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L-) Preguntes: 1) R.GE núm. 1763/88, presentada pel Diputat Sr. Joan Mayol i Serra, del Grup Parlamentad 
PSM-EEM, amb la jormulació següent: 
«E/s mitjans de comunicació s'han jet ressó d'unes declaracions del Director General d'Obres Públiques 
que diuen: «Estamos pensando en prolongar la autopista de Inca a Alcudia». 
Pot ['Honorable Conseller confirmar o desmentir aquests suposats pensaments, contradictoris amb el que 
va expressar en Comissió?». 

2) R.G.E. núm. 1760/88, presentada pel Diputat Sr. Joan F. López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la jormulació següent: 
«Quina raó ha motivat que la Conselleria d'Educació i Cultura de les IIles Balears no hagi realitzat el 
pagament de la totalitat de la subvenció de 1986, al Moviment de Renovació Pedagógica de Menorca per 
a la IX Escola d'Estiu per a Ensenyants de Menorca». 
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3) R.G.E. núm. 1716/88, presentada pel Diputa! Sr. Bernat Tr(as i Arbós, del Crup Parlamentari c.D.&, 
amb la jormulació següent: 
«Quines accions pensa dur a terme la Conselleria de Cultura contra els responsables de les obres realitzades; 
a la jarana de l'aratori de San Felio?». 

4) R.C.E. núm. 1720/88, presentada per la Diputada Sra. Maria A. Aleñar i Pujadas, del Crup Parlamenta
ri c.D.S., amb la jormulació següent: 
«Amb quina jase de desenvolupament es troba el laboratori de control de radioactivitat ambiental?». 

5) R.C.E. núm. 1735/88, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons i Pons del Crup Parlamentari SOCIAL/S
TA, amb la jormulació següent: 
«Pensa el Covern de la CA./.B. elaborar i presentar un Projecte de L/ei que reguli de forma racional les 
ajudes a la Premsa Local i Comarcal coneguda popularment com a Premsa Forana?». 

6) R.C.E. núm. 1761/88, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Crup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la jormulació següent: 
«A la jira internacional del L/ibre «Libem, oberta a Montjuic, i al stand de la Comunitat Autonoma de 
les /l/es Balears, només hi ha hagut lIibres editats a Mallorca pel Covern, per I'Institut d'Estudis Balearics 
i per editorials mallorquines. Pensa el Covern de les /l/es Balears modificar aquest criteri i donar entrada 
a les publicacions produides a les altres files?». 

7) R.C.E. núm. 1717/88, presentada pe! Diputat Sr. Bernat Trias i Arbós, del Crup Parlamentari c.D.S., 
amb la jormulació següent: 
«Per quin motiu les obres de restauració del sepulcre del que va esser el primer Bisbe de Mallorca. Ramón 
de Torrelles, es duen a terme per la Conselleria de Cultura de la Ceneralitat de Catalunya sense cap inter
venció de la Conselleria de Cultura de Balears?». 

8) R.C.E. núm. 1736/88, presentada pel Diputat Sr. Damia Pons j Pons, del Crup Parlaf!1entari SOCIAL/S
TA, amb la jormulació següent: 
«Quines són les obres d'import superior a cinquanta milions de pessetes, que en comp/iment de la Llei 
3/87 de Mesures de Foment del Patrimoni Historic de les /l/es Balears han destinat 1'1% del seu pressupost 
a conservació i enriquiment del patrimoni historic o al joment de la creativitat art(stica?». 

9) R.C.E. núm. 1762/88, presentada pel Diputat Sr. loan F. López i Casasnovas, del Crup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la jormulació següent: 
«Té la Conselleria d'Educació i Cultura alguna motivació sujicient per justificar I'incompliment, després 
d'un any i mig, del Reglament del Conservatori de Música, Dansa i Art Dramatic?». 

10) R.C.E. núm. 1782/ 88, presentada per la Diputada Sra. Maria A. Aleñar i Pujadas, del Crup Parlamen
tari c.D.S., amb la formulació següent: 
«Per que els «Titulars» que cobren plus de desplarament, segons Bo.CA.I.B de 6 de juny del 1987, són 
els veterinaris amb I'agravi comparatiu que representa per la resta del sanitaris locals?». 

//.-) ConcJusions Comissió d'Investigació activitats Conseller de Turisme. 

1//.-) Debat de presa en consideració de la Proposició de L/ei R.C.E. núm. 1173/88, presentada pel Crup Par/a
mentari SOCIALISTA, relativa a iniciativa legislativa. 
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EL SR. PRESIDENT: . 
Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comen~ el Plenari convocat per al dia d'avui segons 

I'Ordre del Dia que se'ls ha reparti. 
Sí, Sr Serra. Per que emdemana la paraula? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENr. 
Sí, té la paraula, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. El Grup Parlamentad PSM-EEM 

ha pres una decisió avui matí i l'ha comunicada al Molt Il·lus
tre President d'aquest Parlament a les dues del migdia, en 
el sentit que, ates que públicament a les dotze i vint el Dr. 
Alba, que atén el Diputat d'AP-PL, Sr. Adrover, ha fet unes 
declaracions públiques a través de la radio sobre que el Sr. 
Adrover no es trobava en condicions d'acudir a aquest Par
lament i atesos aquests arguments sanitaris i també uns ar
guments de tipus humanitari, hem acordat que un deIs nos
tres quatre Diputats, concretament el qui parla, a l'hora de 
la votació s'absentara d'aquesta sala per tal de no rompre 
aquest equilibri parlamentari i, en definitiva fer possible que 
no sigui aquí present un senyor que esta malalt, que és a 
una clínica i que creim que no és logic que hagi de ser pre
sent aquí. 

Per tant, ho volem comunicar a tota la Cambra, no no
més al Sr. President, que ja ho sabia a les dues, sinó a tots 
els Grups als efectes oportuns. La nostra retirada és, creim, 
un cas de necessitat i volem evitar un espectacle que creim 
que no és propi d'aquest Parlament. 

EL SR. PRESlDENT 
Molt bé, Sr. Serra. 
Sr. González i Ortea, per que em demana la paraula? 

Per contestar? 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Yo la pido para agradecer públicamente, en nombre del 

Grupo AP-PL, el gesto que hoy tiene el Grupo PSM-EEM. 
Agradecerlo públicamente y decir simplemente que por par
te de nuestro Grupo no ha habido lógicamente la menor pre
sión en absoluto sobre el Diputado Adrover para que hoy 
estuviera aquí presente entre nosotros. Sin embargo, el Di
putado, en uso de sus facultades, que desde luego doy fe que 
son perfectas, ha decidido presentarse hoy aquí más adelan
te, lo cual, insisto, de todas maneras no obsta para que agra
dezcamos vivamente el gesto que hoy tiene el Grupo del 
PSM-EEM. 

1.-1) 
EL SR. PRESlDENT. 

Molt bé, moltes gracies, Srs. Diputats. 
Entrant al punt 1 de l'Ordre del Dia d'avui assenyalat 

amb el capítol de Preguntes, per formular la registrada amb 
el n? 1763/88 sobre declaracions relatives a l'autovia d'Inca, 
té la paraula el Diputat Sr. Joan Mayol i Serra. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Fa pocs dies hem pogut veure als mitjans de comunica

ció que el Director General d'Obres Públiques·declarava que 
la Conselleria contemplava la possibilitat de prolongar d'lnca
Alcúdia. Aquestes declaracions contradiuen les paraules que 
el Conseller d'Obres Públiques va pronunciar a la Comissió 
d'Ordenació del Territori dia 19 de febrer, per tant fa molts 
pocs mesos, i voldriem saber si aquestes declaracions es rati
fiquen o es desmenteixen davant el Pie de la Cambra. 

EL SR. PRESlDENT. 
Per contestar té la paraula el Conseller d'Obres Públi

ques, Sr. Saiz. 

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

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. 
Sr. Mayol, yo podría contestarle diciendo simplemente 

que en una Conselleria dirigida por un liberal respetamos lo 
más escrupulosamente posible todas las libertades, entre ellas 
la de pensar, y si además resulta que es un señor que entre 
otras responsabilidades tiene la de planificar a largo plazo, 
este derecho a pensar también es una obligación. 

Yo creo que no merece más comentario la pregunta que 
usted ha hecho. Evidentemente, cuando se está haciendo un 
plan de carreteras, se está trabajando en él y tiene o debe 
tener una vigencia de 15, 20 o 25 años, lógicamente tienen 
que estudiarse y tienen que pensarse todas las cosas. Yo no 
creo que nunca haya dicho que pensemos o dejemos de pen
sar, lo que pasa es que en lo programas de la Conselleria 
he dicho y sigo manteniendo que a corto y medio plazo no 
está programada la con trucción de esta prolongación de la 
autopista desde Inca hasta Alcúdia porque parece ser o de 
los datos que han tenido hasta ahora se deduce que no es 
necesaria. No obstante, repito, se está estudiando, se está pla
nificando, se está recogiendo información, no cabe duda que 
el tráfico ha aumentado enormemente en el pasillo central 
en los últimos tiempos y, repito, lógicamente los responsa
bles de la planificación deben pensar todas las posibilidades. 

EL SR. PRESlDENT. 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies. 
Jo voldria recordar les paraules del Sr. Conseller a la 

darrera Cornissió i m'he permes dur-Ies perque crec que són 
molt més cIares que les que ha pronunciat avui i sobretot 
molt més contundents: «Está el fantasma de la autopista hasta 
A1cúdia y yo repilo: No está planteada en estos momentos 
la autopista a Alcúdia, en estos momentos el equipo de ca
rreteras piensa que nunca se va a hacer la autopista hasta 
Alcudia, no parece que en un futuro sea necesaria». 

Parla de «nunca será necesaria la autopista a Alcúdia», 
les coses han canviat, jo no sé si ha canviat el trfmsit o la 
composició de la dreta en aquest Parlament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA-
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CIO DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz y Gomila): 
Yo le agradezco al Sr. Mayal que haya traído la repro

ducción literal de mis palabras porque, efectivamente, repito 
que no hablé de pensamiento. Dije que no estaba planteado 
y efectivamente ni lo estaba en aquel momento ni está plan
teado en estos momentos, me mantengo exactamente en lo 
mismo. En aquel tiempo, en la fecha de febrero, cuando yo 
lo dije, los estudios no sé de que fechas eran exactamente, 
cuando yo di la información en febrero se pensaba que no 
era necesaria la autopista hasta Alcúdia y en consecuencia 
no estaba planteada, lo cual no quiere decir, repito, que cuan
do se está redactando un plan de carreteras y se piensa en 
un futuro a largo plazo no tengan la obligación de contem
plar esta posibilidad como tienen que contemplar otras mu
chas. ¿Cuál va a ser después el resultado final de este estu
dio? Eso lo sabrá en su día el Parlamento cuando llegue el 
momento de comunicarle los resultados de los estudios, pero 
creo que no hay en absoluto ninguna contradicción. En este 
momento digo con la misma rotundidad con que lo dije que 
no está planteada la prolongación de la autovía central des
de Inca hasta Alcudia, no está planteada ni lo prevemos para 
corto ni medio plazo. Ahora bien, eso no quiere decir que 
el Director General no pueda pensar, me preocuparía mu
chísimo que mis directores generales no pensasen. 

1.-2) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1760/88, 
sobre pagament de subvenció al Moviment de Renovació Pe
dagógica, té la paraula el Diputat Sr. loan Francesc López 
i Casasnovas. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: 
Honorable Sra. Consellera de Cultura i Educació, voste 

en una resposta parlamentaria escrita deia que li quedava un 
700/0 d'una subvenció atorgada l'any 1986 al Moviment de 
Renovació Pedagógica de Menorca per a l'organització de 
l'Escola d'Estiu, i que no s'havia pagat perque no s'havien 
presentat justificants pertinents d'aquesta subvenció. Dema
nam, per tant, quina raó ha motivat que una volta que per 
segona vegada s'ha reiterat la presentació de justificants -
primer va ser el mes de mar<;: del 87, després dia 29 de de
sembre del mateix any 87-, per quina raó encara és pen
dent una subvenció de l'any 1986? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA Q'EDUCACIO 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort):' Gracies, Sr. President. 

La voluntat de la nostra Conselleria és d'executar pun
tualment tots els pagaments i és tan clar i evident que jo 
crec que en tots els estaments implicats en aquests moments 
la coneixen i la reconeixen. 

Així ha passat també quant als pagaments corresponents 
al Moviment de Renovació Pedagógica per tal d'organitzar 
l'Escola d'Estiu. A efectes d'organitzar i planificar amb efi
cacia totes aquestes despeses s'han mantingut diverses reu
nions amb aquests Moviments, on han quedat perfectament 
clarificades les postures i actituds de col·laboració mútua. 
Aixó ha fet possible que ja en aquest mes d'octubre sigui 
tot preparat per al pagament de ['Escala d'Estiu que ha tin-

gut !loc aquest any 1988, Quant als pagaments de I'any ... 
aquesta Conselleria vol manifestar que les complicaciollS' 
vingut perque no hi ha cap partida de subvenció pt:llal~fiV 

d'aquest any 86 i que no hi ha ni tan soIs cap sol·licilud tn.~,"UI!n 

permeti iniciar el corresponent expedient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LDPEZ 1 CASASNOVAS: r 
Honorable Sra. Consellera, voste, al butlletí Oficial del 

Parlament de dia 4 de desembre del 87, contesta: «Escola 
d'Estiu de Menorca. Subvenció concedida, 350.000 pesseis. 
Pagat el 30% a compte, 105.000. Manca per pagar el 70l1Jo 
restant en espera de la presentació de justificants i certifiCitl 
bancari del compte corrent». Aquest compte corrent, record. , 
es va lliurar i segons la Llei de Procediment Admini tra!.iu 
hi ha una fotocopia de la certificació davant Correus, pe¡:O 
es va reiterar encara més davant la seva Conselleria dia 29; 
de desembre del 1987. ,,:'; 

Sra. Consellera, la seva actitud, amb el seu retard, n9.J 
és una qüestió puntual del Moviment de Renovació Pedag('M 
gica. Li record que la mateixa situació l'hem viscuda al CaD": 
sell Insular de Menorca per unes subvencions de 300.000 pes
setes per activitat esportiva escolar, la mateixa situació la, 
vivim ara, día 19 d'octubre del 1988, respecte del conveni sig" 
nat l'any passat i per un valor de 500.000 pessetes. La seva 
actitud danya la credibilitat de la institució, un; dos, despres
tigia l'Autonomia davant els ciutadans; tres, lesiona interes
sos no lucratius totalment legítims; quatre, suposa una men
tida en tant que allo atorgat segons consta als papers no s'ha, 
complit; cinc, forneix arguments als antiautonomistes que, 
«justifiquen» -per favor, es transcrigui entre cometes, «jus
tifiquen»- la manca de transferencies en materia d'ensen
yament; sis, denota una manca de responsabilitat inexcusa
ble, i set, simbolitza el caos político-administratiu en la gestió 
d'aquesta Conselleria. 

Pensa perseverar en aquests set pecats capitals? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera d'Educació i Cultura. 

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

Sr. López Casasnovas, potser l'Autonomia depen de la , 
meya gestió, perque amb tot el que voste ha exposat aquí, .. 
practicament tata la mala gestió de tothom deu ser culpa 
de la ConseIleria d'Educació i Cultura. 

Miri, és molt difícil procedir al pagament d'una partida 
que no consta i que en cap moment figura registrada. Vos te 
sap molt bé que a vegades s'arriba a acords orals i és impos
sible que jo conegui un acord oral que es pogués tenir l'any 
86. 1 finalment hem de constatar que vostes contínuament 
fan preguntes sobre la gestió corresponent a anys anteriors, 
la qual cosa, a més de manifestar una manca d'incidencies 
en la gestió actual, del qual fet em congratulo, ens dificulta 
la concreció de les respostes ja que no disposam de docu
mentació completa i registrada. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1716/88 
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sobre obres a la facana de l'Oratori de Sant Peliu, té la pa
ráilla el Diputat Sr. Bernat 'frias i Arbós. 

EL SR. TR Ti c:: !fARBOS: 
Graci~Js~. President. 
Sra. Consellera de Cultura, l'Oratori del carrer de San 

Pe/io, és a dir, just devora la seva CODselleria, és un edifici 
del segle XIII amb afegits del segle XVII que va ser objecte 
d'una instal·lació de fils a la seva facana, sembla que per 
part d'empleats de la Companyia Telefonica. Qualsevol ciu
tada pot comprovar com als indrets més respectables, com 
són facanes d'esglésies, convents, palaus o de casals rurals, 
per exemple, s'estenen fils i grapes col·locades per la Com
panyia Telefonica o per altres empreses subministradores, com 
les d'energia, per exemple. Tot aixo no és més que I'exemple 
del poc respecte pels monuments que manifesten deterrninats 
sectors de la nostra societat i fins i tot m'atreviria a dir que 
no és més que el resultat d'una mala política de protecció 
del patrimoni historico-artístic i monumental i d'una manca 
total de voluntat de reprimir i sancionar amb tota la forca 
de la L/ei actuacions d'aquesta naturalesa. 

Davant tot aixo, quines accions pensa dur a ter me la 
Conselleria de Cultura contra els responsables de les obres 
realitzades a la facana de l'Oratori del carrer de San Felio? 

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

Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 ES
PORTS (M:' Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Trias, es tracta d'una instal·lació, la que voste mani

festa, de cables telefonics i aixo afecta la visió del frontis, 
pero no suposa cap destrossa material al monument tret deis . 
forats de les gafes ficades que són, en desconsideració pels 
a~cnics, que són de poca envergadura. Aquesta precisió, vull 
clarificar que no vol llevar importancia a l'atemptat, que la 
té, sinó emmarcar degudament l'acció de l'Administració. 

Es obvi que en aquest cas, la primera acció a empren
dre contra els responsables és obligar a retirar els objectes 
estranys al monument, que l'afecten negativament. A aquest 
motiu responen un informe de la inspecció de 29 de setem
bre passat i un telegrama de paralització d'obres remes a la 
Companyia Telefonica aquest mateix dia. Aquests escrits fo
ren seguits d'un ofici del Director General de Cultura al Di
rector de Telefonica de Balears, recaptant el manteniment de 
contacte entre els tecnics de la Companyia Telefonica i els 
de la Consel1eria de Cultura per estudiar una nova alineació 
de la instal·lació deIs cables que afecten l'Oratori de San Felio. 

En segon lloe, són convenients accions tendents a evitar 
altres atemptats que es poden produir per les mateixes cau
ses que han motivat el que ara ens ocupa, i a aquesta idea 
respon un segon ofici remes també al Director de la Telefo
nica de Balears, en el qual es recapta per al futur la remissió 
a la Comissió de Patrimoni Historico-artístic de tots els pro
jectes d'instal·lació que s'hagin de realitzar dins la zona de
clarada Conjunt Historie, de la qual s'adjunta un planol i 
que si té interes li puc mostrar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraulael Diputat Sr. Trias. 

EL SR. TR~ ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Per l'oferimeot que fa d'aquest plano~ li agrairé que ens 

el fad arribar, Sra. Consellera. 
Després de la seva resposta, molt temem que entre tot 

el temps que puguin durar aquestes tramitacions Uevat de 
la urgencia del telegrama, que sembla que anat dirigit a la 
Direcció de Telefonica, aquí, a Balears, i sabent com es ma
negen els expedients a la Conselleria de Cultura, podem te
nir el temor que situacions com aquestes es tornaran re
produir. 

Creim que mohes d'aquestes situacions no es produirien, 
Sra. Consellera, si els expedients de declaració de monument 
historico-artístie, com el que afecta aquest oratori del carrer 
San Fe/io, no romanguessin dins un calaix de la Conselleria 
des de l'any 1978, per exemple, o que també s'incloguessin 
algunes partides pressupostaries per a la restauració de mo
numents i realment dur a terme el que voste ha enunciat, 
un major contacte amb empreses com la Companyia Telefo
nica per tal de tenir-les assabentades diariament i puntual
ment d'on poden i on no poden situar cables. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 ES
PORTS (M:' Antonia Munar i Riutort): 

Sí, Sr. Trias; no dubti que el contacte de la Conselleria 
amb GESA i amb Telefonica sera constant per tal d'evitar 
aquests problemes. Finalment, i abundant en les mesures de 
protecció de la cap ella de Sant Feliu, s'ha pre~ la aetermina
ció de dur al maxim la seva qualificació com a monument 
legalment protegit i per aixo s'han iniciat els tramits per 
declarar-la Bé d'Interes Cultural. 

1.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1720/88 
sobre el laboratori de control de radioactivitat, té la paraula 
la Diputada Sra. M:' Antonia Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Sí. Gracias, Presidente. 
Sr. Conseller, parece ser que por fin se inaugurará antes 

de fin de año, pero quisiéramos saber en qué fase de des
arrollo concreto se encuentra el laboratorio de control de ra
dioactividad ambiental. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Conseller d'lndústria. Sr. 

Gaspar Olivero 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Jo li he de dir, Sra. Aleñar, que precisament en el Con

sell de Govern de dema duim aquest tema per a .l'autoritza
ció de la contractació de I'equip per la medició deis isOtops 
de radioactivitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, té la paraula la Sra. Aleñar. 
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LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Nada más. Muchas gracias, Sr. Conseller. 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT. 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1735/88 
sobre Projecte de L1ei d'Ajudes a la Premsa Forana, té la 
paraula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En un Plenari de fa ja bastant de temps, en aquesta 

Cambra es va produir I'absencia d'un Diputat socialista per 
raons de salut, i havia dins l'Ordre del Dia una Proposició 
de L1ei presentada pel Grup SOCIALISTA referida a ajudes 
a la Premsa Local i Comarcal, coneguda popularment com 
a Premsa Forana. Com que no hi havia hagut la cortesia par
lamentaria de respectar la majoria que s'hauria prodult, va
rem haver de retirar aquesta Proposicio i quan varem inten
tar tornar-la a presentar va ser vetada per part del Govern 
de les Illes Balears. 

Aixo, per tant, deixava que la Premsa Forana, la Prem
sa Local i Comarcal quedas sense una regulació legal perti
nent. Ens interessaria saber si el Govern de les Illes Balears 
pensa presentar un Projecte de LLei regulador o si senzilla
ment continuarem vivint sense un ordenament legal, la qual 
cosa fa que moltes vegades les subvencions a aquestes publi
cacions, que les necessiten, no es facin amb uns criteris ob
jectius i pbnderats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Vice-president del Go

vern, Sr. Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Jo venia aquí a contestar una pregunta, no a donar ex

pHcacions de drets reconeguts reglamentariament, com voste 
sap, en el tema de vetar una Proposició de LIci, pero em 
cenyiré també al Reglament en el tema de la pregunta que 
voste formula i és si perlSa el Govern de la Comunitat Auto
noma elaborar i presentar un Projecte de Llei que reguli de 
forma racional les ajudes a la Premsa Local i Comarcal, ca
neguda populannent com a Premsa Forana. 

La contesta també és molt ronega: En principi i de mo
ment el Govern no pensa presentar cap Projecte de LIei 
d'aquest tipus. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Moltes gracies per la brevetat i per la contundencia de 

la resposta. En defInitiva ens conflTlIla les sos pites; es va ve
tar amb un dret, d'acord, pero amb una excusa pressuposta
ria i creim. per tant, que és una situació preocupant que un 
Govern que ha de subvencionar, que ha d'ajudar, ha de po
tenciar, d'acord amb la Llei de Normalització Lingüística les 
publicacions en llengua catalana -aquestes ho s6n majorí
tariament i realment ho necessiten- no estigui disposat a 

afrontar les seves propies responsabilitats. 
Moltes gracies per la seva claredat i moltes gracies 

seu incompliment de la Llei de Normalització 

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

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguét 
i Rotger): 

Gracies, Sr. President. .(~ 
Ja tornam a ser en els judicis de valors. Voste demana;; 

un Projecte de LIei per regular de forma racional les ajudeSf~ 
a la Premsa Local i Comarcal, a¡;:o és un Projecte de Lid 
concret. Una altra cosa és que voste vulgui un Projeete de 
LIei per regular les subvencions i ajudes economiques a la 
premsa que dediqui més o menys espais afer realitat la no[~ 
malització lingüística i estar d'acord amb el que diuen els Pl'e';i: ' 
ceptes de la LIei de Normalització Lingüística. No té res an 
veure una cosa amb l'altra, punt n? 1; punt n~ 2, tractar de:) 
discreccionals aquestes ajudes, cregui Sr. Pons que no afecta'l 
el Govern; voste tracta de discreccional ni més ni manco que;; 
l'Associació de Premsa Forana, que és la qui suggereix els 
barems i qui fa la distribució en funció d'una normativa apro
vada internament per eUs, i és una activitat perfectament 
reglada. 

