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2) R.G.E. núm. 1234/88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, amb la formulació següent: 
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núm. 972/88, relativa a la política del Govern de la CA.LR en materia de Taxes. 
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1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comencam el Pie pel qual han estat convocats, d'acord 

amb l'Ordre del dia que e1s ha estat repartit. Comencam pel 
1 punt de l'Ordre del Dla, referit a Preguntes. 

Té la paraula, per formular la Pregunta registrada amb 
el n? 1232/88, sobre el caos cir¿ulatori de la Platja de~Pal
ma, el Diputat Sr. Jaume Carbonero i Malbertí. -

EL SR. CARBONERO 1 MALBERfÍ: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup pensa que la situació que existia a la 

primera línia de la Platja de Palma, com tothom sap, ocu
pada per una carretera, era una ituació no desitjable i era 
necessari que s'actuas en aquesta primera línia i era necessa
ri que es planificas aquesta actuació. Hi ha a la Platja de 
Palma una situació urbanística molt complexa, per un cos
tat, és una de les majors concentracions turístiques d'Euro
pa, que esta ubicada en una densitat prou important ates que 
la seva area és relativamenl reduIda. A més, la platja és la 
Platja de Palma, és a dir la platja de que gaudeix la ciutat 
i els ciutadans, on els que vivim a Palma podem anar a ne
dar. Hi ha una problematica d'accessibilitat per part deis ciu
tadans a aquesta platja. 1, per un altre cantó, atesa la seva 
conIíguració urbanística i morfológica, de fet, la situació edi
ficada depen morfologicament d'una estructwa lineal que s'ba 
anat conIígurant durant aquests anys, depenent d'aquesta via 
de primera linia i vies paral·le1es que van configurant sego
nes i terceres linies. D'aquesta situació lineal d~penen moltes 
activitats, ja siguin recreatives, ja siguin comercials, etc. 
Aquesta situació que com die és complexa ¡dificil s'ba alte
rat, d'una manera important, per una actuació sense planifi
car, per una actuació directa que suposa la prohibició de cir
cular a detenninats traros pe] que és la primera Jínia, pel que 
es diu l'Avinguda Nacional, la carretera de primera línia. Es 
preocupant que als pocs dies i sense ser plena temporada tu-

rística, als pocs dies d'haver-se produll aquesta actuació, ja 
hi hagi unes protestes gairebé genera1itzades i que el que hau
ria d'haver estat un ciar i immediat benefici per a la pobla
ció, pels diferents sustrats i les diferents situacions que he 
explicat abans, no pareixi que en aquests moments sigui tan 
ciar i que hi hagi una sen sació, en primer Hoc d'improvitza- . 
ció i jo diría que gairebé una sensació de fracas d'aquestes 
mesures preses. 

Per tot aixo, jo demanaria al Conseller d'Obres Públi
ques, al Sr. Saiz, que tengués a bé d'explicar quines són les 
proximes mesures que pensa prendre per corregir la situació 
creada. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori 

i Obres Públiques. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIÓ DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Carbonero. 
Mire usted, medidas para resolver el caos circuJatorio, 

ninguna, porque no hay caos circulatorio. E so creo que es 
el primer punto que tenemos que dejar bien sentado y bien 
claro, y además 10 sabe en estos momentos todo el mundo. 
Entiendo que ba pasado una semana desde que usted for
muló la pregunta, y las cosas han cambiado. Caos circulato
rio no hay y las medidas no se tomaron sin planificación 
previa. Las medidas se tomaron perfectamente planificadas. 
digamos que dentro de lo que cabe hablar en una obra bu
mana, estaban perfectamente planificadas, fueron estudiadas 
por los Servicios ' Técnicos ·de Carreteras, fueron discutidas 
conjuntamente con el equipo que por encargo del Ministerio 
de Obras Públicas, el Ayuntamiento de Palma está redactan
do el tratamiento futuro a toda la primera línea de la playa, 
fueron sometidas a los Servicios Técnicos del Ayunta.lllÍent~ 
que volvieron a introducir nuevas modificaciones, se corO-

.JAú 
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. ron se discutieron en una sesión conjunta de los Servi-
~~ . Técnicos, presidida por el Alcalde de Palma y por mí 
~ona1mente, y se llegó a un acuerdo sobre lo que se iba 

hacer, de manera que creo que no se puede hablar de falta 
~e planificación. Estuvieron bien planificadas, y la verdad 
es que el éxito, en cuanto a peatonizaci6n, en cuanto a cam
bio radica! en el sistema circulatorio, ha sido completo. Y 
es cierto que en los primeros momentos se crearon algunos 
problemas, eso es cierto lo detectamos todo lo confesamos, 
entre otras cosas, porque siempre se produce, y esto, usted 
Que tiene experiencia en el Ayuntamiento de Palma lo sabe 
perfectamente, cuando se cambian radicalmente los sistemas 
circulatorios de un barrio, se producen algunos días de con
fusión, el tiempo que tarda el público en adaptarse a los nue
vos sistemas, en cambiar sus hábitos, antes los hábitos eran 
bajar hasta la playa, por la Avenida Nacional y circular por 
ella han tenido que cambiarlos, y esto crea momentos dé con
fusión. y evidentemente, han tenido que cambiarlos, y esto 
crea ha habido pequeños detalles que se han ido retocando, 
referidos a pequeñas señalizaciones, a ubicación de paradas 
de autobuses que no estaban perfectamente ubicadas, etc., 
etc. Pero, la verdad es que a estas alturas ya no hay ninguna 
clase de caos circulatorio. Tanto es así que yo tengo a su dis
posición, si le interesa un estudio realizado durante el jue
ves, sábado y domingo de la última semana, desde las ocho 
de la mañana a las diez de la noche, cada uno de los semá
foros, cada una de las direcciones, cada uno de los pasos 
de semáforo, los coches que han pasado por todos ellos y 
cuándo se-ha creado saturación, entendiendo por saturación 
cuando no basta un ciclo de -semáforo para pasar todos los 
coches que estaban esperando. Bueno, le puedo asegurar que 
la situación es notablemente mejor que en muchísimas otras 
calles de nuestra ciudad, lo cual no quiere decir que no haya 
en algún momento algunos inconvenientes, concretamente en 
la entrada a la playa, junto a! puesto de socorro de la Cruz 
Roja, donde todavía hay que efectuar algún pequefto cam
bio, porque no todos los conductores respetan los semáfo
ros, y entonces se quedan atravesados en la calzada. Los co
ches mal aparcados también dificultan, etc., y se puede 
mejorar. Pero caos circulatorio no hay. Y esto en estos mo
mentos no lo dice nadie, ni siquiera este supuesto movimien
to generalizado, yo no me atrevo a valorarlo, aunque sí lo 
respeto, la colección de firmas recogidas que se me han pre
sentado y que han pedido que se altere el sistema, ellos mis
mos, no lo digo yo, a la salida hicieron unas declaraciones 
a la prensa, y dice así textualmente un diario: «Los empresa
rios señalaron a la salida de la reunión que efectivamente 
nuestro planteamiento ya no se centra en el tráfico, aunque 
es verdad que aún quedan algunos problemas, nuestra queja 
es que los comercios de la primera línea aducen que tienen 
el 50070 de la actividad que tenían antes, mientras que los 
de la segunda fila se quejan porque hay demasiados coches 
y tienen menos actividad. Un mínimo de reivindicación en 
el sentido de que abran dos carriles como mal menor -
dice-, aunque la verdad es que planteamos seriamente la 
vuelta atrás del proyecto, porque ha habido un fracaso eco
nómico». Es decir que se acepta perfectamente, y ya le digo, 
aquí tiene usted, a su disposición, todo el paquete de los aná
lisis paso a paso de cada uno de los semáforos durante tres 
jornadas completas, donde se demuestra que, hablando de 
temas circulatorios, no hay tal clase de colapso. Lo que pasa 
es que se ha planteado un tema completamente distinto, que 

es el tema que ha aflorado y que al final han confesado, 
pero que al principio las pegas surgieron contra las obras de 
peatonización, y fíjese usted que se empezó por decir que 
las obras estaban creando molestias, el primer día, cuando 
no se había hecho ninguna obra, las obras eran las obras 
municipales que tenía el Ayuntamiento, a todo lo largo de 
la playa, que tiene levantadas muchísimas de las calles, éstas 
son las obras, porque la peatonización no conlleva ninguna 
obra, fue simplemente colocación de discos y colocación de 
barreras, pero, al principio se echaron las culpas a la peato
nización, y al fina! se ha acabando confesando que es un 
planteamiento que frente a la concepción urbanística que 
piensa que detrás, y que la comparte el Ayuntamiento, y así 
está recogida en el Plan General, que piensa que detrás de 
una playa no tiene que haber una carretera, sino que detrás 
de una playa, lo que tiene que haber es una zona peatonal, 
de descanso y de ocio, ellos piensan que esto no es impor
tante y que las molestias que puede crear, que evidentemente 
las crea, molestias en otras calles, donde hay más tráfico que 
antes, piensan que estas molestias son superiores a las venta
jas que puede tener la playa peatonizada, y entonces piden 
claramente que se vuelva atrás de la peatonización, porque 
entienden que económicamente les interesa más que siga ha
biendo tráfico, porque piensan que el comercio para mante
nerse exige que haya tráfico, etc., etc. Es una concepción to
talmente distinta y que, desde luego, nada tiene que ver con 
el tráfico. Yo creo que esta Pregunta, cuando usted la for
muló, y dadas las noticias que daba la prensa era perfecta
mente lógico que la hiciese, pero en estos momentos hay que 
reconocer que el problema no es circulatorio, sino de otro 
tipo. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Carbonero. Procuri ser breu, perque tots dos han 

usat molt de temps. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Moltes gracies, Sr. PresidenL Procuraré ser breu. 
Sr. Saiz, miri, efectivament, sembla que hi ha una coin

cidencia amb els posicionaments filosMics que voste ha dut 
a terme quant a la peatonització i amb el que nosaltres hem 
defensat en altres ocasions. El que passa és que la diferencia 
existeix en el que voste entén per planificació, voste ha dit 
textualment que pensa que és un exit el canvi radical del sis
tema circulatori, voste ha incidit en un deis elements que afec
ten I'estructura urbanística de la Platja de Palma, que és ex
clusivament la circulació, ni tan sois el transit entén com un 
conjunt general d'aspectes que podrien ser aparcaments, ti
pus de transit rodat, peatonal, etc., exclusivament amb el tema 
de la circulació de la primera línia, i amb aquesta interven
ció, efectivament, no només hi ha hagut problemes circula
toris, que n'hi ha haguts, a pesar que jo puc acceptar que 
aquests problemes com a circulatoris estrictament siguin ja 
en via de solució, sinó que hi ha un seguit d'altres proble
mes que li fan a voste mateix dir a la premsa amb titulars. 
«Yo no sé si estoy a favor o en contra de la peatonizacióll». 
1 aquest és el sentit en profunditat de la pregunta. Sr. Saiz, 
esta a favor o en contra de la peatonització, ha mantendra 
o ha corregira? 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Conseller. Contestí sí o no. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES P'UBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRlroRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Moltes gracies, Sr. President. 
Procuraré ser brevísimo, porque tiene usted razón, nos 

hemos pasado. Yo lo lamenlo mucho, entiendo que el lema 
no es parlamentario, y, en cualquier casO si se entiende que 
sí lo es, éStoy dispuesto a disculirlo con cuanta CX1ensión sea 
necesario en el eno de la Comisión, para no agotar el tiem
po de una Pregunta. En cualquier caso, simplemente decirle 
que yo he contestado al tema circulatorio, porque usted me 
ha preguntado qué medidas pensaba adoptar para solucio
nar el caos circulatorio, si me hubiera preguntado otra cosa 
le hubiera contestado a otra cosa. 

Gracias, Sr. Presidente. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la Pregunta registrada amb el n~ 1234/88, 
sobre el Banc de Sang Autonornic, té la paraula el Diputat 
Sr. Antoni Gómez i Arbona. 

Sí, Sr. Vice-president. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
i Rotger): 

Sí, gracies, Sr. President. 
Si no tenc mala memoria em sembla que varem remetre 

un escrit a la Cambra en temps i forma suficient que anun
ciava que el Conseller de Sanitat no seria avui present en 
aquesta Sessió Plenaria i que, per tant, les Preguntes que po
guéssin fer referencia a Sanitat, perque les Mocions tenen un 
altre tractarnent, poguessin ser posposades per a un proper 
PIe. Ja que avui és el darrer Pie i fent ús del Reglament, 
si la Presidencia ho considera convenient i oportú, dir que 
contestarem per escrit aquesta Pregunta oral. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, aquesta Presidencia vol dir que no ha rebut cap es

crit, supos que a la Cambra sí ha entral, per la qual cosa 
és un defecte del servei de la Cambra dur una Pregunta aquí 
havent rebut un escrit que deia que no s'havia de formular. 

Sr. Diputat, li contestaran per escrit, perque pareix que 
no hi ha ningú que li pugui contestar oralment. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Grades, Sr. President. 
Jo únicament volia fer la matisació que si realment el 

Conseller no podia venir, ceim que s'hauria d'haver avisat, 
hi havia altres vies, si el correu és lent, perque realment crea 
una disconformitat a aquest Diputat. 

Gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT. 

Per formular la Pregunta registrada amb el n? 1233/88, 
sobre el cost de I'Exposició Paisatges, celebrada a la Llonja 
de Palma, té la paraula el Diputat Sr. Damiil Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President, una qüestió d'ordre. 
Ens agradaría saber si hi ha l'interlocutor al qual es di

rigeix aquesta Pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per una qüestió de Presidencia, Sr. Damia Pons, té 

la paraula per fer la Pregunta. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Srs. Diputats. 
~Exposició «Paisatges» a la Llonja, celebrada quan el 

Conseller Sr. Francesc Gilet era titular de la Conselleria 
d'Educació i Cultura, va tenir, com saben vostes, un gran des
plegament propagandístiCo una certa polernica i sobretot un 
cost realment impressionant que no es va correspondre amb 
l'entitat d'aquesta exposició. Aquesl Diputat va formular la 
Pregunta 493 a la Consellera d'Educació i Cullura, a l'act~al 
titular, Sr. M~ Antonia Munar, i va demanar quin havia es
tat el co t deflllitiu d'aquesta exposició i quin era el desglo
sament per partides de les despeses generades per aquesta 
exposició. La cont.estació no podia ser més evasiva i, entén 
aque t Diputat, més impresentable. En primer Jloc, se'ns ·va 
dir que l'Exposició «Paisatges» s'havia celebrat a la Llonja 
i s'havia Jiquidat durant la passada legislatura, nosallres a 
aixo, evidentment, ja ho abíem. 1 quant als co tos se'ns va 
dir senz:illament que figuren a la inrervenció General de la 
Comunitat Autonoma de les IIles Balears, ja que es tracta 
d'exercicis Liquidats o deIs quals s'ha fet la liquidaci6. Aixo 
ens obliga, Sres. i Srs. Diputats, a reiterar almenys, la prime
ra part, la més substancial d'aquesta ExposiciÓ. Que ha cos
tatl'Exposició? Quan algú demana que ha costal li han de 
dir el preu que n'han pagat per aquesta resta que nosaltres 
entenem que va ser exagerada i al qual i ho varem afirmar 
per escrit, no feim ara una afirmaci6 aquí, entenem que hi 
havia sospites fonameritades que se l(havien imputat despe
ses que en absolut corresponien a aquesta Exposició. Per tant, 
la pregunta és molt senzilla, que ha costal aquesta Exposici.6? 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern per con

testar la Pregunta. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
i Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Faré cas a la Presidencia i seré molt breu. 9 rnilions de 

pessetes. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. Presideot, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vice-president. 
Em permetra que aquesta vegada no el cregui, perque 

em falta la segona part de la Pregunta, on demanavem una 
resposta escrita. Demanarem, per escrit, logicament, un des
glosament i entenem que seran molts més, pero molts més 
de 9 milions. . 

Moltes gracies. 

I1).-
EL SR. PRESIDENT. 

Acabat el punt 1, passam al punt II de l'Ordre del Dia, 
que es refereix a la designació del membre del Consell As
sessor de Radio Thlevisió Espaf\ola a les IUes Balears, repre
sentant del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
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El Sr. Secretari Primer procedira a fer lectura de la co
JJl~cació que es fara al Plenari d'aquesta Cambra. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'acord amb el 

que preveu l'article 6 de la Llei del Consen Assessor de RrVE 
a les Illes Balears, posa en coneixement de la Presidencia que 
el substitut del Sr. Jordi Bayona davant l'esmentat Consen 
sera la Sra. Teresa Riera i Maduren, amb D.N.I. 37.64l.466 
i domiciliada al carrer Alcalde Francisco Rover n? 4-9-EA, 
07003 de Palma de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT. 
La qual cosa es comunica al PIe de la Cambra perque 

tengui coneixement de la designació de la senyora esmenta
da, Teresa Riera i Madurell. 

III.-l) 
Passam al punt següent, III de l'Ordre del Dia, referit 

a Mocions. 
Per defensar la Moció presentada amb el n? 1242/88, 

pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, i derivada de la Inter
pel·lació n? de Registre 852/88, relativa a Policies Locals i 
coordinació entre aquestes, té la paraula el Diputat Sr. Mar
tín i Peregrín. 

SÍ, el Sr. Secretari procedira a fer lectura de la Moció 
presentada. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 

la Comunitat Autonoma a suspendre immediatament les ac
tuacions encaminades a la creació i suport de I'anomenada 
Policia Rural ilo Turística, com a ens propis aliens a la Poli
cia Local. 

2. El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma a iniciar de forma irnmediata les 
oportunes actuacions amb I'objectiu d'ajuntar i coordinar els 
esfor~os amb el Govern de l'Estat, encaminades a una major 
i més efica~ col·laboració entre les Forces de Seguretat de 
l'Estat i les Policies Locals, especi:alment en els municipis tu
rístics i en els del Pla de Mallorca. 

3. El Parlament de les lIles Balears, insta el Govern de 
la Comunitat Autónoma, a promoure ajudes economiques 
per a la milIora, tant en mitjans tecnics com personals, deIs 
serveis de policia local». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, Sr. Diputat. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
La pasada semana debatíamos la Interpelación del Gru

po SOCIALISTA al Gobierno de la Comunidad Autónoma 
sobre Policias Locales y coordinación de estas policias. Hoy, 
el Grupo SOCIALISTA, y a la vista de la contestación que 
se hizo por parte del Gobierno, se ve obligado a plantear 
la Moción que se acaba de leer, fundamentada esencialmen
te en que del transcurso del debate quedamos francamente 
preocupados porque las contestaciones que se nos dieron no 
fueron suficientes ni muchísimo menos convincentes. Y es 
que, de lo que preveíamos que podría haber sido una situa-

-

ción equivocada, voluntariosamente equivocada, no digo vo
luntariamente equivocada, vimos que había lamentablemen
te una determinada voluntad política, una determinada 
voluntad política que puede llevar a cabo la realización de 
unos hechos de los cuales posteriormente habriamos de la
mentarnos. No quiero que mi intervención se interprete como 
una intervención juridicista, ni muclúsimo menos, esto es Par
lamento, no es un Tribunal, y, por consiguiente, aunque ha
ble de leyes, me estoy dirigiendo al Parlamento de la Comu
nidad, y no al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. 
y en ese sentido desea este Diputado que se interprete su 
intervención. 

