusión, y ya para lle
gar a una conclusión importante, nosotros creemos que no 

existen di ferencia in a lvables, y si las hay son meramente a 
nue tI' j uici im pcrcept ibles, con la Ley del 64, con la adap_ 
tación que 1\ SOl rOs creemos que afortunadamente ha hecho 
el 'bierno. 

Se pucde opinar, como ha hecho el Grupo Parlamenta
rio PSM-EEM, que el Proyecto del Gobierno, digo textual 
de su enmienda, es una vulgar traducción de la Ley del Pa
trimonio del Estado con la misma sistemática y sin ninguna 
originalidad , es cierto, aunque esta afirmación es exagerada, 
que la ley estatal es .... ..... .. . , como decía antes, de este pro-
yecto. Pero pensamos que si existen concomitancias, parale
lismos e incluso en algunos casos identidades, lejos de Cons
tituir una nota negativa, son una nota positiva porque se ha 
recogido lo más interesante. No hay, a nuestro juicip, ni tra
ducción, ni hay vulgaridad, sino incorporación de 'aspectos 
que se han considerado interesantes, y se han eliminado otros 
como se han introducido otros, porque se creía que sobra
ban en el aspecto este de nuestra Ley. 

Los motivos del Grupo Parlamentario SOCIALISTA se 
centran en la técnica seguida por el Proyecto, como dice, re
cojo también textualmente de su escrito, en la reducción de 
las garantías y, por último, el tercer motivo era otorgar las 
competencias a Presidencia, como aquí también se ha dicho. 

Respecto de la primera razón, el señor representante del 
Gobierno, el Sr. Gilet, en fin, ya ha dicho bastantes cosas. 
Yo creo, por otra parte, que si se nos acusa o se acusa al 
Gobierno de reproducir inadecuadamente la Ley de Patrimo
nio del Estado, mientras que el Grupo PSM-EEM dice que 
es una traducción con la misma sistemática, bueno, ¿en qué 
quedamos? Un grupo dice que tiene la misma sistemática, 
otro grupo dice que la sistemáticia de la Ley del 64 está fue
ra, nosotros creemos que son dos opiniones contradictorias. 

¿Qué finalidades, se nos dice aquí, con respecto a la pro
tección jurídica, sobre todo de la parte de la administración, 
que es donde estaba el énfasis más puesto del Sr. Martín? 
Pues creo que también el representante del Gobierno ha di
cho bastantes cosas, creo que las garantías, incluso ahora re
cuerdo, ha dicho más o menos, que las garantías quedan in
cluso incrementadas, a su juicio, y al nuestro también, 
creemos que las garantías del Proyecto de Ley, con respecto 
de la Ley del 64, están incrementadas. 

La tercera razón, que es inadmisible que el otorgamien
to de competencias que tradicionalmente se hace a la Con
selleria de Hacienda, se ha dicho aquí, se otorgue a Presi
dencia. Y se dice que no solamente por razones técnicas, sino 
también por razones políticas. Bien, pues por razones políti
cas, nosotros, nuestro Grupo cree que tienen que ir ahí, y 
el Sr. Quetglas también ha apuntado una cosa muy concre
ta. Pero es que lo más curioso es que hay más grupos que 
coinciden, porque el artículo 6 del llamado texto alternativo, 
el artículo 6 dice textualmente: «La Administración del Pa
trimonio es competencia de la Presidencia del Goverm>, es 
decir que aquí hay cuatro Grupos Parlamentarios, perdón, 
he contado uno de más, pero, en fin, toda la Cámara. de 
aquí para allá, coincide en que las competencias tienen que 
otorgarse a Presidencia, y ustedes discrepan por las razones 
que han dicho aquí. Yo creo que hay una coincidencia bas
tante amplia. 