Sigue m dars. No demani un Projecte de Llei per a aju
da a la Premsa Forana, demani un Projecte de LIei per a 
ajuda a aquelles publicacions que tenguin una incidencia efec~ 
tiva en el procés de la normalització lingüística, que cree que 
és la seva intenció. la qual r~pecl, i si vostes ho demanen 
així també tendran contestació. Pero aquest cas no és la ~ 
gona pregunta que voste ha fet. 

Gracies, Sr. President. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n~ 1761/88 
sobre criteris d'inclusió de publicacionS a l'estand del Govem 
Autonom a Líber, té la paraula el Diputat Sr. loan Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR. lDPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies. 
Dins una voluntad de pacte cultural i de col·laboració ¡ 

entre institucions, crida poderosament l'atenció d'observar que . 
a la Fira Internacional del Llibre Liber, oberta a Montjui'c i 
i a !'estand de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, 
els llibres que alla s'exposin siguin practicament només lli
bres editats pel Govern de les Illes Balears, per l'Institut d'Es
tudis Balearics o per editoríals d'aquesta illa gran, de Ma
llorca. 

Pensa el Govern de les Illes Balears modificar aquest 
criteri i donar entrada també a altres publicacions produldes 
a les altres illes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula la Sra. Consellera d'Educa

ció, Cultura i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 ES
PORTS (M~ Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
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Sr. López Casasnovas, el criteri de la Conselleria és con-
,yidar tots els editors registrats de Balears a participar en 
aquesta Fira. Després ells són lliures d'anar-hi o no anar-hi. 

;¡r.: 
Eh SR. PRESIDENT: 
:~' Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Permeti, Sra. Consellera, que dubti d'aquest criteri, per-

• que els llibres editats pel Govern de les Illes Balears o per 
l'lnstitut d'Estudis Baleiui.cs no són llibres editats per edito
riaIs de Mallorca o de les lUes. Jo el que deman és si pensa 
realment modificar aquest criteri i al costat deIs llibres que 
voste ha impulsat des de la seva Conselleria o ha impulsat 
l'lnstitut d'Estudis Baleancs hi haura també les publicacions 
de l'Institut d'Estudis Eivissencs i les publicacions de l'Insti
tut Menorquí d'Estudis, hi haura l'EncicIopedia de Menor
ca, hi haura la col·lecció Capeer, hi haura, per exemple, les 
publicacions del Servei d'Arqueologia del Consell Insular 
d'Eivissa. Cree que la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears és moIt més ampla, més plural, i els Consells Insulars 
obviament també hi haurien de ser incIosos, i les publica
cions municipals, dins aquesta política institucional del lli
bre que nosaltres voldríem veure recollida a l'estand de la Co
munitat Autonoma de les IlIes, en plural, Balears. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA I ES
PORTS (M~ Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, que va as

sistir a aquesta Fira ja l'any 1984, va tenir com a criteri con
vidar en principi tots els editors que eren legalment consti
tuits en aquesta Comunitat Autonoma. Es va escriure la 
circular per oferir l'estand mitjan¡yant una relació d'editors 
proporcionada pels Serveis Periferics en aquell moment del 
Ministeri de Cultura. EIs anys 84 i 85, per si l'interessa saber 
exactament el tema de Menorca, una editorial, l'Editorial 
Nura, va ser convidada i va asistir en principi, pero després, 
ates que tenia poques publicacions, ens va manifestar la seva 
inteneió de no tomar assistir. Aixo no obstant i tot el que 
fa que Liber sigui de qualque manera la frra més important 
d'Espanya de llibres, aquesta Conselleria entén la preocupa
ció del Sr. López i Casasnovas i el que farem l'any vinent 
sera convidar també a participar-hi tots els Consells Insulars 
i tots els Ajuntaments per si tenen publicacions que pugui 
interessar que es duguin a l'estand. 

1.-7) 
EL SR. PRESIDEN'P. 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1717/88 
sobre restauració del sepulcre del primer Bisbe de Mallorca, 
té la paraula el Diputat Sr. Bernat Trias i Arbós. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
El sepulcre del que fou el primer Bisbe de Mallorca, Ra

mon de Torrelles, que es troba a la Seu de Palma de Mallor
ca i que data del segle XIV i és una important mostra del 
gotic catala, és restaurat per la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya, la qual cosa, almanco per a aquest 
Diputat, no deixa de ser curiosa. 

Per quin motiu, les obres de restauració del sepulcre del 
qui va ser el primer Bisbe de Mallorca es duen a terme per 
la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya seose 
cap intervenció de la Conselleria de Cultura de la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació 

i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA I 
ESPORTS: 

Gracies, Sr. President. 
La Seu de Mallorca és un bé propietat de l'Església Ca

tolica gestionat per un organisme anomenat Capítol de la 
Catedral. I..:articIe 36.1 de la L1ei 16/1985 de Patrimoni His
torie Espanyol disposa que «los bienes integrantes del Patri
monio Histórico Espaftol deberán ser conservados, manteni
dos y custodiados por sus propietarios o en su caso por los 
titulares de derechos reales o por los poseedores de los bie
nes». La mateixa L1ei 16/85 a l'aqicIe 6e i als texts legals 
ordenadors de les competencies del Govern Balear donen a 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports la responsabi
litat de la gestió del patrimoni historie ubicat a les Illes 
Balears. 

Pel que s'ha referit a l'apartat i al Capítol de la Cate
dral, ha actuat complint amb l'obligació que ti imposa la Llei 
en prendre la iniciativa de réstaurar el sepulcre del ·Bisbe de 
Mallorca Sr. Ramon de Torrella. I..:actuació que correspon a 
la Conselleria de Cultura és la de vetllar per l'íntegra correc
ció de la intervenció restauradora per tal d'assegurar la con
servació de l'obra d'art. Aquesta actuació s'ha fet, ates que 
la inspecció del patrimoni historie dependent de la Direcció 
General de Cultura ha mantengut contacte continuat amb la 
propietat de l'obra d'art i amb els especialistes restauradors, 
efectuant el seguiment minuciós deIs tractaments realitzats. 

Pel que fa a l'estranyesa que pugui causar el fet que la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya hagi 
fet per iniciativa del bisbat, que és el responsable, i no en
tram a valorar-ho de cap manera, encara que haguéssim es
tat en contra, que no hi estavem, no ho haguéssim pogut 
evitar. 

Aquest ajut provinent de Catalunya no és pot utilitzar 
com a exemple de mancan¡ya de contribució per part de la 
Conselleria de Cultura a restaurar el patrimoni historico
ecIesiastic. La Conselleria s'ha compromés en la realització 
d'obres de llarga durada en béns eclesiástics que suposen cen
tenars de milions. En la present anualitat el cost de. les res
tauracions sobre béns eclesiastics ha estat de 48.376.945 pes
setes i es poden esmentar com a principals obres la Catedral 
de Menorca i la Catedral d'Eivissa. 

S'ha d'acabar dient que la deticadesa en el tractament 
entre institucions s'ha respectat en tot moment. El Conseller 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha estat en con
tacte amb aquesta ConseUeria per tal d'informar-nos pun
tualment de tots els esdeveniments. 

1.-8) 
EL SR. PRESIDEN'P. 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1736/88 
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sobre obres del Patrimoni Histórie, té la paraula el Diputat 
Sr. Darnia Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup Parlamentari SOCIALISTA va presentar una 

Llei de Mesures de Foment del Patrimoni Historic de les Illes 
Balears destinada a conservar i enriquir el patrimoni histo
ric i fomentar la creatividad artística mitjan¡;:ant l'aplicació 
de l'1OJo del pressupost de les obres que dugués endavant la 
Comunitat Autonoma per un valor superior a 50 milions de 
pessetes. Aquest Diputat, passat un cert temps i comptant 
que ja s'hauria d'haver produ"it I'aplicació d'aquesta llei, va 
fer una sol·Licilud de documentació, sol· licitud d'informació 
dirigida al Govern que no va ser contestada malgrat haver 
passat ja un temps més que suficient. 

Per aixo avui formulam aquesta pregunta, per tal de sa
ber quines obres, que n'han fet bastantes, d'import superior 
a 50 milions de pessetes dins la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears s'han acollit i han complit realment aquest 1 % 
que ha de ser destinat a les finalitats que abans hem exposat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura, Educació 

i Espbrts. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 ES
PORTS (M.a Antonia Munar i Riutort): 

Sí. 
Sr. Pons, per contestar aquesta pregunta s'ha de tenir 

en compte que la Llei 3/1987 obliga la inclusió d'un lOJo ano
menat cultural als pressuposts d'obres redactats amb poste
rioritat a l'entrada en vigor de la referida lIei, sempre que 
abastin una quantitat superior als 50 milions de pessetes, i 
jo l'informaré, si bé no sé si correspon exactament a la Con
selleria de Cultura, pero com sempre totes les res postes es 
veu que passen per mi. 

Posats en contacte amb altres Conselleries, la d'Econo
mia i Hisenda i la d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori, hem obtingut les següents informacions: Amb molta fre
qüencia les obres que es posen en practica compten amb 
projectes realitzats de bastants anys enrera, per la qual cosa 
un bon nombre de les iniciades des del dia 2 d'abril del 87, 
data d'entrada en vigor de la lIei, no queden afectad es per 
aquesta. A hores d'ara, 18 d'octubre del 1988, no hi ha cap 
projecte d'obra redactat després de l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei 3/1987 que pugui ser obligada al compliment d'inversió 
d'aquest 1% cultural que s'hagi adjudicat per a la seva exe
cució. Per aquest motiu no ha pogut efectuar-se l'habilitació 
de crectit nec~'ssari per dur a terme la inversió d'aquest 1%. 

Aixo no obstant, la Llei 3/87 s'ha posat en compliment 
i des de principis d'abril del 87 tots els projectes d'obra de 
pressuposts superiors a 50 milions de pessetes i que revestei
xin les altres condicions que marca la llei inclouen la clfmsu
la d'inversió d'aquest 1%. A part d'aquesta informació re
captada al moment, la nostra Conselleria de Cultura ha 
disposat un sistema regulat d'obtenció d'informació per dur 
a la practica aquesta inversió aquesta inversió d'un 1 OJo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Darnia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La pregunta anava dirigida al Govern, pero de totes 

neres agra'im que la contesti la Consellera de Cultura. 
bé, esperavem una resposta seriosa i francament ens ha 
regut una autentica broma que des del mes d'abril de 
1987 la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, amb un 
pressupost d'uns 16.000 milions de pessetes, no hagi tirat en 
davant cap projecte superior a 50 milions de pessetes i qu~ 
per tant, hagi de respondre a una inversió d'un 1 % . 
a conservació i enriquiment del patrimoni historic o fomen'
de la creativitat artística, ens pareix francament una broma,. 
pero de bromes ja en comenr;am a sentir bastantes en aqtl~t 
Parlament. 

Moltes gracies. 

1.-9) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 
sobre incompliment del Reglament del Conservatori de Mú 
sica, té la paraula el Diputat Sr. loan Francesc López i Ca
sasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies. 
Sra. Consellera d'Educació i Cultura, voste quan va pren

dre possessió del seu carrec com a Diputada i com a Conse
llera va fer una promesa o un jurament, ara no ho record 
exactament, de complir i fer complir les lleis, i veste no és, 
obviament, «l'Honorable Sr. X, aquell qui es passava pel melle 
totes les lleis del país segons l'article vint-i-sis», segons deiá 
La Trinca. __ -

A voste li demanam per quin motiu, havent-hi una re- ~: 
glamentació ben clara sobre el Consell Rector del Conserva
tori de Música, Dansa i Art Dramatic de les lIles Balears, 
d'enr;a que és Consellera, és a dir, des de"l'any 1987 no s'han 
realitzat per dues vegades les disposicions que estableix l'ar-' 
tiele 7e., que és reunir amb caracter ordinari una vegada cada. 
trimestre i abans del comenr;ament i del final del curs acade", 
mie, les reunions per aprovar o liquidar pressuposts i etc;' 
totes les qüestions que són previstes a I'article 6, perdoni li 
rima, d'aquest Reglament. . !'j 

Gracies. 

EL SR" PRESIDENT: 
Sra. Consellera, té la paraula una vegada més. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA 1 ES" 
PORTS (M~ Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
Certament, Sr. López Casasnovas, no és la nostra in

tenció ni en cap moment no hem volgut incomplir el que 
pugui ser una obligació, una exigencia i fins i tot una norma 
jurídica o un Reglament. Ens interessa complir i fer complir 
la normativa vigent, encara que hem de confessar que la noS
tra voluntat va més enlla de la norma per tal de construir 
un model adient, modern i eficar; d'un Conservatori de Mú
sica que, com vostes saben, passa de ser una institució gaire
bé familiar a ser un centre de formació musical ambiciós. 

No és facil, i voste ho sap per propia experiencia, trans
formar o canviar les organitzacions, sobretot quan els pres
suposts són insuficients i les necessitats grosses. TenÍem i en-
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• teniOl un conservatori massificat amb un mode! de gestió 
dtiilitistrativa i academica que creim no massa adient. A poc 

a,:pgc canviarn la infrastructura .~as.¡ca, comencant des de baix 
' 1' tentant donar una orientaclO més moderna tant al Con
servatori com a les Delegacions i a les Escoles de Música 
el~mentals. lbt aixo no es veu i potser estará encara uns 
q~anlS anys a donar els fruits esperals. Una illstitució tan 
amplia i especial com aquesta no es canvia en poc t.emps, 
p ecisament lotes aquestes passes que donam contribueixen 
; fer possible el compliment racional i efect1u deIs reglaments 
del qual voste parla, i no d'una manera merarnent legalista. 
sÍnó des del fons i cap endioso 
. Els projectes d'infrastructura basica són ja una realitat, 

com voste sap molt bé, a Menorca i a Eivissa i esperam que 
ho siguin també properament a Mallorca. Per tant, en espe
ra de l'oportuna aprovació del Consell Insular de Mallorca, 
ben aviat ens plantejarem la modernització de l'organització 
i gestió dels tres conservatoris, i tot aixo és més que complir, 
creim, una norma, és fer-Ia adient i racional. En aquest sen
tit tal volta faci falta canviar la norma per complir-la millor 
i li assegur, Sr. Diputat, que en poe temps hem donat les 
pass es sufieients per crear una norma que es pugui eomplir 
en benefici de la formacÍó deis nostres alumnes i no des d'un 
punt de vista totalment formal i legalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr: President. 
Cree que a lot5 el Srs. Diputats i Sres. Diputades 

d'aquesta ambra en alegra senUr i ens descansa, també, 
sentir que no és la voluntat de la ConselIeria I'incompliment 
de les normes. ObviamenL, aquest Diputat que li parla com
parte ix amb vo le, compartia el mes de selembre de I'any 86 
la inquietud pel funcionamenl del Conservatori de Música· 
- per cert, un conservatori, no tre , com es despren de la 
re posta que vo te acaba de donar- i precisament per a~o 
vam dur a aquesta Cambra la instancia al Govern perque 
canviés la normativa, j així ho va fer, i aquella normativa 
va satisfer almenys com a punt de partida valid per canviar 
¡'estructura del Conservatori i el seu funcionament. 

Pero vos te ens parla de dificultats, d'insuficiencies pres
supostaries, de necessitats grans, de massificacions i que no 
es eanvien les coses en poc temps. Obviament és possible que 
sigui així, pero en cap moment voste no m'ha contestat per 
quin moti u, d'enc;a que voste és Consellera, no ha convocat 
el ConselI Rector del Conservatori de Música, entre altres co
ses precisament perque el Consell Rector podria el1lenctre en 
les qüestions i en les nece' itats que vo te ens acaba d'expo
sar, perque democralicament és molt facil compartir i 
solidaritzar-no en les dificultats que voste (roba en la eva 
gestió, i cregui que som conscients de les dHicultats que hi 
ha, peró precisamenl per aco cal que es compleixi el Regla
ment, no d'una manera «Ieguleya» o rcgJamenUsla, sinó ra
cional. Aban d'aprovar- e o de liquidar-se els pressuposts hi 
ha d'haver una convocatoria del Consell Rector i tots els es
taments implicats i les institucions han de poder coneixer, 
donar la seva opinió i votar, en definitiva, que és e! que per
met un funcionament democratic en una institució, massa 
vegades acusada aquí dins, en aquesta Cambra d'antidemo
era tic a en el seu funcionament. 

Jo ti deman, en conseqüencia, que per a l'any 88, que 
encara hi és a temps, vulgui rectificar, i li deman si ho fara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO, CULTURA I ES
PORTS (M.a Antonia Munar i Riutort). 

Sí, Sr. López Casasnovas. Si no s'ha reunit el Consell 
Rector és perque és necessari canviar I'ordre de constitució, 
que es troba desfassada i totalment desactualitzada. Pensam, 
en definitiva, tenir preparada aquesta ordre dins aquest mes 
d'octubre o novembre i reunir el Consell abans que finalitzi 
l'any, i perque volem que sigui una reunió efectiva i operati
va, i no tal sois formal, hem preparat a consciencia tots 
aquests detalIs durant el temps que ens ha fet falta. 

1.-10) 
EL SR. PRESIDENT: 

I per formular la pregunta registrada amb e! n? 1782/88 
sobre cobrament de desplac;aments per part deis veterinaris, 
té la paraula la Diputada Sra. M.a Antonia Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR 1 PUJADAS: 
Sí; gracias, Presidente. 
Sr. Conseller de Sanidad -bueno, imagino que el pe

queño error en la fecha no habrá sido ob táculo para poder 
contestar a la pregunta, puesto que es usted autor del Decre
tO a que e hace referencia, único en la materia--.:c ¿Por qué 
los titulares que cobran plus de desplazamiento, egún el BO-

o CAlB de fecha 21 cde mayo del 87. 1.0 únicos son lo veteri
narios, es decir, unicamente éstos, con el agravio comparati
vo que representa para el resto de sanitarios locales? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT [ SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gra ies, Sr. Pr idenL 
Sra. Diputada, vo Li~ . ap que com a eonseqüencia del 

procés de lran feréncies de personal des de l'Administració 
de l'Estat a les Comunitats Autonomes es varen transferir 
també una serie de disfuncions importants, les quals han dut 
que nosaltres anassim prenent mesures tendents a esmenar 
aquestes disfuncions en tOt alIó que fos possible, i aquest és 
el cas que es plantcja amb le funcions i amb les retribu
cions del cos de veterinaris titulars que fonamentalment es 
toben al servici de la sanitat local. 

Aquests fUllcionaris lencn tilla acció cada vegada més 
complexa i pennanent i dedicació, com diu aquest Decret que 
havia dit voste «una acció cada vcgada mé complexa i per
manent», aque la permanencia en les seves funcion . Cada 
vegada lambé han de complir més amb reine, amb accions 
que els manen altres organismes com són la Con elleria 
d'Agricultura i Pesca, com són el Ajuntaments. Aixo fa que 
s'hagio de despla¡;ar moll freqüenlment dins I'ambit rural, 
han de visilar finques rú tiques, 'han de preocupar del bes
tiar, etc., etc. 

Precisament aquesta situació descrita, unida a l'evident 
situació de desfavoriment economic que aquests funcionaris 
tenen a tot l'Estat Espanyol respecte de la resta de funciona-
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ris al servei de la Sanitat Local, és a dir, metges, apotecaris 
i practicants, va determinar que es creas una Ponencia per 
a l'estudi d'aquesta problematica dels veterinaris titulars a tot 
Espanya a fi i efecte d'anar donant solucions a aquests fun
cionaris en tot allo que fos possible, i és precisament en aques
ta linia que marca aquesta Ponencia, que funciona en el si 
del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, in
tegrat fonarnentalment per representants de l'Adrninistració 
Central i de totes les Comunitats Autonomes, on s'ernmarca 
aquesta mesura que nosaltres creim encara insuficient, a més 
a més, adoptada pel nostre Govem tot i aprovant aquest plus 
de despla~ent que pal·lias en part aquesta situació de des
favoriment per a aquest cos de funcionaris. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, té la paraula la Diputada Sra. Al eñ ar. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Vamos a ver, Sr. Conseller, me parece que ninguno de 

sus argumentos me resulta convincente. ¿Que cobran poco 
los veterinarios? Somos conscientes de ello, pero equipáreles 
usted el sueldo. Ha tenido cinco años desdeque le fue trans
ferido este tema ha dicho usted que con unas disfunciones, 
muy bien, equipáreles usted el sueldo, pero no les añada un 
plus de desplazamiento que provoca, como le he dicho en 
la pregunta, un agravio comparativo. Equipáreles el sueldo, 
pero no cree una disfunción por otro lado, porque además 
los médicos y otros titulares saru1arios, cualquiera de eUos, 
realizan funciones sanitarias de inspección exactamente igual 
que los veterinarios. Sí que 'es verdad que unos se dirigen 
a los animales, pero un hotel si no revisa un veterinario los 
sótanos y las cocinas y ud médico las habitaciones y los ser
vicios, no se pone en funcionamiento. ¿Qué pasa? ¿Que los 
médicos hacen el desplazamiento volando o con alas y los 
veterinarios en coche yeso supone que tienen que cobrar 
30.000 pesetas más? Repito: equipáreles el sueldo, pero no 
cree un nuevo agravio. 

EL SR. PRESIDENr. 
Sí, te la paraula el Sr. ConseUer de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Sra. Diputada, jo cree que es refereix a coses distintes 
o no m'ha volgut entendre. Els metges, practicants i comares 
titulars, per imperatiu legal s'han de dedicar a labors d'assis
tencia sanitaria de l'lnstitut Nacional de Salut o INSAWD. 
Aixo vol dir que per imperatiu legal cap titular, ni me~ge, 
ni practicant, ni comare no es pot negar en absolut a prestar 
assistencia a INSAWD, la qual cosa vol dir que la seva de
dicació no és pennanent. Aquestes inspeccions d'hotels que 
fan segons quins metges de qualque poble no tenen per que 
fer-les, perque resulta que la cedula d'habitabilitat en aques
ta Comunitat Autonoma és reglamentada des de fa mesas 
per la ConseUeria d'Ordenació del lerritori, on els professio
nals d'Arquitectura i d'Enginyeria es fan responsables que les 
seves mesures estiguin d'acord amb aixo i vol dir que els apo
tecaris, a més arnés, per imperatiu legal també, han de tenir 
una farmacia, la qual cosa vol dir que aquestes farmacies 
són obertes tates les hores necessanes i durant aquest temps 
no s'han de dedicar a la salut pública, que no és la seva prin-

cipal dedicació i, sobretot, no és la seva principal 
econornica. 

Jo crec que voste no deu saber el que paga 
a aquests metges titulars que fan visites d'hotels, jo éls' 
dria dir el que cobren, els podria dir el que venen exa,cmt~ 
ment les farmacies de poble amb l'exclusivitat que renpl1 '·"'u/'I 

vendre tata la medicació d'INSAWD i a més arnés li ¡5@, 
dria dir que els metges i els fannaceutics dins els partits 
tenen l'exclusivitat de la lleva professió. Ningú no poi' ó1fiii 
una altra farmacia ni cap altre metge s'hi pot posar; en can
vi, sí s'hi poden posar en el cas deis veterinaris, és a dir, creó 
que quan aixo ha provocat una Ponencia a niveU nacion~ 
Sra. Diputada, crec que qualque raó i qualque valor deueo 
tenir aquests arguments, encara que voste no els compre~gu;: 

Gn\cies. 

Il) 
EL SR. PRESIDENr. ;, I 

Esgotat el primer punt de l'Ordre del Dia, passamil 
segon, que es refereix a conclusions de la <:::ornissió d'InvdU 
tigació d'Activitats del Conseller de Thrisme. ;¡ ¡ 

Aquesta Presidencia, fent ús de l'articIe 82, abans de co:.~ 
menc;ar el debat vol fer saber als Srs. Diputats que atesa lá 
singularitat d'aquest debat, la votació es fara a les vuit eñ' 
punt d'avui capvespre. 

Havent-se presentat i mantengut com a vot particular 
pel Grup Parlamentari PSM-EEM, pel Grup Parlamentari 
CDS i pel Grup Parlamentari SOCIALISTA les seves pro
postes de resolució que no varen ser ¡ncIoses en el Dictamen: 
de la Cornissió, passarem a debatre en primer Iloc el vot par
ticular pertinent. . . 