Señores del Gobierno, ustedes, y así se lo dije en la In
terpelación, promovieron, a través de la Conselleria Adjunta 
a la Presidencia, un proyecto que se remitió a los municipios 
de Mancomunidad del Pla de Mallorca, en el que se hacía 
alusión a la creación de una denominada policia rural, fun
damentada en la Ley de Bases de Régimen Local, y también 
en los Estatutos que rigen para esa Comunidad. Entre otras 
cosas, en la propuesta de funciones a desempeñar por esta 
policia, se especificaba: «La policia tendrá una policia de se
guridad de personas y bienes denunciando aquellas situacio
nes que sean susceptibles de ello e interviniendo en la pre
vención o establecimiento de todo tipo de acciones punibles 
contra personas y bienes; se trata -se concretaba, además
de evitar hurtos o robos de ganado, productos del campo, 
aperos, así como colaborar en el decrecimiento de los que 
se produzcan. 2.-Apoyo a la policia Il]uniGipal -con lo cual 
se hace una específica diferenciación de esta po licia- de los· 
municipios mancomunados en caso de necesidad. Consiste 
esta función en prestar auxilio y'-colaboración a los propios 
policias municipales de cada localidad mancomunada por 
causas especiales: ferias, mercados, celebración de espectácu
los. Esta faceta incluiría la custodia de autoridades en actos 
públicos y patrullas periódicas para el casco urbano. 3.
Colaboración en materia de tráfico y circulación, controlan
do y denunciando las infracciones que se produzcan, tanto 
en el medio rural como en el urbano, en colaboración con 
la Guardia Civil y con la Policia Municipal» -otra vez se 
vuelve decir de una manera muy clara y explícita que esta
mos hablando de un cuerpo específico, con naturaleza pro
pia que no depende de la Policia Municipal, sino que es una 
cosa completamente distinta. 

Bien, con esto consideramos suficiente la materia como 
para entender lo que dijimos cuando estábamos hablando 
en la Interpelación. La seguridad ciudadana es algo con lo 
que ninguna institución de administración puede ni debe ju
gar. Y esta seguridad ciudadana que tiene un esquema nor
mativo, adecuado, es la que nosotros, aunque pretendamos 
mejor~rla, no podemos vulnerar. Nosotros creemos que esta 
cuestión es grave y trascendente, y que desde luego no es lí
cito jugar con la seguridad de los ciudadanos, aún preten
diéndosela dar. 

Cogiendo al hilo de su intervención, Sr. ConseJler, le di
ría que este no es un asunto que han de decidir los Tribuna
les sino que tenemos que impedir que llegue a los Tribuna
les, y creo que usted entiende lo que le quiero decir. Mire, 
en la Constitución Española o, mejor dicho, en el Orden 
Constitucional Español hay un bloque de competencias y de 
normas que están perfectamente sistematizadas y coordina
das. En primer lugar, tenemos la Constitución, en el artículo 
149.1.29 dice que la seguridad es competencia exclusiva del 
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Estado, sin perJUICIO, después, de las competencias que se 
vayan otorgando a partir de la propia Constitución a otros 
entes o Administraciones. A partir de esta normativa consti
tucional, la Ley Orgánica de 13 de mayo de 1986, desarrolla 
las Policias o lo que se dice las Fuerzas de Seguridad del 
Estado. Esta Ley Orgánica, en la que se definen cuáles son 
las fuerzas que la comprenden, concretamente, en su artícu
lo, permítame que se lo lea para no hablarle de memoria, 
en su artículo 2 dice que son Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado depen
dientes del Gobierno de la Nación, los Cuerpos de Policía 
dependientes de las Comunidades Autónomas y c), que es, 
en la materia que estamos, los Cuerpos de Policia depen- . 
dientes de las Corporaciones Locales. Inmediatamente des
pués, se hace una remisión a la normativa que rige sobre te
mas de régimen local. Esta normativa está esencialmente 
constituida por la ley de Bases de Régimen Local y por el 
texto refundido que recoge toda la normativa vigente en ma
teria de régimen local. Y este texto refundido, en su artículo 
173, dice: «La Policia Local ejercerá sus funciones de acuer
do con lo previsto en el Titulo V de la Ley Orgánica de Cuer
pos y Fuerzas de Seguridad del Estado». El Titulo V de esta 
Ley, a la que hemos aludido con anterioridad, en su artículo 
51 manifiesta que los municipios podrán crear Cuerpos de 
Policia propios, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, 
en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación auto
nómica. Y en el apartado 3 que para nosotros es el punto 
clave, desde el que debemos partir, manifiesta: «Dichos Cuer
pos sólo podrán actuar en el ámbito territorial del munici
pio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo 
requerimiento de las autoridades competentes». Es decir, que 
en las competencias que se otorgan a los entes locales, con
cretamente a los municipios, se les da un ámbito territorial . 
delimitado, el de -su territorio, y no otro. Usted, estoy segu
ro, me va a decir que la Mancomunidad es en un ente dis
tinto al ente municipal, y es cierto, perO la Mancomunidad 
recoge competencias de los municipios y no puede tener su
pracompetencias. Y le vaya explicar, porque veo que pone 
cara un tanto extraña a lo que le acabo de decir. 

Las competencias que recoge ''una Mancomunidad están 
en función de los servicios que pueden prestar los munici
pios en virtud de lo que le ha sido otorgado o conferido por 
la Ley. Es cierto que un municipio puede tener policía local, 
y que es un servicio, no exactamente un servicio, pero puede 
equipararse al servicio, pero también no es menos cierto que 
la Ley en la que se le otorga esta competencia, dice que tie
ne que circunscribirse a lo manifestado en la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que ésta 
dice que la actuación de la policia sólo podrá ser en el ám
bito territorial del municipio. 

Arguir o argumentar que la Mancomunidad como ente 
supramunicipal puede mancomunar estos servicios es estar 
haciendo, lo que se dice en términos jurídicos un auténtico 
fraude de ley, y le vaya decir por qué. Siel municipio tiene 
una razón competencial en relación a materias de seguridad 
circunscritas a su territorio y no puede ampliarlas, de ningu
na de las maneras, entendemos nosotros puede ampliarse esta 
competencia a través de una Mancomunidad porque estaría
mos constituyendo una policia que no está prevista en nin
gún sitio, en ningún sitio está prevista la policia rural, ni si
quiera en la propia norma que regula las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

y usted me explicará en función de qué norma le viene 
una competencia directa a algo que debe estar específicamente 
regulado en la Ley y que, de ninguna de las maneras, en tér
minos jurídicos puede interpretarse de una manera implíci
ta, sino que tiene que ser explícita. No es conveniente, en
tendemos nosotros, forzar la interpretación de la Ley en estos 
casos, no es conveniente, porque después, le digo, que en vez 
de estar en un tribunal, vamos a tener que ir a los tribunales 
o van a tener que ir otras personas a los tribunales, no sólo 
las Administraciones Públicas, como le decía, sino incluso 
las personas de buena fe estén actuando como po licia rural 
y pudieran después encontrarse con problemas ante los J uz
gados o autoridades que deban de recibir a las personas que 
han sido detenidas. 

y tampoco es válido decir que los argumentos o, mejor 
dicho, que la base o fundamento que pueda provenir para 
crear esta policia rural, absolutamente fuera de cualquier nor
ma, como le he dicho, estuviesen contenidos en el artículo 
3.l.c) de los Estatutos de la Mancomunidad, entre otras co
sas, porque estos Estatutos si están contra la ley, si no están 
asistidos de la ley, en ese aspecto, en ese punto no tienen 
validez de ningún tipo, es decir, jerárquicamente están su
bordinados a la ley, son ilegales en otras palabras, no pue
den, no pueden ser invocados como razón legal suficiente, 
ni muchísimo menos. 

Creemos, Sr. Conseller, que hay caminos muy impor
tantes o interesantes, desde el punto de vista de efectividad 
para salvar este problema. Nosotros con la Interpelación que
ríamos saber cu_ál era su postura política, su posición políti
ca, sus razones legales, ya las conocemos, ahora, lo que les 
estamos diciendo con la Moción es que todos pensemos y 
meditemos cuál es el camino para conseguir el fin que pre
tendemos tod_os en esta Cámara. Conseguir este fin por la 
vía que ustedes proponen creemos que es muy peligroso y 
que puede traer consecuencias irreparables, sin embargo, en 
la propuesta que hacemos en la Moción, en los tres puntos 
de la Moción, les damos contenido suficiente como para de
sarrollar todo un plan de actuaciones en el que, en efecto, 
esta seguridad ciudadana que se pretende en el Pla de Ma
llorca, y creemos que también en todos los municipios de 
Mallorca y de las Islas, deba de llevarse a cabo con la efecti
vidad que requiere la situación. 

El primer punto tiene una razón de ser incuestionable 
y va relacionado con toda la argumentación que le he he
cho. Es necesario no dar más pasos en la línea que se están 
dando, porque, de esta manera, evitaremos que la situación 
sea más irreversible de lo que es hasta ahora. Es necesario 
decir, y yo lo digo públicamente aquí, a los municipios del 
Pla de Mallorca que por razones que no son del caso y que 
nosotros tampoco queremos criticar, en el fondo no se ha 
iniciado el camino adecuado, pero que puede haber otros ca
minos que nos lleven al mismo fin, y por eso pedimos que 
se suspenda de inmediato este proceso a lo que corresponde, 
naturalmente, a la actuación de coordinación del Gobierno, 
después, cada ente municipal tendrá que asumir su propia 
responsabilidad. 

En segundo lugar, nosotros pedimos que, de inmediato, 
se coordinen esfuerzos, nosotros pedimos que, de inmediato, 
se conecte con la Administración Central para intentar en
contrar soluciones a través del diálogo y del intercambio Y 
que, a partir de ahí, encontremos soluciones adecuadas, so
luciones efectivas. 
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. y, en tercer lugar, instamos al Govem de la Comunidad 
Autónoma a que, a través de las actuaciones que correspon
~ desde el punto de vista material y personal, se ayude, 
se proteja, se incentive el perfeccionamiel}to de las Policias 
~es, es factible incentivar desde un punto de vista de me
dios técnicos y de medios personales, tratar de coordinar esas 
Policias Locales, crear dentro de la Policía Local de cada mu
nicipio las secciones que correspondan, especializadas en ma
teria turística Y rural, que este sería un camino importante, 
que este sería un camino importante y absolutamente legal, 
y, a partir de ahí, potenciarla coordinación. 

Creemos, señores del Govern, creemos, Srs. Diputados, 
que éste es el camino adecuado para resolver un problema 
importante Y un problema que nos preocupa a todos. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha presentat una es mena, registrada amb el n? 1287/88 

pel Grup Parlamentari PSM-EEM. per defensar aquesta es
mena i per part d'aquest Grup, té la paraula el Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Som davant un tema polític important, no només da

vant un tema de lleis, un tema jurídie, sinó davant un tema 
polític complex, important i que aquest Parlament ha d'in
tentar resoldre. El PSM va afirmar al passat debat de la set
mana passada, sobre aquest tema, que nosaltres creiem, amb 
tota sinceritat, que hi havia un precedent, un fet polític clar 
i indubtable, que és un problema de seguretat a tates les IIles 
Balears, pero ·'partíem d'un fet inqüestionable, que és que la 
Mancomunitat del Pla va fer, precisament es va crear primer 
la Mancomunitat, en segon lloc va fer uns Estatuts, aquests 
Estatuts es fan l'any86 i es publiquen dia 16 d'abril del 87 
al Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears n? 47. Es inqüestionable, per tant, que hi ha una Man
comunitat, que als seus Estatuts parla de la possibilitat de 
crear una po licia rural i que al mateix temps hi ha un pro
blema de seguretat. Per tant, el debat per a nosaltres és aquest 
i no és un altre. 

També partim d'una altra qüestió clara, i es que ente
nem que el Govérn de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears, en aquest tema no ha actuat bé. No ha actuat bé 
perque ha cercat d'una manera clara un enfrontament amb 
l'Administradó de l'Estat i, en lloc de fer asseure totes les 
institucions, Mancomunitat del Pla, Govern de la Comuni
tat i Delegació del Govern de les Illes Balears, en lloc d'aixo, 
deixa que passi el temps i que hi hagi polemica, sobretot als 
mitjans de comunicació. Si el Govern de la Comunitat do
nava suport al projecte de la Mancomunitat, pero el projec
te no era seu, ho havia d'haver dit clarament i s'havia d'ha
ver coordinat directament amb la Delegació del Govern, per 
tant, nosaltres partim d'aquests dos fets. Dos fets polítics, 
crec que c1ars i inqüestionables. Pero, en aquests moments, 
i vist que en el debat s'ha dit i s'ha clarificat que resulta que 
la policia que es vol crear és la de la Mancomunitat, nosal
tres és aquí que creirn que hem d'intentar, intentar, die, aquest 
Parlament, i jo desitjaria que fos per part de tots els Grups 
Parlamentaris, per tal d'evitar problemes, polemiques i sus
picacies, nosaltres desitjaríem, die, que hi hagués el maxim 
d'honradesa, el maxim d'eficacia i el maxim de cordinació 

quan parlam d'un tema d'aquesta importancia. Per tant, les 
crítiques a la manera d'actuar del Govern de la Comunitat 
i les crítiques que puguem fer nosaltres, el PSM en aquests 
moments, al projecte de po licia, és un tema que el deixam 
de banda i vegem si es pot solventar o no aquest problema 
polític plantejat. 

Com creim nosaltres que es pot intentar resoldre el pro
blema? I creim que no es pot resoldre dient aquest Parla
ment, avui, el que el Grup SOCIALISTA deia fa un mo
ment, aturem qualsevol suport a aquest projecte, sigui 
economic o sigui tecnie, per part del Govern de la Comuni
tat Autonoma. Nosaltres creim que aixo no és positiu políti
carnent parlant, nosaltres creim que la via política, la via po
sitiva és que les tres institucions compromeses en aquest 
problema es constitueixen en Comissió, amb urgencia, que 
tenguin un diaIeg frane, directe i clar, i que, amb una gene
rositat interpretin el que són la Llei Organica de Cossos i 
Forces de Seguretat de l'Estat, la Llei Reguladora de Bases 
de Regim Local i els Estatuts de la Mancomunitat del Pla. 

En conseqüencia, la nostra proposta, en !loe de dir, que 
s'aturi qualsevol projecte, que s'aturi qualsevol ajuda, que 
s'aturi tot el que es troba en marxa, nosaltres creim que més 
val que aquest Parlament digui a la Delegació del Govern, 
al Govern de la Comunitat i a la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca que, amb eficacia, solventin el seu problema i que, 
amb tots els seus assessors jurídics, que n'hi ha molts que 
cobren per fer aquesta feina a totes les institucions, pentura 
n'hi ha massa i tot, resulta que entre tots cerquin les solu
dons legals que s'apunten a aquesta problematica~ Per aixo, 
nosaltres, respectuosos amb la legalitat, respectuosos amb els 
problemes jurídics que planteja el Sr. Martín y Peregrín, hem 
de dir, pero, que creim que d'acord amb tota la normativa 
legal que hem esmentat, d'acord també, per dir-ho d'alguna 
manera que hem d'interpretar les lleis amb una obertura, amb 
unes mesures molt obertes i amb flexibilitat, perque si no in
terpretassim la Llei de Regim de Bases Local amb flexibilitat 
ens trobaríem que és una llei que dóna molt poc joc demo
cratie i hauríem de dir que és involutiva, si no s'interpreten 
els Estatuts de la Mancomunitat del Pla en un sentit pro
gressista, també poden ser uns estatuts reaccionaris, i si no 
s'interpreta arnb una voluntat democratica la Llei de Cossos 
i Forces de Seguretat de rEstat, ens podem trobar en un es
tat repressiu, cosa que nosaltres ereim que en una democrá
cia no pot donar-se. 

En conseqüencia, ereim que hem de presentar, i hem pre
sentat, aquesta esmena de substitució que, precisament, per
segueix un diaJeg institucional, entre la Mancomunitat, el Go
vern de la Comunitat i la De1egació del Govern a les Illes 
Balears. 

En segon lloe, la nostra posició és que, en els moments 
en que parlem de problemes polícials a totes les Illes Balears 
i, per aixó hem fet una segona esmena de substitució, par
lem evidentment de tots els municipis de les Illes Balears. 
Avui tenim un problema que és el Pla, el volem solventar, 
la nostra esmena és per ajudar a solventar el tema del Pla, 
la primera esmena. La segona esmena, precisament és que 
ens deixem de possibles qüestions diferenciades entre uns 
ajuntaments i els altres, si es traeta de cooperar entre l'Ad
ministraeió Autonomica i la de l'Estat, si es tracta de parlar 
del problema de la inseguretat ciutadana, ho facem extensi
ble a tots els municipis de Balears, perque, i ja ho va anun
ciar el nostre Diputat loan Mayol, aquest maleix problema 
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que es planteja al Pla es pot plantejar a la Serra de Tramun
tana, es pot plantejar al Reiguer i a altres indrets de totes 
les IlIes Balears i Pitiuses. 

En definitiva, nosaltres pensam que tota la legalitat vi
gent ens permet interpretar generosament tots els preceptes 
legals, ens permet sobretot poder die amb claredat que si el 
Govern de la Comunitat, la Mancomunitat del Pla i la Dele
gació del Govern s'asseuen, sense protagonismes, sense voler 
enfrontaments, és l'única manera d'intentar trobar sortida. 
Perque ja ens diran, Srs. i Sres. Diputats, de que serviria que 
avui, per exemple, d'aquesta Cambra surti un vot, en defini
tiva, a favor que continui" el projecte de la Comunitat, sus
tentat economicament i tecnicament, segons sembla, pel Go
vern de la Comunitat, si després ens trobam que, des d'altres 
instancies polítiques de l'estat, per exemple Delegació del Go
vern o Govern Central, resulta que s'impugna i es du davant 
un Tribunal Constitucional. Com que nosaltres ho volem evi
tar perque sabem que al Pla hi ha problemes de seguretat, 
perque sabem que és una preocupació deIs tretze municipis, 
si bé potser que el projecte de policia sigui criticat i critica
ble, i el PSM no és que hi estigui completament d'acord de 
la manera que es vol fer, pero sí que creu que s'ha de sol
ventar el problema de seguretat i sobretot creu que si la Man
comunitat ha fet uns estatuts i aquests Estatuts són legal s, 
ningú no els ha impugnat, i diuen que es pot crear una poli
cia rural, creim que, en definitiva, hem de caminar cap a una 
col·laboració institucional i una interpretació de les Heis fle
xibles i resoldre un problema sobretot polítie, perque per a 
aixo som al Parlament i procurar, ja die, no caure en visions 
rnimetiques del que són les Ileis i en problemes més només 
jurídics que no polítics. 