En fin, que no hay razones en su enmienda para devok 
ver el Proyecto de Ley. Creemos, como ha dicho el Sr. CO~ 
seUer, que podemos entrar en una postura dialogante en la 
Comisión y en la Ponencia, y que el Proyecto efectivamente 
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'es mejorable y contamos con las aportaciones que ustedes 
puedan hacer. 

y vamos a la enmienda llamada, titulada de devolución 
con un texto alternativo. A este respecto, les tengo que felici
tar, ya se ha hecho en otras ocasiones, porque su actitud trae 
a mi memoria que en el budismo ortodoxo hay dos ramas 
muY conocidas, una rama que es la gran vía, y otra que es 
la pequeña vía; una exige un gran esfuerzo Y una gran dedi
cación, Y la otra vía es más laxa, más trivial, en fin, es me
nos budismo, para entendernos. Ustedes han decidido ir por 
la gran vía, es decir, por la vía del mahariana Y no por la 
vía del himmaiona, Y esto les honra, porque con su trabajo, 
en definitiva, lo que hacen, es no conformarse con cubrir 
el expediente, me parece que es una postura excelente. Lásti
ma en este caso, y lo tengo que decir, lástima que el esfuer
zo desplegado pues no se ha convertido, no ha tenido el fru
to que tal vez ustedes desearan, que nosotros también 
hubiésemos deseado que tuviesen mejor fortuna, la verdad 
es que el producto obtenido después de tanto esfuerzo, lo 
que se llama la ley del rendimiento, en este caso está un poco 
descompensada. 

Las razones que ustedes dicen, el Proyecto del Gobier
no es una vulgar traducción de la Ley del Patrimonio, etc., 
etc., etc. Yo creo que esto es muy exagerado, no quiero po
ner ejemplos tampoco de originalidades, porque, bueno, aquí 
todos tenemos en la memoria su Proposición de Ley del Sín
dico de Agravios que, en fin, para qué vamos a decir de dón
de viene, no nos vamos a referir a ella porque es un híbrido 
catalana-aragonés, que hemos tenido que presentar nosotros 
50 enmiendas, 50 creo que son, o 47 para intentar que ese 
hlbrido se mejore. Por tanto, la musa legislativa que ha teni
do el Gobierno, la Ley del 64, ustedes han tenido otras mu
chas, han preferido beber en los textos legales de Castilla-La 
Mancha, pero también el País Vasco, y no sé como lo han 
hecho en Castilla-La Mancha, porque el esfuerzo nacionalis
ta ahí todavía no está muy claro. Es decir, en Castilla-La 
Mancha no hay correlato de su grupo. 

La ley no es innovadora, también se ha dicho aquí, el 
Sr. Gilet lo ha dicho, aquí hay pocas cosas que innovar, prác
ticamente está todo ya descubierto, son leyes que están muy 
sedimentadas, etc., etc., por eso ni ustedes ni el texto del Go
bierno innovan nada, es decir, no hay novedades realmente 
que tengan que ser precedentes de otros sitios. «Nihil novo 
sub sale» ha dicho el Sr. Conseller cerrando esta frase. 

La traducción la califican, como he dicho antes, de vul
gar, en fin, yo no vaya pronunciarme sobre esta característi
ca de vulgaridad, creo que están equivocados. 

La segunda razón, dicen que otras Comunidades Autó
nomas han hecho otra línea y tal. Nosotros no estamos de 
acuerdo, creo que todas prácticamente han ido al referente 
de la Ley de Bases del Estado. 

y el tercer motivo ha sido practicamente comentado por 
los dos Grupos que me han precedido. Yo creo que no es 
serio que se devuelva -y permítanme que lo diga- un Pro
yCCI al. Gobierno porque hay errore gramalicale y inlac
[kas. ~ lO es 1 que u tedes dicen. ·Iaro, hay un error gran
dí imo, que es el suyo, que n (iene 'posici n de Moti vo . 
~0rque e 10 (si q ue és gro '», C 010 dicen, O es, lo han ad
J~lI1lad o después cuando e prc. enró el pr yecl no había 
Exposició n de M (ivos despué u tedes lO han pre entado 
y n SOLr s e n mucho gu la lo vamo. a ceplar. 

En resumen, el tex to que presenta el obierno es mu-

cho más completo y riguroso, en segundo lugar, que los tex
tos del Gobierno y el de ustedes hay pocas diferencias, el 
de ustedes es un resumen del texto del Gobierno. En tercer 
lugar, que el Proyecto de Ley puede ser mejorado, con inclu
sión de artículos que se hagan con las enmiendas. Y ya como 
cuarta circunstancia, diría que preferiría que retirasen este tex
to alternativo, porque tampoco queremos votar en contra de 
muchas cosas que contiene, con las cuales nosotros estamos 
a favor. Por tanto, esta sería, en definitiva, la postura de nues
tro Grupo. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Sr. Martín i Peregrín, per a replica. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
No se preocupen, Sres. Diputados, que salgo aquí por 

razones puramente operativas, el micrófono me tiembla en 
la mano y prefiero hablar desde aquí, así que tranquilos. 