Per fer-ne lectura, té la paraula el Sr. Secretari Primer, 
Sr. Godino. . 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Propostes de Resolució. la.-EI Parlament de les IlIeS 

Balears constata: 1.-1) Pel que fa referencia a la construcció 
d'un hotel de 450 places i 72 apactan1ents de 108 places ~a 
la urbanització Son Bauló de Can Picafort, ··termemunicipill s 

de Santa Margalida, per part del Sr. Miquel Codola i Camps 
en nom i representació de la societat Mallorca Hotel S.A.: 
Que el ConseUer Jaume Cladera tenia i té interes persona! 
en \'assumpte, en tant que és soci de Mallorca Horel, S.A. 
amb una participació Ueugerament superior al 200/0. J¿ 

Que \'expedient d'autorització previa de les obres de re
ferencia va tenir entrada a la Conselleria de Thrisme dia 11 
de setembre del 1987 i va ser resolt pel mateix Conseller Jau· 
me CIad era tretze dies després, dia 24 de setembre, resultant 
ser el que va tenir una trarnitació més rapida de tots els que 
entraren a la Conselleria entre els dies 1 d'agost del 1987 i 
22 d'octubre del mateix any, data de publicació del Decret 
10/87, sobre Mesures TIansitories d'Ordenació d'Establiments 
Hotelers i d'Allotjaments Thrístics. 

Que a l'expedient s'exigí l'acreditació del compliment deIs 
requisits minims d'infrastructura, Decret 3787/70 de 19 de 
desembre. 

1.-2) Pel que fa referencia a l'expedient de construcció 
de l'Hotel Bonsai de Can Picafort, terme municipal de San
ta Margalida: Que I'expedient és promogut pel Sr. Joan Ros
selló i Estelrich, soci del Conseller Jaume Cladera a la socie
tat Mal/orca Hote~ SAo 

Que a l'expedient, com a molts d'altres estudiats per la 
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CoullSSió, no hi consta informe escrit de la Consellena so
bre l'adequaci6 tecnica i jurídica del projecte a la normativa 
exigible, l'acompliment de la qual corres pon a la Conselleria 
de Thrisme de vetllar-ne. 

. Que sol·licitat per la Comissió el dictamen sobre el com
pliment de la legalitat vigent al Col·legi Oficial d'Arquitectes 
de Balears, aquest va emetre informe en el qual s'assenyalen, 
entre d'a1tres incompliments, que: 

. a) En relació a la superfície del solar on s'ubica, el re
sultat obtengut és sensiblement inferior a1s 1305 metres qua
drats indicats en el projecte. 

b) En relació als locals comercials, tenen accés tan soIs 
des de l'exterior i no es pot assegurar que es tracta de locals 
pera ús exclusiu dels clients de l'hotel. 

c) En relació al nombre de places, a I'expedient modifi
cat que resulta el definitiu, s'incompleix I'estandard del 30 
metres quadrats per pla9a que requereix La) del Decret 30/ 84. 

d) En relació a les mesures de seguretat i protecció con
tra incendis en establiments hotelers, no es contemplen. 

Que el projecte fou dispensat d'acreditar I'acompliment 
deIs requisits mínims d'infrastructura per tractar-se d'una pro
moció de menys de 50 places. 

1.-3) Quant a l'expedient de subvenció de 10 milions 
de pessetes al municipi de Santa Margalida, que en data 20 
de maig del 1985 i per Decret 32/85 es convoca concurs pú
blic per a la concessió de subvencions corrents i de capital 
de l'exercici. Aquesta convocatoria es realitzava d'acord amb 
les quantitats que el pressupost corrent preveia per a cada 
capítol i partida pressupostaria. 

Que d'acord amb l'article 5 de l'esmentat Decret de con
vocatória, la resolució del concurs pertocava fer-Ia al Conse
lIer de Thrisme, qui havia d'ordenar el pagament. 

Que segons testimoniatge acreditat davant la Cornissió, 
l'Ajuntament de Santa Margalida va rebre indicacions del ma
teix Conseller de participar al concurs per tal d'obtenir una 
subvenció a la qual aspirava. 

Que encara que no consta a I'expedient de resolució del 
Conseller, sí consta a la comunicació de concesió de subven
ció de 10 milions de pessetes a I'Ajuntament de Santa Mar
galida, així com resolució del Consell de Govern de dia 4 
de juliol del 1985, rectificat per un altre acord de 7 de no
vembre del mateix any, en el sentit de concedir a I'esmentat 
ajuntament la concessió amb carrec al següent concepte: 
lhmsferencies de capital a empreses, per un total maxim de 
21.900.000 pessetes, repartida entre els concursos següents: 
concurs públic per al desenvolupament de noves ofertes tu
rístiques, la potenciació de les ofertes especialitzades i les d'es
tructures d'oferta a través de les agrupación d'empreses o per 
qualsevol altre rnitja, pei' un total de 21.900.000 pessetes. 

Que fins passat un termini superior a dos anys no es 
va' fer possible el pagament de la subvenció concedida per 
mOr de les dificultats comptables que presentava pagar una 
subvenció a un ajuntament amb carrec a una partida pressu
postaria corresponent a empreses privades. 

1.-4) En relació a I'expedient 110/87 de construcció d'un 
hotel i apartament turístic a la pareel·la H-8 del CITN Les 
Gavíotes per l'empresa Logotel SA., i la societat Iecn;ca í 
Obres, SA.: 

Que la construcció previa es va autoritzru sense reque
riment de l'acompliment deIs requisits minims d'infrastruc
tura, Decret 3787/70. 

Que a l'expedient hi consten dos informes distints i con
tradictoris de l'arquitecte de la Conselleria sobre I'acompli
ment de la normativa exigible i en particular del Decret 30/84. 
El primer deis dos esmentats informes, de data 8 de juny 
del 1987, és negatiu i es pot llegir tatualment: «Referente 
al cumplimiento del Decreto 30/1984 de 10 de mayo, se con
tabilizan ocho solares en zonificación familiar, pero en el pro
yecto no se prevé ningún uso complementario para las edifi
caciones de alojamiento. Visto lo que antecede, no es posible 
informar favorablemente la solicitud presentada, por lo que 
no puede autorizarse la construcción proyectada». Posterior
ment s'anul·la aquest informe i amb data 16 de juny se n'emet 
un altre de positiu sense que a l'expedient hi figuri cap mo
dificació ni cap esmena de deficiencies. Entre les dates a amb
dós informes, en aquest segon contradictori a l'anterior es 
Ilegeix textualment: «En cumplimiento del Decreto 30/1984 
de 10 de mayo, se contabilizan ocho solares sitos en zonifi
cación unifamiliar, aunque en el proyecto presentado no ubica 
ningún uso complementario a la explotación turística en los 
mismos. Visto lo expuesto, se puede informar favorablemen
te la solicitud presentada y en consecuencia resulta posible 
autorizar la construcción proyectada». 

1.-5) Amb referencia a I'expedient d'autorització previa 
per a la construcció de la ciutat de vacances Club Europa 
amb un total de 1000 places, promogut pel Sr. Juan Anto
nio Cladés Pinilla: Que I'expedient es resol en dos dies, te 
entrada dia 20 de maig del 1987 i s'autoritza dia 22 del ma
teix mes. 

Que el dia de l'entrada d'aquest expedient a la Conselle
na de Thrisme, hi havia almenys 56 expedients de sol· licitud 
d'autorització previa sense resoldre, segons es dedúeix de la 
documentació aportada per la mateixa Conselleria de Thrisme. 

Que a I'expedient no se li exigí acreditació de l'acompli
ment deIs requisits minims d'infrastructura. 

1.-6) Pel que fa a l'expedient d'autorització previa d'un 
aparthotel de 312 places per part de l'empresa Aparthotel Club 
Pollensa SA., a! terme municipal de Pollen9a: Que, segons 
I'escriptura de constitució de la societat, dia 5 de juny del 
1987 el Sr. Miguel Codolá Camps adquireix 2.000 accions 
d'Aparthotel Club Po/lensa. SAo en nom i representació de 
l'entitat Mallorca Hotel SAo en execució d'un acord adoptat 
per unanirnitat per la junta general d'accionistes de la qua! 
forma part el Conseller Jaume Cladera. 

Que el Conseller Jaume Cladera declara a la Cornissió 
d'Investigació desconeixer totalment que la societat Mallorca 
Hotel SAo fos accionista d'Aparthotel Club Pollensa, SAo 

Que dia 17 de juny, dotze dies després de la constitució 
de la societat Mallorca Hotel SA., va vendre les seves accions 
d'Aparthotel Club Pollensa SAo a diverses persones, entre les 
quals figura el mateix Miguel Codolá Camps, soci del Con
seller Cladera a Mallorca Hote4 SAo 

1.-7) Pel que fa al conjunt d'expedients exarninats a la 
Cornissió és perceptible una falta de formalitat important per 
tal que a molts dels expedients hi manquen els corresponents 
informes tecnics i jurídics per escrit, s'hi aprecia un excés de 
discrecionalitat i fins i tot arbitrarietat pel que fa a les 00-
gencies legals, com és ara referent als informes premis d'in
frastructura. No s'observen amb escrupolositat les normes ge
nerals sobre registres adrninistratius i en general sobre 
procediment adrninistratiu, hi ha un excés d'informacions que 
es produeixen només oralment a la relació administrativa i 
que impedeixen la constancia dels distints esdeveniments dins 
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els expedients i que dificulten la feina de la mateixa Comis
sió Investigadora. 

11) El Parlament considera: 
11.-1) Que a l'expedient de construcció promogut per 

l'empresa Mallorca Hotel SA. el Conseller de Turisme Sr. Jau
me Cladera ha incomplit l'articJe 32.2 de la L1ei de Regim 
Jurídic de l'Admínistració de la Comunitat Autonoma de les 
IIIes BaIears, que assenyaIa que «seran incompatibles amb 
I'exercici de funcions directives, representatives i de gestió a 
empreses i societats de caracter civil i mercantil i en I'exercici 
de qualsevol activitat professional o mercantil, en aquest dar
rer cas limitada al suposit que hi hagi contradicció amb in
teressos propis de la Comunitat Autonoma o es tracti d'as
sumptes deIs quals tengui coneixement per raó del seu carrec 
o que d'aIguna manera siguin sotmesos a jurisdicció», així 
l'articJe 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo vigent 
en tots els seus extrems en aquesta Comunitat Autonoma, 
que assenyaIa I'obligatorietat que s'abstenguin d'intervenir en 
el procediment I'autoritat o funcionari que tenguin «interés 
personal en el asunto» i la legislació general de l'Estat en 
materia d'incompatibilitats que Ii és d'aplicació. 

I..:incompliment de la legalitat vigent i exigible no es pot 
considerar una simple negligencia excusable per la ignoran
cia de la normativa. La inobservancia de la lIei en materia 
d'incompatibilitat personal ha de ser considerada greu. 

11.-2) Referent a l'expedient de l'Hotel Bonsai, s'ha in
complit l'articJe 20 de la Ley de Procedimiento Administrati
v~ que assenyala com a causes d'abstenció «tener interés per
sonal en el asunto o ser admínistrador de sociedad o entidad 
interesada o en otro semejante cuya resQlución pudiera in
fluir en la de aquél ó en cuestión litigiosa pendiente con al
gún interesado», així com «amístad íntima o enemistad ma
nifesta con ( ... ) los administradores de las entidades o 
sociedades interesadas y también con los asesores, represen
tantes legales o mandatarios que intervengan en el I?rocedi
míento». 

Les vulneracions de la legalitat més importants d'aquest 
projecte són les referides al Dictamen del Col·legi Oficial d'Ar
quitectes que assenyaIa I'incompliment de dues condicions es
sencials del Decret 30/84: manca de metres pel nombre de 
places del projecte i simultaniament excés de places fins i tot 
per als metres decJarats. Aquesta constitueix una greu il·le
gaIitat del projecte. I..:actuació del Conseller Cladera conce
dint I'autorització previa a un projecte que segons autoritzat 
dictamen és manifestament il·legal beneficia directament un 
promotor vinculat empresarialment al mateix Conseller. 

11.-3) En relació a la resolució del concurs convocat 
per a la concessió de subvencions de la Conselleria de Thris
me, la subvenció de 10 milions de pessetes a l'Ajuntament 
de Santa Margalida s'ha produit com a conseqüencia de 
I'atorgament d'una quantitat que era explícitament reservada 
a empreses, segons les bases de la convocatoria. Avisat explí
citament l'Ajuntament de Santa Margalida que podia parti
cipar al concurs, restava en una situació d'avantatge compa
ratiu respecte d'aItres ajuntaments que, respectuosos amb la 
lIetra de la convocatoria, entengueren sense dubtar que no 
podien aspirar a les subvencions per aquell concepte. 

La il·legalitat de I'adjudicació d'aquesta quantitat és en
cara més greu ja que el Conseller Cladera té els seus interes
sos turístics dins aquest terme municipal i per tant en resulta 
indirectament beneficiat. 

11.-4) Pel que fa I'expedient de Laghotel SAo no és pos-

sible admetre que es comptabilitzin 8 solars en "VJI.LI", ''''Cl\.m~ 
unifamíliar sense cap ús complementari a I'explotació 
lera, ja que s'infringeix la literalitat de l'articJe la) del 
30/84 que requereix que la superfície computada a la 
trucció sera «no afectada per altres usos que els que es pre. 
veuen al projecte autoritzat». Per altra banda, no és possibTe> 
destinar a zona verda ajardinada instal·lacions esportives :ó~ 
recreatives d'ús comú per als cJients -articJe 1.b), Decre 
30/84-una zona qualificada per a vivendes unifarniliars. Es
tranya I'existencia de dos informes contradictoris sense q~ 
a l'expedient es produeixi cap modificació que pogués afectitr~, 
lo. I..:únic esdeveniment destacable entre les dues dates 9 i 16 
de juny sembla ser la celebració de les eleccions locals i auto;: 
nomiques de dia 10 del mateix mes. Tampoc en aquest ~" 

no és possible al·legar ignorancia excusable, ja que existeix 
a I'expedient un informe, aquell anul·lat sense cap justifica:': 
ció, que denuncia la irregularitat ressenyada. 

H.-S) En relació a I'expedient de la ciutat de vacances 
Club Europa, s'ha incomplit l'article 74.2 de la Llei de Pro~ 
cediment Administratiu que textualment resa «en el despa
cho de los expedientes se guardará el orden riguroso de in. 
coacción en asuntos de homogénea naturaleZa, salvo que por 
el jefe de la dependencia se dé orden motivada y escrita en 
contrario». Cal valorar, a més de la infracció que s'ha pro~ 
duit a I'expedient, el greuge comparatiu i els consegüents per
judicis infringits als altres ciutadans que han d'esperar un ter, 
mini gairebé mai inferior a un mes i en molts de casos 
superior als tres mesos. Hi ha raonables ín~icis de trMic d'in
fluencies a la tramitació d'aquest expedient. A aquesta em- . 
presa no se li exigí l'acreditació de les condicions d'infras
tructura. La discreccionalitat amb que actua la Conselleria 
de Turisme en aquest extrem, exigint els certificats en deter~ 
minats expedients i en altres no, és arbitraria i injustificada. 

11.-6) En relació a I'expedient de l'Aparthotel Club Po
lIensa S.a., existeix una evident contradicció entre el conten
gut de I'escriptura pública, que declara I'adquisició d'accions 
d'aquesta societat per part de Mal/orca Hotel S.A., es realit
za complint acord de la junta general d'accionistes, entre els 
quals s'hi troba inexcusablement el Sr. CIad era, i la declara
ció d'aquest davant la Comissió assegurant que no tenia cap 
coneixement que Mallorca Hotel SAo fos accionista d'Apart
hotel Club Pollensa S.A. O bé el Conseller falta a la veritat 
davant la Cornissió o bé existeix un document públic on cons, 
ta una falsedat. El document aportat a la Cornissió acredita 
només la venda posterior d'aquestes accions, mantenint-se en 
qualsevol cas la contradicció assenyalada. 

II.-7) En relació al mal funcionament de la Conselle
ria, cal concloure que els habits admínistratius que vulneren 
de manera flagrant les formalitats procedimentals són un '. 
substracte escaient perque es produeixi un indesitjable trafic 
d'influencies i d'altres irregularitats. 

III) La incompareixem,:a davant la Comissió d'Investi
gació sense explicacions del Sr. Miguel Codolá i Camps, mem
bre destacat del món turístic de la nostra Comunitat i que 
resulta ser, d'altra banda, soci del Conseller CIad era, mereix 
una valoració negativa per part del Parlament. 

IV) El Parlament de les llIes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma que prengui totes les mesures que 
sigui n oportunes en dret per tal que s'acompleixi escrupolo
sament la normativa vigent en materia d'incompatibilitats i 
abstenció, la resolució deIs expedients s'efectul amb la degu
da supervisió tecnica i jurídica que garanteixi I'acompliment 
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de la normativa exigible, els informes de supervisió s'efec
tuaran sempre per escrit, s'elimina l'oralitat en els tramits ad
íninistratius transcendentals deis quals hagi de romandre cons
tancia a l'expedient, s'acompleixi escrupolosament la 
~ormativa en materia de registres administratius. 

V) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma perque dins el termini mrnm de 
dos mesos remeti al Parlament un projecte de llei d'incom
patibilitats de les autoritats, funcionaris i personal al servei 
de les Adrninistracions de la Comunitat Autonoma. 

VI) El Parlament de les Illes Balears reprova I'actuació 
del Conseller de Turisme Sr. J aume Cladera i Ciad era per 
haver utilitzat el seu canee en benefici deIs seus interessos 
empresarials». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Procedeix fer ús de la paraula als Srs. Portaveus del 

Grups, firmants del Vot Particular i, per part del Grup PSM
EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
El nostre Grup Parlamentari plantejara la seva interven

ció en quatre qüestions previes i el que nosaltres dirÍem nou 
concIusions. Les qüestions previes són molt cIares i senzilles. 
La primera, demanam al Grup d'AP-PL una responsabilitat 
davant el fet que admeti la presencia aquÍ d'un Diputat que 
segons eIs serveis medies de la Policlínica Miramar no es troba 
en condicions. Aquest Portaveu i Diputat s'absentara a l'hora 
de la votació per fer possible que aquest senyor no hagi de 
ser aquí. Creim que un Parlament no és per fer aquests es
pectacles. 

Segona qüestió previa. El nostre Grup va lamentar i la
menta profundament, i ho deim amb tota la solemnitat par
lamentaria possible, com va comen¡;:ar aquesta polemica, 
quin s varen ser els motius i de fet continuam en la lIetra i 
en l'esperit amb el problema de la Canova. Es cert, sembla, 
que l'enfrontament entre el Portaveu del CDS, Sr. Quetglas, 
i el Conseller Sr. Cladera, és el motiu d'haver personalitzat 
tot el que no s'hauria d'haver personalitzat mai, és a dir, la 
postura del PSM-EEM sempre és de fer feina política clara, 
responsable, rotunda, neta, al marge de les persones i sí anar 
cap a una dignificació i responsabilitat en la vida pública. 
Per tant, no només el fet que la Canova no s'hagués d'urba
nitzar, Sr. Quetglas, sinó fins i tot també el fet que Son Real 
no es tocas parcialment, són temes que creim que el Sr. Cla
dera va fer bé. 

Pero fent aquest a part en la personalització del tema, 
hem hagut d'investigar, ho hem fet amb rigor, pero ho sap 
fins i tot -i és la tercera qüestio previa- el Sr. Ricci del 
Grup MIXT, que ha canviat i canvia molt en el seu esperit 
de reprovació al Govern segons els mesos van passant, i que 
aixÍ com abans volia reprovar fins i tot el Sr. Forcades, des
prés pareix que la seva actitud ha variat rotundament i fa 
que a vegades embuIli molt aquest Parlament. Pero la nos
tra actitud, deim que la sap fins i tot el Sr. Ricci, era que 
féssim molta més via en els treballs de la Comissió i que fins 
i tot elaborassim unes concIusions que per a nosaltres ha
vien de ser un correctiu d'errors d'aquesta Comunitat Auto
noma. Unes concIusions que desitjavem aprovades les maxi
mes per unanimitat o per majoria i després altres tal vegada 

s'haurien aprovat per filjnoria, pero de cap manera un debat 
entre blanc i negreo Pero no havent admes l'esperit expressat 
pel Portaveu del PSM-EEM en Ponencia i en Comissió, ens 
hem vist obligats a anar dins un bloc que de fet combregam 
amb les concIusions que presentam, pero cal que precisem 
molts d'aspectes i, evidentment, rebutjant el que ja he dit que 
rebutjam, que són algunes actituds polítiques que el nostre 
Grup no hagués volgut veure ni presenciar mai. 

Pero hi ha una quarta observació i és molt cIara, i és 
la no compareixen¡;:a en aquest Parlament de l'únic empresa
ri que varem demanar que comparagués, el Sr. Codolá. Ha
guéssim pogut demanar-ne d'altres, pero ens varem limitar 
a la petició que vengués el Sr. Codo la, soci i amic del Con
seller. Quin favor o servei ha fet al Sr. Cladera en aquest 
Parlament la seva no presencia i fins i tot, no només aquest 
silenci massa sospitós, sinó, a més, aquesta manca de res
pecte a l'autogovern de les IlIes Balears? Perque nosaltres no 
creim, Sres. i Srs. Diputats, que hagués posat més palla al 
palIer, creim que hagués pogut clarificar certes coses, creim 
que hagués pogut ser un element fonamental i d'objectivitat, 
pero, insistesc, és un silenci massa sospitós, massa greu, la 
seva no venguda a aquest Parlamento 

A més, no només hem de parlar del Sr. Codola com 
a empresari i com a soci del Sr. Cladea, sinó que n'hem de 
parlar com un home dirigent del sector empresarial d'aques
tes ilIes, i aquí tornam al to que volem donar. La democra
cia, l'autonomia exigeix que des del darrer treballador fins 
al darrer empresari, tots actuem amb unes regles de joc cIa
res i condundents. Per part d'aquest senyor no s'ha fet, no 
s'ha fet en part pel que significa, cosa que lamentam pro
fundament. 

Entrant ja en el que diríem concIusions o irregularitats, 
volem que quedin molt sintetitzades i cIares. La primera de 
totes és senzilla: No s'ha seguit una tramitació procedimen
tal cIara. Existeixen expedients que en dos die s es resolen i 
expedients que estan molts de mesos sense resoldre's. Quan
tes persones han demanat a Turisme una autorització i enca
ra no els han contestat i quantes altres en dos, tres dies, un 
mes, els ho han donat amb molta facilitat? Aixo només ho 
sap el Sr. Cladera. 

Segona irregularitat: Per que ens trobam amb unes alte
racions de procediment? Per que no se segueix un ordre d'en
trada de les peticions dins la Conselleria de Thrisme? Es més 
que evident que aixo és un fet que tal vegada el puguem es
tendre a altres departaments del Govern de la Comunitat i 
n'estam ben segurs, pero no només existeix una Llei de Pro
cediment Administratiu, sinó que existeix una necessitat ab
soluta de transferencia, una necessitat absoluta de clarividen
cia, una· necessitat absoluta que l'administrat es trobi segur 
davant els governants que les coses es fan ben fetes, al mar
ge de quin és el partit o els partits que governin en cada 
moment. La situació de la nostra Autonomia no és ni exter
nament ni internament un model, i creim que amb aquestes 
tramitacions procedimentals i amb aquestes alteracions del 
procediment administratiu no ajudam en absolut a consoli
dar un vertader poble, un conjunt de pobles amb una auto
nornia que vulguem i que el poble pugui desitjar il·lusiona
dament. 

Tercer aspecte que volem concretar amb molta inciden
cia, Mal/orca Hotel. El Sr. Cladera és accionista amb una 
mica més del 20UJo de les accions. El Sr. Cladera s'havia d'ha
ver abstes d'intervenir, pero no només pel compliment de la 
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llei del Procediment Administratiu, que aquest tema tal ve
gada es pot discutir una mica amb profunditat, sinó per la 
Llei de Regim Jurídic de la Comunitat Autonoma, que creim 
nosaltres que és més clara i precisa, llei que ha d'obrir les 
portes a una llei d'incompatiqilitats, que si bé és ver que no 
s'ha fet, entre altres coses és perque el Govern no l'ha pre
sentada, pero sí que la Llei de Regim Jurídic és prou clara 
i rotunda, llei aprovada en aquest Parlament. 

Pero hi ha una altra qüestió. I..:abstenció d'intervenir del 
Sr. Cladera també havia d'haver estat per uns principis que 
nosaltres anomenam principis generals d'etica política. No 
és possible que hi hagi hagut una intervenció d'un ConseLler 
del Govern en una empresa de la qual té més d'un 20070 
d'accions. 

El tema de l'Hotel Bonsai, molt contravertit, Coi·legi 
d'Arquitectes, informes, etc., pero hi ha dues coses clares. La 
primera, que el nombre de metres per plac;a hotelera no s'ha 
complit, és a dir, s'ha incomplit un Decret del mateix Go
vern de la Comunitat Autonoma, de la mateixa Conselleria. 
Segon, les mesures de seguretat i protecció contra incendis 
tampoc no s'han complit. Són dos temes que no es poden 
discutir més, hi ha altres qüestions del Bonsai on es poden 
veure opinions diferents d'un arquitecte o un altre, pero 
aquests dos no tenen retop i aixo és als expedients. 