EL SR. PRESIDENl: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. ConseUer Adjunt a la Presidencia. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Realment, en aquests moments es troba aquest Conse

Her que li parla, davant la situació de no saber si l'esmena 
presentada pel Grup PSM-EEM és acceptada o no per part 
del Grup SOCIALISTA, conseqüentment, la meva interven
ció se supeditara únicament i exclusivament al contingut de 
la Moció del Grup SOCIALISTA. 

Jo voldria que quedas clar que l'objecte d'aquesta inter
venció no és altre que donar resposta a aquesta Moció i ex
posar a la Cambra les raons i motivacions polítiques de l'ac
tuació governamental. Hi haura d'haver, quin remei, unes 
referencies jurídiques, pero el, fet fonamental és donar aques
tes explicacions, aquestes raons i motivacions aIs fins i efec
tes que la Cambra pugui adoptar una decisió de rebuig a 
la Moció Socialista. 

Hi ha unes matisacions necessaries, de caracter previ, 
que s'han posat un poc de manifest, ens trobam davant una 
cambra política, no davant la Sala del Contenciós, no hem 
arribat al llibunal Superior de Justícia de les BaIears ni al 
Tribunal Suprem, encara, que l'actuació de la Conselleria i 
del Conseller fins avui i d'ara endavant no ha tengut cap in
tenció d'enfrontament, de cap de les maneres amb el Govem 
Central, sinó que el Govem Autonom, el Govem de la nos
tra Comunitat el que desitja és aconseguir majors cotes de 

seguretat i per a aixo, dóna suport, i ho vull deixar ben ciar, 
a una iniciativa municipal, les postures dels Grups d'aquesta 
Cambra a l'hora de la votació permetran o no el suport go
vernamental a tal iniciativa municipal, que és tant com dir 
si desitgen majors o menors cotes de seguretat als habitants 
de la Mancomunitat del Pla. 

El que ja és més dubtós és que amb I'aprovació del pri
mer punt de la Moció socialista es paralitzi repetesc la ini
ciativa deis ajuntaments de la Mancomunitat del Pla, 
incrementant-se aquest dubte amb la lectura del punt tercer 
de la Moció, que no conté sinó una redaccíó diferent de la 
mateixa actuació de la Conselleria respecte de les policies 10-
cals i que ve a dir exactament que es faci el que es prohibeix 
al punt primer, ajudar a les policies locals. 

Entrant ja al fons de la qüestió, hi ha tota una serie 
de circumstancies de fet que s'han de tenir en compte, com 
s'ha fet, en primer Uoe, un increment de les activitats delicti
ves en els termes de la Mancomunitat del Pla, increment que 
crea una situació de preocupació en els adrninistradors 
d'aquests termes municipals, d'aquestes Corporacions Locals, 
que té com a conseqüencia o que demostra, al mateix temps, 
una fcilla de coordinació intermunicipal, una serie de peti
cions davant aquesta situació provocada per increment de la 
inseguretat deIs habitants de la Mancomunitat del Pla i la 
intenció, per part deIs Regidors de les Corporacions deIs Go
verns d'aquestes Corporacions Locals de donar una resposta 
eficac;: a aquesta problematica. Davant aquesta intenció, da
vant aquests desitjos de les Corporacions Locals s'estableix 
una sensibilitat per part del Govern de la Comunitat Auto-

. noma davant aquesta problematica i davant la situació i la 
solucíó municipal que se'ls va donar. 

Aquestes, diríem que són les raons generals que han fet 
o han provocat com a consideració positiva, per part de la 
Conselleria aquesta iniciativa deIs Ajuntaments de la Man
comunitat, de voler solucionar una problematica concreta, 
d'acord amb les peticions deIs habitants d'aquests termes mu
nicípals. 

Ara bé, hi ha tota una serie de circumstancies de carac
ter jurídic que s'han de tenir en compte. En primer 1I0e, els 
Estatuts de la Mancomunitat del Pla. 

La Mancomunitat del Pla va ser aprovada l'any 1982, 
i, com a conseqüencia de la Llei de Regim Local, es va pro
duir una modificació deIs seus estatuts que es varen aprovar 
el febrer del 86, perdó, del 87 i es varen publicar al BOCAIB 
d'abril del 87. Es dóna la circumstancia que aquests Estatuts 
i la seva modíficació posterior varen haver de ser objecte 
d'aprovació per tots els plenaris, per tots els plenaris de totes 
les Corporacions Locals, i no varen rebre cap casta d'impug
nació ni per part de la Comunitat Autónoma ni per part del 
Delegat del Govern, com tampoc la publicació al BOCAIB. 
La referencia a l'artiele 27, al BOE, en certa manera, és un 
anacronismo una extemporaneitat, ja que aquest artiele 27 
s'havia d'haver modificat i no es va modificar, ja que la seva 
redacció era d'acord amb la Llei 1955 que sí obligava a pu
blicar al BOE els Estatuts de la Mancomunitat, cosa que no 
fa la nova Llei de Regím Local. 

Hi ha una llei ímportant,a que s'ha fet menció, la Llei 
2/1986, de Cossos i Forces de Seguretat, no només de l'Es
tat, sinó també de les Comunitats Autonomes que tenen dret 
a fer-ho estatutariament i de les policies locals. Així ho pre
veu l'article 51 i ]'article 53, pero fent una referencia clara, 
a la mateíxa lIei, de Cossos i Forces de Seguretat, a la Llei 
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de ,Bases de Regim Local i a les Ueis que puguin dictar les 
¿'01unitats Autonomes. Ara bé, jo diria que independent
ment d'aixo, és important lJegir ulla part de l'Exposidó de 
Motlus d aquesta Llei 2/1986. En aquesta Exposició de Mo
tíus s~estableix . en primer lloc, que no hi ha un entramat ju
ódic entre la Constitució Espanyola i els Cossos de policia 
local, és a dir, no hi ha un tractament constitucional a la 
creació de cossos de policies locals, que dóna com a conse
qüencia aquest mateix reconeixement que no hi ha un con
dicionament constitucional segons les seves paraules textuals? 
Dóna com a conseqüencia que la mateixa Llei de Cossos i 
Forces de Seguretat parteix de l'autonomia municipal per a 
l'ordenació complementaria d'aquest tipus de policia, em re
feresc a les policies locals. Conseqüentment, no ens queda 
rnés remei que acudir, de totes totes, a les altres 11eis fona
rnentals per a les Corporacions Locals, com és la Llei 7/1985. 

A l'artiele primer diu ben elarament que es considera
ran entitats local s les mancomunitats. I.:artiele 5e estableix 
el regim, ordenances per a cada entitat. I.:article 25e, les fun
cions, i entre aquestes funcions, la seguretat als 110cs públics, 
tant de corporacions locals com d'entitats locals, que tenen 
el mateix tractament no diferenciat. A I'artiele 44e hi ha un 
reconeixement, cosa que no succela a l'antiga Llei de Regim 
Local de 1955, un reconeixement al dret a associar-se per a 
l'execució en comú de serveis determinats de la seva compe
tencia. Aixo no succela a la Llei del 1955, en canvi aquí es 
dóna una facultat a les Corporacions Locals per associar, 
mancomunar, els seus serveis, amb una sola excepció, amb 
una sola obTigació, i és que la .Mancomunitat no podra as
sumir la totalitat de les competencies municipals. Amb tot 
aquest paquet, amb perdó, jurídic, arribam a I'Estatut d'Auto
nomia, arribam atenir en compte les circumstancies de fet 
i les circumstancies jurídiques mencionades abans, i arribam 
a l'artiele 10.14 del nostre Estatut, que dóna la facultat de 
coordinació i les altres facultats en relació amb policies 10-
cals, tot relacionat amb l'article 148.22 de la Constitució Es
panyola. 

Fins aquí entenc que hem donat les raons de fet, hem 
donat les raons jurídiques o els fonaments jurídics i ens queda 
parlar del que es pretén fer per part de la Mancomunitat 
del Pla. 

En primer lloc, les funcions d'aquesta policia rural no 
poden ser d'altres que les que estableix la mateixa Llei de 
Cossos i Forces de Seguretat, la coacció jurídica de caracter 
preventiu de tota policia; la vigilancia específica a les zones 
rurals; la col·laboració, sense cap dubte, amb les forces i cos
sos de seguretat de l'Estat, sigui Guardia Civil, siguin altres 
Cossos de Policia, Nacional o fins i tot Judicial. Tot aixo, 
donant compliment a l'artiele ~3.2 de la Llei 2/86. 

Se'ns podra dir, i quin regim pot tenir aquesta po licia 
rural? Purament i simplement, si l'article 5e de la Llei de 
Bases de Regim Local dóna la facultat d'establir les orde
nances per a cada entitat, el regim propi d'acord cos propi, 
també de la Mancomunitat, ha de ser el propi organ de Go
vern d'aquesta Mancomunitat la que l'hi ha de donar, i aixo 
entenc que sense problema d'il·legalitat de cap casta. 

Que és el que ha fet la Conselleria? En primer lloc, anun
ciar a la memoria del Pressuposts del 1988 que tendria una 
actuació de cara a la policia rural. En segon lloc, donar su
port a la iniciativa municipal. En tercer lloc, donar ajuda 
tecnica i de mitjans personals, si és possible. 1, en quart lloc, 
una ajuda economica, mitjanr,:ant conveni prorrogable no sig-

nat, no aprovat encara pel Conse11 de Govern. 
Tot aixo, vu11 dir ben clar que no du implícita la crea

ció d'una policia autonoma, essent el seu titular la mateixa 
Mancomunitat i no participant-hi la Comunitat Autonoma 
en cap organ de govern d'aquesta policia rural. Entenem que 
totes les raons anteriors posen ben de marnfest per que la 
Cambra pugui apreciar la bondat i idoneitat política i admi
nistrativa de l'actuació governamental de suport a la iniciati
va privada, i si tals raons són propies, i entenem que amb 
aixo ja ens hauria de bastar, podem cercar reforr,:os de ter
cers, que també han interpretat de forma no escrupolosa la 
norma jurídica, i aquí tenim, per exemple, el Projecte de Llei 
de Coordinació de po licia local d'Andalusia, on en el seu ar
ticulat es contempla la possibilitat de mancomunar els ser
veis de policia local urbana, cosa per a aquest Conseller més 
difícil, com igualment la Llei 10/1984 de la Generalitat de 
Catalunya on s'estableix la coordinació de policies locals, i 
a l'article 3r.g, di u, afavorir i fomentar, etc., etc., o bé on 
les circumstancies aconsellin de mancomunar o unificar els 
serveis de policies locals, o també la Llei 2/1987, de 7 d'abril, 
de Coordinació de Policies Locals de Castella-La Manxa, l'ar
tiele Ir de la qual diu, «la presente Ley tiene por objeto es
tablecer la coordinación de las actuaciones de las policias lo
cales de Castilla-La Mancha, siendo de aplicación en todos 
los municipios que posean cuerpos de policia local propios, 
y en las Mancomunidades que se constituyan para presta
ción de los servicios descritos en el artículo 53 de la Ley Or
gánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». O bé la matei
xa Llei 1/1987, de 13 de febrer, I'anomenada Llei Foral de 
«Cuerpos dePolicia de Navarra», que diu, a l'article 10, «se 
entienden por cuerpos de po licias locales los servicios de se
guridad pública que dependen de las entidades locales de Na
varra, solas o agrupadas para esta finalidad». I és més, al 
Capítol IV on parla de «Policías Supramunicipales», article 
20, diu, «las entidades locales de carácter asociativo que. se 
creen para mantener un cuerpo de po licia propio o que pre
vean entre otros fines específicos la creación de dicho cuer
po, adoptarán la forma de mancomunidad voluntaria». 

Jo entenc que totes aquestes raons exposades, amb els 
precedents que tenim, cap d'aquestes lleis, ja no la llei d'An
dalusia, Projecte, cap d'aquestes lleis que es troben als butl
letins corresponents, no ha estat objecte, no ja d'impugnació 
per part del Govern Central o d'una recomanació per part 
de les Delegacions del Govern, sinó que són avui en dia vi
gent, amb una aplicació, amb una interpretació no escrupo
losa de la Llei de Cossos i Forces de Seguretat, de la matei
xa Llei de Bases de Regim Local i de les Normes 
Complementaries que les hagin pogudes desenvolupar. Jo en
tene que aquesta és la línia en que avui actua el Govern, una 
línia que se circumscriu, no només a aquesta actuació con
creta, sinó a la redacció del Projecte de Llei de Coordinació 
de Policies Locals, on hi ha un article esmenat pel Grup SO
CIALISTA que parla específicament d'aquesta Mancomuni
tat possible de serveis de seguretat. Línia que no és altra que 
la de voler aconseguir majors cotes de seguretat, per mitjans 
legals i ajustats a l'artiele 103 de la Constitució espanyola, 
per als habitants de la Mancomunitat avui, i per als de totes 
les Illes, en un futuro 

EIs Grups d'aquesta Cambra, amb els seus vots, a par
tir d'aquest moment coadjuvaran o no a pros seguir en aquesta 
línia. 

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

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Mi intervención es para contestar al Sr. Conseller, que 

acaba de intervenir, y luego, en su momento oportuno, hare
mos las observaciones que correspondan a las intervenciones 
de los demás Grupos. 

Mire, Sr. Conseller, ya le dije en la Interpelación que 
el espíritu que animaba al Grupo Parlamentario SOCIALIS
TA no era el de plantear una situación de enfrentamiento, 
de tensi~n, sino precisamente todo lo contrario, evitar crear 
una situación que después entendiéramos que puede ser irre
versible o peligrosa. Y además recordarle que en nuestra in
formación e incluso se deduce del texto que le he leido con 
anterioridad, que no fueron los municipios los que iniciaron 
el proceso por sí mismos, sino que fue la Conselleria o el 
Govern el que promovió esta iniciativa, que debe de quedar 
perfectamente claro que el grupo SOCIALISTA está tan preo
cupado o más que el Gobierno de la Comunidad Autónoma 
en el tema de la seguridad ciudadana y que cree que, efecti
vamente, se tienen que tomar todas y cada una de las medi
das necesarias para que esta seguridad se incentive y se me
jore y que, a partir de ahí, podemos hablar y entender. Que 
nosotros vamos a dar un apoyo sistemático a toda aquella 
política de coordinación que permita que la seguridad ciu
dadana se incremente y se mejore con los medios personales 
y técnicos necesarios, pero a 10 que no estamos dispuestos 
es a que se hagan interpretaciones, desde nuestro punto de 
vista, no ajustadas, no a la ley en el sentido formal, Sr. Se
rra, aunque ya le contestaré después, no a la ley en el senti
do formal, sino a lo que realmente se puede hacer con la 
Constitución en la mano, fon .el Estatuto en la mano y con 
la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la 
mano, e incluso la normativa de régimen local. Hay un ar
tículo, que le he leido antes y que usted no me ha referido, 
que es del texto refundido que hace una remisión expresa a 
las competencias que se tienen a los efectos de policia, que 
remite a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que en el artículo 51 se habla de que sólo se puede 
actuar en el ámbito territorial respectivo. Y le digo que la 
interpretación que se hace a los efectos de ampliar compe
tencias y decir que éstas concurren en la Mancomunidad es 
una interpretación que, desde nuestro punto de vista, par
tiendo del concepto de legal, a la ·hora de materializarla puede 
ser peligrosa. Porque usted decía que la creación de la poli
cia rural no conlleva una creación de una policia autónoma. 
Bueno, hasta alú podríamos llegar, o sea ya decir implícita
mente en lo que estamos pensando es en montar el cuerpo 
de policia autónoma para 10 que no tenemos competencias 
de ningún tipo, por el momento, bien, me paecería una acti
tud no sólo ya irreflexima sino harto irresponsable. Yo ya 
le decía a usted que partía de la base de que aquí el proceso 
se inicia de buena fe por parte de todo el mundo, pero es
que la buena fe no basta, no basta, porque si queremos lle
gar a un fm, tenemos que estar apoyados suficientemente con 
todos los elementos. 

Usted me ha leido una serie de textos que, por cierto, 
son textos legislativos, y aquí no tenemos ninguno, se lo re
cuerdo, porque entonces estaríamos hablando, a lo mejor, de 
una manera distinta. Yo estoy en el Parlamento de Baleares 

y no vaya discutir si el Gobierno Central o la Administra
ción Central o esas leyes son o no son inconstitucionales, des
de mi punto de vista, ya se lo digo aquí, opino y creo que 
sí, al menos en los textos que me ha leido, pero le recuerdo 
que aquí, ni siquiera disponemos de esa normativa legal, y 
si hubiéramos dispuesto de ella, a lo mejor estaríamos ha
blando de una manera completamente distinta. Es decir, us
ted ahora los únicos instrumentos legales de los que dispone 
son las normas del Estado, el artículo que refiere en el Esta
tuto y una normativa que le he dicho que, como normativa
de índole reglamentaria, no tiene base legal de ningún tipo, 
que es la de los Estatutos de la Mancomunidad. Y que esos 
no son elementos suficientes. También le dije otra cosa, que 
por qué no esperábamos a que se aprovase la Ley de Poli
cias Locales, y que entonces podríamos hablar, y podríamos 
ver si efectivamente hay posibilidad o no de crear una poli
cía local. Usted no me ha querido hacer la más mínima re
ferencia a esta cuestión, usted quiere seguir adelante con el 
tema con todas las consecuencias. Y yo le digo que seguir 
adelante en este sentido, puede crear problemas peligrosos 
y precisamente producir situaciones distintas a las queridas 
por todos. Ya le dije que podría presentarse, por ponerle un 
ejemplo gráfico, la situación de que una policía absolutamente 
sin apoyo ni fundamento legal, ni siquiera de la Comunidad 
Autónoma, creada a partir de unos Estatutos de la Manco
munidad, que la definen como previsible, detuviera a una 
persona o personas y que nos encontráramos con que en el 
Juzgado pudiera· haber una actuación absolutamente insóli
ta, que el detenido fuera puesto en libertad y que el que de
tiene fuera detenido, por haber practicado una detención ile
gal, y quiero que se reflexione en este sentido. También quiero 
que se reflexione en el sentido de los problemas que se iban 
a crear y a generar con la Policia del Estado o con la Guar
dia Civil en concreto, en vez de procurar una coordinación, . 
en vez de procurar aunar los esfuerzos de las policias, lo que 
íbamos a crear sería unas tensiones absolutamente innecesa
rias, ustedes quieren crear una situación de seguridad ciuda
dana, y yo les digo que pueden crear una situación, no sólo 
de inseguridad ciudadana, sino de inseguridad en la actua
ción de cada una de las Administraciones que competen esta 
seguridad. Y ese es el juego peligroso en el que estamos to
dos inmersos. 