Vamos a empezar por la última intervención. Sr. Jaén, 
nosotros, cuando hemos presentado la enmienda a la totali
dad, sin texto alternativo, no queríamos cubrir el expediente 
ni dejar de cubrirlo. Usted al aludir a la forma de actuar 
absolutamente legítima de otro grupo, decía que no se han 
limitado a cubrir el expediente, yo, por alusiones más o me
nos implícitas he entendido que podía ser asÍ. No, mire, no
sotros no hemos propuesto un texto alternativo, porque cuan
do recibimos el Proyecto dé Ley, entendimos que una Ley 
de esta naturaleza es suficientemente importante, desde nues
tro punto de vista, como grupo político, como para no ace
lerar o tratar de ofrecer una alternativa que, vuelvo a insistir 
se puede presentar lícita y legítimamente, y tratar de procu
rar que, con mayor reflexión, con mayor contenido y con ma
yor tranquilidad, pudiera venir un texto, presentado por el 
propio Gobierno que tiene, entendemos nosotros, suficientes 
personas con conocimientos de causa para que el texto vi
niera mejorado. 

y ya por el orden de actuaciones, decirle al Sr. Pascual 
que no ha entendido la referencia que yo hacía a la confu
sión que hay, lamentable, desde el punto de vista técnico
jurídico de 10 que es el patrimonio de la Comunidad Autó
noma y los bienes patrimoniales. En el artículo 2 del Pro
yecto se confunde patrimonio de la Comunidad Autónoma 
con bienes patrimoniales, yeso es una definición que, como 
le digo, desde el punto de vista técnico-jurídico no es admi
sible, ni en un Proyecto de Ley ni en la Ley, y por tanto hay 
que cambiarlo, era una aclaración, de acuerdo que por vía 
de enmienda puede ser modificada. 

El Sr. Serra con el que coincidimos en bastantes plan
teamientos, no en su totalidad, yo pienso que, en efecto, el 
proyecto que ustedes han presentado tiene también muchas 
cosas que mejorar, creemos, y yo desde esta tribuna invoco 
a todos los grupos políticos, que si trabajamos sobre el texto 
que han podido presentar, con mayor o menor extensión el 
Gobierno, todos con absoluta responsabilidad podemos sa
car, por vía de enmiendas y por vía de supresiones un texto 
razonable, ya que al parecer no vamos a obtener la enmien
da a la totalidad, pero hay una cosa que yo, permítame que 
se la diga, tal vez por deformación profesional, me preocu
pa muy mucho que en un texto de esta índole y de esta na
turaleza se hable de que se tenga que ser más autónomos 
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o menos autónomos, yo creo que políticamente no es admi
sible este planteaITÚento, se lo digo con absoluto respeto, us
ted sabe cuáles son mis posiciones respecto de la ideología 
nacionalista, aunque no hable la lengua del paí, y, por tanto 
no estoy en esta línea. Le digo que un texto de este calibre, 
me refiero al calibre jurídico que tiene, es un texto tan técni
co que hacer una simple alusión a la autonomía e" desvir
tuar el fondo del contenido del propio texto. 