Subvenció a l'Ajuntament de Santa Margalida. Les ma
teixes expressions que ha dit el Secretari Primer d'aquest Par
lament són clares. U na subvenció de 10 rnilions a empreses, 
donar-la a un ajuntament, la veritat, és increible, és impen
sable, i a més, no només és increíble i impensable, sinó que 
ens demanam per que, a canvi de que. Per que, aquest pro
cediment tan irregular? Que diran els altres ajuntaments de 
les Illes Balears? Aixo és una cosa prou clara. 

Laghotel SAo Ja tornam a tenir un altre problema de 
procediment. No s'han complit els requisits mínims d'infras
tmctura. Aixo és prou greu, Sres. j Srs. Diputats, és a dir, 
que en aquestes illes hi ha gent que demana una sol· licitud 
i ha de complir els 8 principis de tota la Conselleria; en can
vi, segons qui ho demana, senzillament no es mira, no es 
veu o no es vol veure. Pero es que, arnés, entorn al Decret 
3/84, que s'ha parlat molt deIs dos informes que hi ha a 
l'expedient d'un tecnic de la Conselleria, jo voldria fer notar 
que un informe és anterior a les eleccions autonomiques i 
l'altra és posterior, uns dies abans, uns quants dies després. 
Que passa, aquí? Que és que segons el resultat electoral s'ha
via de jugar d'una manera o d'una altra? Crec que és real
ment iinportant, realment greu veure concretament aquests 
defectes, aquesta realitat. Consti que no entram en els grups 
empresarials i hi podríem entrar; només hem parlat del Sr. 
Codola perque creim qU,e era important, necessari, pero en 
aquest cas no parlam del' Sr. Bonmaison, perque és als expe
ctients, pero deixem-ho fer, no l'hem citat perque creim queera 
prou evident el que passava amb Laghotel. 

Entrem al Club Europa, i és la conclusió que fa set que 
el PSM-EEM presenta aquí. Aquí sí que ja s'ha incomplit 
practicamen tot, els requisits mínims d'infrastructura, el De
cret 3787 del 70, Decret prou antie, arnés amb una proble
matica que jo deman una certa responsabilitat. En aquest 
moment s'ha fet un gran favor al promotor del Club Euro
pa, ja que se Ji dóna autorització previa sense acreditar aigua 
potable, tractament i evacuació d'aigües residuals, electrici
tat, accessos, aparcaments i tractament i eliminació de fems. 
Aquest regal, facilment quantificable en bastants de milions, 

es fa sense que la ConselIeria exigeixi practicament res. 
pedient del Club Europa, 1.000 places, és un exl)eOllellll::(Jlli 
ens va deixar esglaiats no només pel fet de 
Club Europa, sinó per veure que passa amb tot8 els 
expedients, és a dir, amb l'anwsi comparatiu amb tot un
junt d'expedients que és ben necessari que es revisin 't" ..... '!IUC 

dia amb molta cura per veure que ha passat, perque, en teo,' 

ria, tots som iguals davant la llei. 
Entrant al punt que fa 8, un punt que s'ha pogút tra(),; 

tar molt poc dins la Cornissió perque de fet jo creia que era 
un tema sobre el qual es donarien explicacions, pero no se'n 
varen donar fins al darrer moment. Es el tema de l'ApartJl~ 
tel Pollensa SAo Aquí som davant un problema per a nosal-r 
tres molt complex, pero un problema que hem hagut d'ana; 
litzar d'acord amb tota la legislació. Anem per parts. Día 
5 de juny del 87 Mallorca Hotel figura que té 2.000 acciOlfs 
20 milions de pessetes, dia 5 de juny del 87; dia 17 de juny 
del 87, consta, davant un corredor de comerc;, que es venen 
aquestes accions, peró anem per parts. A qui es venen? En-
tre una serie més, al Sr. Codo la Camps, 300 accions, i al 
Sr. Damia Morey PereHó, 400 accions, que des de dia 29 de 
gener del 87, és a dir, pocs meso s abans, són consellers de -
Mal/orca Hotel. En conseqüencia, es podria tractar d'un cas 
d'autocontractació, pareix que tot és un i el mateix. Per altra 
banda, si observam bé els expedients, ens temerem que man-
ca legalment que una altra junta universal de Mal/orca Ho
tel, on s'autoritzi la venda de les accions que ha comprat Ma
l/orca Hotel a Aparthotel Club Pol/ensa, és a dir, que en 
definitiva ja som davant un probléma fins i tot legal, d'acord 
amb les Ileis mercantils, perque si per comprar es necessita " 
una autorització, per vendre també es necessita una autorit-
zació, hi ha irregularitat manifesta. ' 

També hem de dir que es sospitós que Aparthotel, el ma
teix dia de la venda de les accions de Mal/orca Hotel fad 
la junta universal on renuncien als drets preferen~s d'adqui
sició amb una expressió molt curiosa, «por esta sola vez». 
La pregunta que hem de fer és per que tanta pressa. Es cu
riós que els terrninis es boten, pero és que també hem de 
tenir en compte que ens trobam amb un 'document davant 
corredor de comer~, document que molts de pics s'ha parlat 
que no és massa clara aquesta qüestió, i la junta universal 
d'Aparthotel també es fa dia 17, és a dir, que el mateix dia, 
aquí ho canviam tot, i arnés escuriós que als assentaments 
del Registre Mercantil posteriors d'Aparthotel Pollensa SAo 
no hi ha els canvis que s'han operat en una escriptura da
vant corredor de comer~. 

Davant aixó, és més que evident que nosaltres ens tro
bam un poquet sorpresos i malgrat el Conseller ens envias 
la documentació que s'ha recollit, crec que legalment, jurídi
cament en definitiva, políticament, cree que aquest tema 
d'Aparthotel Club Pol/ensa amb Mal/orca Hotel és un tema 
prou complex, prou delicat, i que fins i tot a les conclusions 
apuntades aquí, creim que ha quedat molt feble davant el 
que en realitat hi ha. A més a més, s'incompleix clarament 
la Llei de Transrnissions Patrimoruals respecte de tota aques
ta tramitació i aixó que el Sr. Pradel Alfaro, que figura a 
Aparthotel Club Pol/ensa, ens pareix que és un home molt 
entes en qüestions d'Hisenda i curiosament hi ha un incom
pliment ciar d'aquesta Llei de Transrnissions Patrimonials. Per 
tant, en tota aquesta qüestió d'Aparthotel Pollensa SA., ens 
trobam davant una operació feta de pressa i corrents, una 
precipitació, terminis que es boten, dades que no encaixen 
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i;'.en definitiva, fa que ens trobem davantun tema massa fose, 
un tema de moltes i greus irregularitals. 

Per acabar la nostra intervenció, creguin, Sres. i Srs. Di
putats, que el nostre Grup vol aprofundir en l'autonomia, 
la vol millorar; en la democracia logicament hi creim i la 
volem millorar, pero és urgent, és evident que cal fer canvis 
a l'Administració Autonomica, cal un rigor administratiu i 
cal, sobretot, que no es tomin a repetir pus mai més aquests 
tipus de comissions que duren vuit mesos d'investigació de 
persones, que no es tornin a donar motius perque hi pugui 
haver aquests debats que hi ha hagut dins la societat i, en 
definitiva, perque puguem donar un cop de timó a aquesta 
Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr Quetglas, per part del Grup Parla

mentari CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En primer 1I0c i com a qüestió previa jo voldria dir al 

Sr. Serra que aquesta Comissió, la sol· licitud de configura
ció d'aquesta comissió no neix de cap enfrontament perso
nal. Per part nostra, aquesta sol· licitud de Comissió d' Inves
tigació ve determinada pel fet que el Grup Parlamentari té 
notícia que existeixen una serie d'irregularitats que fan acon
sellable la seva investigació. El que es va produir després 
quant a desqualificacions personals, no em pertoca a mi 
justificar-ho perque jo personalment no vaig desqualificar -
ningú. 

Nosaltres també varem proposar, en segon Uoc, Sr. Se
rra, voste ho sap i ho vull dir davant el PIe, a la Comissió 
que aquestes conclusions es redactassin mitjanc,:ant una Po
nencia, perque probablement n'haguéssim tret algunes coses 
positives que efectivament s'haguessin pogut votar en comú 
i d'alguna manera haguessin donat un aspecte més positiu 
a iniciatives parlamentaries que poguessin redundar en be
nefici de totes les institucions. 

1 dit aixo, comenc,:aré aquest tom de defensa de les con
clusions que conjuntament presentam els Grups Parlamenta
ris SOCIALISTA, PSM-EEM i el nostre Grup del CDS, su
bratlIant el seu caracter objectiu, desapassionat i fonamentat. 
Totes les nos tres conc\usions es basen en fets que ha pogut 
constatar la Comissió d'Investigació al llarg deis seus treballs, 
no s'hi aventuren hipotesis, no es dóna cabuda a exagera
cions, soIs es fa referencia a fets documentats. Actuacions 
de legalitat qüestionable han quedat exc\oses quan no apa
reixen sustentades indubtablement per proves documentals o 
declaratives, malgrat podria haver-hi el convenciment moral 
de la seva existencia. 1 cal considerar que hagués estat lícit 
entrar en aquest tipus de consideracions, al cap i a la fi aixo 
són conclusions d'una Comissió política i per tant valorati
va, i no un Tribunal de Justícia. En definitiva, el veredicte 
darrer, el darrer Tribunal de Justícia, el té el gran jurat de 
la ciutadania. 

Vull insistir en deixar ben ciar que cap qüestió personal 
no mediatitza aquestes conclusions. Hem valorat unes actua
dons, un comportament, uns fets que prenen una dimensió 
transcendent quan són analitzats a la llum del que ha de ser 
l'obligada subrnissió deis poders públics a la Llei dins un Estat 
de Dret. Cap animadversió personal, d'altra banda inexistent, 
ni cap apriorisme no han influ"it en l'elaboració d'aquestes 

conclusions, i és per aixó que aquest Vot Particular és de
fensat per tres Grups Parlamentaris distints que ostenten dios 
aquesta Cambra la legítima representació política de la ma
joria del poble de les Illes Balears. 

ll!structura de les nostres conclusions ha quedat ben pa
lesa en la seva lectura. En primer 1I0c, la constatació de fets, 
fets incontrovertibles sobre els quals no hi cap la discussió. 
Una segona part on es valoren aquests fets a la llum de l'or
denament jurídic i de l'etica política. No es fan valoracions
sobre frau o culpabilitat, aixo és tasca que pertocaria als Tri
bunals de Justícia. 1 una tercera part, a manera de 
recomanacions de la Comissió sobre el compliment de les 
formalitats adrninistratives, com a garantia basica per als ciu
tadans en les seves relacions amb els poders públics per tal 
d'assegurar que fets com els que aVlli tractam i que varen 
motivar la decisió majoritaria de la Cambra d'iniciar aques
ta investigació no es puguin tornar a produir mai més dins 
la nostra Comunitat. 

Poc s'ha d'afegir a allo que ja hem sentit sobre la socie
tat Mallorca Hotel S.A. En primer 1I0c, ens trobam davant 
vulneracions flagrants i evidents de la legalitat en materia d'in
compatibilitat i d'abstenció, il·legalitats que per elles soles ja 
justificarien la reprovació del Conseller. Pero, a més, hem 
de fer una consideració valorativa amb més contengut polí
tic. I.:expedient del qual parlam va ser el que més rapida
ment es va tramitar enmig de l'enorme nombre de sol·lituds 
que provoca l'anunci de mesures més restrictives per a noves 
!;;onstruccions turístiques. Tretze dies foren suficients per des
patxar aquell expedient. En aquella epoca els expedients so
lien tardar un temps superior als .dos mesos per ser resolts, 
són dades que figuren a les mateixes informacions de la Con
selleria remeses a la Cornissió. Justament la promoció on el 
Sr. Cladera té els seu s interessos empresarials és la que més 
via fa a tramitar-se i, a més, la vig11ia de la promulgació d'una 
normativa més restrictiva que hagués impossibilitat la seva 
realització, normativa que, com tothom sap, va promulgar 
el mateix Conseller CIad era. No és estrany que l'empresari 
Cladera t~ngués coneixement de les intencions del Conseller 
Cladera i logicament frissas. 

És ben ciar que davant la Conselleria de Turisme no tots 
els ciutadans són iguals. I.:empresari Cladera, les seves em
preses i les deis seus socis tenen preferencia de paso Ningú 
no ha dit que el retard en la publicacio del Decret de 22 d'oc
tubre es degués a que s'esperava l'aprovació d'aquests i d'al
tres expedients o d'alguns altres, que s'esperava que altres ex
pedients tenguessin -d'altra banda- temps d'entrar a la 
Conselleria abans de la seva entrada en vigor, ningú no ho 
ha dit, pero no es pot negar que concorren les circumstan
cies escaients perq~e qualcú ho hagi pensat. Jo vaig tenir 
l'ocasió de parlar amb un hoteler modest, d'aquells que feia 
mesos, des de l'estiu passat, esperava i desesperava la seva 
autorització previa. Comentava que encara que la seva apor
tació a I'oferta turística del nostre país era petita i que no 
havia contribui"t de cap'manera al recent «boom» d'aquesta 
oferta, ell estava disposat a comprendre que des de la Con
selleria de Turisme es posas sin tots els entrebancs per limitar 
l'oferta i que I'Administració s'aferras a I'emblanquinat -dic 
la seva propia expressió-, és a dir, fos exageradament es
tricte per denegar una autorització o minimitzar el creixe
ment. Ell ho entenia i estava disposat a acceptar-ho, pero 
el que no acceptava de cap manera era que es fes sin parts 
i quarts, que mentre a eH li pertocava esperar i esperar, expe-
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dients replens d'irregularitats, com el de l'Hotel Bonsai eren 
admesos i aprovats. 

El del Bonsai és simplement un expedient il·legal, i ho 
afirma l'autoritat que fa un informe del Col·legi d'Arquitec
Ú!s sobre l'incompliment de la normativa turística d'aquest 
projecte, que assenyala no menys de tretze incompliments le
gals o reglamentaris i no és tracta de qüestions de detalls 
o intranscendents, són incompliments greus els que assenya
la l'informe del Col·legi d'Arquitectes: superfície insuficient 
pel nombre de places declarades, excés de places reals pel 
nombre deIs metres quadrats disponibles i incompliment de 
la normativa contra incendis, aixo només per destacar els més 
espectaculars, entre molts d'altres. No cal fer més comenta
ris sobre aquest expedient, sinó que el promotor del projecte 
és un soci del Conseller Cladera i que I'expedient va entrar 
a la Conselleria justament el dia abans, justament el dia abans 
de la publicació del nou Decret. Un dia més i ni tan sois 
amb la benevolencia amb que va ser considerat hagués po
gut prosperar. Aquell modest hoteler tenia tota la raó del món 
per sentir-se indignat, per cert que el seu expedient encara 
no s'ha resolt ni tan sois li han comunicat quines possibles 
deficiencies hauria d'esmenar. 

Tercer expedient irregular. CAjuntament de Santa Mar
galida és convidat a participar en un concurs, concurs que 
guanyara i obtendra una subvenció, 10 milions de pessetes, 
que per llei eren reservats a empreses. No solament discrec
cionalitat, sino discreccionalitat contra la llei, és a dir, pura 
i simple arbitrarietat. Cal dir que és a Can Picafort, munici-

- pi -de Santa Margalida, on el Conseller Cladera té els seus 
interessos privats empresarials. Cal insistir que la desviació 
de fons és encara més greu ja que s~empara en una il·legali
tat en I'adjudicació? Cal assenyalar que es va atorgar la sub
venció sense cap mena de projecte, contravenint les bases del 
concurs? Cal demostrar la discriminació que varen sofrir al
tres municipis que no pogueren concursar simplement per
que varen ser respectuosos amb la llei? Cal recordar la de
claració de l'ex-batle de Santa Margalida ·davant la Comissió, 
en el sentit que va ser el mateix Conseller qui li va dir que 
es presentas en aquest concurso 

A un expedient com el de Laghotel SA., que la majoria 
de la Cornissió no va acceptar que fos dictaminat també pel 
Col·legi d'Arquitectes, queda pales d'una manera evidentísi
ma que s'han omes dos informes tecnics de supervisió, un 
correcte, negatiu, el dia abans de les eleccions autonomiques, 
anul·lat i corregit per un altre positiu, incorrecte emes una 
setmana després de les eleccions, on s'autoritza una amplia
ció sense disposar deIs metres quadrats en les condicions ur
banístiques exigides per la lIei. Quina va ser I'esmena de de
ficiencies que es va woduir aquests dies i que va fer que 
l'informe canvias? Cap, a no ser que un resultat electoral ten
gui alguna influencia mesurable en metres quadrats. 

No importa comentar amb detall els expedients irregu
lars que afecten els interessos pro pis del Conseller o deIs seus 
socis. Hem de destacar que la Comissió ha pogut detectar 
-ho ha explicat de manera detallada el Diputat Sr. Serra
a l'expedient de l'Aparthotel Club Po//eflSa una contradicció 
entre la documentació oficial aportada i la declaració del 
Conseller Cladera davant la Cornissió. O bé existeix una fal
sedat a un document públic o bé el Conseller no va declarar 
la veritat a la Comissió. 1 no es tracta d'un tema menor, es 
tracta ni més ni menys de si el Conseller sabia o no que la 
seva mateixa empresa tenia part o no dins aquesta promo-

ció, és a dir, si hi havia o no causes per a I atJ~;telllci6 b(il! 
Conseller en aquest expediento 

La Conselleria de Turisme té un funcionament 
fic. Molts d'expedients s'informen verbalment, no es 
ta una cosa tan seriosa, tan seriosa pel mateix fet que 
fe pública, com són els registres i les dades d'entrada i 
da de documents; els certificats d'infrastructures de ve~:aQesl l.t 
sí i de vegades no, en funció de criteris d'oportunitat 
ment subjectius. Ens demanam, perque creim que és 
demanar-nos-ho, si aquest funcionament caotic no és tan 
de la inoperancia i incapacitat d'organitzar les coses bé coD! 
de la conveniencia de mantenir una organització descontro . 
lada que afavoreixi la discreccionalitat d'actuacions -aques 
sí, aquest no, aquest ara, aquest altre més tard- que en de< 
finitiva és allo que hem pogut constatar. 

Jo voldria oferir als Srs. Diputats una reflexió abans que 
manifestem la nostra opinió de manera definitiva mitjan~an 
el vot, i aquesta reflexió és la següent: Volem que les ilTegu! 
laritats, els favoritismes, la discreccionalitat injustificada, l'ar;: 
bitrarietat, les anomalies procedimentals constitueixin el mode 
habitual d'actuació de la nostra Administració Autonomica1 
Podem considerar correcte que el Consellér de Turisme, res
ponsable de la política de prom oció davant l'exterior, davant 
els tour-operadors, s'identifiqui amb una determinada cade
na, amb una determinada marca i amb una determinada zona 
turística? No és exactament aixo, que amb no massa fortuna 
semantica en deim tercermundisme? No és aixo més propi 
d'una republica bananera que d'un país democratic, d'un ar
xipelag deis més prospers del món integrat a un estat euro
peu· i modern? 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el respecte escrupo
lós a les formes, fins i tot als formulismes i als formalismes 
no és només una obsessió patologica deIs burocrates. La seva 
existencia respon, al contrari, a criteris més elevats i demo
craticament imprescindibles. EIs controls interns i externs són 
instruments que garanteixen la defensa deis drets deis ciuta
dans davant els abusos deis poders públics, són instruments 
per limitar l'arbitrarietat en que aquests poders caurien, i de 
fet ho intenten constantment, si no existissin formes i meca
nismes de control. EIs Estats democratics consideren tan im
portant la defensa d'aquests valors que sacrifiquen fins i tots 
bones dosis d'eficacia a l'Administració pública. I.:Adminis
tració té reglaments, interventors, procediments estrictament 
regulats i tota casta de control s que indubtablement minven 
la rapidesa de la seva activitat, pero tots aquests entrebancs 
són un preu que els sistemes democratics estan gustosament 
disposats a pagar en defensa d'un bé juríricament, política
ment i eticament superior: la salvaguarda de les garanties deIs 
ciutadans. Una Administració sense controls no és més efi
cient, simplement atorga patents d'acords a I'administrador 
perque faci i desfaci en benefici propi i en perjudici deis ciu
tadans. 

Així, ido, la manca de respecte a les formalitats admi
nistratives no pot ser despatxada com la reacció natural del 
governant davant el rigor normatiu. Qui no sap governar de 
manera controlada, no serveix per governar en democracia. 
La violació deis procediments, a la llum de les regles del joc 
d'estats i sistemes democratics, és una violació directa de les 
garanties i deis drets fonamentals deis ciutadans davant els 
poders públics, i aixo és una qüestio veritablement transcen
dental. 

Demanam a la Cambra la reprovació del Conseller Cla-

l 
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dera. Es una sol· licitud greu, transcendent fins i tot, pero 
que té, ho record una vegada més, la forc;a moral de venir 
sustentada per tres Grups Parlamentaris que representen le
gítimament la majoria deis ciutadans de les nostres illes, i 
aquesta és la vertadera lectura política del resultat d'aquesta 
Cornissió. 

Moltes gracies. 

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

raula el Diputat Sr. Joan Nadal. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sres. i Srs. Diputats. 
Hem arribat a la conclusió deis treballs de la Comissió 

d'Investigació creada per aquest Parlament per dictaminar so
bre les activitats públiques i privades del Conseller Cladera 
i els treballs de la Cornissió s'han desenvolupat amb una certa 
tensió i revoltats d'acusacions de dilació, de voler retardar 
els temes, de voler tenir en entrebanc el Conseller Cladera, 
afectada la seva honorabilitat d'una forma pública. I en aixo 
jo vull ser completament rigorós. No és així, no ha estat mai 
així, mai no ha estat la voluntat del Grup SOCIALISTA ni 
crec que deIs altres Grups que han format part de la Comis
sió voler allargar aquesta Comissió, sinó que ens hem trobat 
amb infinitat d'expedients, infinitat d'expedients complexos, 
dificultosos molts d'ells, on s'havien d'estudiar no només es
criptures i documents, sinó projectes, plfmols i molta trami
tació administrativa. Aixó n.a allargat les feines de la Cornis
sió d'una forma importánt, ha allargat la feina de la Comissió 
la compareixenc;a de moltes persones, uns funcionaris, uns 
a1tres amb carrecs polítics -persones particulars, no, perque 
no han vegut- pero tota aquesta feina ens ha dut a unes 
conclusions, conclusions que hem presentat signades pels tres 
grups poHtics de l'Oposició i que aquesta firma conjunta, 
des del nostre punt de vista, no significa en absolut l'adhe
sió a postulats maximalistes. No crec que aquesta firma con
junta hagi servit per augmentar el volum de les conclusions, 
per augmentar el volum de les constatacions que reflectim 
en el document, sinó que crec que més bé ha servit pel con
trari, per rebaixar. Han servit per rebaixar perque tots els 
Grups hem exigit estar al cent per cent practicament d'acord 
amb el que es reflectia en el document. 

No hem admes postures de Grups on es podien tenir 
dubtes sobre els temes, on hi podia haver apreciacions sub
jectives de qualque Diputat o de qualque Grup, sinó que hem 
anat a una redacció acceptada pels membres que l'hem sig
nato En aquest tema, per tant, vull ser claro Des del nostre 
punt de vista, les conclusions que es presenten són unes con
clusions demostrades, són unes conclusions clilres, contun
dents, no tú ha interpretacions subjectives, són purament I'ob
jectivació de fets que al nostre parer, podem anar equivocats, 
pero al nostre parer són el que ha succdt. No som un Tribu
nal de J ustícia, per tant nos al tres no dictam sentencia, no
saltces deim la nostra interpretació del que ha resultat aquesta 
Comissió d'Investigació. 

Jo podria ara repetir els arguments que els Diputats que 
m'han precedit en l'ús de la paraula han utilitzat abans de 
mi, peró seria un efecte purament repetitiu. El Secretari de 
la Mesa ha lIegit quines són les conclusions, jo no vull insis
tir sobre el tema, pero vull fer una reflexió global. Per que 
s'ha arribat a aix.ó? 