Les he pedido y les he rogado que coordinen con la Ad
ministración Central, que a partir de ahí se puede generar 
una seguridad mucho mayor que la que hay. Les hemos pe
dido también que se dé dinero, que se den medios técnicos, 
que se apoye con todas las necesidades que sean necesarias 
a las policias locales para mejorarlas tanto en medios perso
nales como materiales. Eso es una política razonable en la 
situación en que nos encontramos ahora, no la otra, Sr. Con
seller. Por esta razón es por la que nosotros hablábamos en 
el primer punto de suspender la actuación, no nos estába
mos refiriendo a los municipios, no nos estábamos refirien
do a las Corporaciones Locales que hubieran iniciado el pro
ceso, ya he dicho que ellas tienen su propia responsabilidad, 
porque para eso son competentes en asumir sus actos pro
pios, estaba y está dirigida únicamente y exclusivamente a 
la actuación del Gobierno, que el Gobierno no vaya por esta 
política de coordinación, que el Gobierno no incentive un 
proceso o no apoye, como Gobierno de la Comunidad Autó
noma, un proceso que puede estar viciado y que puede crear 
problemas, diferenciando perfectamente la actuación del Go-

e 
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bierno como Gobierno y de los muruclplOS como murucl
ii~S, cada uno en su parcela y en su competencia. Y esto 
eS"lo que es importante que se mida y que se diga, no quere
~os paralizar el proceso iniciado por todos los ciudadanos 
de Mallorca que quieren más seguridad ciudadana, todo lo 
contrario, queremos que esa seguridad ciudadana se poten
cie y que cada uno asuma sus responsabilidades. Y si la Ad
ministración Central no cumple con sus obligaciones, que se 
le diga y que se le denuncie, pero no que se confundan las 
cosas. Eso es lo que no queremos. 

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

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

Sí, gracies, Sr. President. Seré breu. 
Si he fet referencia a la policia autonomica, Sr. Martín, 

ha estal com a aelariment, no per res més, se suposa que 
el tema, la qüestió és suficientment elara. 

Miri, jo ho he dit un parell de vegades i ho tornaré a 
dir. El que ha fet la Conselleria ha estat complir amb la seva 
competencia irrenunciable de coordinar una iniciativa muni
cipal iniciada als Ajuntaments de la Mancomunitat del Pla, 
que no hi ha hagut cap casta, perque no ha estát necessari, 
d'incentivació ni de pressió de cap classe. La mateixa proble
matica que surt del s habitants de la Mancomunitat del Pla 
han fet sensible a les Cor12oracions, als Regidors d'aquestes 
corporacions per soluéionar aquesta problematica, no ha es
tat necessari que hi anas cap Conseller a dir-Ios que tenien 
un problema d'inseguretat, els mateixos ho sabien, i els seus 
habitants, de tant en tant, per desgracia, així els ho recorda
ven. Conseqüentment, aquesta obligació d'exercir la compe
tencia és el que hem fet i al que hem donat compliment, 
coordinar una iniciativa municipal. 

Si ti he fet referencia a altres normes jurídiques, a altres 
normes legislatives ha estat en relació amb la interpretació 
a les altres normes jurídiques de l'Estat a les quals m'he re
ferit per dir-li que hi ha hagut altres Comunitats, al tres Par
laments, al tres Governs que no han fet una interpretació es
crupolosa ni de la Llei de Cossos de Seguretat, ni de la Llei 
de Bases de Regim Local ni deis textos refosos, sinó que li 
han donat una interpretació d'acord amb una situació i amb 
unes circumstancies de fet que admeten o fan que sigui ne
cessari que s'unifiquin els esfon;os, els esfon;:os i eIs efectius. 
I aixo és el que li venc a dir quant a la Llei de Navarra, 
a la de Castella-La Manxa, etc., etc. 

Voste planteja una problematica quant als termes terri
lorials, jo he intentat dir-li que la Mancomunitat és un ens 
local, que té el seu ambit territorial que és integrat pels mu
nicipis que formen aquesta Mancomunitat. Aixo ha té resolt 
la Llei de Navarra, on ens diu, a I'artiele 20.3r, «la actuación 
del Cuerpo de Policia dependiente de la Mancomunidad se 
ejercerá de modo uniforme en el conjunto de los términos 
municipales o concejiles que integren la entidad y estén ad
heridos a su servicio». Que significa aixo? Doncs purament 
i simplement, que la mateixa Mancomunitat, si no és per lIei, 
que vostes realment ens ho prohibeixen, han esmenat a l'ar
tiele on es poden crear Mancomunitats per policies locals, 
la mateixa Mancomunitat, die, pot crear, com a entitat local 
que és, la normativa que reguli el comportament i el regim 
personal i funcionarial d'aquest cos de policia rural. Aques-

ta és una interpretació absolutament logica de la Llei de Re
gim Local i de la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, on 
hi ha una referencia a aquesta matixa Llei de Regim local. 

Entenc que tot aixo no dóna lloc sinó a parlar una ve
gada més de coordinació i a més arnés li he de dir que no 
estam descobrint res nou, Sr. Martín, no és que el Govern, 
en aquest cas, tengui una vareta magica, o que a la Manco
munitat se li hagi ences un llumet quan parla als seus Esta
tuts de policies rurals, purament i simplement el que ha fet 
ha estat copiar, sense saber-ho, d'a!tres mancomunitats i, si 
no li sap greu li parlaré de la «Mancomunitat Intermunici
pal del Servicio del Alberche», de la Comunitat Autonoma 
de Madrid que té un servei de policia urbana, o la Manco
munitat de «La Vega Media del Segura», Comunitat Auto
noma de Múrcia que també contempla als seus Estatuts la 
possibilitat de policies urbanes mancomunad es. No és res nou. 
El que pretenim és no interpretar d'una manera laxa, restrin
gida, sinó, com ha dit el Sr. Serra, d'una manera progressis
ta, una normativa absolutament aplicable a una situació \a
mentablement necessaria. 

Res més i moltes gracies. 

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

Portaveu, Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Jo només voldria dir que el Govern ha de governar, i 

és una obligació del governar, sortir al pas de problemati
ques socials que h.i pugui haver en aquest poble. Per tant, 
en aquesta f~ina que fa: avui el Govern, crec que nosaltres 
l'únic que hem de fer, des de \'oposició, és intentar, en tot 
cas, millorar-Ia, no posar-hi cap tipus de freo D'una Moció 
que podria ser de fre, surt una esmena que creim que dóna 
oportunitat de demostrar fins a quin punt nosaltres, des 
d'aquí col·laborarem perque surti millor tota la feina que ha 
de fer aquest Parlament. Per tant, indiscutiblement, no es 
pot esperar més, no cr~c que haguem d'esperar cap llei que 
hagi de sortir, sinó que a partir d'ara, ja, és bo que aquesta 
feina vagi endavant. Indiscutiblement, trobam molt pertinent 
I'esmena del PSM, millora en tot cas la feina que vol fer el 
Govern, i crec que és la forma en que nosaltres hem d'ac
tuar aquí, de col·laborar perque tots plegats ho facem millor. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Som aquí debatent tres propostes de resolució que inte

gren una Moció i que jo cree que han estat bastant debatu
des. Jo només vulI fer un petit repas del que diuen aquestes 
propostes. 

La primera insta, diu que el Parlament insta el Govern 
a suspendre les actuacions encaminades a la creació i suport 
de I'anomenada policia rural. Respecte d'aquest punt que s'ha 
suscitat un problema jurídie, jo vulI dir que el Conseller ha 
donat una clara resposta, entre d'altres coses ha parlat que 
és, en tot cas, un cos que sera de la Mancomunitat, que no 
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és del Govern, i, després d'escoltar ambdues parts, senzilla
ment ens hem reafirmat que pensam que el Govern ha ac
tuat dins els límits de I'Estatut d'Autonomia i dins el límit 
de la Llei de Cossos i Forces de Seguretat. Per tant, interpre
tam com una especie d'ex:cés de zel aquesta prevenció per part 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

El tercer punt diu que també s'insta el Govern a pro
moure ajudes economiques per a la millora tant en mitjans 
tecnics com personals deis serveis de policia local. Molt bé, 
si el Govern ho fa, perque hem d'instar-lo, si ja ho ha co
men<;at? Som alla on sempre, l'Oposició ens du aquí, repeti
dament, propostes de resolució que ja fa el Govern. 

1 anem a la tercera. He de felicitar el Grup SOCIALIS
TA per presentar aquesta proposta, l'he de felicitar perque 
diu que insta el Govern, el Parlament ha d'instar el Govern, 
una altra vegada, a iniciar actuacions amb l'objectiu d'ajun
tar i de coordinar els esfor<;os amb el Govern de l'Estat, en
caminats a una major i més efica<; col·laboració entre les for
ces de seguretat, especialment en el Pla de Mallorca. El Sr. 
Martín i Peregrín, a la seva intervenció ha dit que el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA té una gran preocupació per la 
seguretat ciutadana, i jo dic que aquesta preocupació deu ser 
nova, no deu ser de fa molt de temps, segurament abans no 
n'hi devia haver, d'inseguretat ciutadana, concretament dia 
27 de novembre del 1987 no hi devia haver inseguretat ciuta
dana en aquestes illes. I m'explicaré. Aquesta data era quan 
aquí discutírem, tenguérem el Debat sobre Política Thrística, 
i una de les resolucions que va aprovar aquesta Cambra, amb ' 
el vot en contra del Grup Parlamentari SOCIALISTA, diu 
el següent: «El Govern Balear, amb la finalitat de millorar 
la coordinació entre les policies locals i les Forces i Cossos 
de Seguretat de l'Estat, establira les negociacions oportunes 
amb el Govern Central i, en particular, per tal que s'establei
xin els pertinents canals d'informació per augmentar I'efica
cia d'aqu~lles amb la lluita contra la delinqüencia». Molt bé. 
Si aixo es va votar en contra dia 27 de novembre, i avui es 
du una proposició que pnkticament diu el mateix, arnés amb 
l'afegitó que s'han dirigit a l'Administració Central i no hi 
ha hagut resposta per part de l'Administració Central, de mo
ment, tal vegada dema vendra, jo entenc, per tant, que aques
ta preocupació és nova i és bona, i estam molt contents que 
estiguin molt preocupats i que duguin aquesta proposició, 
perque, tal vegada, ara l'Administració Central ens contestara. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del grup Parlamentari CDS, té la parauIa la 

Diputada Sra. Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Sras. y Sres. Diputados. 
Nuestra postura respecto de la Moción que presenta el 

Grupo SOCIALISTA es puramente política, y apoyaremos 
la iniciativa de los municipios de la Mancomunidad del Pla 
de Mallorca, porque ello obedece, realmente, a una necesi
dad manifiesta de seguridad en el ámbito rural y concreta
mente en el ámbito de la Mancomunidad. No debemos olvi
dar que el Parlamento, no obstante ser una Cámara 
Legislativa, y por consiguiente no debe ignorar el aspecto ju
rídico de los asuntos que se debaten, tampoco nosotos, Sras. 
y Sres. Diputados, como tales Diputados no podemos ni de
bemos olvidar que somos en la Cámara la voz de las Islas 
Baleares y también de las gentes de la Mancomunidad. 

No estamos de acuerdo con que se suspendan las ac
tuaciones que han sido iniciativa de los municipios de la Man
comunidad por lo cual no apoyaremos el punto primero tal 
y como lo presenta el grupo proponente de la Moción. El 
Grupo SOCIALISTA no se ha manifestado en cuanto a si 
aceptará o no la enmienda de sustitución del Grupo Parla
mentario PSM, si así fuera, el CDS estaría dispuesto a apo
yarla, tal y como la presenta el grupo enmendante. 

El punto 2 de la Moción lo apoyaremos, aunque tam
bién preferiríamos que fuera aceptada la enmienda como tran
saccional o de sustitución que ha presentado el grupo PSM, 
puesto que entendemos que quedaría más completa y que 
todos los municipios tienen las mismas necesidades, sin ex
clusión de ninguno de ellos. 

El punto 3 de la Moción, creemos que es más propio 
su estudio en la Ley que próximamente estudiará este Parla
mento. Nos da la sensación de que están ustedes anticipan
do parte del contenido, y nos parece que el Grupo SOCIA
LISTA trata, en este caso, de exhonerar de sus responsabi
lidades a las Administraciones que tienen la responsabilidad 
competencial de dar esa ayuda. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del grup AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. 

Ribas y De Reyna. 

EL SR. RIBAS 1 DE REYNA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 
Hoy volvemos a tratar, como ya sabíamos la semana pa

sada, una Moción sobre este tema. 
Yo quiero decirle, Sr. Martín Peregrín del PSOE, que 

estamos hablando de interpretaciones. No tengan tantas preo
cupaciones, no estén tan sensibles a un tema que está per
fectamente debatido esta tarde en esta Cámara, y entende
mos que está clarísimo con la Ley en la mano. Mire usted, 
usted nos ha sacado unos artículos de las leyes, nosotros po
demos sacar los mismos artículos que usted, y ha sido un 
tema de interpretación, y yo creo que en estos momentos, 
ya lo dijimos el otro día, el tema principal, donde se centra 
la cuestión es que una Mancomunidad es o no es entidad 
local, y este es el punto de partida por donde debemos em
pezar a estudiar el tema. 

De las preocupaciones, de la inseguridad ciudadana que 
existe en el Pla de Mallorca o en toda Baleares, es evidente 
que esta Cámara es sensible, y el Gobierno en estos momen
tos se encuentra con una preocupación, porque es una de 
sus obligaciones entender, y escuchar esta preocupación. Si 
nosotros, desde el Gobierno Central no nos ayudan lo sufi
ciente, es evidente que el Gobierno de la Comunidad Autó
noma tiene que tomar partido y tiene que tomar una deci
sión, y lo único que está haciendo en estos momentos es 
apoyar y ayudar a una Mancomunidad que tiene unos Esta
tutos aprobados legalmente y que lo único que intenta hacer 
el Gobierno es ayudarla. Ustedes han tenido en algunos mo
mentos una preocupación por la policia local, yo les quiero' 
recordar que, por ejemplo, en las elecciones del año 82, una 
de sus preocupaciones era que la policia municipal debe rea
justar -esto lo decían ustedes en su programa político- sus 
funciones para convertirse en una policía de presencia prefe
rentemente preventiva y polivalente, dedicada al control de 
la pequeña delincuencia. Desgraciadamente, ya nos encon-
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. WUJ10s que no es pequeña delincuencia. La delincuencia den-
ud. de esta isla, ha pasado a unas cotas desorbitadas. 
c, Usted antes ha dicho que el tema territorial solamente 
.~ de los municipios, de un municipio. Yo le quiero decir :ue la Ley de 3 de abril del 85 establece que «son entidades 

locales territoriales las Mancomunidades de municipios», está 
clarísimo, Sr. Martín Peregrín. A mí me extraña que usted 
me diga que solamente es un municipio, está clarísimo, una 
Mancomunidad de municipios es una entidad local territo
rial. Pero vamos a seguir con la Ley, en el artículo 5 dice, 
por ejemplo, dice que «las entidades locales se rigen en pri
mer término a la presente ley en cuanto al régimen organi
zativo y de funcionamiento de sus órganos, por las leyes de 
las Comunidades Autónomas sobre régimen local y por el 
Reglamento Orgánico propio de la entidad». Pero podemos 
también pasar al tema de las Mancomunidades, en el que 
dice, «se reconoce a los municipios el derecho de asociarse 
con otros en Mancomunidades. Las Mancomunidades tienen 
capacidad y personalidad jurídicas para el cumplimiento de 
sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios». 
Seguimos con la Ley, porque yo no quiero cansarles, Sres. 
Diputados, vamos a ver, en la ley del 86, en el Preámbulo, 
hay una serie de cuestiones clarísimas, y ya lo dije el otro 
día en la Interpelación, pero para mayor abundamiento, les 
quiero decir y les quiero leer el artículo 149.l.2, -que uste
des se sienten muy sensibles ante un acierto, porque hay que 
leerlo todo, no basta leer una parte, hay que leerlo todo-, 
dice que «para determinar el marco en que los Estatutos de 
Autonomía pueden establecer la forma de concretar la posi
bilidad de creación de policías de las respectivas Comunida
des, y por el artículo 148.2 para fijar los términos dentro 
de los cuales las Comunidades Autónomas pueden asumir 
competencias en cuanto a la coordinación y demás faculta
des en relación con las policias locales». Ya le ha dicho el 
Conseller que el Gobierno lo único que hace es ayudar a 
una Mancomunidad preocupada, con una delincuencia que 
hay en su territorio. Yo le podría decir que el objetivo prin
cipal de la Ley se centra en el diseño de las líneas maestras 
en el régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de seguri
dad en su conjunto tanto de las dependientes del Gobierno 
de la Nación como de las policías autónomas y locales. Y 
usted antes ha dicho una cosa muy interesante, Sr. Martín 
Peregrín, usted ha dicho que realmente estarían ustedes de 
acuerdo que dentro de las policías locales se formasen unas 
secciones, lo tenemos, dentro de la propia ley está claramen
te establecido, dentro de la policia del Cuerpo de Seguridad 
del Estado existen unas secciones contra droga, otras contra 
el terrorismo, etc., etc., dentro de la Guardia Civil hay unos 
cuerpos especializados, tanto de la parte rural, y sigue sien
do la Guardia Civil, y nosotros lo único que les decimos es 
que las policias rurales son las que se van a dedicar a llevar 
una conjunción para la delincuencia sobre la Mancomuni
dad que es una entidad local. 

Yo creo que el tema está perfectamente debatido, se han 
dado los argumentos pertinentes por parte de la ConselIeria 
y que, por tanto nuestro grupo va a votar en contra de esta 
Moción presentada por el Grupo SOCIALISTA. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Martín i Peregrín per fixar posi

ció i per dir si accepta o no les esmenes presentades pel Grup 

Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Sr. Presidente. 
Antes de intervenir, solicitaría de la Presidencia si pue

de producirse un receso de cinco minutos, a los efectos de 
hablar con el grupo enmendante para ver si es posible un 
consenso. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. D'acord amb la petició del Sr. Diputat, es de

creta un descans de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomelll;a la Sessió. 
Té. la paraula el Diputat Sr. Martín i Peregrín. 
Srs. Diputats, deman la seva atenció, per favor. 
Té la paraula el Sr. Martín i Peregrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 
El Grupo SOCIALISTA, una vez leida la enmienda de 

sustitución y consultada la opinión del resto de los Grupos, 
y en el entendido que desde un principio se ha manifestado 
en las intervenciones de este Diputado, que lo que se preten
de con la Moción es aunar esfuerzos, coordinar esfuerzos 
y llevar a cabo una política efectiva de seguridad ciudadana, 
no tiene inconveniente en admitir la enmienda propuesta por 
el ESM~EEM y, efectivamente, instar al Govern para que se 
constituya con urgencia una Comisión con objeto de inten
tar solventar los problemas de falta de seguridad en la rura
'lía del Pla. 