En cuanto al Sr. Quetglas, tendría que decirle que no
sotros no decimos que se devuelva el Proyecto porque defen
demos la tradición, con todos los respectos para la tradición, 
Dios nos libre de la tradición, ¿por qué?, lo he dicho antes, 
porque el Proyecto o, mejor dicho, la Ley estatal es una ley 
técnicamente buena, situada en el tiempo en que es promul
gada, y que es necesario mejorarla, tanto desde un pu'nto 
de vista temporal como espacial. Es decir, en el tiempo se 
ha quedado fuera de lugar, en muchas cosas, y también en 
cuanto al contenido es muy mejorable. Entonces no se trata 
de fusilar, copiar, sino de recoger los elementos jurídicos que 
la tradición, pero la tradición entendida en el sentido jurídi
co nos ha ido consolidando como elementos que, en térmi
nos de derecho, podríamos decir, son ya obra y arte de la 
arquitectura jurídica. Es decir, hay elementos materiales y for
males, en el mundo del derecho, que son prácticamente o 
casi, así Se reconoce, inamovibles. Yeso es lo que yo estaba 
queriendo decir cuando me refería al texto del Estado. Y es 
muy interesante esto que dice usted, y me gusta o me ha gus
tado oirlo en cuanto a porqué defienden políticamente, polí
tica que no técnicamente, porque lo mismo puede estar en 
una que otra Conselleria, el tema relativo a patrimonio. Y 
ahí creo que, ya les he explicado antes, cuando le contestaba 
al Gobierno, que nosotros entendemos que por razones polí
ticas, y así lo argumentábamos en nuestra enmienda a la to
talidad, debe de tenerlo la Conselleria de Hacienda, por las 
razones políticas, partiendo de un concepto funcional y or
gánico y después partiendo de un concepto político de fun
cionaITÚento del propio Gobierno. No es conveniente que una 
Presidencia que tiene el derecho y el deber de impulsar polí
ticamente la labor de Gobierno en su conjunto, tenga una 
adscripción tan específica en un tema tan específico como 
éste. Y además no es sólo conveniente sino que incluso, des
de el punto de vista político les decía a ustedes que muchas 
de las propuestas que se formulan a través de una Conselle
ria o de un Ministerio de Hacienda que van con una viabili
dad técnica aceptable o admisible, podían quedar condicio
nadas por la naturaleza de la persona que proponga en el 
Consejo de Gobierno esta propuesta. Es una cosa, ya le digo, 
discutible, opinable y que a nosotros nos diferencia de la opi
nión de ustedes. Ya le digo que no es que descalifique su 
postura ni que crea que la nuestra es exclusiva, pero es una 
razón a considerar desde el punto de vista político. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. 
Molt pausadament, molt tranquil·lament, pero també 

molt rapid, voldria especificar un parell de qüestions, ja que 
tothom ha tengut ganes de dir coses. 

Sr. Martín, maldament la meya intervenció hagi estat així 
de clara políticamen!, jurídieament jo crec que sí, que VOSte 
té una part de raó important. Nosaltres al que ens referim 
és que el Govern de la Comunitat quan ha presentat aquest 
text no ha fet el més mínim esfon; d'intentar presentar-nos 
les coses de caracter exprés d'aquesta Comunitat Autónoma 
a una L1ei de Patrimoni, cosa que si ha fet, entre d'altres 
Comunitats, Castella-La Manxa, etc., ete., etc. Aixó creim que 
és important. 1 és per aquí que a nosaltres ens preocupa, i 
ho hem dit així de ciar, que el Molt Hble. Sr. President vagi 
a Madrid i faci discursos aixi, i llavors la seva Administració 
actul així de<;a, no ho acabam d'entendre. 1 li pregaríem, i 
ens oferim per ajudar a I'Administraeió en una altra oportu
nitat a intentar ser una mica més, en fi, tocar un poquet de 
la Comunitat Autonoma cap a dalt. 

Feta aquesta explicació, el Sr. Jaén hi ha hagut un mo
ment que m'ha preocupat, quan parlavem, nosaltrcs no de
manam devolució, la nostra esmena és una altra cosa, par
teix d'una a1tra sistematica, i és aquí alla on nosaltres estam 
preocupats. Nosaltres creim que amb la sistematica que ha 
presentat el Govern, difícilmcnt es pot esmenar amb profun
ditat conseguint una lIei més útil, més clara, més modernit
zada i sortint del que és la L1ei del 64. Nosaltres ho hem 
dubtat, realment la feina que hem fet no ens sap greu, per
que creim que tothom sap la feina que fa i, en definitiva, 
es justifica la seva feina, no ens sap greu que no sigui útil 
perque una majoria no vol, pero, per altra banda, hem de 
dir que pensam que la feina que ha fet l'AdITÚnistració Auto
nómica amb aquesta llei és una feina plena de deficiencies 
que aquí s'ha vist que existien i que tots pareix que tenim 
voluntat de millorar la lIei. 1 pensi, Sr. Quetglas, que el Sr. 
Gilet a la contrareplica, quan hem tocat qüestions un poe 
de fons, em pareix que no I'ha entes a ningú d'aquesta Cam
bra, a I'explicació final que ha fet, i, si no, voste mateix 
I'empla¡;: R..erque ens expliqui que és el que ha dit el Sr. Gilet 
a la seva contrareplica, pentura és que aquest Diputat és un 
poc intel·ligent, i voste ho és més, podria ser, peró dublO 
que voste hagi entes la contrareplica del Sr. Gilet, com no 
I'he entesa ni jo mateix. 1 ha estat molt més modesta que 
la primera replica que sí que ha vengut amb un repas siste
matic, pero si nosaltres avui haguéssim dit, i quants d'arti
eJes de la lIei del Govern copien taxativament altres coses, 
la L1ei del 64 modificada de l'Estat, hagués estat aclapara
dora la discussió, és a dir, aquí si que n'haguéssim tret de 
coses iguals, a excepció feta de les que el Sr. Martín i Pere
grín ha matisat, que eren les garanties que desapareixen o 
almanco hi ha indicis que desapareixen garantaies deis ciuta
dans en aquesta !lei. 