Jo crec que tú ha hagut una falta de rigor dins la Con
selleria, hi ha hagut una falta d'escrupolositat en el tracta
ment deIs temes que han revoltat tot el plantejament deis de
norninats Decrets Cladera deis 30 i deIs 60 metres. Es crea 
una dinamica que produeix. un efecte en cadena de sol·lici
tuds d'autoritzacions i basant-se en aixó comenc;a ja tota una 
serie de moviments que provoquen que es donin expedients 
en dos dies, que no surtin expedients, que hi hagi expedients 
a1s quals se'ls reclama escrupolosament tot un certificat d'in
frastructura i expedients a1s quals se'ls a11ibera d'aquest cer
tificat. Aixó és una constatació que reconeixen els carrecs po
lítics que compareixen davant la Cornissió; hi ha expedients 
-i figura a la documentació que se'ns va acompanyar- als 
quals no se'ls exigeix cap justificació deIs serveis mínims d'in
frastructura, és el cas que s'ha parlat aquí abans del Club 
Europa, ciutat de vacances Club Europa, que es concedeix 
en dos dies i d'una forma que realment ens sorpren a tots, 
perque és una instancia feta en mig foli escrit a ma, aquesta 
és la sol·licitud d'una ciutat de vacances de 1.000 places. Real
ment és sorprenent, és sorprenent perque no és logic que es 
doni amb aquesta lIeugeresa. 

Hi ha un tema que desgraciadament és incontrovertit, 
que és el tema de Mal/orca Hotel, on hi ha, des del nostre 
punt de vista, un incompliment clar de la \lei de Procedi
ment Administratiu i de la Llei de Regim Jurídic de I'Admi
nistració de la Comunitat Autónoma. El Conseller s'havia 
d'haver abstes en el coneixement d'aquest tema, la lIei és cla
ra, ho diu. La seva societat podia presentar-se a aquest tema, 
podia sol·licitar també I'autorització previa per poder cons
truir un hotel, el que no podia el ConseIler era informar-ho. 
El Conseller havia d'abstenir~se i ho havia d'haver passat als 
restants membres del Govern, al President del Govern per
que acordas quin era el membre del Govem que havia de 
dictaminar sobre aquest tema. Aix.o no s'ha fet i, clar, da
vant els altres Diputats, davant I'opinió pública, el ConseIler 
apareix. com a jutge i part, ell és part i jutje si el seu expe
dient es troba o no en condicions. Jo vull dir aquí una cosa: 
dins l'expedient no hem trobat cap constatació de que no es 
trobi en condicions, pero el Conseller no pot ser jutge i part, 
el Conseller comet una imprudencia -per dir-ho amb parau
les suaus- una imprudencia molt seriosa en el tema de Ma
llorca Hotel. No es pot ser jutge i part. 

Es comet la mateixa iniprodencia amb I'Hotel Bonsai, 
es continua incomplint la Llei de Procediment Administra
tiu d'una forma clara, no crec que en l'incompliment de I'ar
ticle 20 de la Llei de Procediment Administratiu hi hagi pos
sibles interpretacions, com ha dit abans el Diputat Serra, crec 
que I'article 20 és molt clar i no permet, a més, interpreta
cions. A I'Hotel Bonsai li falten metres, i aquesta és la reali
tat, i aquesta és la realitat que diu el Col·legi d'Arquitectes 
de Balears, li falten metres i no es podia donar l'autoritza
ció. Nosaltres no hem anat a canar, pero hi ha un certificat 
del Col·legi d'Arquitectes de Balears que diu: aquesta auto
rització previa no es podia donar perque falten metres per 
a les places que figuren al projecte. Aquesta és la situació 
i, a més, el propietari és soci del Sr. Cladera. 

A mi, el tema de ÚIghotel em deixa molt sorpres. Com 
que no hem aconseguit durant tot el temps que ha durat la 
Comissió una explicació, no hem aconseguit que ens digués
sin per que s'anul·la un certificat de I'arquitecte i per que 
aquest arquitecte set dies després fa un altre informe positiu, 
sense que dins l'expedient hi hagi cap documentació que pu-
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gui facilitar la comprensió d'aquesta variació a I'expedient, 
si el ConseUer té responsabilitat havia d'haver cessat imme
diatament l'arquitecte, l'havia d'haver expedientat immedia
tament. Com és possible que un tecnic faci avui un informe 
negatiu i set des després, sense que l'expedient sigui modifi
cat, sense que s'hagi corregit cap deficiencia, perque no se'n 
manifesta cap, faci un altre informe dient el que vaig dir fa 
set dies, no val per a res, ara es pot donar I'autorització? 
Aix6, Sr. Conseller, Srs. Diputats, jo entenc que no és ac
ceptable. 

La subvenció a l'Ajuntament de Santa Margalida és un 
tema que també és de mala organització, del mal funciona
ment de la Conselleria, perque fins i tot és mal muntat, fins 
i tot és mal muntat perque si haguessin fet una transferencia 
d'aquest capital d'una partida a una altra, hagués cobert voste 
l'expedient i no ho fa, voste dóna 10 milions a un ajunta
ment en una partida que només pOl anar a empreses i se'n 
temen, arnés, se'n temen perque aquesta subvenció no es paga 
fins al cap de dos anys per dificultats dins els organismes 
de control financer del Govern. No es pot donar una sub
venció a un ajuntament, un ajuntament no és una empresa, 
no li poden donar una subvenció d'una partida que va a em
preses privad es. 

Sr. Conseller, nosaltres creim que voste ha fet una ac
tuació imprudent, una actuació a la qual ha faltat l'escrupo
lositat exigible a un membre del Govern, que ha incomplit 
reiteradament la normativa vigent en aquests temes, que la 
Conselleria no pot ser així perque fa una sensació de falta 
de control i de falta d'aplicació d'una legalitat a la qual tots 
els ciutadans tenen dret a saber que se'ls aplica de la matei
xa manera. Cree que els expedients hem relacionat són expe
dients que tenen unes mancances grosses, a qua-si tots falten 
els inform.es tecnics, el que s'ha dit abans de l'oralitat és un 
tema que succeeix dins practicament tots els expedients que 
han arribat a les nostres mans, no hi ha informe d'arquitec
te, ni positiu ni negatiu, la infrastructura s'aplica a uns i no 
s'aplica a uns altres, aix6 ha va reconeixer el mateix Director 
General de la Conselleria. Nosaltres creim que no és accep
table, que aquests temes són dolents per al Govern, són do
lents per a la Conselleria, són dolents per a la Comunitat 
i són dolents per a tots els ciutadans, creim que les resolu
cions que hem presentat són estrictes, estrictes i de qualque 
forma profundament meditades per no sobrepassar en abso
lut l'anhlisi objectiva deIs fets que hem vist al llarg d'aquests 
vuit mesos i, per tant, les resolucions que es presenten són 
l'ogiques després d'aquesta Comissió d'Investigació. 

La resolució que presenten els tres Grups acaba dema
nant la reprovació del Conseller per a aquesta actuació. La 
nostra resolució, Sr. Conseller, és una reprovació política, no 
hi ha personalisme de cap tipus, i voste ho sap, hi ha una 
pura i exclusiva actuació política, creim que no ha volgut o 
no ha sabut controlar la seva Conselleria i creim que per aixo 
es pot demanar al Parlament la seva reprovació política. Sr. 
Conseller, nosaltres creim que les resolucions presentades 
s'ajusten purament i exclusivament a la realitat deIs fets deIs 
quals la Comissió ha tengut coneixement. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Portaveus de Grups que vulguin intervenir per fixar po

sicions o en replica? 
Voste ha demanat la paraula o no ha demanat la pa-

raula, Sr. Salgado? 

EL SR. SALGADO I GOMl LA: 
No, Sr. President, és que voste ha dit Portaveus que vul

guin intervenir per fixar posicions o replica. Jo volia aclarir 
que per fixar posicions, no per replica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. Jo deman als Portaveus que estiguin atents al 

debat, perque he demanat qu i volía intervenir i ningú ha di t 
res. Té la paraula, per part del Grup M IXT, el Portaveu Sr. 
Caries Ricci. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Per fixar posicions, soIs vull dir que votarem en contra 

d'aquesta pro posta i que l'explicació s'ha donat en la defen
sa de la proposta de la Comissió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ricci. Per part del Grup Parlamen

tari d'UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel Pasqual. Si 
no funciona el micrMon n'hi duran un altre. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo voldria dir, en principi, el mateix que ha dit el Dipu

tat Sr. Ricci. Com que tot espanyol i en aquest cas tot ba
lear i tot malIorquÍ és innocent mentre no es demostri el con
trari, nosaltres precisament creim que la carrega de la prova 
de la culpabilitat en aquest cas del Conseller Cladera és per 
als qui acusin, i en aquest cas constitueix aquest document 
que han presentat els tres Grups, en aquest cas el CDS, el 
PSM-EEM i el SOCIALISTA. Nosaltres intentarem demos
trar que les asseveracions que han fet no s'ajusten a la reali
tat i, per tant, demostrarem, intentarem demostrar que no 
hi ha proves que el Sr. Cladera hagi actuat amb discreccio
nalitat i, per tant, nosaltres votarem en contra. 

Una cosa sí vull dir per fixar posicions sobre dos temes, 
perque no els tocan quan parlen de la defensa del dictamen 
de conclusions de la Comissió. Una es refereix a les incom
patibilitats. Una de les conclusions que presenten els tres 
Grups és que aquest Parlament ha d'escometre una lIei d'in
compatibilitats d'alts carrecs de la Comunitat Autonoma. No
saltres evidentment estam d'acord amb aixo totalment i ab
solutament, tant és així que el Diputat que parla, a una Junta 
de Portaveus de fa cinc o sis mesos va proposar que des de 
dins aquest Parlament i per unanimitat de tots els Grups, 
perque no fos un Grup sol que ho proposas, es fes una Po
nencia a pro posta de tots i es comenc;as aquesta lIei. Que 
jo recordi, únicament el Grup Parlamentari del PSM va dir 
que era una pro posta interessant i els altres Grups varen do
nar la callada per resposta. Aleshores nosaltres creim que s'ha 
de fer la Llei d'Incompatibilitats, pero no com a conseqüen
cia d'aquesta investigació, sinó senzillament perque fa falta 
una llei d'incompatibilitats. 1 també he de dir que amb les 
incompatibilitats que avui són regulades per les lIeis de l'Es
tat, en aquest cas, que són subsidiaries de les que es poden 
fer aquí, nosaltres tenim un cos legislatiu més que suficient 
per determinar les incompatibilitats de ConselIers, de Dipu
tats, d'alts carrecs i restants persones d'aquesta Comunitat 
Autonoma. 

La segona qüestió a la qual volia fer referencia i que 
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t tánJ,poc no tocaré després és el punt 3 de les propostes de 
olució deis tres Grups, que fa referencia a la incomparei

xenca d'un ciutada davant la Cornissió. Diu que es valora 
• hegativament aquesta incompareixen~ del ciutada Sr. Miquel 

€odola i Camps, i nosaltres -volem dir que ens hagués agra
dat que hagués vengut aquest senyor, el que passa és que 
no el podem obligar, perque els ciutadans no són obligats 
a venir a requeriment d'una Comissió Parlamentaria, i jo vull 
recordar que aquest ciutada no actuava en aquest cas com 
a President d'una associació d'hotelers, actuava com a un ciu
tada propietari d'unes accions determinades i no com a Pre
sident. 

Per consegüent, no podem valorar negativament perque 
valorar negativament aixo és valorar que qualsevol ciutada 
ha de venir aquí, li agradi o no li agradi, quan segons les 
lleis vigents no té perque fer-ho. 

Moltes gracies. 

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

el Diputat Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Honorable ConselIer. 
El Grup Parlamentari AP-PL vol fixar la seva posició 

davant els vots particulars amb les següents bases. Al punt 
I.-l -es tic parlant deIs vots particulars-, la sol· licitud 
d'autorització previa per a la constrúcció d'un hotel de 450 
places i 72 apartaments de 108 places, presentada per la so
cietat Mal/orca Hotel S.A. va arribar a la Conselleria de Tu
risme completa en la seva tramitació, sense que li faltas cap 
detall, com de fet ha reconegut la Comissió d'Investigació 
quan no ha denunciat aquest extremo Si a aixo s'afegeix que 
el projecte era, com pocs deis presentats en aquests moments, 
extremadament generós en la relació superfície del solar-places 
sol·licitades, 42,6 metres quadrats per plar;a, és perfectament 
normal que s'autoritzas en el termini de 13 dies. 

Referent al punt 1.-2, Hotel Bonsai de Can Picafort, 
aquest expedient sí que va haver d'esmenar deficiencies en 
el període de la seva tramitació. A la sol· licitud presentada 
dia 21 d'octubre del 87, se li va contestar en data 28 d'octu
bre del 87 que havia d'esmenar deficiencies i complementar 
documentació, la qual cosa va fer dia 13 de novembre i va 
ser novament requerit dia 11 de desembre i ho va esmenar 
dia 22 de desembre del 87. En aquest moment li va ser con
cedida l'autorització previa dia 13 de gener del 1988. 

Pel que fa a aquest expedient ens fan notar que com 
a molts d'altres no hi ha informe escrit sobre l'adequació tec-.. 
nica i jurídica del projecte a la normativa exigible, peró el 
que no hi ha és precisament cap normativa que exigeixi I'exis
tencia d'aquest informe escrit, raó per la qual no es troben 
els projectes estudiats perla Comissió. 

Referent al dictamen emes pel Col·legi Oficial d'Arqui 
tectes de Balears ho va fer sobre el projecte inicialment pre
sentat, i aixo no ho ha dit ningú, i no sobre el projecte recti
ficat, que hi ha un projecte rectificat. 1 al dictamen ens diuen 
que existeixen incompliments al projecte de I'Hotel Bonsai, 
i reiteram el nostre criteri totalment sense fonament per les 
següents raons: 

A I'apartat a), és evident que la Conselleria no practica 
medicions deIs solars i a I'estudi d'un expedient s'ha de fiar 

del certificat firmat per facultatiu competent i visat pel seu 
Col·legi corresponent, en el qual els acredita que aquest so
lar té una superfície de l.305 metres quadrats . 

Pel que fa a que els locals comercials tenguin tan soIs 
excés des de I'exterior, aixó no és ver, senzillament no és ver, 
ates que es comuniquen amb I'interior de ]'establiment a tra
vés del porxo i de les escales interiors i, per la seva configu
ració i el grafíat dels usos que apareix al nou pHmol, sí po
den considerar-se aquests locals per a ús deis clients de I'hotel, 
de vegades compartits per altres persones que vagin a un es
tabliment de caracter públic com són els hotels. De fet, la 
generalitat deis establiments d'allotjament en funcionament 
ten en locals comercial s en el cos principal. 

Referent al nombre de places, hem de dir que s'ajusta 
perfectamental que preveu I'artiele Ir. del Decret 30/84 i prova 
d'aixo és el certificat de l'arquitecte redactor del projecte que 
obra I'expedient que el solar té una superfície de 1305 metres 
quadrats, suficient per a les 43 places projectades. En el pro
jecte basic que acompanyava la sol·licitud no es poden re
flectir més mesures de seguretat i protecció contra incendis 
que les que representen obres fixes en les instal·lacions de 
I'establiment, com seria, per exemple, I'escala d'emergencia, 
si bé és sabut que una escala de serveis pot complir aquesta 
missió, segons la normativa vigent, si al seu dia és deguda
ment compartimentada, coses totes les quals són objecte d'es
tudi detallat en la inspecció d'incendis una volta realitzada 
I'obra i abans d'atorgar el permís d'obertura, no a nivell 
d'autorització previa que s'atorga basant-se en el projecte 
basic. 

Per últim, referent a I'Hotel Bonsaí, aquest establiment 
mai no va ser dispensat expressament d'acreditar el compli
ment deis requisits mínims d'infrastructura prevists al Decret 
3787 del 70, que I'artiele Ir. apartat Ir. diu que «queden sub
jectes a les prescripcions d'aquest Decret sois els establiments 
hotelers i d'allotjament turÍstic amb una capacitat igual o su
perior a 50 places», quedant, per tant, automaticament dis
pensat I'Hotel Bonsai, que sol·licitava tan soIs 43 places. 

Passem al punt I.-3, ex.pedient de subvenció de 10 mi
Iions de pessetes al municipi de Santa Margalida. Abans de 
res, volem dir que no va ser aprovat pel Conseller de Turis
me, sinó pel Consell de Govern en Sessió Plenaria de 7 de 
novembre del 1985. Pel que fa que aquest ajuntament va re
bre indicacions de participar en aquest concurs, és cert, com 
tots els altres municipis turístics de les IlIes, als quals sempre 
s'avisava en reunions o particularment que acabava d'aparei
xer el Decret per a subvencions de millores en zones turísti
ques, i bona prova que les esmentades subvencions es conce
dien prioritariament als ajuntaments turístics per a obres de 
millores de I'entoro de les seves respectives zones, són les con
cedides el 85 a1s ajuntaments de les Salines, Muro, la de Santa 
Margalida que ens ocupa, el 86 als ajuntaments de Mana
cor, Fornalutx, Petra, Pollenr;a, Ferreries, el Mercadal, Cap
depera, i el 87 als de Sóller, Maó, Formentera, Capdepera, 
el Castell i Sant Antoni Abat, d'Eivissa. 

La subvenció de l'Ajuntament de Santa Margalida es va 
donar amb un sensible retard, pero no perque hi hagués di
ficultats, no perque hi hagués dificultats comptables per 
pagar-la, sinó perque, en tenir subvencions de caracter es
trictament finalista, l'Ajuntament de Santa Margalida es va 
retardar a presentar el projecte d'embelliment i millora al qual 
s'havia concedit la subvenció, fent constancia de tot aixo a 
l'expedient remes a la Comissió . 
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Al punt 1.-4, referent a l'expedient 110/87 de construc
ció d'un hotel a la parcel·la H.8 del centre d'interes turÍstic 
nacional Las Gaviotas, de Muro, en aquesta sol·licitud no 
es va requerir el compliment de minims d'infrastructura per
que no és exigible per a aquells establiments que es troben 
situats en un centre d'interes turÍstic nacional, segons la nor
mativa vigent. Referent a l'existencia a l'expedient de dos in
formes distints i contradictoris de l'arquitecte de la Conselle
ria sobre el compliment de la normativa exigible i en 
particular del Decret 30/ 84, analitzant aquest Decret és per
fectament possible que s'aportin 8 solars, encara que siguin 
de zonificació familiar, per al cómput de la superfície neces
saria, ates que aquest Decret, al seu article lr., apartat a), 
diu que per a la construcció d'un establiment sera necessaria 
una superfície en metres quadrats de sol edificable no infe
rior. Parla per tant de sol edificable, sense especificar el seu 
ús i diu, a més, que aquesta superfície pot estar constituida 
per un o més solars, sempre que la distancia minima entre 
ells no superi els 200 metres. eapartat b) del mateix article 
diu que el terreny no ocupat per la construcció haura de 
destinar-se a zona verda ajardinada i a instal·lacions que com
plementin l'oferta deis serveis d'allotjament a l'acció del pro
motor. El que queda ben clar és que la construcció de l'esta
bliment soIs es pot fer a un solar d'ús hoteler o turístic, com 
s'acompleix estrictament en el cas de l'hotel que tractam. 
Basant-se en tot aixo, el primer informe del tecnic arquitecte 
de la Conselleria com a document d'ordre intern en la tra
mitació, va ser posteriorment reconsiderat pel mateix arqui
tecte basant-se en la interpretació de la normativa que abans 
hem mencionat. 

Al punt 1.-5, l'expedient per Club Europa, s'addueix que 
I'expedient es va resoldre en dos dies, i aixo no és així, no 
és així i vos tes ho saben, a més. La majoría de projectes, 
a més es va explicar perfectament a la Comissió, jo també 
hi era, la majoria de projectes es presenten inicialment a la 
Conselleria per recaptar l'opinió de la mateixa Conselleria so
bre la seva viabilitat i qualitat, aquest és el sentit de la tan 
reiterada autorització previa que pressuposa la següent pre
gunta a l'Administració turística: Si construeixo aquest pro
jecte, em donaran permís d'obertura i funcionament? Moltes 
vegades el projecte intenta millorar-se i complementar-se de 
forma que do ni millor res posta a lanecessitat d'innovar i di
versificar I'oferta ja existent a la zona en que s'ubica. Molts 
de projectes sofreixen una serie de modificacions i millores 
abans de rebre I'autorització previa per suggerencies i indi
cacions de la Conselleria, que quasi sempre són ateses pels 
promotors. No és d'estranyar que deterrninats projectes, prin
cipalment els més importants per la seva capacitat, siguin rei
teradament discutits i millorats d'acord entre j'Administració 
i el promotor, i es presentin ultimats i amb tots els requisits 
que exigeix la seva trarnitació, de manera que puguin ser apro
vats irnmediatament. 

Quant al fet que no se li va exigir acreditació d'haver 
complert els mínims d'infrastructura, com bé sap la Comis
sió d'lnvestigació aquests mínims no varen ser exigibles a cap 
projecte durant la Legislatura anterior fins al mes de juliol 
del 87, i com que no s'exigia, la Conselleria no incomplia 
la normativa vigent ja que aquesta, per autoritzacions pre
vies de construcció, és la prevista al Reial Decret 1077 del 
77, de 28 de man;:, i a l'Ordre Ministerial de 24 d'octubre 
del 77. eautorització previa d'un aparthotel de 312 places pro
mogut per l'empresa Aparthotel Club Pollensa SA., a Pollen-

~a, el que va succeir aquí també és clar i és UV'''"U'"''''I4JlU.LI:;nll 

provat amb fe pública i mercantil. Dia 28 de maig 
es constitueix davant notari: La societat Aparthotel Club 
I/ensa SA., rnitjan~ant escriptura pública, a la qual 
la societat Mal/orca Hotel, que subscriu el 20070 del 
social; posteriorment, dia 17 de juny del 1987, vint dies de;:¡ 
prés, aquestes mateixes accions són venudes davant orredQ[ 
de comer~ a sis persones diferents. Queda clar, doncs, que: 
a partir de dia 17 de juny del 1987, Mal/orca Hotel queda: 
totalment desvinculada de qualsevol participació amb la so;,; 
cietat Aparthotel Club Pollensa. 

Rebutjam, per temerari, com hem dit al principi i cree 
que ha quedat clarament demostrat a la nostra exposició, tot 
allo que s'acusa el Conseller de Turisme, I'Honorable Sr. Jau
me Cladera, i sobre aquest Particular volem subratllar comí 
a recapitulació que no és cert que es percebi una falta de: 
forma important perque a molts d'expedients -acabo tot 
d'una, Sr. President- a molts d'expedients faltin els corres
ponents informes tecnics i jurídics per escrit. Per que hi ha
vi en de ser, si cap normativa no exigia la seva existencia? Ens 
diuen que s'aprecia discrecionalitat i arbitrari~tat en l'existencia 
d'informes previs d'infrastructura i ja hem dit que a la nor
mativa vigent, la del 77, no els exigeix a niveH d'autorització 
previa. Es insostenible també indicar que no s'han seguit es
crupolosament les normes generals sobre registres adminis
tratius, que en aquest cas correspondria dir: fins que un ex
pedient no es completi no es pot resoldre el següent, que ja 
s'ha presentat totalment complet. 

Es discreccional i arbitrari afirmar que hi hagi a la tra
rnitació un . ex€és d'informació oral, amb la q~al cosa tor
nam al primer punt de la necessitat que existeixin informes 
escrits que no hi ha cap norma que els exigeixi. 

1 per acabar, vull fer només referencia a un punt que 
sembla que preocupa moltíssim, i certament potser sigui preo
cupant, el compliment rigorós de la Llei de Procediment Ad
ministratiu. 'Si entram en la Llei de Procediment Adminis
tratiu, Sres. i Srs. Diputats, el Diputat qui els parla, en 
Comissió, va demanar al Sr. Cladera, i ho recordaran els qui 
eren presents, si hi havia entre els Diputats presents qualcú 
que tengués interessos directes o indirectes en empreses i ac
tivitats turístiques. En aquell moment em varen contestar que 
sí, no vaig continuar demanant, no vaig demanar noms, ja 
en parlarem. El que vull recordar, vull recordar molt concre
tament, perque el Diari de Sessions de vegades convé relle
gir~lo, que respecte d'aquest tema, en laseva intervenció, el 
Portaveu del Grup CDS deia, a la Sessió en que es va acor
dar la constitució de la Comissió d'Investigació, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfons, fixi posicions per favor. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Dos segons. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dos segons, no. Fixi posicions, no surti del tema. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Sr. President, moltes gracies. Volia dir que en aquell mo

ment va dir que aixo no era greu ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Volia dir, no ... 
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'. ,EL ,SR. SALGADO IOOMILA: 
í ::',~. Votarem que no, naturalment. 
(U "· 

jj¡ " 
,EL SR. PRESIDENT: 
" Continuant el debat... Sí, té la paraula el Sr. Conseller 

dl': Turisme, Sr. Jaume Cladera. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo crec que aquest Pie té o li podem donar un títol i 

és «Sa Canova, la qüestió personal i la Comissió d'Investi
gacÍó». Ningú d'aquest Parlament no pot negar que aquesta 
Comissió d'Investigació és la conseqüencia d'un enfrontarnent 
personal produi't per postures distintes sobre la Canova; nin
gú d'aquesta Cambra, amb honestedat, no és capac; de reba
tre aixo. Tant és així que, sorprenentment, un representant 
de I'empresa de la Canova ha vengut a escoltar-nos, cosa que 
crec interessan, perque demostra la seva preocupació pel tema. 