Pero quiere hacer ver que la admisión de esta enmienda 
de sustitución, y para evitar que pudiera deducirse que de 
esta Cámara hay una falta de consenso entre cuáles son los 
fines y los objetos de la Interpelación y las actuaciones de 
los Grupos Parlamentarios, en el segundo punto de nuestra 
Moción, estábamos precisamente en esa línea y que, a lo me
jor, al aprobar una y otra, estamos aprobando dos textos muy 
parecidos y muy similares. 

Lo admitimos, en tanto que el primero define una vo
luntad de conjunto de todos los Grupos, en tanto que el pri
mero define un consenso de toda la Cámara para que haya, 
efectivamente, este diálogo y ese consenso al que íbamos no
sotros. Y que mantenemos el segundo para que sea el reflejo 
explícito de que la coordinación entre Administraciones y que 
la colaboración entre fuerzas distintas, municipales y de se
guridad del Estado, deba de ser efectiva. 

Nada más. 
' . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que em demana la paraula, Sr. Sena? 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. 
Per qüestió d'ordre, voldria llegir com queda el consens 

de tots els Grups Parlamentaris, perque així com ha ha dit 
el Sr. Martín i Peregrín, em pareix que s'ha deixat una frase 
o dues a que hem arribat els distints Portaveus fa un moment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li agraesc molt el seu interes, pero aquí qui ha d'ac-
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ceptar o no és el Sr. Martín i Peregrín, no és la resta deIs 
Grups. Ell dira el que accepta i votarem el que elI accepti. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente. 
Sí. Ruego que me disculpe. Efectivamente, hay una fra

se añadida, y nosotros no tenemos inconveniente, una vez 
leida por el Sr. Serra, que tiene el texto, en admitirla. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. 
Sr. Serra, llegeixi, per favor, el text, limitant-se a aixo. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. No es preocupi, nosaltres també 

frissam. 
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 

Comunitat Autonoma de les IlIes Balears, a la Delegació del 
Govern Central a les IUes Balears i a la Mancomunitat del 
Pla de Mallorca, a constituir amb urgencia una Cornissió per 
tal d'intentar solventar els problemes de manca de seguretat 
a la ruralia del PI a, d'acord amb el que preveuen els articles 
1.3 i 51.1 de la Llei Organica 2/1986, de 13 de mar~ de For
ces i Cossos de Seguretat, en relació amb els artides 25, 44.1 
i 85.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Regim Local, així com de I'artiele 3.l.c) deIs Estatuts de 
la Mancomunitat del Pla de Mallorca, que especifica que són 
fins de la Mancomunitat la policia urbana i rural. La dura
da de les tasques d'aquesta Comissió sera d'un mes a partir 
de la seva constitució». 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
~esmena de substitució presentada al punt 2n, de subs

tituir «especialment en els municipis turÍstics i en eJs del Pla 
de Mallorca» per «a tots els municipis de les Illes Balears», 
ha estat acceptada, Sr. Martín i Peregrín? 

EL SR. MARTlN I PEREGRIN: 
Sí, Sr. Presidente. 
Se acepta, siempre y cuando sea de adición, es decir, 

que se incorpore al texto, en el lugar que corresponda, y en
tonces podría estar antes de «especialmente en los munici
pios turísticos», incorporar el texto que se dice, o sea, «en 
todos los municipios de las Islas Baleares y especialmente en 
los municipios turísticos y en los del Pla de Mallorca». Como 
adición. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari, ha entes el que ha de llegir? 
Aleshores, comenc;:am a votar punt per punt. 
Passam, ido, a la votació dels diferents apartats de la 

Moció, indosa l'acceptació de les esmenes del PSM-EEM. 
El punt Ir que ha estat substituil pel que ha llegit el 

Sr. Serra, amb l'addició corresponent que no figurava al text 
escrit, deman a les Sres. i als Srs. Diputats que voten a favor 
si es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat, el primer punt per unanimitat de la 

Cambra. 
Passam al punt 2n, amb l'addició de l'esmena també pre-

sentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, que no és de subs
titució, sinó d'addició. Deman al Sr. Secretari si en vol fer 
lectura, tal i com quedara, un cop haver afegida l'esmena 
presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
2.-EI Parlament de les lI1es Balears insta el Govern de 

la Comunitat Autonoma a iniciar, de forma immediata, les 
oportunes actuacions amb I'objectiu d'ajuntar i coordinar els 
esforc;:os amb el Govern de l'Estat encaminad es a una majar 
i més eficac;: col ·Iaboració entre les forces de seguretat de l'Es
tat i les policies locals, a tots els municipis de les Illes Ba
lears, i especialment als municipis turístics i en els del Pla 
de MalIorca». 

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

drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 26, vots en contra, 

27. Queda, ido, rebutjat el punt n? 2 que hem acabat de 
sotmetre a votació. 

Si hi ha dubte, repetirem la votació, no hi ha cap in
convenient. 

S'accepta la votació? 
Passam al pun 3r, que diu, Sr. Secretari? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«3.-EI Parlament de les lIIes Balears insta el Govern 

de la Comunitat Autonoma a promoure ajudes economiques 
per a la millora, tant de rnitjans tecnics com personals del 
servei de policia loca)>>. -

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es vol en posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 

28, abstencions, 3. 
Queda, ido també rebutjat e) punt 3r. de la Moció que 

acabam de sotmetre a votació. 

lIL-2) 
Acabat el debat i votació d'aquesta Moció, passam a la 

següent, registrada amb el n? 1243/88, suscrita pel Grup Par
lamentari SOCIALISTA i derivada de la Interpel'lació n? 
972/ 88, sobre política del Govern de la Comunitat Autono
ma en materia de taxes. 

Per defensar aquesta Moció, té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Presentam una Moció que es basa, com vostes ja sa

ben, en la InterpeJ.1ació que es va fer la setmana passada 
i a la qual el Govem no va contestar a una molt greu acusa-
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. ·ó,que va fer el grup SOCIALISTA, acusaci6 que deia que 
: icobraven iJ.legalment 15.000 ptes. als alumnes que feien 
I:l.'Curs de Diplomats en Sauitat. El Conseller d'Economia 
ens va fer J'explicació d'una futura lJei de I"axes, peró de les 
futures L1eis, en aquest Parlament, encara no en poden par
lar, més que com a fut ures, i la realilal és que en aquests 
/llomenls, la Comunitat Autonoma, la ConseLleria de Sani
tat. cobra en concepte de laxes 15.000 ptes., a uns alumnes 
que o'haurien de pagar 2.500 j en paguen 17.500. 

1 aixo és, i ho bem de dir d'entrada, i!-legal. 1 resulta 
que el Conseller, responsable polític d'aquesta il·legalitat, en 
la nostra opinió il·legalitat, no és aquí. Pareix que el Conse
ller és a fora, que té unes feines molt importants, totes les 
feines importants, manco retre comptes a aquest Parlament 
d'una actuació que un Grup Parlamentari ha qualificat com 
molt greu i com ¡¡·legal. Una actuació que suposa, si el Grup 
Parlamentari té raó, que la Comunitat Autonoma ha ingres
sat des que es va publicar la Llei de Taxes arproximadament 
2 rnilions de ptes., d'uns senyors que no tenien obligació de 
pagar-les, 2 milions de ptes., que, en principi, tenim molts 
dubtes dellloc on s'hagin pogut ingressar, 2 milions de ptes., 
que s'han cobra! amb uns rebuts que, com a mínim, nosal
tres qualificaríem d'estranys. 1 els ho explicaré. 

Un senyor que es vol matricular a aquest curset que im
parteix la Direcció General de Sanitat, Conselleria de Sani
tat i Seguretat Social, paga el següent amb un rebut del qual 
tenim una fotocopia -Sr. Conseller, després la hi donaré-o 
Aquest rebut diu, «Tarifa 3.', Concepte n? 1, Matrícula Curs 
Diplomats en Sanitat, 2.500.- ptes.». 1 devora, un altre que 
diu, curiosament, «Consell General lnterinsulaD). Fa cinc anys 
que va ser abo lit, que no existeix. «Consell General Interin
sular». On s'ingressa un rebut del Consell General Interinsu
lar? Ho sap algú? Que ens ho diguin «Dret d'assistencia a 
curs de Diplomats en Sanitat, 1.500.- ptes. N? de Thrifa -
diu- anterior. Concepte 15». Ens hem molestat i hem anat 
a la Llei de Taxes, i evidentment ni el Concepte 15 és a la 
Llei de Taxes, ni el n? de tarifa anterior és a la Llei de Ta
xes. Tot molt estrany i molt il·legal. 

I no creguin que aquestes 15.000 ptes., s'han cobrat qual
sevol dia, no. Aquestes 15.000 ptes., s'han cobrades al senyor 
el mateix dia que, aquest rebut, dia 24 del mes d'abril del 
1987. Responsable de tot aixo, la Conselleria de Sanitat, ob
viament, o la Conselleria de Sanitat, Direcció de Salut del 
Consell General Interinsular, si és així ja no sabem on hem 
d'anar a demanar responsabilitats, perque ens pensflVem que 
rebuts del ConselI General Interinsular feia molt de temps 
que no en circulaven, i obviament creim que !'Interventor de 
la Comunitat Autonoma ho passara molt malament per in
gressar un rebut del ConselI General Interinsular, tan mala
ment que creim que és absolutament impossible que l'ingressi. 

A posta ens demanam 00- van, on s'ingressen aquests 
comptes, perque, per si fos poe, avui ens assabentam a una 
Comissió de Sanitat que, jo quasi quasi no m'atrevesc a dir
ho, pero ho hauré de dir així, a una guarderia d'aquesta Co
munitat Autónoma funciona una caixa que no és la caixa 
única de la Comunitat Autonoma, i la veritat, ja ens han 
caigut els anells. Funciona un compte corrent amb firma del 
Director, etc., que fa cobraments i pagaments amb ingressos 
i pagaments de la Comunitat Autónoma. Nosaltres creiem 
que la Llei de Finances ho havia arreglat, nosaltres creiem 
que l'any 84 aquest tema havia quedat resolt, resulta que no, 
resulta que el principi de caixa única, el principi d'unitat de 

caixa dins aquesta Comunitat Autonoma, ha estat violat per 
aquest fet del qual ens hem assabentat fa dues hores i mitja. 
A posta ens preocupa molt d'aquestes 15.000 ptes., cobrades 
amb rebuts del Consell General Interinsular, saber on han 
anat, en primer lloe, i saber on han anat perque creim, i aixo 
ho proposam a la Moció, que s'han de retornar a aquells 
senyors que les han pagades sense cap obligació. 

Perque és important saber com funciona aquest curso 
Aquests cursos funcionen basicament amb tecnics de la Con
selleria de Sanitat, tecnics que logicament no cobren més que 
el seu salari, normal i corrent, com tots els tecnics de la Co
munitat Autonoma, i que no els han de donar cap extra per 
impartir aquestes classes. Per tant, aquests 2 rnilions deuen 
ser 2 milions nets, ingressats a la Caixa de la Comunitat Auto
noma, i facilment s'hauran de col· locar on han de ser que 
és dins la butxaca de cada un deis pagadors, d'aquests met
ges que han hagut de pagar una cosa que no era de rebut. 

A posta, com que fa dos mesos li varem demanar al 
Conseller sobre aquesta mateixa pregunta, i ens va sortir per 
peteneres, és epoca de peteneres, ha estat la Fira del Rocío, 
la Fira de Jerez, etc., és epoca de tot aixo, el Conseller ens 
va sortir per peten eres, el ConselIer de Sanitat, voste no, Sr. 
Forcades, el ConselIer de Sanitat, ens va sortir per peteneres, 
avui exposam el rebuig de la seva actuació. Nosaltres creiem 
que el Conseller, quan tengués notícies d'aquesta il·legalitat, 
il·legalitat manifesta fins el punt que no s'atreveixen afer 
rebuts de la Comunitat Autonoma, el rebut és del Consell 
General Interinsular, fa cinc anys que ha desaparegut, pero 
és que devora hi ha el rebut de la Comunitat -AutOnoma, per 
tant, no és que sigui un error, rebut de la Comunitat Auto
noma, n'hi ha, pero resulta que no es pot cobrar una taxa 
que no existeix amb un rebut de la Comunitat Autonoma. 
A posta, nosaltres creiem que el Conseller prendria mesures 
tot d'una, quan li varem fer la pregunta, i varem esperar un 
poc. Pero no, el Conseller, com sempre, perque també és una 
costum, aixo, no pren cap tipus de mesura, quan li fan al 
Conseller de Sanitat, «el gran ausente», li fan una pregunta 
i li comuniquen una irregularitat serios a, el Conseller de Sa
nitat, com sempre, se'n renta les mans o no assisteix al PIe. 

Per tant, nosaltres voldríem que aquest rebuig a l'actua
ció del Conseller, en aquest tema i en el tema de puericultu
ra, que és molt greu, rompre la unitat de caixa, el Conseller 
d'Economia ho sap de sobra, és un tema que no és de bro
ma, és un tema molt greu. Nosaltres demanam, a posta el 
rebuig. Pero demanam una altra cosa. Demanam, a més, que 
rapidament, en dos mesos, tots aquests senyors que han pa
gat 15.000 ptes., se'ls tomin les 15.000 ptes., i esperam que 
sapiguen on són, perque també hem repassat els Pressuposts 
de la Comurntat Autonoma, i aquesta taxa no surt com in
grés, encara que és global, les taxes, i tal, pero si no és una 
taxa, no existeix. I si és una tari fa, com ens deien, no ho 
pot ser, perque l'article 15 ho deixa claríssim, i a pesar de 
les futures lleis de que ja en parlarem quan siguin lleis, si 
és una tarifa també hauria de ser en ingressos, i tampoc no 
surt. 

Per tant, que es tomin aquestes 15.000 ptes., que es re
butgi, en aquest tema, l'actuació del Conseller de Sanitat i, 
sobretot, que s'eviti que actuacions d'aquests tipus es tornin 
produir i que es faci I'impossible perque no el possible, per 
tal que es mantengui la unitat de caixa a la Comurntat Auto
noma. Jo cree que l'lnterventor d'aquesta Comunitat Auto
noma prendra bona nota d'aquesta falta d'unitat de caixa, 
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i que el Conseller de la Comunitat Autonoma prendra totes 
les mesures rapidament perque s'evitin aquests abusos de co
brament i perque s'eviti la sospila que la Comunitat Auto
noma, la Conselleria d'Economia no controla ni els ingres
sos ni les despeses que es produeixen en aquesta Comunitat 
Autonoma, que cada vegada veim que va amb un rumb més 
equivocat i que no corregeix els greus errors administratius 
que tot polític o tot gestor de l'Administració Pública ha de 
corregir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConseHef d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Sr. President: 
Unes qüestions previes, Sr. Alfonso. Em diu el Vice

president que eH havia comunicat a la Cambra, abans que 
vostes presentassin la Moció que el Conseller de Sanitat no 
assistiria. Per altra part, Sr. Alfonso, jo pens que voste esti
ma la Comunitat, almanco tant com jo o més, perque du 
més temps, i és molt facil crear sos pites. Voste ha dit coses 
que per mi no són certes, que poden ser mitges veritats, em 
parla de 2 milions, em parla de puericultura, i poden venir 
continuament amb la quantitat de taxes i preus que hi ha, 
i amb 800 milions ingressats, dels quals hi ha partides de 
1.000 i 5.000 a crear sospites. 

Dit aixo, jo li vull dir i insistir-li, que el darrer dia em 
varen parlar de la política de la Comunitat i, en conseqüen
cia, jo insistes e i repetesc el que vaig dir, perque vostes al
manco tenguessin el mateix mare, el mateix entorn en el qual 
ens movem, i, aleshores, realment,' també es digueren cosS!s 
molt greus, la falta de seguretat jurídica, quan realment te
nim una llei, feta per tots, que fa que hi hagi seguretat jurí
dica, fa que hi hagi formació, fa que tenguem unificad es to
tes les taxes, i li vaig dir una cosa important Sr. Alfonso, 
per mullar-me, i li vaig dir que, d'acord amb les teories de 
Janini, que voste recordara, és aquell gran hisendista, la llei 
tributaria del qual, en vigor des del 63 va ser copiada de 
la seva, diu que realment, a mode d'exemple es dira dins la 
llei el que no és taxa per reformar el concepte de taxa. Per 
tant, jo afirmo que jurídicament i crec que haurien de ser 
els tribunals qui ho diguessin, que l'artiele 15.1 és un artiele 
que esta esmentat amb caracter d'exemple per definir, en sentit 
contrari, el que no és taxa. 

Dites aquestes coses, li he de dir també la importancia 
que té que la llei consagri el principi d'equivalencia, que és 
l'obligació de la Comunitat en taxes i preus de cada acció, 
no anar ni per sota ni per dalt, sÍnó aconseguir el seu cost, 
jo li diré que logicament tenint en compte el que pensa fer 
el Govern Central, important, i vaig esmentar l'artiele 133.2, 
i el tornaré a citar, de la Constitució. ehe citat ja des que 
som Conseller, quatre o cinc vegades, en parlarem molt en 
aquesta Cambra, de l'artiele 132.2 de la Constitució. 

1 anant al fet concret, jo ti diria el següent, i li diré, 
em vaig assabentar, per afirmació del Sr. Costa, del proble
ma concret, naturalment he investigat abans d'aquesta Mo
ció i, en conseqüencia, duc uns papers, unes proves que crec 
que són deIs tribunals, no crec que sigui un tema que l'hagi 
de jutjar el Parlament, segons la meva opinió, la respecti, 
per favor. Jo veig el següent. En el cobrament de 15.000 ptes., 

de preu i no de taxes, voste diu que no ha trobat la taxa, 
jo afirmo que l'única taxa que ve aquí i que és adequada
ment cobrada és la de 2.500 ptes. La de 15.000 no es cobra 
com a taxa. El rebut que jo tene, voste ens pot dur molts 
de rebuts, jo crec que és un tema de tribunals, jo ten e el 
rebut que ha entrat naturalment a la caixa única, especifica 
elarament per a cada alumne, per a cada assistent, que és 
la taxa sanitaria 3.1, 2.500 ptes., quina és la des pesa, 15 .000 
ptes., i aixo és ingressat a la caixa única de la Comunitat. 
Si voste vol aportar en algun moment el seu rebut, ja 
l'aportara. 