Em preocupa, Sr. Pascual, una mica, en aquest tema, 
una mica de fons, i em permeti la broma, les apreciacions 
que sobre aquesta qüestió, i ara ho he intentat consultar un 
poc i he arribat a una mínima consulta, les apreciacions de 
la internacional regionalista a la qual vostes pertanyen. No 
va per aquí el Partit Regionalista Aragones ni Unión del Pue
blo Navarro, els blaveros, no ho sé, crec desconeixer-ho, pero 
aquests altres dos no van per aquí, eh?, ho dic per si de caso 

I bé, continuarem fent feina tranquil·lament, i avui es
tam contents que el Govern estigui content de no perdre la 
votació, vull dir que estam feli<;os en aquestes bores. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, acabat el debat, procedeix sotme-
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(Jt a volació, en primer Uoc, I'esmena de devolud6 al Go
lero, que és la regi trada amb el n ~ 853, del Grup Parla
mC/I(ari SO IALISTA. Pe .. aixo demana aquesta Presidencia. 

Sres. ¡Sr . . Diputals que vo in a favor, e vo[en posar 
~~? • 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vo[en posar 

~ts? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 21; vots en contra, 

35; abstencions, no n'hi ha. 
Queda, ido, rebutjada ... 
Per favor, repetirem [a votació, perque hi ha una confu

sió. Es molt tardo De manera que aquesta Presidencia dema
na altra vegada: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vo[en posar 
drets? 

Mo[tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 

drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Vots a favor, 25; vots en contra, 31. Queda, ido, rebut

jada ]'esmena de devolució que acabam de sotmetre a votació. 
Passam a la votació de l'esmena n:' 907/ 88, del Grup 

Parlamentari PSM-EEM, la qual propasa un text alternatiu. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar ' 

drets? 
Gracies. 
Abstencions? 

(Pausa) 

Sres. i Srs. Diputats, repetirem la votació, si no els sap 
greu. 

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

Moltes gnkies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: 25 vots a favor, 25 en contra, 4 

abstencions. 
D'acord amb el Reglament... 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. Qu"ETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President. 
Si l'anterior votació ha resultat 31, 25, i no ha sortit nin

gú de la Sala, si en aquesta hi ha hagut 4 abstencions, logi
carnent ha de ser 27, 25. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, ... 

EL SR. QUE1GLAS 1 ROSANES: 
Una de les dues esta equivocada en el recompte. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Quetglas, l'únic que farem sera tornar a votar. No 

es preocupi, perque ha diu així el Reglament. A l'anterior 
votació no hi ha hagut protestes i es dóna per bona. I aquesta, 
d'acord amb el Reglament, es repetira, ara, inmediatament, 
i si hi hagués empat, faríem un descans, pero si ara hi ha 
un canvi, ... Jo demanaré que quedin drets rins que jo digui 
gracies, per tal de poder comptar bé. 

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

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Moltes gracies. 

Resultat de la votació: Vots a favor, 25; vots en contra, 
25; abstencions, 4. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de cinc minuts 
per després tornar a procedir a la votació. 

EL SR. PRESrDENT: 
Srs. Diputats, vagin ocupant els seus escons. 
Farem un recompte previ a la votació, i sabrem con 

anam. 

(Pausa) 

Procedirem a la votació per tercera vegada de l'esmena 
n:' 907/ 88, del Grup Parlamentari PSM-EEM, que propasa 
un text alternatiu. 

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

Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24; vots en contra, 

26; abstencions, 3. 
Queda, ido, rebutjada també l'esmena n:' 907/ 88 que 

acabam de sotmetre a votació. 
S'aixeca la Sessió. Sres. i Srs. Diputats, mol tes gracies 

bon vespre. 
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