Els voldria fer unes reflexions sobre tates les coses que 
han dit vostes. Aquest debat és conseqüencia de postures dis
tintes entre la Conselleria de Turisme i qualque grup polític 
sobre la Canova, que jo no vull entrar a saber qui té raó, 
perque cree que el tema no és aquesto El que crec és que 
no pot ser que com a conseqüencia d'un enfrontament s'arribi 
a una qüestió personal, es continui' insistint en una qüestió 
personal i s'acabi convencent part d'aquesta Cambra perque 
es constitueixi una Comissió d'Investigació. 

I els voldria recordar els arguments que es varen utilit
zar en aquesta Cambra per convencer els Diputats que des
prés la varen votar. Eren concretament, resumint, cinc argu
ments. Deien, primer argument, l'article 20 de la Llei de 
Procediment Administratiu assenyala que l'autoritat o fun
cionari que tengui interes personal en l'assumpte que ha de 
resoldre s'abstendra d'intervenir i ho comunicara al seu su
perior, en aquest cas el Vice-president o el President del 00-
yerno Deia a continuació: pero aixo no és el meu greu, per
que aixo es podria quantificar com un lleuger equívoc o 
unasimple evitació d'un tramit enutjós, es referia concreta
ment al temade Mal/orca Hotel. 

Efectivament jo vaig compareixer abans de la constitu
ció d'aquesta Comissió i vaig explicar clarament quina era 
la meya participació a Mallorca Hotel -que, per cert, ho 
voldria recordar, no ve d'ara, ve des de I'any 80- i no és 
que hi tengui una mica més del 20070, no crec que sigui im
portant, pero només perque els de la Comissió vegin que no 
he filat prim, hi tenc exactament el 20%, no sé per que diuen 
una miqueta més del 20%, no crec que tengui la més míni
ma importancia, només és a veure per que els representants 
de la Comissió no es fixen en aquests petits detalls. 

Vostes han analitzat durant vuit mesos un munt d'expe
dients, entre ells el de Mal/orca Hotel, i resulta, com ha re
conegut el Sr. Nadal, que el projecte de Mallorca Hotel és 
perfecte, des del primer moment no han posat cap objecció 
al projecte de Mal/orca Hotel. Si partim de la base que la 
concessió de I'autorització previa és un acte reglat, que no 
és susceptible d'interpretacions, sinó que senzillament s'han 
de complir una serie d'objectius perque es doni una autorit
zació previa, és evident que aquesta autorització previa, si 
no l'hagués donat jo, l'hagués donat qualsevol persona ca
pacitada per donar-la, perque l'expedient, vostes mateixos, a 
la Comissió, reconeixen que és perfectament documentaL Per 

tant, no vull discutir si amb la Llei de Procediment Admi
nistratiu jo he tengut una actuació més o menys coherent, 
perque és entrar en un altre tema; el tema concret és que 
l'expedient de Mallorca Hotel és perfectament documentat. 

El segon tema que es va utilitzar com a argumentació 
basica per convencer aquest Parlament va ser: «He d'afegir 
-Ilegesc el Diari de Sessions- en relació amb l'Hotel Bon
sai que obren en el meu poder fotocopies de documentació 
expedida per la Conselleria de Turisme, la tenc aquÍ, on 
s'al·ludeix reiteradament la construcció d'una ampliació d'un 
hotel que no ha existít mai a Can Picafort, un hotel que s'am
plia abans de fer-se». Aquesta referencia ha sortÍt publicada 
als diaris -vos tes per ventura no s'han temut perque no és 
la seva carrega, que només he dut jo, jo sí ho he llegit
ha sortit publicada 32 vegades a un diari d'aquestes illes dient: 
S'acusa al Sr. Conseller de violar la Llei de Procediment Ad
ministratiu i d'haver concedit una ampliació a un hotel ine
xistent, aixo ha sortit 28 vegades. 

Resulta que vostes a la Comissió no parlen en cap mo
ment de I'ampliació de I'Hotel Bonsai, i jo em deman a veu
re per que no parlen de l'ampliació. Doncs senzillament per
que no hi ha tal ampliació, perque és un hotel de nova planta, 
i vostes supos que han comprovat que era així. 1 després, 
com que no hi ha hagut tal ampliació, han de trobar una 
alternativa a l'ampliació de I'Hotel Bonsai, perque si no, a 
veure que en feim de I'Hotel Bonsai, i demanen un dictamen 
al Col·legi d'Arquitectes, pero no el demanen sobre el pro
jecte que ha esmenat les deficiencies, demanen el dictamen 
sobre el primer projecte que s'ha presentat a la Conselleria. 

Els torn a repetir l'historial de I'Hotel Bonsai, dia 21 
d'Octubre del 87 entra una petició d'autorització previa de 
I'Hotel Bonsai, dia 28 li contesten no compleix la normativa 
i que ha d'esmenar deficiencies i complementar la documen
tació. Esmena les deficiencies parcialment dia 13 de nove m
bre i dia 11 de desembre li tornem escriure un altre ofici dient 
que ha de continuar esmenant unes deficiencies que falten 
i les esmena dia 22 de desembre del 87. Per tant, aquÍ hi 
ha una variació de projecte i del que han enviat a demanar 
un dictamen és del primer projecte, no del darrer projecte 
rectificat, perque evidentment el Col·legi d'Arquitectes és im
possible que contesti determinades coses sobre el darrer 
projecte. 

Jo vuIl creure el que deia el Sr. Nadal, vull creure que 
vos tes han intentat ser objectius a la Comissió i que no han 
cercat jugar amb l'honorabilitat de les persones, pero hi ha 
coses que em fan pensar que no és exactament així. Dins 
la resolució que presenten diuen: «El projecte de l'Hotel Bon
sai va ser dispensat d'acreditar l'acompliment deis requisits 
mínims d'infrastructura». Senyores i Senyors, aixo no és ver. 
La llei de tramitació d'un expedient davant la Conselleria de 
Turisme diu c\arament que quan un hotel té menys de 50 
places no importa que compleixi els minims d'infrastructu
ra, per tant no hi ha cap motiu per haver-Io d'exonerar del 
compliment d'aquest Decret, senzaillament no tenia obliga
ció de complir-lo. 

El tercer punt que vostes varen votar per crear aquesta 
Comissió d'Investigació deia: «Voldríem, per exemple, ac\a
rÍr si s'han garantitzat els principis d'igualtat en la revisió 
del planejament del centre d'interes turístic de Calas de Ma
llorca». Jo partesc de la base que quan s'utilitza una argu
mentació per convencer un auditon és perque de qualque for
ma es té qualque prava i resulta que vostes, a les seves 



1326 DIAR! DE SESSIONS / Núm. 37 / 19 d'octubre del 1988 

resolucions, no fan ni menció del centre d'interes turístic de 
Cales de Mallorca. Jo crec que no és lícit utilitzar argumen
tacions per convencer un auditori que desconeix moltes de 
les coses de les quals ti parlen i que després resulta que aques
tes coses no tenen cap justificació posterior. 

Ef quart pun.t deia: «1 també la Comissió d'lnvestigació 
haun't de comprovar amb quins criteris i si són objectius els 
criteris amb que s'han aprovat dues dotzenes d'expedients, 
24 si la meya informació és correcta, entre els darrers 300, 
crec que 301, presentats a rel del «boom» que ha produi't 
el segon Decret». Respecte d'aquests 24 expedients, vostes no 
en fan cap referencia a la Comissió. 

Només voldria aclarir una serie de coses que encara que 
vostes diguin que les utilitzen de bona fe, i jo ho vull creure, 
les he d'explicitar perque almenys la seva bona fe pugui com
prendre tota la legislació en vigor. 

Fins al juliol de l'any 87 no es varen demanar decrets 
de mínims d'infrastructura a cap projecte, a cap ni un abso
lutament. Per tant, totes aquestes coses que vostes diuen de 
certificats mínims d'infrastructura, només en poden parlar 
a partir del juliol del 87 cap aquí. 1 per que no es demana
ven? Perque el Decret 37/87, que exigia el decret mínim d'in
frastructura va ser posteriorment desenrotllat en una Ordre 
de 24 d'octubre del 77, que, a l'article 12, diu que aquesta 
nova resolució que atorga l'autorització previa substitueix la 
mencionada al Decret 37/87. Aixo se'ls ha explicat a la Co
missió, el que passa és que vostes no han volgut profundit
zar en aquesta Ordre, no I'han volguda lIegir, és a dir, és su
ficientment justificat que si es vol activar la resolució 
d'expedients dins la Conselleria, aquesta era una fórmula. Vos
tes poden demanar: Per que després del juliol del 87 vostes 
comencen a exigir el mínim d'infrastructura? Per una cosa 
molt senzilla, perque ens comencam a veure desbordats i co
men<;am a considerar que hem de posar traves per a la tra
mitació deis expedients, perque si no arribarem a tenir una 
oferta massa exagerada. 

Per tant, de tots els expedients que han tractat vos tes 
ales seves conclusions i que han fet referencia al mínim d'in
frastructura, els vuIl dir el que segueix: El de Mal/orca Hotel 
és posterior al juliol del 87, té el mínim d'infrastructura, com 
vostes han reconegut; el Bonsai és posterior al 87, no té mí
nim d'infrastructura perque és exempt per la mateixa lIei; el 
Laghotel és anterior al juliol del 87, pero a més és exempt 
perque es troba dins un centre d.interes tuTÍstic i no té cap 
obligació de complir els mÍnims d'infrastructura segons la lIei 
vigent, i aquest altre del Club Europa es va tramitar abans 
del juliol del 87. 

Per tant, no hi ha cap contradicció en l'actuació de la 
Conselleria. La Conselleria, en la tramitació de la documen
tació, tracta exactament igual totes aquelles persones que pre
senten sol·licituds. També els vull dir una altra cosa i ha vaig 
explicar, no a la Comissió d'Investigació, sinó dos dies abans 
de la constitució d'aquesta Comissió. EIs vaig presentar una 
¡lista d'expedients que s'havien tramitat en menys de deu dies, 
una llista amplia, almenys de 30 a 40 expedients, que obra 
en aquest Parlament, i tots aquests expedients es tramitaven 
aviat perque aleshores no s'exigia el certificat d'infrastructura. 

En resum, Sres. i Srs. Diputats, jo puc admetre qualque 
cosa del que vostes diuen, jo puc admetre que tal vegada 
no he respectat la Llei de Procediment Administratiu per des
coneixement, pero sempre ha quedat ben ciar que era un acte 
reglat i que l'expedient de Mallorca Hotel era perfectament 

documentat. Ara bé, de totes les altres suggerencies 
clusions que vostes fan, realment no en puc admette 
finsal punt que en el cas de Mallorca Hotel vostes 
un document públic i no n'admeten un altre de ClOCtilrfióil 

públic, com si un professional pogués donar fet 
i un altre professional no en pogués donar. Aixo jo 
no és bo per a aquesta Cambra, ni és bó que una COlmi:s8¡~~ 
d'Investigació s'aIlargui vuit mesos, ni és bo el que df':í",;dliN~1 

Sr. Nadal quan deia: Sr. Conseller, nosaltres demanam l.a s~ 
reprovació i no hi ha res personal, és una cosa senzillamen 
política. 

Efectivament, vostes demanen la meya reprovació pet . -
oportunisme polític que jo els demanaria que pus mal :üo 
en facin ús; que vostes, en política pura, facin el que CQDS1-

derin convenient, pero que quan hi ha l'honorabilitat de. l~ 
persones, l'oportunisme polític queda molt gravat. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'obre tom incidental. Senyors que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la ¡5a· 

raula el Diputat Sr. Serra_ 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Ates que el tema de la Canova i també Son Real s'ha 

introduit per aquest Grup amb tota consciencia del que feien,Ci 
Sr. Ciad era, li volem reco]dar i reconeixer al mateix temps 
dos fets. Un, recordar que el tema de la Canova no va ser 
un debat Conselleria de Turisme-CDS, ja que el CDS és soci 
d'AP-PL i UM per urbanitzar la Canova, així de claro Pef; 
tant, també recordar que li hem demanat repetides vegades' 
que la Conselleria de Turisme revisi el Centre d'Interes Tu
rístic Nacional de la Canova per aturar qualsevol indici de 
possible urbanització a la Canova. Voste ho pot fer, aixo sí, 
com a Conseller de Turisme el pot revisar quan vulgui en 
aquesta direcció que li hem reclamat reiterades vegades. 

La seva compareixen<;a per explicar Mal/orca Hotel va 
ser interessant, important, pero sempre va ser posterior al 
Plenari en el qual havíem acordat 'crear la Comissió d'Inves~ 
tigació. Una llastima, una llastima autentica, ja que la veri
tat és que per ventura haguéssim pogut evitar certes coses.' 
Crec que és important intentar centrar molts aspectes pun-' 
tuals que avui 's'han dit aquí. Un és el del 20070, a mi em 
pareix llegir a l'excriptura de Mallorca Hotel que vosté té una 
mica més, pero deixem-ho en el 20%; quant a I'Hotel Bon
sai també li volem -nosaltres almenys, el PSM-EEM- ex
pressar clarament dues coses, creim que el Bonsai té dos in
compliments, dos clars, el nombre de metres.. per pla<;a i la 
qüestió de seguretat i protecció contra incendis, voste conti
nua no contestant aquesta qüestió. 

També pensam que és important continuar amb la nor
mativa legal, voste ens parla d'una ordre de la Conselleria 
respecte del Decret 3787 del 70, de 19 de desembre, pero jo 
així mateix li parlaré d'una altre, de l'Ordre Ministerial del . 
Govem de l'Estat Espanyol de 24 d'octubre del 1977, fins a 
quin punt hi ha compliment o no per part de la Conselleria 
d'aquesta qüestió, perque és ben evident que no és possible 
que s'hagin complit fins al juliol del 87 tot el que preveia 
el Decret 3787 del 70 i l'Ordre Ministerial de 24 d'octubre 
del 77, aixo és més que evident. 

Respecte del tema complex d'Aparthotel Club Pollensa, 
i 
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&4;; jo ja ho he dit a la intervenció, complex jurídicament 
H~JÚcament. efectivament tenim uns dubtes raonables, crec 
j erque les dates no encaixen, perque observam precipita
ció 'en la documentació en el sentit que els terminis legal
w.cpt establerts no s'han seguit, perque falta una junta uni
versal :de Mallorca Hotel que no s'ha fet, perque s'incompleix 
la-Uei de Transmissions Patrimonials i, ates que el document 
ve només per corredor de comen; i en aquest Parlament, de
sagradablement, en una passada Comissió d'Investigació va
ren tenir ja uns problemes greus amb documents fets per co
rrectors de comer¡; sobre unes empreses que en aquells 
moments hi tenia relació el Molt Honorable President de la 
Comunitat Autónoma, fa que vertaderament sigui un proce
diment que almenys ens fa dubtar raonablement d'aquest 
tema, mirant la paperassa. No és que a les conclussions deis 
tres Grups Parlamentaris haguem fet massa incidencia en el 
tema, peró creim que hi ha més dubtes de les raonables al 
respecte. 

En aquest sentit també reiterar -i aixó ho hem de dir 
perque ens obliga l'etica política- que nosaltres estam ab
solutament en contra d'haver tardat vuit mesos i absoluta
ment en contra de que qualque pic hagi paregut que s'atemp
tava la seva persona, ja que creim que aquest debat va molt 
més enIla d'aquesta qüestió. 

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

Portayeu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo entenc que en aquest moment hi ha dos torns oberts, 

el tom incidental obert per la interven ció del ConseIler, 
(Aplaudiments) i el tom de replica. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha replica. Ha fixat posicions i no ha entrat en 

replica ningú. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Segons jo vaig entendre de I'ordenació del debat que es 

Ya acordar a Junta de Portaveus, es va dir que després de 
les intervencions hi hauria repliques i contrarepliques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sens dubte, sí senyor. Em pensava que deia ara. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
AIeshores entrarem, com ha dit el Sr. President, di{ls el 

tom incidental obert per la intervenció del Sr. Conseller. 
Miri, voste diu que no vol discutir l'incompliment, el 

possible, el previssible, I'evident incompliment de I'article 20 
de la LIei de Procediment Administratiu. Bé, jo crec que és 
el tema exactament que volem discutir, és exactament la qües
tió que va fer que aquesta Comissió d'lnvestigació s'instru
mentas, es posas en marxa, i és una de les qüestions, en de
finitiva, que varen motivar la seva posada en marxa, perque 
realment, ja li he dit en el transcurs de la meya primera in
tervenció, és a dir, respecte de les normes procedimentals no 
és una qüestió que es pugui despatxar amb dues potades, 
dient que ja esta bé així, que en qualsevol cas s'hauria apro
Yat, el tema deis procediments és una qüestió realment im-

-

portant. 
La qüestió del Bonsai, aquí em pareix que hi ha una 

confusió important. Efectivament hi ha una documentació, 
és dins I'expedient encara, que fa referencia que alIó és la 
construcció d'una ampliació, voste i el seu Director General 
varen dir dins Comissió i abans de Comissió que es tractava 
d'un error, ho donam per bo, pero aixo no vol dir que el 
que la Comissió ha trobat en relació amb l'Hotel Bonsai 
s'hagi deixar de banda, és a dir, jo cree que, bé, jo no vol
dría en aquests moments sotmetre aquesta Cambra a una dis
cussió tecnica sobre I'incompliment o no compliment deis me
tres, voste diu que la Conselleria de Turisme no amida, no 
pren mides, jo li diria, doncs molt mal fet, Sr. Cladera. La 
Conselleria de Turisme hauría d'amidar i comprovar la reali
tat deis fets aportats en els expedients, aixó és una qüestió 
absolutament elemental que s'ha de fer. El Col·legi d'Arqui
tectes no va anar a amidar tampoc, simplement es va basar 
en la documentació que tenia, que era la mateixa que tenia 
aquesta Comissió d'lnvestigació i era la mateixa que tenia 
la Conselleria de Turisme, perque és la que ens va remetre, 
era exactament la mateixa, i el Col·legi d'Arquitectes en va 
treure unes conclusions, no hi ha metres suficients. Per que 
no va treure aquesta mateixa conclusió la Conselleria de Tu
risme, si era evident a la documentació? 

Li vulI dir una cosa, Sr. ConselIer: I'analisi, la peritació 
que va fer el Col·legi d'Arquitectes sobre I'expedient del Bon
sai, la va fer sobre I'expedient reformat, perque ho va fer so
bre I'expedient que voste va enviar aquí, que era tot I'expe
dient, que incloia les reformes, i ho va fer, per tant, sobre 
totes' les modificacions que hi havia hagut posteriorment a 
I'expedient, en cas contrari hauríem de pensar que voste no 
va enviar tota la documentació a aquesta Comissió, cosa que 
jo no cree. Per tant, el Col·legi d'Arquitectes va emetre el 
seu informe basant-se en l'expedient una vegada esmenades 
totes les deficiencies que Ji havia requerit la ConselIeria de 
Turisme i, arnés, així consta explicítament a l'informe del 
Col·legi d'Arquitectes on fa referencia al primer projecte i 
al segon projecte esmenat. Perque és explicítament invocat 
dins del Col·legi d'Arquitectes. Per tant, aquí, quan nosal
tres deim que I'expedient de I'Hotel Bonsai és un expedient 
il·legal i que aquesta il·legalitat és reconeguda pel Col·legi 
d'Arquitectes, ho feim en relació amb I'expedient definitiu, 
no ho feirn referínt-nos a l'esmena de deficiencies. Així consta, 
ja li dic. 

Qüestió d'infrastructures, efectivament, voste diu que es 
va dispensar del certificat d'infrastructura perque era menor 
a 50 places, així és recollit a les nostres conclusions, vulI dir 
que a les nostres conclusions hi ha una exposició de fets sen se 
cap mena de valoració, simplement recollint els fets objec
tius que es poden constatar, on diu que aquest expedient va 
ser dispensat deis requisits mínims d'infrastructura perque. 
afegeix, i aixó no ho ha afegit voste quan ho ha lIegit, per 
tractar-se d'una promoció de més de 50 places. Ho di u, ho 
diu a l'exposició de fets, vulI dir que nosaltres no criticam 
perque aquest expedient no hagi demanat la infrastructura, 
és independentment de la benevolencia amb que s'hagin ami
dat les places, que aixó és una altra qüestió. 

1 voste diu, finalment, que fins al juiiol del 87 el certifi
cat previ d'infrastructura no es demanava i a partir del juliol 
del 87, sí. Per qué? Per posar entrebancs, per posar traveso 
Aquí ja som davant una d'aquelles flagrants discreccionali
tats i arbitrarietats que jo reiteradament he denunciat en el 
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transcurs de la meya intervenció, és a dir, no es pot dir: i 
ara, per posar traves, a partir d'avui demanaré el certificat 
d'infrastructura. El certificat previ d'infrastructura o s'ha de 
demanar o no s'ha de demanar, i aixo ha de venir establert 
per la llei. Voste diu hi ha una Ordre Ministerial, una Ordre 
Ministerial, eh?, voste es refereix a una Ordre Ministerial, que 
jo no sé fins a quin punt una Ordre Ministerial és d'obligat 
compliment a una Comunitat Autonoma que té autonomia, 
aixo són coses, vull dir que és de dubtosa aplicació, és un 
instrument, és una Ordre Ministerial, és un Reglament, és 
una Ordre normativa que obliga l'Estat, pero en qualsevol 
cas, és igual. El que no es pot fer és, tenint aquella Ordre 
vigent, en un determinat moment no aplicar-la i a partir d'un 
determinat moment decidir que s'aplica per posar traveso 
Aixo, ja li ho he dit abans, em pareix tercermundista, no 
em pareix propi d'una Administració serios a, les lleis s'han 
de complir; si són vigents, s'han de complir j si no són vi
gents, no s'han de complir, i si es poden complir, s'han de 
complir sempre o no s'han de complir sempre, pero no aquest 
sí i aquest no. 

En la seva intervenció, que jo ho entenc, exculpatoria, 
no ens ha dit res de temes com el de Laghotel, d'Aparthotel 
o com el de Santa Margalida, que són qüestions realment 
transcendents i realment importants, i res no ens ha dit, en 
definitiva, sobre l'incompliment general de la normativa que, 
com ja li he dit abans, és requisit, és element imprescindible 
per a la garantia deIs ciutadans davant e1s possibles abusos 
deis poders públics. 

Res més, Sr. President. No em pertoca a mi, pero vol
dria, en nom del meu Grup i malgrat les circumstancies, do
nar la benvinguda al Diputat Sr. Cosme Adrover per la seva 
presencia aquí, que jo esper i desig que no sigui més que 
un símptoma del seu bon estat i de la favorable evolució de 
la seva salut i de la seva recuperació que tots desitjam molt 
rapida. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, el Diputat Sr. loan Nada!. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Sr. President. 
lo, Sr. Conseller, crec que tenim lectures indubtablement 

distintes deis papers i a mi de qualque forma en fa la sensa
ció que voste ens ha fet aquí una lectura parcial del temai 
que ha fet, a més, una lectura parcial del tema no dirigida 
als Diputats, no dirigida sobretot als membres de la Comis
sió que coneixem els papers. Aquesta lectura que voste ha 
fet anava dirigida a altres espectadors, al públic, a la prem
sa, pero no indubtablement als Diputats. 

El tema de Mal/orca Hotel, que voste pugui autoritzar 
o no pugui autoritzar, si incompleix la Llei de Procediment 
Administratiu o no la incompleix, que és una correcció se
cundaria, si l'expedient és correcte un altre ho hagués auto
ritzat. Ido que ha hagués autoritzat un altre, si e[ tema és 
aquest, el bessó és aquest, és si voste pot informar o no els 
seus propis expedients, aquí hi ha realment el nus, voste no 
pot informar els seus expedients perque la lIei ho prohibeix, 
sigui correcte o no sigui correcte ['expedient, i voste ha in
complit la Llei de Procediment, aquesta és realment la si
tuació. 