Aleshores die, primer, que és un preu, no és una taxa, 
i és un preu, segons la interpretació de l'articJe 15.1 perque 
la Conselleria de Sanitat ha tramitat la justificació d'aquest 
preu, és a dir que en el Butlletí Oficial de 15 de mar~ va 
sortir la convocatoria i en aquesta convocatoria, seguint el 
procediment adequat, la Conselleria de Sanitat m'informa que 
va fer un tipus de curs no periodie, i és escrit, i aixo ho hau
ran de veure els tribunals, perque realment crec que és un 
conjunt de proves que no toca, per tecnica jurídica, jutjar
les en aquest moment, es tramita, se segueix la tramitació, 
s'aprova i surt en el Butlletí Oficial, i surt especificat el que 
cobrara. Es fa la convocatoria, es diu cJarament a la fase 
cinquena, BOCAIB n? 32, de dia 15 de mar~ que «consti
tueix un requisit previ per a l'adscripció, l'import de la ma
trícula, i aquesta despesa aprovada com a preu, i li aport 
el document d'ingrés d'aquest... 

Per altra part li vull dir, i em permet assenyalar al Grup 
Parlamentari, als eminents juristes que hi ha dins el Grup 
Parlamentari que fan senyals de disconformitat, que vos tes 
mateixos varen aprovar, i surt al BOCAIB de 21 de juliol 
del 86, la creació per Decret, de 10 de juliol, de la Junta 
Superior d'Hisenda, Junta Superior que és la primera passa 
indefectible per la persona que creu que li han cobrat una 
taxa o preu il·legal, que ha d'acudir, en primer instancia a 
fer aquesta reclamació, reclamació que no s'ha fet, i, en se
gona instancia, segons la Llei de Finances ha d'anar a la ins
tancia económico-administrativa. 1 aixo és important per dos 
aspectes, un aspecte de dimensió, hem cobrat durant l'any 
87, 880 milions de taxes, posem per cas, de taxes i preus, 
amb un import entre 1.000 i 5.000 ptes., aixo fa que només 
que hi hagués una rec1amació al Parlament de l'IOJo, perque 
hi pot ser, crec que la taxa és un tema que és convenient 
que el ciutada se la miri bé, per davant i per darrera i rec1a
mi, si jo hagués de venir al Parlament, hauríem de veure 3.500 
expedients. 1 jo cree que, per altra part, hi ha una qüestió 
de competencia, i crec que aquest tema és competencia d'una 
reclamaeió previa economico-administrativa, d'anar a la via 
contencioso-administrativa, i crec que realment, aquest Par
lament que té unes funcions importantíssimes d'acord amb 
I'article 28 de l'Estatut, com contolador del Govern, jo cree, 
amt tots els respectes, que aixo és un tema que va cap al 
tema jurisdiccional, en tot cas, no cap a un tema de tipus 
polítie, tenint en compte, els vull dir amb tota humilitat, a 
aquests eminents juristes i economistes que hi ha als bancs 
del Grup de l'Oposició, que encara, i ho die, per favor, co
municant el que he estudiat, encara que el Parlament em di
gués a mi, eom a Conseller, voste torni els doblers, jo cree 
que, llavors sí que faria aquesta via sospitosa, aquest anar 
contra les normes, aleshores si que quedaria en una situació 
d'il.legalitat, perque, d'acord amb els articles 153 i 154 de 
la Llei General Tributaria, jo realment, o l'acte és nul o és 
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'llJ}ul.]able, j no es donen les circumstancies per fer aixo, i 
~o es podrien tornar els doblers, i vos le, si lornassim els do
bi~rs em dirien el mateix, que hern incorregut en una irregu-

Jaritat. 
_. En conseqüencia, no els vull cansar més, els vuU dir el 
següent. Vostes van davant un tema que nasal tres I'hern tra
mitat coro- a preu i entenem que hem seguit la legaHtat, que, 
a Olés, també els puc aportar i els ha aport, i ha durem als 
tribunals, que hem seglÚt en certa forma les instruccions i 
la nonnativa de Madrid, del Oovem del Ministeri de SaniLat 
que també cobra aquesls tipus de preus per rescabalar els 
cursos, quel'organ que va aprovar va ser el competent, que 
va seguir la lramitació, que la mateixa convocatoria especifi
ca clarament la Laxa i el preu, que I'ingrés es va fer a la cai
xa única, ¡que pens que realmenl és un tema, en tot C3.5, 

que la complicació d'una interpretaci6 de I'arucle 15.1 d'uns 
rcbutS, d'una tramilació que des des punl de vista legal, és 
un tema que és més aviat competencia deis tribunals, deis 
tribunal que vostes, a més, han creal, que no del ParlamenL 
EOl referese a la Juma Superior, ero referesc a la Junta Su
perior de Preus, que és l'organ jurisdiccional que, en prime
ra instancia jutja aixo. 

Per aquests motius, jo prapós a la Cambra que rebutgi 
la Moció. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
- Moltes grades, Sr. CpnseHer. 

Té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Oracies, Sr. Presiden1. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Conseller, el tema que duim aquí no és un tema in

dividual, és un tema polític d'actuació irregular de la Conse
Heria de Sanitat. I si no podem dur els temes d'actuació irre
gular d'una ConseHeria del Oovern perque aixó no és 
competencia del Parlament, jo cree que podem aplegar, per
que nosaltres creim que el que és el control del Govern és 
el control del Govern de la Comunitat Autónoma, i aixó és . 
el control del Govern de la Comunitat Autbnoma. Per tant, .
no em parli de contenciosos-adrninistratius, tribunals, ete., 
nosaltres, com a Diputats, no hem de dur res a contencioso
administratiu ni hem de dur res a tribunals, excepte que vés
sim que hi ha un delicte, i jo no li ho he dit. En absolut, 
no és la nostra feina dur res a tribunals, sinó dur-los a vos
tes aquí perque donin compte del que fan bé, malament o 
regular, i en aquest cas, ho han fet malament. 

Miri, l'artiele 15 no é~ un exemple, no és una teoria, és 
una Hei, i la Ilei diu elarament que es consideraran taxes els 
cursos quan tenglÚn caracter peribdic. 1 jo no sé quin con
cepte té voste del que és periódic, pero peribdic és una cosa 
que es repeteix amb regularitat, i aquests cursos es repetei
xen amb regularitat, un, com a minim, cada any. Aixb és 
periódie. 1 l'exemple més típic és que la taxa per matrícula 
eSta compLada com a curs periódico Se la pot mirar, Conse
lIeria de Sanitat -parlo de memória- em pareix que és cur
sos, la primera taxa, sí, la primera, n? de tarifa 3:', n? de 
concepte 1r, cursos periodics, aquesls Diplomats en Sanitat. 
Per tam, no em digui que no és periódic, quan vostes diuen 
que é. periódie i cobren la taxa com a curs peribdie, primer 
de to1. 

Segon, jo no sé si quan es cobra tarifa s'ha de fer un 

altre tipus de rebut, pero resulta que el rebut individual, en 
aquest cas, que jo lene, és un rebut que diu n? de tarifa, 
exactament igual que ho diu a la taxa que es cobra, i n.Q de 
concepte, exactament igual que quan es cobra la taxa. Resul
ta aixo, només aixo, j diu anterior, que és inexislent i n? de 
concepte, 15 que també és inexistent. 1 cregui, Sr. ConseUer, 
aixo fa sos pitar. Quan es posen epfgrafs inex.istents, un ha 
de dir. bé, que passa aquí? Jo cree i estic contentíssim que 
m'hagi dit que s'ha ingressal aixo a la caixa única, el contra
ri del eompte corrent de l'Escola de Puericultura de Balears 
que dia 18 d'ago t fa un ingrés de 200.000 pts., quan hi ha
via un saldo de 1.7.000. Aixó ja no és caixa úrúca, nornés 
és un exemple pel cas anterior. Aixó ja no és caixa única. 
Sí, és un compte correnl de I'Escola de Puericultura de Ba
lears, que nosaltres creiero que I'any 84 s'havien elirninat, i 
resulta que no. 

Bé, el cer! és el següent, Sr. ConseUer. S'han cobrat o 
no les 15.000 ples.? Es ciar que si. Es un curs periodic? Sí, 
perque la mateixa Conselleria ho diu. Es podien cobrar? Es 
ciar que no es pOdien cobrar 15.000 ptes., perque, a més, en 
el rebut diu, «derechos asistencia curso», no diu «tarifa asis
tencia cur o», no dju «precio asistencia curso}), diu «dere
cho asi tencia curso», y el dreLS d'assistencia es conside
ren, i voste ho sap, molt millar que no jo com una taxa, 
taxa no estipulada, laxa jJ.Jegal. 

Per tanl, Sr. Conseller, eos permeti als Orups Parlamen
laris, primer que decidim si el control del Oovern el feirn 
aquí o si qua n veim una allra cosa el duirn a1s tribunals, 
el nostre· carni no ho éso Ens permeti que controlem la Con
selleria de Sanitat en aquest cas per, en la nostra opinió, ha
ver cobrat 15.000 ptes., irregularment. Eos permeti, jo crec 
que el Govern ens ho ha de permetr~ com a mínim, i no 
ens ha d'enviar a un altre lloc, és aquí que ho hem de deba
treo ens permeti que facem una moci6 de rebuig al Conseller 
per aquesta actuaci6, per fer or-eUes sordes al Parlament quan 
Ji fan una pregunta no la contesta, la contesta per peteneres, 
coro Ji he dil, i no fa absolutament res eom és costum, i eos 
permeti que demanem que el Parlament expressi la seva vo
luntat que el cobrat il·legalment es torni legalment. 

Moltes gracies. 

(El Sr. President s'absenta de la Sala, i la Sra. Vice-president 
Primera presideix el debat)o 

EL SR. PRESIDENl: 
Sí, tiene la palabra el Sr. Conseller de Hacienda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

El que no ro'agrada és que es canvlln les meves parau
les amb el miuim respecte. Jo he ret aquí, quant al control 
del Parlament, una comunicació amb tot re.~pecte, amb lota 
humililat que nO mereix aquest joc, per si a1gú no hi havia 
esta! present, semblaque en aquest moment incil als com
panys o als Diputat perque la conduela de la Conselleria 
sigui atacada com a conseqüencia de la meya mala expo i
ció. Li repetesc, podem dur paper llna i una altra vegada, 
aquest preu va ser tramitat per a un curs no periódico Vo te 
ha die que era periódiCo jo li die a voste, aquest cur é no 
periódic, podem dir i afirmar i molestar la gent. Jo crec que 
s'han d'aportar els programes, s'han de comparar, etc., etc., 
i s'ha de demostrar si era periódic o no, jo li dic que duc 
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papers aquí perque voste pugui veure, i parlo en termes figu
rats, perque en aquesta sessió no hi caben aquests tipus de 
proves, que ha estat tramitat com a curs no periodic. Li he 
de dir, a més, amb tota humilitat universitaria, que I'artiele 
29 de la Llei Tributaria diu -digui el que voste digui I'arti
ele 15.1, perque si voste em diu que dos i dos son cinc, i 
el Parlament m'ho aprova, jo diré que dues i dues son cinc 
naturalment-, diu: «La ley, en su caso, completará la deter
minación concreta del hecho imponible mediante la mención 
de supuestos de no subjección». La Llei de Taxes, no sé vos
tes quan la varen legislar el que volgueren dir, pero Montes
quieu no ha mort, i jo venia preparat, per dir al Sr. Costa, 
bé no sé si el seu superior de Madrid, i que consti que el 
Sr. Costa no es mereix aixo, perque no és d'aquests a qui 
puguin dir el seu superior de Madrid, perque jo crec que és 
un Diputat molt responsable, o que té l'Estatut dins el cap 
o que aquí venim a jugar com a govern, o el que sigui, crec 
que quan vostes varen legislar l'article 15.1, la interpretació 
no és del Parlament, a no ser que el vulguin tornar a legis
lar, és deis tribunals. I el 15.1, d'acord amb la tecnica legisla
tiva, d'acord amb aquesta llei, és una enumeració de possi
bIes suposits de no subjecció per a determinar el que són 
taxes, i mai, a través d'aquests exemples hem de determinar 
el que són preus o no. 1, en definitiva, voste mateix, amb 
les seves argumentacions, demostra que s'aprova si aixo s'ha 
cobrat indegudament o no, voste du un rebut jo en duc un 
altre, hi pot haver molts de rebuts, em dedic a saber que ha 
passat i apart aquest rebut, aquesta habilitació, hi ha la meva 
firma, és a dir que jo aport la documentació, una documen
tació que he tramitat jo, o sigui que jo m'he trobat que aquí 
hi ha un curs, se m'han demanat informes, se m'ha dit que 
era un curs no periodic, he dit que conforme, s'ha fet una 
convocatoria ~J butlletí, s'ha explicat tot aixo i s'ha cobrat 
d'acord amb la legalitat. 

Per tant, jo li demanaria, Sr. Alfonso, que pens que 
aquest tipus de cercar el rebuig d'una Conselleria és un mal 
exemple, perque, a més, el tema de taxes és un tema que es 
presta a una certa dificultat provatoria pels costums que hi 
ha dins tot l'Estat Espanyol, que nosaltres procuram, que jo 
personalment, d'acord amb el mandat del President, procur 
donar-li una seriositat administrativa. De manera que jo he 
d'insistir i dir que la taxa, millor dit, el preu, ja m'ha confús 
vos te, aquest preu s'ha tramitat d'acord amb el procediment 
adequat i cree que, en tot cas, hi ha d'haver una reclamació 
a la Junta Superior de Preus, una reclamació per via admi
nistrativa i, en el cas que aixo sigui com voste diu, haurem 
de tornar els doblers, en posar-hi voste, i li don aquest argu
ment per si vol fer passar pena, amb un problema tremend 
com a persona, que voste en aquest moment m'aprovas aquí 
que he de tornar aquestes pessetes, aquests 2 milions, que 
no sé d'on els ha tret, perque jo ni puc aplicar, com a conse
qüenda de la resaludó del Parlament, que pot fer de mi el 
que vulgui, pero jo personalment, en virtut dels artieles 153 

154 no sé com ha hauria de fer. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
¿Otros Grupos que quieran intervenir? 
Sí, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Grades, Sr. President: 

Seria molt greu, vertaderament que aquest Govern ha
gués fet cobraments il·legals, dic si hagués fet, jo crec que, 
de veritat, aixo mereixeria, en tot cas, una línia d'investiga
ció, i si es descobria que hi havia delicte, que es dugui on 
s'ha de dur i pagui el que ha de pagar. Pero, evidentment, 
avui no votaré a favor d'una Moció que parla d'un cobra
ment jl·legal, quan es demostri que és il·legal, efectivament 
sera el cas de tirar-lo endavant alla on sigui. 1 després també 
sera el moment indiscutiblement de tornar els doblers que 
s'hagin cobrat il·legalment, de moment, encara que sigui pas
sivitat, no acceptam una il·legalitat no demostrada encara. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Grupo CDS, tiene la palabra su 

Portavoz. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sra. Presidenta. 
Jo crec que som aquí, amb aquesta Interpel·lació, l'al

tre dia va comenc,:ar, si m'ho permeten, una especie de joc 
de desproposit, I'altre dia es va fer una Interpel·lació, i no 
ens temérem de que anava fins a la darrera frase de la Inter
pel·lació. 1 ara se'n deriva una Moció que ara, a rel de la 
discussió de la Moció, podem tenir una idea sobre que és 
el q.ue pretenia la lnterpel·lació de l'altre dia. 1 bé, és a dir, 
la lnterpel·lació l'han feta avui, perque l'altre dia, realment, 
no va ser una lnterpel·lació, va ser com una especie de pel·lí
cula de Hisckot, que ens va teriir a tots amb la tensió a flor 
de pell, esperant a veure quin era el sentit i quina era la in
terpretació d'aquella lnterpe¡'¡ació. Al final, ens hem assa
bentat de que va. 

Efectivament, s'havia fet una Pregunta, pero una pre
gunta jo crec que és un mecanisme de control parlamentari 
a efectes que l'Oposició estigui informada d'aquelles actua
cions del Govern que li provoquen determinats dubtes, pero 
una pregunta en si no conté un element reprovatori, un ele
ment d'interpel·lació, un element que li permeti, com va in
sinuar el Portaveu Socialista en aquella ocasió, derivar-ne un 
toc d'atenció al Govern perque rectifiqui la seva actuació, com 
ha pretes a la seva intervenció. 

Jó crec que, la veritat, en aquests moments, ho dic sin
cerament, no tenim prous elements de judici per saber exac
tament que és el que ha passat. E l Govern, per exemple, no 
ha contestat tampoc que aixo que ha cobrat és un preu, és 
preu corresponent a quin ervei?, a la prestació de quin bé 
o servei ha cobrat un preu de 15.000 ptes., per assistent? No 
ho ha aclarit, pero, d'aquesta falta d'aclarirnent, no cree que 
e'n pugui derivar una presumpci6 d'aetuació irregular i 

rnenys, j menys, j cree que en aixo el Conseller lenia tota 
la raó, si ara, en aquest Parlament sortia una Moció cüent 
que ha de tomar aquests doblers, el problema per a eH seria 
procedimental, no hi ha procediment per tornar aquests do
blers, pel fel que hi hagi una Moció parlamentaria dient que 
torni aquests doblers perque el ParJament considera que és 
il·legal, no hi ha un procediment administratiu adequat per 
tornar-los. 

Jo cree que el més escaiem, sineerarneot, seose eo~ 
en presumpcions i sense, 00 em sent absolutament capa~ de 
fer un judici, per tant, ja anuncn I'abstenció del nostre ~P: 
jo cree que el que eorrespon és dernanar una comparelxen 
~a, si de eas una eompareixenca conjunta del Cooseller de 
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Sánitat i el ConseUer d'Economia i Hisenda, per tal que tot 
aíXó s'expliqui i s'ac1areixi exactament a que ve, pero jo no 
a& que en aquest moments disposi deis suficients elements 
de judici i menys per prendre una mesura que significa tor
nar els doblers sense instrumentar administrativament o le
galment la possibilitat d'aquest retorn, perque efectivament 
no disposaria el Govern d'un instrument adequat que signi
fiqui d'a1guna manera la declaració de lesivitat o de nuHa
bilitat que significaria el fet d'haver-ho cobrat, pel fet d'haver
se aprovat una Moció parlamentaria. 

En conseqüencia, nosaltres ens abstendrem en espera, no 
deixam arxivat l'assumpte, perque s'ha d'aclarir, pero creim 
que encara no hi ha quedat, per tant, ens abstendrem. . 

Gracies. 

(El Sr. President repren la Presidencia del debat) 

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

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Ja hi tornam a ser, una vegada més, amb les taxes, com 

l'a1tre dia, només és que ara ha tenim igual, pero més embu
llat. ~altre dia, a la Interpel·lació, jo vaig haver de defensar 
el Govern, en aquesta intervenció, sense saber que volia el 
grup interpel·lant, va quedar ciar que no sabia que-vol1a, per
que li vaig demanar i no va contestar. Els al tres grups, no 
el Grup Mixt, que avui ha intervengut brillantment, i el Grup 
del CDS, que també ha posat, com quasi sempre els punts 
a la llaga, tampoc no s'han aclarit. 1 bé, tornam a intervenir 
per veure si ens aclarim. 

Jo tenc tres pagines escrites de tot el que he apuntat, 
de tot el que s'ha dit, i el Sr. Alfonso m'ha deixat al·lucinat, 
perque no sé, la veritat és que crec que continuam sense en
tendre el tema. Em pareix que un parla de l'any 87, i I'altre, 
de l'any 88, segons he entes, perque abans d'entrar m'havien 
dit que eren 800.000 ptes., i voste em diu que són 2 milions, 
no em diu de que són els 2 milions i, en canvi, el Conseller 
diu que, efectivament, entenia que ha havia aprovat, que no 
sé, que és, que no és, que és que no és, un preu o una taxa, 
no sé que és, no és estrany, ensembullen amb els preus i les 
taxes, total, res. 

Miri, Sr. Alfonso, crec que, tal com deia el Sr. Portaveu 
del CDS, per resoldre aquest problemes, podríem anar o bé 
a compareixences, o bé a una Comissió, hi ha mil sistemes, 
més que anar a un pIe amb una res alució per després dur 
una Moció i, perdoni que li ha digui, amb segona intenció. 
Si voste vol aclarir un assumpte, plantegi I'assumpte ciar, per
que, si no, resulta que l'altre di a, el Sr. Costa, planteja un 
assumpte aquí, ningú no sap que ha de dir, ningú no sap 
de que va i ciar, qui mal entén, mal respon. 1 ara resulta 
que no hem contestat el que volien, i com que no hem con
testat el que volien, una Moció, sense dir per que ni per que 
no, simplement Conselleria de Sanitat, ja és una pista, una 
taxa de 15.000 ptes., i ja hi somo 1 som aquí per discutir, 
una vegada més, sobre no sé que, no sabem sobre que hem 
de discutir. Dades, si ha de venir aquí al Parlament, si ha 
de venir al PIe, que vengui amb dades concretes, si no, a posta 
hi ha les Comissions, a posta hi ha les compareixences. Sí, 
Voste em diu més, voste té un rebut del Consell General In-

terinsular, que, per cert, també Ji vull dir que voste m'ha dit 
on s'ingressen els rebuts del Consell General Interinsular, els 
rebuts no s'ingressen, s'ingressen els doblers. 1 després voste 
ha dit, i les pessetes cobrades amb rebuts, on han anat aquests 
rebuts? Jo li die, el del Consell Interinsular el té voste, els 
doblers no ha sé, és el que intentam aclarir. 

Llavors diu que el Conseller de Sanitat li contesta per 
peteneres, perque era la festa del Rocío, perque era la festa 
d'abril. Jo li die, tal vegada és que qui mal entén, mal res
pon. M'entén? 1 en base a aixo, ja ha tenim ac1arit, hem 
de fer un rebuig al Conseller de Sanitat i, arnés, hem de 
tornar unes pessetes que no sabem quantes són ni sabem aqui, 
i ha hem d'aclarir. No és aixo. 

Per una a1tra banda, tenim que, efectivament, podria ser, 
ja ha varem dir l'a1tre dia a la Interpel·lació, aquí no hi ha 
mala fe de ningú, si efectivament resulta que hi ha una equi
vocació, aquesta equivocació es re fa, si efectivament resulta 
que hi ha una mala fe, d'acord amb l'article 16, em pareix 
que és, bé, doncs s'investiga i s'aclareix, pero ciar, venir aquí 
amb una Interpel·lació, com d'amagat, perque no ens varem 
aclarir ni després de discutir la lnterpel·lació, amb una Mo
ció que, ja, ciar, ja no pot ser tant d'amagat, pero sí mitja 
amagada, sense acabar-nos d'ac1arir, un parla de l'any 88 i 
I'altre de l'any 87, d'una cosa que són 2 milions de pessetes, 
segons uns, segons la meYa informació d'Hisenda són 800.000, 
a posta dic que no ens aclarim, d'un pressupost de 12.000 
milions, que és un 0,01, home!, no hem de demanar que el 
Conse\Ier sigui Superman, no ha pot tenir tot dins el cap, 
demanin les coses ben demanades, és a dir, amb totes les da
des i tates les coses. 

Jo basicament estic molt d'acord, el que pass a és que 
si ara li die, bé, tot el que li dic a voste, voste tornara a in
tervenir i hem tornara a dir tot el contrarÍ. Ahir ja varem 
fer el mateix dins la Cornissió, i miri que era ciar, dins una 
Comissió d'Hisenda, no és que vengui al cas, pero tampoc 
no hi venia el de l'Escola de Puericultura Balear, i voste ha 
ha esmentat, i ahir, dins una Comissió d'Hisenda, jo li deia 
que sí, voste que no, jo que sí, voste que no, f1ns que al 
final vaig dir, bé, ja ha protestat al Govern?, si, no volia pro
testar al Govern?, sí, doncs ja esta, deixem-ho anar, que és 
el que voste vol. 1 ara aquí, per molt que jo li parli, tanma
teix voste em dirá el mateix, aixo quasi quasi és, en una pa
raula, és una mescla d'una mitja mala interpretació a posta, 
que al final ens ha de conduir a protestar contra el Conse
ller de Sanitat, molt bé, doncs ja ha protestat, pero no ens 
obligui a votar a favor aquesta Moció. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Consellers. 
Jo em pensava que m'havia explicat c1arament, es veu 

que no, em sap greu, tal vegada és que no m'han entes o 
no m'han volgut entendre, que aixo passa molt, que no ho
valen entendre. 

Bé, ara m'explicaré bé, el Conseller ens ha dit que és 
un preu perque no és un curs periodie, Sr. Conseller, em vol 
contestar per que cobren una taxa matrÍCula cursos sanita
ris, Diplomats en Sanitat, 2.500 ptes., concepte 1, taxa 3, si 
no és un curs periodic? No la podien cobrar, en que que-
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.dam? Vostes ho reconeixen, és apuntat aquí, clar que és un 
curs peri6dic, perque vostes cobren taxa per a curs peri6dic. 
És un curs peri6dic, perque vostés, la Conselleria de Sanitat 
així ho ha reconegut, amb un rebut amb tots els segells que 
té, que diu que la taxa és la 3~ i el concepte és el Ir, i a 
la Llei de Taxes, aix6 és la taxa 3, secció 1~, matrícula cursos 
sanitaris, Diplomats en Sanitat. Paraules exactes al rebut le
gal que fan. 

Que passa amb l'altre, amb l'altre rebut? M'explic clar, 
ara? I.:altre rebut on no surt enlloc ni el preu ni la taxa, ni 
res, posen una taxa que diu <(O:' de tarifa anteriof», ja ho 
he dit, i n:' de concepte 15, inexistents, haguessin posat aquí 
«precio por curso», no, «derechos de asistencia a curso», i 
és un funcionari del Govern, l'any 1987, amb el segell del 
Govern i un rebut del Consell General Interinsular. Cree que 
ara esta bastant esplicat. Ho havia dit abans, peró de vega
des no ens entenem. 

Jo cree que no hi hauria cap problema perque adminis
trativament tornas sin els doblers al moment que s'ho hagi 
estudiat i es convenci que s'han cobrat il·legalment, d'ofici 
el Govern es pot haver equivocat i rectificar, no té cap pro
blema adrninistratiu. 

Per que varem posar una Interpel·lació? És molt clar, 
perque varem demanar al Conseller, li varem fer una pre
gunta, ens pensavem que ens explicaria clarament que era 
aixo, va comen~ar a utilitzar l'article 15 amb els cursos no 
periodics, explicació igual a la que ens ha donat, molt més 
tecnica, molt més ben feta; el Sr. Forcades, pero resulta que 
la mateixa Conselleria ho cobra com a curs periodic. 

1, com a darrera cosa, senyors d'AP, el Conseller s'havia 
estudiat molt bé el tema, perfectament, des de divendres el 
té a la ma, i té uns bons equíps que es reuneixen i estudien 
el tema, i han mirat aquesta taxa i es va mirar la futura Llei 
de Taxes, i s'ha mirat que aixo era un preu, i ha fet el Decret 
de man; del 88, aixo estava cobrat el 87 i el 88 igual. CIar 
que s'ho ha estudiat, no els ha sorpres gens, al ConselJer i 
al seu equip, aixo, gens ni mica. Per tant, per a nasal tres 
queda molt clara una cosa: primer, aquests cursos són pe
riodics, reconegut per la Conselleria de Samtat quan cobra 
una taxa per curs periodic, si no, no la podria cobrar. Se
gon, es cobren per uns drets 15.000 ptes., que se'ns ha dit 
que és una tarifa o un preu, pero que diu que són uns drets 
per al curs, i ha fan amb un rebut, com si fas una taxa, del 
Consell General Interinsular, com si fas una taxa, per tant 
un embull, un embull que demostra que és una taxa. En ter
cer lloc, el Govern des del moment que es va aprovar la LLei 
de Taxes, hem calculat que se'n pot anar a 2 milions de pes
setes el que pot haver cobrat irregularment, íl·legalment, des 
que es va aprovar la Llei de Taxes, tal vegada no són 2 mi
lions, tal vegada és un poquet més o un poquet manco, són 
15.000 ptes., per 140-150 alumnes, que són més o manco els 
Diplomats que han passat per aquests cursos. Els números 
són bons de fer. Voste, miri si ho sabia, Sr. Capó, que fins 
i tot li havien dit que enguany s'havien igressat 800.000 ptes., 
miri si s'ho havien mirat abans d'entrar aquí. No són sorpre
ses, pero no hi ha pitjor sord que el que me vol escoltar, 
i a vostes, en aquest cas, els convé temr les orelles tapades. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sr. Conseller, jo crec que el tema ja ha estat sufi

cientment debatut. Passaríem a votació. Jo comprenc que vul-

gui contestar, pero és que no arribarem a acabar el debat, 
i el President, a un moment determinat ha de dir que el tema 
és suficientment debatut per tal de passar-lo a votació. Per 
tant, es pot votar conjuntament? Pens que sí, no? 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Moció que 
ha estat debatuda, es valen posar drets? 

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

drets? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en contra, 

30, abstencions, 3. Queda rebutjada la Moció que acabam 
de sotmetre a votació. 

IV-) 
1 passam al següent punt de l'Ordre del Dia, que és la 

Proposició no de Llei, registrada amb el n:' 998/ 88, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre la declaració de les mu
rades de Palma i els seus fossats, com a monument d'interes 
cultural. 

Té la paraula, sí, el Sr. Portaveu del grup SOCIALIS
TA, Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY I LWPIS: 
Sí, Sr. President. Deman la paraula per una qüestió 

d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí senyor, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LWPIS: 
Bé, és per explicar que retiram aquesta Proposició no 

de Liei amb motiu de l'absencia, sense dubte, justificada, de 
Diputats de tres Grups Parlamentaris de l'Oposició, i perque 
creim que aixo podria alterar el possible resultat d'aquesta 
Proposició no de Llei que presentarem immediatament per 
tal que es puguin habilitar termims en sessió extraordinaria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 

V-) 
Passam, ido, retirada la Proposició no de Llei n:' 998/88, 

passam al Dictamen, al punt V, Dictamen de la Comissió 
d'Ordenació Territorial sobre el Projecte de Llei registrat amb 
el n:' 782/87, d'Edificis i Instal·lacions fora d'ordenació. 

EIs articles Ir, 2n i 3r, i les Disposicions Finals 1 a, 2 a 

i 3 a no tenen esmenes presentades. Deman als Srs. Diputats 
si es pot sotmetre tot junt a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deis articles Ir, 
2n i 3r, i de les Disposicions Finals 1 a, 2 a i 3 a del Dictamen 
del Projecte de Llei sobre Edificis i InstaJ.lacions fora d'or-, 
denació, es valen posar drets, per favor? 

Moltes gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat. 
A l'Exposició de Motius es manté viva l'esmena 995/88, 

presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, encara que 
aquesta Presidimcia entén, i espera que li confmni el Sr. por-

1 

¿ 
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EIi;SR. MAYOL I S~RRA: 
~~:; 'Grades, Sr. Presldent. 

Tenc el gust de confirmar al Sr. President i a la resta 
de la Cambra que aquest és el procediment que se seguira. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Deman, ido, al Secretari Primer de la Cambra si vol fer 

lectura de l'esmena transaccionada de substitució de l'Expo
sició de Motius. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Exposició de Motius. Ates que s'ha constatat que els 

Ajuntaments, en el moment de redactar els Plans Generals 
Municipals o les Normes Subsidiaries de Planejament s'acu
llen a fórmules atípiques per tractar d'evitar l'impacte nega
tiu que provocaria l'aplicació estricte de l'article 60 de la Llei 
del Sol que tracta de regular els edificis i les instal·lacions 
que resten fora d'ordenació, es considera necessari derogar 
aquest article i substituir-lo per les disposicions contingun
des en aquesta Llei a ti que les determinacions tenguin una 
eficacia real en el desenvolupament urbanístic de les ciutats 
i de les poblacions. D'altra banda, l'experiencia ha demos
trat la inutilitat de declarar edificis fora d'ordenació, ja que 
la finalitat perseguida per la llei que és la d'adequar-Ios a 
les normes de nova implantació s'ha a~onseguit en molt ra
res ocasions. S'ha de destacar, així mateix que l'artiele que 
es modifica no contempla el futur d'aquells edificis erigits 
en contradicció amb la legalitat urbanística, pel que aquesta 
Llei fa una menció expressa d'aquesta situació a fi de 
clarificar-la i proposar les mesures concretes que ajudin a evi
tar la seva existencia. Per últim, s'expressa la necessitat que 
el planejament municipal roo la situació de les edificacions 
que resultin disconformes amb el seu contingut». 

EL SR. PRESIDENT. 
Sres. i Srs. Diputats, si no hi ha intervencions, a favor 

o en contra, procedeix passar a la votació. 
1 aquesta Presidencia demana a les Sres. i als Srs. Dipu-

tats que votin a favor, si es volen posar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanirnitat de la Cambra. 

V 1.-) 
1 passam a debatre e! punt VI de l'Ordre del Dia referit 

al Dictamen de la Cornissió d'Economia, Hisenda i Pressu
post, sobre el Projecte de Llei de Mesures Transitories d'Or
denacipo d'establiments hotelers i d'allotjaments turístics. 

No hi ha esmenes ni vots particulars a cap deis deu ar
ticles del Dictamen ni tampoc a les Disposicions Addicio
nals, Unica i Derogatoria. Per tant, si no hi ha cap inconve
nient per part deis Grups Parlamentaris, procediríem a la 
votació conjunta ... 

Sí, Sr. Nada!' 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Hi ha dues esmenes vives, eh?, la 342 

i crec que és la 341. 

EL SR. PRESIDENT: 
sí, pero són a la Disposició Final Primera, que no és 

cap d'aquestes. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
No. N'hi ha una, la 342 és una esmena de modificació 

de l'Annex al planol d'Eivissa, que també va amb un artiele 
anterior, per tant, al 9, amb l'article 9. 

EL PRESIDENT. 
O sigui, el planol deia Eivissa, fa referencia a l'artiele 9. 
Aleshores, si no hi ha inconvenient per part deis Srs. 

Portaveus, sotmetríem a votació ... 
Sí, Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Qüestió d'ordre, Sr. President. 
El el Dictamen que se'ns ha remes, en el pUmol de Pal

ma hi ha una modificació que es va acordar per unanimitat, 
en Ponencia, que és treure de I'ambit d'aplicació la zona del 
Molinar, fins al Torrent Gros i no s'ha reflectit a la docu
mentació que tenim. 

En qualsevol cas, Sr. President, els lírnits són clars, per
que és el lírnit que hi ha aquí,- pero del Torrent Gros fins 
a la mar. . 

EL SR. PRESIDENT. 
Aquesta Presidencia accepta tota elasse de suggerencies, 

pero vull dir que el Dictamen de la Cornissió ve firmat pel 
Sr. President i pe! Sr. Secretari, i jo he de su posar que re
flecteix el que va passar, jo tenc molt en compte les inter
vencions deis Srs. Diputats, pero el Dictamen és aquí amb 
la firma del President de la Cornissió i la del Secretario 

El Sr. Sebastia Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Qüestió d'ordre. 
Bé és cert que dins Ponencia e! tema que el Sr. Pascual 

ha dit es va parlar, pero no hi va haver cap acord, i dins 
Cornissió aquest tema no es va discutir ni es va votar, en 
conseqüencia, entén e! nostre Grup que el Dictamen que ha 
arribat a aquest Plenari és el correcte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Aquesta Presidencia no posara mai en dubte el Dicta

men que ve firmat pel President de la Comissió i pel Secre
tari, per tant, jo accept que voste em digui que és correcte, 
pero és que ha de ser correcte. 

Sr. Carbonero, té la pafaula. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Sí, Sr. President. Com a ponent d'aquesta llei per rebut

jar les afirmacions del Sr. Serra, vull dir aquest tema es va 
tractar i es va acordar i -pos com a testimonis els altres 
ponents. 

EL SR. PRESIDENT. Sr. Quetglas. 
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EL SR. QUETGLAS 1 RO SANES: 
Moltes gracies, Sr. President, per insistir en aquesta qües

tió d'ordre, i com a ponent d'aquesta llei confirmo que es 
va arribar a un acord, i es va canviar la delimitació de Pal
ma fins al Torrent Gros. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Capó, té la paraula. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sí, efectivament és per corroborar el que dei a el Sr. Car

bonero, dins la Ponencia, sí que es va parlar d'aquest tema, 
de la delimitació del case de Palma i anava pel Torrent Gros. 

l, per alta banda, també, jo li havia demanat abans la 
paraula per una qüestió d'aelariment, a veure si era possible 
que abans de votar conjuntament tots aquests artieles pri
mers, es llegís I'artiele 8e perque hi va haver uns certs canvis 
dins la Comissió, perque hi havia unes certes equivocacions, 
perque quedas més elarificat el que exactament votam. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies. 
Després de totes les intervencions, aquesta Presidencia 

ha de demanar al Sr. LIetrat si hi havia cap planol de Palma 
adjunt o si es reflectia a un artiele, aixo, per saber si esta 
o no recollit el que vostes diuen que es va acordar. 