Després ha parlat de tres temes. Hotel Bonsai. Sr. 
seller, l'informe del Col·legi d'Arquitectes és sobre 
definitiu, no pot ser d'una altra forma, perque el 
d'Arquitectes ha de tenir el projecte modificat, si no la 
ma és il·legal, no es pot fer una reforma que no __ ·~_' ,.··7 

Col·legi d'Arquitectes, i voste diu que el Col·legi d 
tes fa un informe sobre un expedient que no té. Si 
dient primer es va modificar per un altre, aquest nou ex~ . 

dient ha d'haver passat pel Col·legi d'Arquitectes i ha de:S"<:;ri 
visat, i, per tant, el Co¡'¡egi d'Arquitectes fa l'informe sob-.re 
l'expedient complet i sobre l'expedient complet diu que f~- . 
ten metres, i aixo és una cosa que els tecnics de la seva C0~ 
selleria no veuen o no se'n temen, i fa un informe a soHici. 
tud de la Comissió, i nosaltres no li deirn sobre quin expediénY 
ha de ser, nosaltres demanam al President del Parlament que 
demani al Col·legi d'Arquitectes que ens faci un informe (le 
l'expedient de I'Hotel Bonsai, de I'hotel sencer, nosaltres n'o 
hem anat amb una part d'expedient al Col·legi d'Arquitetj ; 

tes, no s'ha fet a sol· licitud de part l'informe sobre l'expe
dient del Col·legi d'Arquitectes, el Col·legi d'Arquitectes ha~. 

fet un informe sobre l'expedient total que voste ens ha remes' 
i sobre el total expedient que tenien ells. Per tant, no és ac':' 
ceptable la seva interpretació en aquest tema. 

Sobre els Decrets, primer voste diu que ha sortit 28 ve
gades, una vegada 28 i l'altre 30 vegades a la premsa la noti
cia de l'ampliació de I'Hotel Bonsai, pero jo li vull llegir l'in
forme que voste ha dit aquí de 28 d'octubre del 87, que posa 
«vista su solicitud y demás documentación presentada para 
la obtención de autorización previa de construcción de una 
ampliación del Hotel Bon ai»; després un escrit firmat pell 

Sr. Jaume Me quida, Secretari General Tecnic, que també fa 
referencia a «la autorización previa de construcción de una 
ampliación del hotel en el término municipal». Per tant, si 
aixó ha sortit a la premsa per alguna cosa sera, aixo de I'am
pliació no ens ho inventam, no ha estat invenció nostra, són 
papers de la seva Conselleria. 

Sobre les 50 places, Sr. Conseller, voste ha llegit una part 
i s'ha atUfat, i suposqueho ha fet conscientment, perquc;,· 
com li ha dit el Diputat Sr. Quetglas, l'informe que han subs
cril els tres Grups de l'Oposició diu que no s'ha demanat' 
el decret d'infrastructura a l Hotel Bonsai pcrque té menys 
de 50 places. Pcr tan!., no digui que ens omplim la boca del 
decret d'infrastructura a I'Hotel Boosai, perque nosaltres al 
mateix informe deim que no és necessari a I'Hotel Bonsai 
perque té meny de 50 place . 

Peró, per una allra pan, jo hi ha unes coses que nO 
entenc. Voste ens diu que abans del juliol del 87 no s'exigia 
el decret d'infrastructura. Bé, jo tenc aquí l'acta de 26 d'oc
tubre del 87 de I'Hotel Bonsai i diu «en cumplimiento del 
artículo 11 del Decreto 3787 de 1970, de 19 de diciembre, 
sobre requisitos mínimos de infraestructura». Els Decrets, Sr. 
Conseller, són vigents o no són vigents i si són vigents, s'apli
quen, és a dir, voste no pot fer una interpretació subjectiva, 
ara aplicaré el Decret, ara no l'aplicaré perque poca gent de
mana fer hotels; ara, perque ha demanen malts, aplicaré el 
Decret. Els Decrets no són per aixo, la llei es compleix o 
no es compleix, i voste ha fet una interpretació aquí mateix, 
a l'escó, ha fet una interpretació completament partidista de 
la Ilei: no l'aplic perque no hi havia necessitat, ara I'aplic per
que ha vengut malta gent a demanar-ho i ara I'aplicam. Vos
te mateix diu que aplica el Decret del 70, per tant el Decret 
era vigent. 1 voste diu una altra vegada, a baix, que aplica 
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també en compliment del Decret del 77 i I'Ordre Ministerial 
del 77. Voste tenia coneixement de causa que aixo era vi
g~nt, que aquests Decrets eren vigents, i per tant voste no 
ets aplicava perque no els volia aplicar, no perque no fossin 
vigents, Sr. Conseller, no pot sortir amb aquestes interpreta
dons perque són interpretacions a la galeria, i voste ho sap, 
i a més, una Ordre Ministerial no pot modificar en absolut 
un Decret, aixo voste ho sap i no pot sortir aquí a dir-ho 
perque no, perque no és així. 

Nosaltres, Sr. ConselIer, indubtablement que feim una 
interpretació política, no faltaria més, nosaltres no feim una 
interpretació personal, nosaltres no feim un atac personal a 
Jaume Cladera, en absolut, i voste ho sap personalment, per
que jo a Jaume Cladera el respecto personalment. Nosaltres 
feim una interpretació política d'aquests fets, i aquests fets 
ens han dut a les conclusions que nosaltres hem plantejat 
abans. 

Sr. Conseller, els papers que vostes ens han enviat són 
e1s que ens han dut a aquestes reflexions, els papers com I'as
sumpte de les subvencions de capital a empreses, tenim el 
Decret aquí i al Decret mateix hi ha transferencies per a em
preses i hi ha transferencies per a institucions, i voste no dóna 
la subvenció a l'Ajuntament de Santa Margalida en la parti
da de transferencies per a institucions, voste dóna la transfe
rencia a Santa Margalida en la partida de transferencies per 
a empreses, per a empreses privades. Per tant, nosaltres en
tenem que aixo no és correcte, que són actuacions completa
ment incorrectes i que, arnés, l'interventor de la Comunitat, 
del Govern de la Comunitat, havia d'haver rebutjat aquesta 
subvenció en tant no s'hagués fet una modificaeió de partida. 

Per tant, Sr. Conseller, el que voste ha dit que no és 
així, que hem fet interpretacions polítiques i parcials, no és 
ver, nosaltres hem fet una interpretació rigorosa deis papers 
que hem tengut i de la informació que hem tengut. Per ven
tura ens n'ha faltat, pero era en les seves mans enviar-nos 
la que voste cregués convenient. 

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jau me Cladera 
Cladera): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Respecte al tema de I'Hotel Bonsai, que abans he botat 

el tema de si compleix els metres o no, dins' I'expedient 
d'aquest hotel tots els components de la Comissió han po
gut trabar un document firmat per l'arquitecte autor del pro
jecte on diu que després d'haver fet una medició, el solar 
amida 1305 metres, i aixo ho diu un arquitecte afirmant, a 
més, que ha fet una medició. 1 jo no és que vulgui entrar 
en polemica amb el Col·legi d'Arquitectes, pero el Col·legi 
d'Arquitectes diu, que sobre el planol de situació del solar 
s'amida escala 1/100, que allo no fa els metres. Jo pue res
pectar molt el Col·legi d'Arquitectes, pero en aquest tema hi 
estic completament en desacord, m'he de fiar més d'un ar
quitecte que diu que l'ha amidat que d'una persona que l'ami
da damunt un pUmol, sense cap tipus de dubte, i a més m'es
tranya molt que el Col·legi d'Arquitectes digui una cosa que 
és asseverada per un col· legiat seu. 

Nosaltres, en el tema deis metres que ens presenta qual
sevol projecte, els demanam o bé una escriptura pública que 
acrediti que té aquests metres o bé un tecnic qualificat certi-

fiqui i documenti que aquest solar fa aquest nombre de me
tres, i no anam a amidar els solars ni anirem mai a amidar 
els solars, entre altres coses perque no tenim, com vostes com
prenen, cap tipus de capacitat, i per descomptat, damunt un 
planol, voler saber el que amida un solar, aquí hi ha ¡¡·lus
tres arquitectes deIs quals m'agradaría coneixer l'opinió; és 
practicament impossible i elIs ho saben. Per tant, un tema 
que m'havia passat per alt i tenc moltes ganes de dir d'una 
vegada que l'Hotel Bonsai fa els metres quadrats que neces
sita per a 43 places. 

Quant al tema que no és una ampliació, aquí ve la ten
denciositat deis documents. Si voste, Sr. Nadal, em llegeix 
dos documents entre la sol·licitud d'autorització previa, que 
diu que es demana una sol·licitud per a la construcció d'un 
hotel, i la resolució definitiva, que diu que s'autoritza fer un 
hotel, i voste em treu dos papers d'enmig que a més ha que
dat ben comprovat que no són més que un error, per que 
vos tes no volen lIegir el principi i el final de l'expedient i s'en
tretenen per enmig? No diguin que aixo és de bona volun
tat, almanco. 

Respecte del tema deis ajuntaments, del tema de I'Ajun
tament de Santa margalida, per aquesta via I'any 85 es varen 
donar subvencions a les Salines, Muro i Santa Margalida; l'any 
86 a Manacor, Fornalutx, Petra, Pollen~a, Ferreries, el Mer
cadal i Capdepera, i l'any 87 a Sóller, Maó, Formentera, Cap
depera, El Castell i Sant Antoni Abat. Cúnica cosa que feia 
la Conselleria era que, pensant que les empreses privades no 
són en el sector turístic les més necessitades perque se'ls do
mn subvencions, -es feia un canvi de partida i aquests do
blers que havien d'anar destinats a subvencionar empreses pri
vades es destinaven a empreses públiques o bé a ajuntaments. 
També és molt curiós que es faci una crítica a una gestió 
que en lloc de donar doblers a l'empresa privada es domn 
a l'empresa pública. 

1 respecte deJ tema de Laghotel, el Decret de 30 metres, 
el primer Decret, deia ben clar que es podia aportar més d'un 
solar mentre no es trobassin distanciats més de 200 metres, 
amb una condició, que tota la construcció turística havia 
d'anar damunt un deis solars i a la resta s'hi podia fer zona 
verda o oferta complementaria. Aixo és el que va fer Lagho
tel, va construir un hotel damunt un solar hoteler, va apor
tar uns metres per complir el Decret, i aquests metres els va 
destinar o deia que els destinaria a zona verda ajardinada. 

Aixo és tot, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Abans de donar-Ji la paraula, que la hi donaré, vull dir 

que la Comissió ha durat vuit mesos. Té la paraula el Sr. 
Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, Sr. President. 
Accepto que la Comissió ha durat vuit mesos, pero no 

accepto que la Comissió hagi durat vuit mesos per culpa 
meya, és a dir, jo vull dir aquí, en el Pie d'aquest Parlament, 
que hem tengut moltes dificultats per obtenir determinada 
informació de la Conselleria, i jo vull dir, i ara ho puc dir, 
que a la primera sessió de la Comissió jo vaig demanar que 
tots els expedients venguessin acompanyats d'un certificat ex
pressiu que l'expedient que es remetia per part de la Conse
lleria era la totalitat de la documentació que existia a la Con
selleria sobre aquel! assumpte. Aquest certificat, encara és 
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I'hora, Sr. President, que aquest Diputat el tengui; no s'ha 
emes mai, no tenim una certificació de la Conselleria que 
digui tots els papers que es varen enviar a la Comissió 
corresponen als expedients, aixo per posar un exemple que 
la dilació no s'ha degut en aquest cas a la Comissió i molt 
menys a un Diputat que tenia, dins aquesta Comissió, un 
simple vot minoritari, al final. 

Voste diu, Sr. Conseller, que la seva Conselleria no ami
da els metres, jo ja li he dit que mal fet, voste es fia de l'ar
quitecte, voste es fia de I'arquitecte del promotor, o sigui, voste 
confia el judici de si s'acompleix o no una legalitat al ma
teix promotor? El converteix en jutje i part? Aleshores, per 
que serveixen els informes de supervisió? Per que hi ha tot 
un servei d'arquitectura dins la seva Conselleria? Perque ha 
d'emetre un informe. Per cert, Sr. Salgado, els informes s'han 
d'emetre per escrit, ho diu la L1ei de Procediment Adminis
tratiu, és un pur parentesi, els informes han de figurar per 
escrit a I'expedient; normativa administrativa, elemental. 

Jo deman, pel Col·legi d'Arquitectes, que és un organis
me professional pel qual crec jo que tots tenim un respecte, 
pero quan emet un dictamen a un informe i diu aquí no hi 
ha el nombre de metres que calen, hi ha un suport profes
sional i un coneixement de causa seriós. Jo el que deman, 
Sr. Cladera, és amb quina autoritat professional voste diu 
que el Col·legi d'Arquitectes s'equivoca en amidar un pEmol, 
amb quina autoritat professional, amb quina titulació que 
li permeti fer aquesta afirmació, Sr. Cladera. 

Miri, confondre un ajuntamenJ amb una empresa pú
blica és una cosa que jo crec que el Conseller Sr. Forcades, 
que és aquí i sap molt d'aixo Ii pot explicar en deu minuts 
aquí defora, i voste ho tendra ciar i sabra que un pressupost 
es fa per capítols, per programes, i que cada partida pressu
postaria té el seu concepte precisament per evitar aquestes 
coses, per assegurar que la destinació deIs doblers sigui aque
lla per la qual es va preveure. 1 aixo li ho explicara el Sr. 
Forcades, igual que el Sr. Jeroni Saiz li pot explicar en dues 
potades aquí mateix, aquí defora -perdoni l'expressió, vull 
dir amb dues frases ben dites, és una expressió col·loquial
li pot explicar en un tres i no-res que és absolutament im
possible que uns solars destinats a vivendes unífamiliars es 
puguin computar per fer una zona esportiva, recreativa, etc., 
eL, perque aixo, arnés, contradiu la literalitat del Decret tal 
com es recull a les nostres conclusions. 

Més li diré: Voste accepta que per augmentar la volu
metria d'un hotel es computin uns solars que són destinats 
afer vivendes unífamiliars per un pur compromís escrit. 
Dema o ávui mateix el propietari d'aquells solars es dirigeix 
a l'ajuntament corresponent sota el qual voste no hi té abso
lutament cap supervisió demanant construir aquelles viven
des unífamiliars, i l'ajuntament li donara les llicencies, i s'hau
ra incomplit la literalitat del seu propi Decret, i voste no hi 
podra fer res, perque aquell compromís que figura en aquell 
expedient no té absolutament cap valor per obligar a ningú 
i, entre altres coses, no ho podria fer, aixo el Sr. Saiz Ji ho 
explicara. A una zona de vivendes unífamiliars, no es pot 
fer altra cosa que vivendes unifamiliars. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT 
El Sr. Nadal té la paraula. 

EL SR. NADAL I AGUIRRE: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. ConselIer, alguna cosa hem avan~at, ja ha reCOnl~'ihi 

que l'expedient de I'Hotel Bonsai s'ha fet sobre el ", .. " ",,,iU" 

definítiu, perque hem anat a la medició deIs planols. 
diu que damunt un planol no es pot, no sé quina 
dit, ho sent, dir si són 3.050 metres o els metres que 
bé, és evident que I'expedient s'ha fet sobre els plano"Is 
nitius, perque arnés els he cercat i són per aquí, o sigui 
són els que realment s'han enviat al Col·legi d'Arquitectes 

Per tant, el tema menor, el tema menor, jo I'he tret Pe'
que voste ha dit que la premsa Ii ha dit 28 vegades, éso si 
és ampliació o no és ampliació, a rrú m'és igual aixo. Es si 
compleix o no compleix, si té els metres o no té els me , 
aquest és el tema, i el Col·legi d'Arquitectes diu en certifica
ció d'avui, d'ara, de fa un mes, que no té els metres i nQ 

els té d'acord amb els planols definitius, amb els de la revic' 
sió deis planols d'acord amb el que s'ha feL 

A mi hi ha una cosa que m'ha deixat molt preocupa! 
i abans el Sr. Quetglas ja n'ha parlat, és que voste diu que 
vostes no comproven. Es preocupant, és preocupant. Si vos
tes emeten un informe basant-se en la documentació que re
ben i no fan inspeccions de cap tipus sobre aquest informe 
que els donen, és realment preocupant, perque el seu Decret 
moltes vegades no té la mateixa restricció dins les normes 
urbanístiques deis munícipis i ens podem trobar que com que 
voste no comprova, després es faci l'hotel d'acord amb les 
normes urbanístiques deis municipis. Sr. ConseIler, també és 
una faIta de responsabilitat el que voste diu; no sé que dir-li, 
l'únic tema que voste ha tocat és aquest i després de dir que 
s'han fet moltes transferencies a moIts d'ajuntaments, a les 
Salines, etc. Bé, idó si encara n'han fet més, pitjor, mal fet, 
perque sap que ho ha fet malament i el Govern ho sap i el 
Conseller d'Hisenda ho sap que no es pot donar una sub
venció sense haver fet la transferencia de capital abans. Per 
tant, no compliquem més les coses, reconeguem el tema i 
tanquem el tema, pero no l'embuIlem més, perque ja no sera 
sois a Santa Margalida, ja seran deu després d'aquesta. Si 
s'ha fet malament, s'ha fet malament i si ho reconeixem, ja 
esta. 

FL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConseIler de Turisme. 

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

Sr. President. 
Respecte de la medició deis solars, nosaltres no adme

tem una declaració del promotor que digui que aqueIl solar 
té tants de metres. Demanam o bé una escriptura pública 
o un certificat d'un técnic qualificat, i crec que aixo ha de 
ser suficient. 

Quant al tema deis ajuntaments, l'única cosa que li vuIl 
dir és que el tractament que es dóna a tots els municipis és 
exactament igual, que el que es fa amb Santa Margalida es 
fa amb qualsevol altre municipi de les Illes. 

1 quant al tema deIs solars, aquest famós de Laghotel, 
només vull dir que la volumetria només s'amida damunt el 
solar on s'ha de fer l'hotel, la volumetria deis solars comple
mentaris com a aportació per sumar els metres quadrats ne
cessaris en cap moment no pot ser traslladada al solar base 
on s'ubica l'hotel. 
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= 
I tom a repetir que crec que és més fiable amidar un 

soiar en el lloc del solar que amidar-Io damunt un planol. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta primera part -perque si jo 

he dit que havia durat vuit mesos la COrnÍssió, és que esper 
que no durara vuit mesos aquest Pie, perque pareix que es 
reprodueix el debat de Comissió-, aquesta Presidencia té la 
temptació de decretar un descans, pero ates que hi ha el Sr. 
Cosme Adrover seria allargar més la situació. Per tant, en 
primer Uoc anunciar que la votació que hi havia logicament 
anunciada per a les 8, d'acord amb l'article 82, com que no 
ha estat posible perque el debat no ha acabat, en principi 
la fixarem per a les 9, ates que jo crec que a partir d'ara 
s'agilitara el debat ja que s'han tret ja moltes conseqüencies 
del debat de Comissió. 

Per tant, si els Srs. Diputats ho volen, continuarem el 
Plenari i intentarem acabar-lo com més aviat millor, a pesar 
deIs senyors fumadors, que hauran d'aguantar un poc més 
sense fumar. 

Té la paraula el Sr. Secretari per llegir el Dictamen de 
Comíssió. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Dictamen de concIusions de la Comissió d'Investiga

ció sobre les activitats privades i públiques de I'Honorable 
Sr. Conseller de Turisme, Jaume Cladera i Cladera. 

Propostes de conclusions: 
la.-S'evidencia que no existeix relació ni vinculació al

guna entre les activitats privades i públiques del Conseller. 
2a.-Igualment s'evidencia que en la tramitació deis ex

pedíents de la Conselleria de Turisme no s'han detectat irre
gularitats que facin presumir cap tipus de discrecionalitat en 
la resolució final d'aquests, ates que es tracta d'actuacions 
perfectament reglades. 

3a.-Ha quedat demostrat, tant a l'estudi i analisi de la 
documentació revisada com de les compareixences hagudes 
que I'actuació de I'Honorable Sr. Jaume Cladera i Cladera 
com a Conseller de Turisme del Govem és correcta i lliure 
de tota sospita». 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir en defensa d'aquest 

Dictamen de Comissió? 
Sí, per part del Grup MIXT té la paraula el Diputat 

Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Com diu el Sr. Nadal, els papers que han dut aquí de 

la Comissió i a la resolució de la Comissió d'Investigació és 
la que acabam de llegir. 

Sr. Quetglas, vulgui voste o no vuIgui, tot aixó neix de 
la Canova d'Arta, neix segurament del fet que un Conseller 
es va atrevir a defensar l'ecologia i a defensar la naturalesa 
i a defensar la bellesa i tot el que volem defensar aquí teori
cament, es va a trevir voste a coses a les quals no es poden 
atrevir, Sr. Conseller, es va equivocar, voste no pot fer aquestes 
gestions, són destinades a altres senyors aquestes gestions, es 
va equivocar i més es va equivocar quan va dur tal vegada 
a la incoherencia d'algun partit. Mai no es pot qüestionar, 
o millor dit, es podria qüestionar, no és problema que es 

qüestioni la gestió de qualsevol Conseller o ConseUeria, per 
a mi mai no es pot qüestionar l'honradesa de les persones, 
llevat que sigui demostrat, que sigui totalment demostrat, ales
hores podem qüestionar-ho, perque les repercussions de la 
simple denúncia poden fer mals irrecuperables. 

Imaginem que algú de mala fe digués que el Sr. Quet
glas ha rebut doblers per votar a favor que s'urbanitzi la Ca
nova d'Arta. De mala fe, tothom sap que no és ver, ningú 
no dira mai aixo, no és ver, és fals completament i no hi 
ha ningú que ho pogués pravar mai, tot Malloca sap que 
no és ver ar;o, peró imaginem que una persona de mala fe 
ho digués i ciar, en que se basaria?, podria dir com és possi
ble que un partit que defensa l'ecologia, defensa la be Ilesa 
i tates aquestes coses, de cop i volta s'atreveixi a presentar 
a una zona, la més important segurament de tot Malloca eco
logicament parlant, s'atreveixi a presentar 12.000 habitants i 
un port esportiu? Ningú deis que diuen destrossadors d'aques
tes coses s'atreveix, pero aquest partit s'atreveix. Vull dir que 
qualcú de mala fe, de molt mala fe, podria atrevir-se a dir ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci no ho repeteixi; no ho repeteixi, per favor. No 

repeteixi la mala fe i se cenyeixi a la defensa del dictamen 
de la Comissió, si és possible. 

EL SR. RICC! 1 FEBRER: 
Sr. President, deixi que expressi el que vull expressar. 

Gracies. 
En definitiva, aleshores hauríem de pensar: si aixo fos 

així, que és? 1 vull insistir una vegada més que aixo és im
possible, que no és ver, no faltaria més, tot Mallorca sap que 
no és ver, per tant oblidem ja aquest tema, pero hi ha, per 
a la gent de bona fe, una certa capacitat d'agafar i quan el 
Sr. Quetglas dugui un vestit de 60.000 pessetes o vagi a men
jar a bons restaurants o el seu partit comenci a gastar 
doblers, ... 

EL SR. PRESlDENT: 
~ Sr. Ricci, no continu'i per aquÍ, per favor. Li ha deman, 

no contin'ul per aquí. 

EL SR. RICC! 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
En definitiva, jo voldría demanar fins a quin punt se

rem capar;os, aquest Parlament, encara que surti voste excu
sat totalment, jo voldria demanar fins a quin punt serem ca
par;os de retornar la imatge que tenia abans aquest senyor. 
Es la responsabilitat de tots nosaltres aquí dins de saber com 
ho farem per dir que aquest senyor, a part que sl;lrti d'aquí 
dins com sembla que ha de sortir, que no té culpa de res, 
pero com ho farem perque qualcú no digui: qualque cosa 
hi devia haver, ho han amagat, no ho han amagat, que pas
sa aquí? Sempre hi ha gent de bona fe que pot pensar tot 
ac;o. Som parlamentaris respectables que hem vengut aquí 
en representació d'un poble i som capar;os de tirar tranquil·la
ment la porqueria enmig del carrer caigui on caigui i des
prés no la sabem recollir. 

Jo dormiré molt tranquil perque tenc la consciencia neta, 
pero hi ha altres formes de dormir tranquils, hi ha la de no 
tenir consciencia. Aquests dies m'han fet recordar moments 
negatius de la nostra historia, són els dies de la Inquisició 
o de més prap, els dies de la postguerra molt trists durant 
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els quals varem veure cometre barbaritats, atrocitats, crims 
fins i tot simplement per odis, per rancors, per antagonis
mes d'idees poIítiques, els uns contra els altres. Pensau 
vosaltres que a qualsevol deIs vostres filIs, deis vostres pares, 
deis vostres germans, en aquest moment pel que veig és per
mes que li tirin a la cara la porqueria que vulguin sense, in
sisteixo, saber netejar aquella cara i deixar-la com era abans. 