Un momentet, mirarem si aelarim aquest tema. 
Srs. Diputats, aquesta Presidencia, encara que voldria 

anar aviat, creu que és oportú fer un descans de deu minuts, 
perque encara que jo continuu donant per bo el Dictamen 
firmat pel President i pel Secretari, sembla que els Diputats 
no. Aleshores, si volen, farem un descans, i facin arribar a 
aquesta Presidencia el Dictamen complet d'aquest Projecte 
de LIei. Feim un descans de deu minuts que, com sempre, 
sera d'un quart. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Dipuats. 
Recomenc;a la Sessió. 
Després del descans fet, sembla que entre els Diputats 

intervinents a la Ponencia i a la Comissió, no es pot dir que 
hi hagi acord, perque hi ha un cert desacord, pero sembla 
que hi ha acord que hi ha un desacord, pero per la resta, 
s'hi esta d'acord. 

Per tant, comenc;arem el debat del Dictamen de la Co
missió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, sobre el Projecte 
de LIei de Mesures Transitories d'Ordenació d'Establirnents 
Hotelers i d'AIlotjaments Thrístics. 

No hi ha esmenes ni vots particulars -jo deman que 
em segueixim bé per si de cas m'equivoc- a cap deIs vuit 
primers artieles del Dictamen de la Comissió. Per tant, si no 
hi ha objecció per part de cap Sr. Portaveu, procediríem a 
la votació conjunta d'aquests vuit primers artieles. 

Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
És que crec que el Sr. Capó havia demanat que es llegís 

l'article 8, no sé si ho reitera, peró abans ho havia demanat. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, Sr. Alfonso. La Presidencia intenta dur el debat i 

ha demanat al Sr. Capó que, si no era molt important, que 
renuncias a la lectura i hi ha renunciat. 

Per tant, passam a votar els artieles del Ir al 8e, inelo
sos, i deman a les Sres. i als Srs. Diputats que votin a favor 
si es volen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

A l'article ge hi ha una esmena viva, la 342/88, per part 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, referida a l'annex del 
planol ct"Eivissa. 

Per defensar aquesta es mena, té la paraula el Diputat 
Sr. Joan Nadal . 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
eesmena que presentarn és de modificació de l'annex del 

planol d'Eivissa, i fa referencia que entenem que al planol 
presentat al Projecte de Llei del Govern no s'adapta al que 
realment és el nucli urba d'Eivissa, sinó que inelou zones com 
el Passeig Marítim i la zona de Figueretes, que són zones 
eminentment turístiques. Hi ha zones que no tenen ni plans 
parcials aprovats, és un territori que encara no ha obtengut 
edificació de cap tipus, per tant creim que de la LIei que 
avui aprovam és perfectarnent aplicable a aquestes zones, com 
s'aplica a zones completarnent desenvolupades com poden ser 
s'Arenal, Sant Agustí o Cala Majar, com són totes les zones 
de Maó i Ciutadella, on amb els grafics presentats al Projec
te de LIei tenen perfectament delimitats els nuclis urbans, sen
se concessió de cap tipus. No comprenem molt bé, ales ho
res, perque dins el planol d'pivissa s'inclouen unes zones que 
realment són exclusivament zones turístiques, no tenen cap 
concepció de nucli urba i que, per tam, J'únic que podrien 
és provocar el desenvolupamem d'unes zones que aquesta Uei 
que intentam aprovar per controlar J'oferta tU.rística no s'hi 
pogués aplicar. Enrenem que aquesta esmena va en relació 
amb tOI I'esperit de la lIei i va en relació amb la delimitacíó 
de tots eJs al tres nudí urbans de totes les IJIes, sobretot de 
Mallorca i Menorca on han estat perfectament delimitats els 
nudis, no així -a Eivissa on s'ha fet amb una generositat que 
no entenem per que i que creim no justificada. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Mixt, té la paraula el Portaveu, Car

Ies Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Jo estava disposat, en principi, a donar suport a aques

ta esmena, creia vertaderament que era bo que aquesta zona 
d'Eivissa fas en actuació del Cladera 1I, die estava, perque 
ara ja no hi estie, ja que en veure que en Ponenda hi ha 
hagut consens pel PSOE, AP. i tots els partits, en defInitiva, 
en j'ampliadó del case, o sigui que el Cladera JI no té per 
que funcionar a la zona de Portitxol, el mateix dret que te-- ' 
nen els eivissencs el tenen els de Palma. AJesh o res, Púnica 
cosa que em sap greu és que la resta de pobles no varen ser, 
prou llestos de fer una ampliació de la seva area de ciutat.· 

Gracies, Sr. President. 

:;'B 
/.!~ 
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~L SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa-

raula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
El nostre Grup, ha procurat que aquesta llei s'aprovas 

per consens, !lei important pel que és l'economia d'aquestes 
illes i pel que és l'ordenació del territori i l'ordenació turísti
ca, en general, en aquests moments ens autocriticam per ha
ver tengut un esperit tan gros de consens, perque veim coses 
que no ens convencen en absolut. Aquest tema d'Eivissa és 
un tema important, nosaltres creim que clins el que és la zona 
urbana d'Eivissa, d'Eivissa vila, hi hauria molt a debatre, pero 
certament ens hem trobat que hi ha hagut tres projectes del 
que ha de quedar exc10s d'aquesta llei, i en definitiva de l'ini
cial Decret conegut com Ciad era Il, hi ha hagut tres posi
cions, una, la que ve del Govern, excessivament permissiva, 
molt especulativa a la part del moll d'Eivissa, i, per altra ban
da, un intent de restricció, que és el del Grup SOCIALIS
TA, que nosaltres entenem com a mal menor, pero despres 
hi va haver un tercer projecte, propiciat pel CDS, de con
sens. Ciar aquest tema eivissenc és un tema prou important, 
prou reflexiu, en general, pero no el podem deslligar del tema 
global del que es vol deixar esc10s d'aquest Decret Ciad era Il. 

En aquest moment, el nostre Grup votara a favor del 
Grup SOCIALISTA, en tant que és una mica més racional 
o almenys menys especulatiu del text permissiu excesivament 
que prové de la Conse!leria o del Govern. Ara bé, tampoc 
no podem, de cap de les maneres, admetre I'esperit general 
de tot el que queda exc1os, que creim que en part desdiu una 
mica aquesta L1ei que, en principi, havia de ser molt restric
tiva, i que al final no ho sera tant. I ja demanam al Sr. Pre
sident que ens permeti, posteriorment, votar per parts sepa
rades el que és I'article 9, perque té diferents apartats. 

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

Portaveu, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, Sr. President. 
'Just per clarificar la nostra posició, que sera d'absten

ció tant al text del Projecte com a l'esmena del PSOE, i in
tentaré explicar per que. 

Jo cree que s'equivoquen i ho dic amb el degut respecte, 
pero crec que s'equivoquen els dos Diputats que m'han pre
cedit amb I'ús de la paraula, perque aquesta no és una llei 
que premii o castigui a I'hora de fer Iímits. És una Ilei que 
ha de cercar el maxim de racionalitat per aplicar una llei amb 
tota la seva extensió. 1 m'explic. És una !lei que tant obliga, 
i realment obliga d'una manera severa a condicionar-se a uns 
determinats metratges, etc" pero és una llei que al mateix 
temps permet una reconversió, a través d'una prima que s'es
tableix en termes d'edificabilitat, de metres quadrats per pla
<,:a que, aleshores, el que hem de cercar és que aBa on convé 
o alla on cercam que es produeixi aquesta reconversió al ma
teix temps que posam unes majors restriccions a les noves 
construccions. Per tant, el que hem de cercar és una objecti
vitat i no hi ha, al meu judici, unes carregues especulatives 
o no especulatives en funció deis límits, sinó que hem d'anar 
a cercar aquesta racionalitat. 1 en aquest sentit, el nostre Grup 

havia proposat una cosa que ens semblava de bastant més 
de sentit comú que el text del Govern i que I'esmena del 
PSOE. I era una fórmula mixta alla on es recollia integrar 
efectivament aIs límits sud tota la banda de Figueretes, més 
que res per propiciar la renovació, per propiciar la reconver
sió, i, en canvi, ajustar molt més els límits que el text del 
Govem i molt més que el text socialista del casc urba d'Eivissa 
per la banda nord~oest j en canvj reconeixer la realitat ur
bana del que és el Passeig Marítim d'Eivissa. Aleshores, sim
plement era un reajustament a una reaJitat urbanística i a 
les necessitats d'una reconversió. Nosaltres varem intentar que 
aquesta transacció sortís, no es va acceptar ni pels ponents 
defensors del text del Govern ni tampoc pels ponents defen
sors de I'esmena i, per tant, nosaltres ens abstendrem en 
aquest punt d'aquest article, tant de l'esmena del Partit SO
CIALISTA com del text del Govern. 

Moltes gracies, Sr. Presidenl. 

EL SR. PRES ID E NT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Antoni Mari. 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 
Sí, gracies, Sr. President. 
Molt breument. Només per dir que nosaltres manten

drem el projecte tal com el va presentar el Govern, amb la 
delimitació del case urba, i dir-li al Sr, Nadal que aprenc en 
aquests moments que Figueretes no és el casc urba, m'ha par
lat de la zona del Passeig Marítim, que no és el casc urba. 
Jo fins a aquest moment, almanco, em pensava que sí, que 
aixo formava part del case urba, a més, una mica més del 
que hi ha aquí marcat, encara, 

Miri, a Eivissa, lal vegada é que som molt conflictius. 
pero el que hi ha aquí. en aquest límiL~, i sobretot la zona 
de Figuereles pel' exemple, és que ja no 'hi pol edificar res 
més perque esta tot edifícal. r la banda del Passeig Marí
tim, que alla si que queda alguna parcel·la, pero tot aIlo esla 
urbanitzat, el que jo Ji vull dir és que tenim dos hotels de 
quat.re estrelles, un almanco, I'altre no ho sé perque no tenc 
aquí davant el seu projecte, un quedava fora amb el eu pro
jecle, no tenim cap bloc d'aparlaments de tres daus, la vo
luntal és de millorar la quaJitat de I'oferta que lenim, i creim 
que si han de demanar els metres que preveu aquesta llei se
ria una impossibilitat total que Eivissa ciutat pogués comp
tar amb establiments dignes. 

Al Sr. Ricci li don aria les gracies per reconeixer que sem
bla que Eivissa sempre és el be negre, sembla que sempre 
som el darrer mot del credo, els dolents i els que valem manco 
de tots. 

Moltes gracies, 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Nada\. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Bé, nosaltres per mantenir i defensar I'esmena que hem 

presentat, voldríem dir al Sr. Ricci que realment no coneix 
el que és la historia social de la nostra ciutal. El Portitxol 
mai no ha estat zona turística, ha estat sempre zona consoli
dada de mallorquins que han viscut sempre alla, i aquesta 
zona que voste diu que s'ha exclos era una zona edificada 
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fins fa molts pocs anys i que es va derribar per fer un nou 
planejamenl de la zona. erO sempre ha estat una zona com
pletamenl consolidada, habi tada per maHorquins i on mai, 
mai no hi ha hagul cap incidencia lurí tica, cap. Per tanl, 
que ara va le digui que allo és una zona turística no té . emit. 

Per una altra part, nosaHres nC) parlam de case urba 
la definició de ca c urba n exi lei , ja, parlam d'aplicació 
turística o no turística d'unes zone determinades. Per tant, 
nosaltres creim que a Eivissa el Passeig Marítim si ha de créi
xer turísticament, ha de créixer d'acord amb la LIei que avui 
volem aprovar. Figueretes. com va ·te diu, es troba ja com
pletament consolidada també la caos tidat s'Arenal i el dei
xam fora, també es traben consolidals Sanl Agustí i Cala 
Majar, i ha deixam defora. Vo. les ens donen la raó, si aquesta 
zona, Figueretes, s'ha de reconvert ir, s'ha de reconvertir d'una 
altra forma. No exc1oent-la de la LIei, nasal tres no hem de
manat que s'excIogui s'Arenal i esta molt més consolidat que 
no Figueretes, i no parlem de Sant Agustí i Cala Majar, que 
aquí si que, a més, es podria dir i defensar que era zona 
urbana en el sentit que par]¡'lvem de zona urbana, perque sem
pre s'hi ha. habitat durant tot I'any, no com a I'altra zona. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació l'esmena presentada pel Grup Parla

mentari SOCIALISTA al planol annex d'Eivissa. 
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? 
Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en contra, 

28; abstencions,' 4. Queda, ido reb!ltjada I'esmena presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Per part del Grup Parlamentarí PSM, s'ha fet la petició 
a aquesta Presidencia de votar l'article 9 per separat. Deman 
si em vol dir com vol que ho facem. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. 
Li agrairíem que es votassin els apartats a i b conjunta

ment i l'apartat c per separat, i que ens admetés una explica
ció de vot a l'apartat c. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, ala votació deIs apartats a) i b) de l'article 

9, si no hi ha objeccions per part deis Srs. Portaveus. 
Per tant, aquesta Presidencia demana a les Sres. i als 

Srs. Diputats que votin a favor, si es volen posar drets. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar l'apartat c) de l'article 9. Per tant de
man a les Sres. i als Srs. Diputats que votin a favor si es 
vol en posar drets. 

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

drets? 
Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vols a favor, 48; vots en contra, 

4; abstencions, 3. 
Queda aproval, ido, l'apartat c) de l'articIe 9. 
Té la paraula el Diputat, Sr. Serra per explicació de vo!. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument. El nostre Grup no ha volgut entorpir 

en absolut que es pogués aprovar tota la lIei amb-Ia rectifi
cació de Palma, si bé tenim molts de dubtes respecte del pro
cediment de Ponencia i sobretot de Comissió en que creim 
que no s'havia dut correctament aquest tema, d'ampliació del 
bocí de Palma que no quedaría incIos en el marc d'aquesta 
lIei, pero insistir només en el detall que, si bé hem volgut 
tots els Grups, i el nostre també, que aquesta llei important 
fos consensuada, en aquests moments ens temem i és el nos
tre deure, en consciencia i etica de dir-ho. que amb aquestes 
delimitacions de Palma i d'Eivissa vila queda un bon bocí 
d'espais d'aquestes illes que queden al marge del que és I'ob
jectiu d'aquesta LIeL 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
A I'article 10 i a les Disposicions Addicionals, Única i 

Derogatoria no hi ha tampoc cap vot particular, per tant, 
si no hi ha inconvenient per part deIs Srs. Portaveus, proce
direm a votar-ho conjuntament. 

Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 
Queden aprovades per unanimitat. 
A la Disposició Final Primera hi ha una esmena pre

sentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, i un vot par
ticular mantengut, amb n? de Registre 341/88. Per defensar 
l'esmena, té la paraula el Diputat Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Aquesta esmena és una esmena, diguem, de control, no

saltres demanam que els Reglaments oportuns per al desple
gament d'aquesta LIei es redactin en el termini maxim de sis 
mes os. Creim que aixo és coherent, no només amb la volun
tal d'aprovar una L1ei i fer els desplegamems reglamentaris 
necessaris, perque no tendria sentil, com hem fel fim ara, 
aprovar les lleis, i els reg.lament mai no han sortit, mai, hi 
ha lleis aprovades des de la 1 Legislatura, com la deIs AlIot
jaments Hotelers que encara no tenen reglaments opo.rtuns, 
pero, a més. té, de qualque forma, un sentit que ti podríem 
afegir, de compliment del que é el Reglament, el Reglament 
de la ambra diu que en el lermini de sis mesos, el Govern 
ha de complir el que acorda la Cambra. Si s'aprova una lIei, 
el desplegament d'aquesta l1ei també s'ha de fer dins el ma
teix període de compliment, que és de sis mesas. Nosaltres 
demanam que s'accepti aquesta esmena, que és una esmeoa 
com cüc, de control, perque tots apiguem que aquesta Uei ten
dra la vigencia necessaria i perque es redactin els reglaments 
que la facin possible. 
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PRESIDENT. 
Sts: portaveus que vulguin intervenir? 
Per 'part del Grup Unió Mallorquina, té la paraula el 

portaveu Sr. Miquel Pascuasl. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Si. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup s'oposara a aquesta esmena per una qües

tió de logica, de sentit comú. I m'explicaré. 
Aquesta és una lIei que, en primer 1I0c, és transitoria, 

té per tant, un període de vida curt, tal vegada un any, un 
any i mig, i aquest període de vida durara fins que entri en 
vigor el pla director secorial de l'ordenació de l'oferta turísti
ca. En segon 1I0c, és una llei que és bastant concreta, és a 
dir, hi ha xifres, hi ha fórmules matematiques per calcular 
com s'han d'aplicar determinats criteris i, per tant, és possi
ble, i jo més que possible diria molt probable que no faci 
falta cap reglament per a aquesta llei. AIeshores, el Dicta
men de Comissió diu que es faculta al Govern per fer el Re
glament, i l'esmena diu que es faculta el Govern per fer el 
Reglament en sis mesos. AIeshores, podria passar el següent, 
que pass as sin els sis mesos, no es ves sin necessitats de fer 
el Reglament, i que tal vegada als vuit o nou mesos, o a l'any 
sortís un cas o uns casos que fessin necessari fer un regla
ment. AIeshores, segons l'esmena socialista, en aquest cas no 
es podría fer el reglament, o s'ha de fer abans deIs sis mesos 
o no es pot fer. Per consegüent, aixo va contra el sentit comú 
i, per tant, votarem en contra. 

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

Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUElDLAS I RO SANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Només per reiterar practicament la totalitat dels argu

ments que ha exposat el Portaveu d'UM Sr. Miquel Pascual, 
i que són una reiteració deis arguments que ja varen ser ex
posats per aquest mateix Portaveu i per mi en Comissió. És 
una llei que entenem que és d'aplicació directa. que l'únic 
desenvolupament reglamentari que faria falta seria el relatiu 
a les zones turístiques que es recull en el seu articulat i, per 
tant, que el niveIl de detall al qual arriba la lIei, permet que 

practicament pugui tenir una consideració de reglament d'apli
cació directa i, en conseqüencia, pensam que molt probable
ment no sigui necessaria tan sois la redacció d'un reglament, 
molt menys necessari és donar un termini a aquest reglament 
que probablement no fara falta redactar. 

Moltes gracies. Sr. President. 

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

no, no. 
Procedeix, ido, passar a votació l'esmena 341/88, pre

sentada pel grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en contra, 

33; abstencions no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Procedeix sotmetre a votació la Disposició Final Prime
ra tal com ve al Dictamen de la Comissió. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammltat. 

. Les Disposicions Finals Segona i Tercera i l'Exposició 
de motius no tenen esmenes, per tant, no tenen vot particu
lar presentat, per tant, si no hi ha altra opció per part deis 

/ Portaveus deis Grups Parlamentaris, procediríem, també a 
votar-les conjuntament. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanimitat. 
Acabam, així, el desenvolupament del darrer Plenari 

d'aquest Període de Sessions. Per tant, aquesta Presidencia 
vol agrai'r la col·laboració de tots els Srs. Diputats i esperant 
i sabent que hi baura tasques parlamentaries en període ex
traordinari, aixecam la Sessió i desitjam bona nit a totbom. 

'. 
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