Sr. Serra, voste ha dit i ha dit bé que aquí no anam 
els uns contra e\s altres i així és com ha de ser. Ni la morali
tat ni la justícia no tenen dretes ni esquerres, grocs o blancs, 
negres o verds. Tanta sort que avui tenc la Ilibertat, perque 
m'alegro de tenir aquesta llibertat, de no haver-me alineat en 
cap partit que m'obligui, per aIlo que diuen que has de com
plir el que diu el partit, a fer una injustícia, perque jo avui 
podria fer una injustícia segons el meu punt de vista. Tanta 
sort que no em trob en aquest cas, tanta sort que tenc la 
capacitat de saber quan jo intent reprovar el Sr. Forcades per 
fets determinats o quan avui intent o no intent reprovar el 
Sr. Cladera per uns fets determinats i no perque ningú em 
digui el que he de fer, sinó senzilIament perque jo reaccion 
i pens, medit, estudü i die el que he de fer. 

EIs mitjans de comunicació diuen que la votació d'aques
tes conclusions respon únicament a interessos polítics, o si
gui que la premsa es permet, i tal vegada amb raó, a dir 
que aquÍ jutjam grups polítics, els uns contra els altres. Algú 
fins i tot sembla que segons on fos aquest senyor diria una 
cosa o una altra. Una cosa voldria recordar-li, Sr. Serra, que 
últimament les meves votacions en aquest Pie no han estat 
perque fos esquerra o dreta, sinó perque la meya consciencia 
m'ho dicta, han estat últimament a l'esquerra i en contra del 
Govern: les muradtjs de Palma, la CanoYa d'Arta, l'ajorna
ment de la qüestió de Cabrera, i voste ho sap, la inclusió 
després també del tema de Cabrera, en definitiva les meves 
adhesions s'han fet a consciencia i per casualitat, i han estat 
quatre vegades contra els qui governen i una ....... vulI recor-
dar aixo, Sr. Serra, perque s'han de puntualitzar molt bé les 
coses abans de dir-les i a mi em val la pena dir-les. 

Esper que tots nosaltres avui siguem conscients del que 
feim, perque cree que és molt important avui, no és un pro
blema de discutir les coses de gestió, és un problema de dis
cutir l'honradesa o no honradesa d'una persona enmig del 
carrer i davant un poble. Com deia abans, els interessQs po
lítics jo crec que és un insult per a aquesta Cambra, és un 
vertader insult per a tots vosaltres, tots nos al tres, per a mi 
mateix que algú s'atreveixi a dir aquestes paraules o que es 
pugui pensar enmig del carrer. Seria vergonyós i indigne que 
qualsevol de nosaltres, qualsevol de nosaltres votés subjecti
vament, per pur partidisme. 

Sr. Quetglas, si així pensa, s'equivoca. En tot cas, pensi 
que mai més ben dit aquell refrany espanyol o castella que 
diu «el ladrón piensa que todos son de su condición» ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci, li llevare l'ús de la paraula si continua per 

aquest camí. Es la darrera advertencia que li faig. 

EL SR. RICCl I FEBRER: 
Esper que arra d'avui no es repeteoo mai més, encara 

que segons els Grups que hi pugui haver aquí dintre pot ser 
difícil, difícil quan es considera que l'espectacle d'avui exac
tament és una victoria moral. 

Es per tot aixo que indiscutiblement votaré a favor del 

Dictamen de Conclusions de la Comissió d'Investigació. 
Gracies, Sr. President. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. President, vull intentar mantenir el debat a l'altura 

que correspon a un debat parlamentari i per tant evitaré caure 
en les provocacions del Sr. Ricci. Cúnica cosa que li dema
naria, S~. President, és que ordenas la retirada de determina
des paraules del Diari de Sessions, perque podrien obligar
me a prendre algun altre tipus de mesures. Jo vull sospitar 
que aixo és producte de I'acalorament del Sr. Ricci i d'inten
tar justificar coses difícilment justificables i ho deixarem així, 
ho deixarem així de moment. 

Quant al tema del debat, jo crec que la defensa, Sr. Cla
dera, la defensa del Sr. Ricci, no cree que l'hagi afavorit mas
sa, pero en fi, aquest és un tema 'que)a jutjaran la resta deIs 
Diputats i el públic aquí present. 

Sr. Ricci, si hi ha una paraula que voste no pot pronun
ciar és coherencia. Aquesta sí que més val l'elimini del seu 
lexic, sobretot quan es refereix a les seves actuacions. Voste 
ha tret el tema Forcades, l'ha tret voste, i voste volia repro
var un Conseller que havia escrit una carta de recomanació 
i es nega a reprovar un Conseller que ha vulnerat la legali
tal. Per favor, no parli de coherencia. Jo crec que la seva 
confusió sobre el que no són interessos polítics és molt con
fusa, si em permeten la reiteració. Aixo és una Cambra polí
tica, i parlar de política en aquesta Cambra no és res nega
ti u, la paraula política en Qoca- seva sem bla que tengui un 
contengut pejoratiu, per a mi la paraula política dins aques
ta Cambra té la seva vertadera dimensió i la seva vertadera 
transcendencia, aquÍ parlam de política i feim un judici po
lític de l'actuació política d'un Conseller que és membre d'un 
Govern, aixo és el qlle feim, i uns Grups Parlamentaris que, 
insistesc una vegada més, són uns Grups Parlamentaris que 
representen legítimament la majoria de la població de les Illes 
Balears, hem considerat que hi ha causa de reprovació, que 
hi ha causa de reprovació perque hi ha hagut vulneració de 
la legalitat. 1 les conclusions, el Dictamen de la Comissió que 
pretesament voste ha defensat -no l'ha al·ludit absolutament 
per a res- és una simple negació de l'evidencia, és una ne
gació de l'evidencia perque quan diu «s'evidencia que no exis
teix relació ni vinculació alguna entre les activÍtats privades 
i públiques del Conseller» nega una cosa que el Conseller 
ha reconegut. El Conseller ha reconegut que ha firmat un 
expedient en el qual ell és part, per tant la seva activitat pú
blica, l'autorització previa, es relaciona amb la seva activitat 
privada, és accionista amb un 200/0, aixo és l'evidencia cons
tatada, reconeguda pel Conseller, que ningú no ha negat i 
en canvi aquí vénen unes conclusions que diuen «s'evidencia 
que no existeix relació ni vinculació alguna». Es la negació 
de l'evidencia; qui voti aixo, vota que la realitat no és real, 

a mi aixo em deixa absolutament perplex. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Ricci, per contrareplica. 
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;ED: SR. RICCI 1 FEBRER: 
,~~ ., Sr. Quetglas, si voste diu que la política és ficar-se en 
Jlhonradesa de la gent, jo no entenc aquesta política. 

Gra.cies, Sr. President. 

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

taveu Sr. Miquel Pasqual. 

EL SR. PASQUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo no som un especialista en Historia perque vaig co

menc;:ar la meya vida estudiant Ciencies, actualment he en
trat dins les Lletres pero no exactament dins la Historia, pero 
una vegada vaig llegir que durant la sega na República, en 
el Parlament d'Espanya, el Congrés en aquest cas, es va de
batre i es va votar l'existencia de Déu. Resulta que va sortir 
que Déu existia, i jo pregunt, quan es parla tant de majo
ries, si és que sempre les majories tenen la raó. 1 ha vull 
dir directament al Sr. Quetglas perque s'ha omplit la boca 
tres o quatre o cinc vegades que perque el Grup Parlamenta
ri CDS, el Grup Parlamentari PSOE i el Grup Parlamentari 
PSM-EEM tenien inicialment 30 Diputats, ja tenen la raó 
en aquest caso No, Sres. i Srs. Diputats. La raó moltes vega
des és compartida entre tots i no depen dels vots. Aquí nor
malment es fan valoracions polítiques i per tant no es tracta 
de raó o no raó. 

En aquest cas, anem a reconduir el debat. Aquest debat 
sobre les conclusions de la Comissió d'Investigació sobre ac-

' tivitats públiques i privades del Conseller de Turisme, Sr. Jau
me Cladera té com a principal finalitat aclarir davant els po
bIes de les IUes Balears si I'actuació d'aquest Consel1er s'ajusta 
a les regles de la legalitat i de I'etica o si, al contrari, hi ha 
hagut irregularitats que puguin haver beneficiat els seus in
teressos privats. Jo vull comenc;:ar llegint la Proposta de Re
solució n? 6 deIs tres Grups Parlamentaris abans esmentats, 
que diu que «El Parlament de les IIIes Balears reprova I'ac
tuació del Conseller per haver utilitzat els seus carrecs en be
nefici deis seus interessos empresarials», i vull recalcar que 
aquí es diu que el Conseller Cladera ha utilitzat el carrec de 
Conseller en benefici deIs seus interessos empresarials. Jo in
tentaré demostrar que aixo no és cert i després d'haver de
mostrat que no és cert, justificaré la postura del nostre Grup, 
segons la qual nosaltres creim que no hi ha hagut benefici 
deis interessos personals del Sr. Cladera i, per tant, com he 
dit abans, nosaltres votarem en contra d'aquestes propostes 
de resolució i donarem suport al Dictamen de la Comissió. 

Aquesta qüestió, ido, ha de ser contemplada no des de 
les posicions polítiques, sinó de recerca de la veritat i sabem 
que és difícil aixo. Ciar, vist des d'aquest angle, una Comis
sió d'Investigació s'ha d'obrir únicament i exc1usivament en 
cas d'existencia d'indicis racionals de conducta irregular, s'ha 
d'investigar pensant sempre que és en joc I'honorabilitat de 
les persones i les conclusions han de ser concebudes amb cri
teris de justicia i sempre partint del principi constitucional 
que diu que tothom és innocent mentre no es demostri el 
contrario La carrega de la prova, com he dit abans, corres
pon a I'acusador; el Conseller no ha de demostrar que és 
innocent, en tot cas és la Comissió que ha de demostrar que 
el Sr. Ciad era és culpable. 

Per desgracia, aquesta Comissió no va néixer després 
d'un pensament madurat, sinó que va néixer després d'una 

agre polemica, com ja s'ha dit aquí abans, entre el Conseller 
Sr. Cladera i el Diputat Sr. Quetglas. La pregunta que ens 
hem de fer, ido, és la següent: S'hauria proposat la Comis
sió d'Investigació si el Sr. Ciad era no hagués contestat unes 
dec1aracions del Sr. Quetglas que tots coneixem? Aquesta és 
la pregunta. El Sr. Quetglas pot dir que sí, i jo dic que no 
ho sé, pero en tot cas el cert és que el Grup CDS va presen
tar una Proposició no de L1ei immediatament després, en la 
qual es demanava la Comissió i en el transcurs del debat co
rresponent el Diputat Sr, Quetglas exposava uns pressumptes 
fets com a indicis de conducta irregular per part del Consel1er. 

El Grup Parlamentari UM va votar en contra de consti
tuir la Comissió perque considerarem que no hi havia una 
base real suficient, pero vull aprofitar per dir que respectam 
la decisió majoritaria d'aquesta Cambra en sentit contari al 
nostre vot. Han passat més de vuit mesos i finalment avui 
hem d'aprovar les conc\usions. El vot del Grup Parlamentari 
UM sera argumentat basant-nos en fets i amb una visió no 
de Grup que dóna suport al Govern del qual el Sr. Cladera 
és Conseller, sinó amb una visió el més ajustada possible als 
fets demostrats durant la investigació. 

De tata la documentació que s'ha aportat a la Comissió 
investigadora, únicament s'ha constatat, al nostre parer, que 
hi ha hagut una infracció a I'artic\e 20 de la L1ei de Procedi
ment Administratiu i a I'artic\e 32 de la Llei de Regim Jurí
dic de l'Administració de la Comunitat Autonoma, i en un 
sol cas deis sis casos que aporten, en un únic cas i un segon 
de dubtós. Aquest cas seria el d~ Mallorca Hotel,· efectiva
ment, si el Conseller Cladera té el 20070 de les aceions de 
Mal/orca Hotel, el Conseller Cladera és part interessada de 
Mal/orca Hotel. Sí, senyor; jo vull coincidir amb el Sr. Na
dal quan diu que I'actuació del Sr. Cladera va ser imprudent, 
vull coincidir amb aixo, pero immediatament vullllegir l'ar
tic1e 20 de la L1ei de Procediment Administratiu, perque diu 
més coses. ~artic1e 20, a l'apartat 3, després d'haver dit na
turalment que són motiu d'abstenció el fet de tenir interes 
personal, etc., etc., diu que l'actuació deIs funcionaris, en 
aquest cas autoritats, que no s'abstenguin «no implicara ne
cessanament la invalides a deIs actes». Per que diu aixo, aquest 
article? Molt senzill: perque en cas d'activitats reglades no 
hi ha discreccionalitat per part del Conseller, per part de 
I'autoritat o per part del funcionario ~autoritat o el funcio
nari han de respondre exactament a veure si s'ajusta o no 
s'ajusta a dret I'expedient que li posen en consideració, i jo, 
avui que he preguntat a un jurista il·lustre d'aquesta Comu
nitat Autonoma que em facilitas jurisprudencia o doctrina 
sobre un cas d'amistat íntima o enemistat, la seva resposta 
ha estat: I'article 20 de la Llei de Procediment Administratiu 
té molt poca jurisprudencia, és un artic1e que quasi no han 
tractat els tribunals. 1 per que no l'han tractat els tribunals? 
Senzillament perque quan hi ha activitats reglades és igual 
si la firma és d'un o d'un altre; no és igual administrativa
ment ni és igual políticament, estic d'acord, pero passa que 
no hi ha benefici, no hi ha benefici pel fet que la firma sigui 
del Sr. Cladera o sigui del President de la Comunitat, el Sr. 
Cañellas; no hi ha benefici aquí i aquí anava la conc1usió 
que diuen que hi ha benefici, o sigui que el Conseller Sr. 
Cladera s'ha lucrat, és totalment falsa. 

Hi ha un segon cas que és dubtós, sobre si el Sr. Clade
ra s'havia d'haver abstes, que és el cas de I'Hotel Bonsai. A 
I'Hotel Bonsai hi ha un soci del Sr. Cladera que és accionis
ta o és propietari, no ho record exactament, de totes mane-
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res el Sr. Cladera no té cap interes di recte, no en té. Per que? 
Perque no és accionista; només hi ha un soci, repetesc, que 
és accionista i en aquest cas, l'article 20, on ens podem aferrar 
si volem dir que el Sr. Cladera no havia d'haver firmat aixo, 
és quan parla d'amistad íntima o d'enemistat manifesta. Jo 
vull suposar que hi ha una amistat entre el soci i el Sr. Cla
dera, pero jo pregunt: En general i sense investigar, nosaltres 
podem dir que hi ha amistat íntima entre dos socis o és ene
mistat el que hi ha? Pcrque hi ha socis que estan a matar, 
n'hi ha moltíssims, i n'hi ha molts que no són ni amics ni 
enemics, segurament la majoria. 

Pero bé, reconeixent que hi pugui haver un marge de 
dubte que no s'ha provat, que no s'ha provat, Sres. i Srs. 
Diputats, jo encara voldria reconeixer que el Sr. Cladera no 
havia d'haver firmat I'expedient de I'Hotel Bonsai i que I'hau
ria d'haver firmat el President Sr. Cañellas, pero, en aquest 
cas, s'ha lucrat el Sr. Cladera, amb aixo? Evidentment que no. 

1 anem a la llicencia municipal. Efectivament el Col·legi 
d'Arquitectes ha fet un informe que diu que no es compleix 
el requisit deis 30 metres perque no existeix la superfície. En 
primer lloc, ja s'han dit moltíssimes coses i no vull repetir 
el que s'ha dit, jo l'única cosa que vull dir és que en cas 
que fos així, en cas que fos áixí no hi ha responsabilitat per 
part del Sr. Cladera, i m'explicaré. Efectivament, el Col·legi 
d'Arquitectes ha fet un dictamen a «toro pasado», perque 
li ha demanat la Comissió d'Investigació, pero a la Conse
lleria de Turisme, quan es va presentar l'expedient, hi havia 
únicament i exc1usivament l'expedient i dins aquest expedient 
hi havia un requisit que es demana a tots els expedients, com 
ha dit el Conseller, que és o bé una escriptura pública o bé 
un certificat d'un tecnic competent. Existia aquest certificat 
i després es diu que no és ver el"'que diu aquest. certificat 
perque el Col·legi d'Arquitectes, basant-se en un pl¡'mol diu 
que no és ver. Molt bé, el Col·legi d'Arquitectes no només 
aninl contra aquest certificat d'aquest tecnic que ell ha fir
mat i si diu mentides pot tenir responsabilitat, tarribé anira 
contra el certificat, contra el tecnic municipal de I'Ajunta
ment de Santa Margalida que hainformat favorablement la 
Ilicencia d'obres posterior i anira contra I'acord de l'Ajunta
ment de Santa Margalida que li ha donat Ilicencia munici
pal, amb batle socialista, amb batle socialista. Per tant, jo 
respect molt el Col·legi d'Arquitectes, pero en principi, men
tre no es demostri el contrari, perque hi ha un informe d'un 
tecnic municipal, perque hi ha una llicencia municipal, 
nosaltres hem de suposar que es compleixen els 1.305 metres 
quadrats i per tant els 30 metres per plac;a, a pesar de I'in
forme del Col·legi d'Arquitectes. 

De qualsevol manera, si aixo no fos així també vull re
cordar que hi ha infraccions urbanístiques i que qualsevol 
Diputat pot emprendre les accions que vulgui en aquest cas, 
pero vull dir que tot el que hem dit no hi ha cap indici ni 
un que el Conseller Cladera s'hagi aprofitat, que hagi tengut 
beneficis empresarial s gracies a I'Hotel Bonsai. 

1 si passam al tema de l'Ajuntarnent de Santa Margali
da, jo vull estar d'acord, no vol dir que hi estigui, pero vull 
estar d'acord amb les paraules del Sr. Nadal, que s'hagués 
pogut fer una modificació de credit i passar aquests doblers 
de la partida d'empreses privades a la deIs ajuntarnents. Aixo 
vol dir que el Sr. Cladera s'ha beneficiat, perque no ha fet 
aquesta modificació de credit? 1 vol dir que 10 milions per 
a embelliment de la plac;a davant el Club Nautic, que es tro
ba arnés d'un quilometre de distancia deIs seus hotels, és 

un benefici indirecte del Sr. Cladera? Aixo vol dir que aquí 
hi ha un benefici per al Sr. Cladera? Hi pot haver una irre
gularitat administrativa discutible, i die discutible perque diu 
«transferencia de capital a empreses a través d'agrupacions 
d'empreses o per qualsevol altre mitj;'m, 

l si anam al tema de Lagho tel, primer, el Sr. Cladcra 
no és soci; segon, els socis de Laghotel no són socis del Sr. 
Cladera; tercer, s'ha parlat aquí de dos informes. Molt bé, 
si un tecnic fa un informe i reconeix que s'ha equivocat, en 
pot fer un altre, pero també és una demostració palpable que 
el Sr. Cladera no volia amagar res a aquesta Comissió, per
que si el Sr. Cladera hagués volgut amagar res, abans d'en
viar l'expedient hauria llevat· el primer informe i només hau
ria enviat el segon. Jo només vull que aixü consti com a 
demostració que almenys en aquest cas el Sr. Cladera no ha 
volgut llevar res de I'expedient. 

1 després aquí hem d'interpretar l'article Ir. del Decret 
30/ 84, que el Sr. Quetglas diu que el Sr. Saiz li pot explicar 
amb potades, jo ti explicaré -esper que sense potades- que 
la seva interpretació de I'article és falsa. Tots els expedients 
s'han resolt pel Decret 30/84, Sr. Quetglas, els metres s'han 
computat de solars. La construcció, com ha dit el Sr. Clade
ra, s'ha fet dins un solar hoteIer, pero si el volum, si I'edifi
cabilitat d'aquest solar hoteler no era suficient es podien ad
juntar altres solars que tenguessin altres usos esportius, 
residencials, vivendes unifamiliars, sí senyor, i aixo s'ha fet 
i li vull llegir textualmentel Decret, Ji vull Ilegir textualment 
el Decret. Aixo, per cert, s'ha corregit al Decret Cladera 2, 
pero del Decret Ciad era 1 era així: «Aquesta superfície po
drá ser constituida per un o més solars -es refereix a la su
perfície deis 30 metres- sempre que la distancia mínima entre 
aquests no superi els 200 metres de recorregut a peu per vial 
públic i no afectada -la superfície- a uns altres 11S0S que 
els que es preveuen en el projecte autoritzat». -Aixo vol dir 
que si hi ha un solar de vivendes unifamiliars al costat que 
es fa servir per a aixo, aquest solar no s'ha de poder cons
truir després, que ha de quedar sense construir, i és el que 
ha passat exactament al Laghotel, que a més de l'edificabili
tat de l'hotel hi havia uns solars que eren prevists per fer 
vivendes unifamiliars, s'han transformat, per obra i gracia 
d'aquest Decret, en zones verdes i una zona verda es pot fer 
en aquest cas perque no és fer res, no necessita llicencia mu
nicipal; sembrar arbres, sembrar plantes, tot aixo no necessi
ta llicencies municipals, perque si en necessitassin tots els pa
gesos haurien d'anar cada dia a I'ajuntament per poder 
sembrar. 

Quant al tema del Club Europa, no diré res perque sen
zillament el Conseller ja ha dit que fins al mes de juliol no 
es demanava el decret d'infrastructura. Bé o malament, si hi 
ha una irregularitat en aquest cas, que jo ho podria adme
tre, seria la d'haver exigit a partir del juliol el decret d'in
frastructura. 1 per que s'ha fet, aixo? S'ha fet per aturar I'allau 
i s'ha fet en bé general d'aquestes illes, malament des del punt 
de vista administratiu, pero pensant en el bé general que no 
hi hagués massa hotel s i mai no s'ha fet indiscriminadament, 
sinó que flOS al mes de juliol s'ha dut una pauta i a partir del 
mes de juliol una altra. lbts eIs expedients, els sis expedients 
que hi ha aquí, tots concorden amb les pautes que ha dit 
el Sr. Cladera. 

1 respecte del darrer punt, l'Aparthotel Club Pollensa, en 
primer lloc jo vuIl recalcar una cosa que no s'ha dit i és la 
següent: En el suposit que el Sr. Cladera sabés que Mallorca 
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Hotel tengués un tan per cent d'accions d'Aparthotel Club 
pa/lensa SA., que va declarar a la Comissió que no ho sa
bia, j jo cree el que díu el Sr. Cladera, pero en el suposit 
qué no fas ver, que té a veure aquest Aparthotel Club Po
Ilensa SA., quan a la Consellería, entre dia 28 de maig, data 
de l'escríptura de constitució, i día 17 de juny data de la venda 
de les accions, no entra cap expedient? Entra un expedient 
el mes d'octubre, quan el Sr. Cladera no era art ni parto Per 
consegüent, senyores i senyors, on és el problema que plan
tegen vostes? 

Per acabar, diré que sí, que tenen raó també els que han 
fet aquest vot particular en una altra cosa i és que en els 
expedients hi ha d'haver un informe tecnic per escrit, aixü 
nosaltres ho subscrivim perfectament. El que passa és que 
aquí on la Llei de Procediment Administratiu fa for~a és en 
les activitats reglades, que és el cas de les autoritzacions pre
vies, en les activitats reglades, és la denegació que s'ha de 
motivar; quan es diu que sí, no s'ha de motivar, és quan es 
diu que no, per consegüent el dictamen que havia de fer l'ar
quitecte o els serveis jurídics si era correcte bastava dir com
pleix amb la normativa vigent, punt i firma l'arquitecte, no 
havia de dir absolutament res més. Jo vuJl que aixü sigui 
una falta administrativa, per tant hem reconegut tres coses 
del Sr. Cladera: primer, que ha incomplit l'article 20 en un 
cas i en un altre que és dubtós, perque no sabem si és amic, 
si és enemic o ni una cosa ni l'altra, no ho sabem; segon, 
que la Conselleria, efectivament, dins els expedients hi ha 
d'haver un dictamen deIs tecnics per escrit, nosaltres estam 
.conven~uts que després d'haver passat per aquesta Comissió 
en aquest moment ja es fa, i aixo són les dues coses que 
nosaltres creim que hi ha hagut, no veim absolutament res 
més, i com que hem intentat demostrar que tata la resta són 
veritats a mitges, no és tan objectiu com s'ha dit aquí, sinó 
que són veritats a mitges, dones no sal tres votarem a favor 
del Dictamen de la Cornissió que diu que el Sr. Cladera ha 
tengut una actuació que no existeix relació ni vinculació al
guna entre les activitats pública i privada i que no s'han de
tectat irregularitats que facin presumir cap tipus de discrec
cionalitat. 1 com que tothom és innocent mentre no es 
demostri el contrari, el Sr. Cladera continua essent honorable. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Per part del CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc 

Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Pasqual, intentaré ser molt breu, voste ha dit que 

l.a veritat no és qüestió de vots, estic absolutament d'acord 
amb voste i per tant la veritat és independent del resultat, 
ja predeterminat, és evident, d'aquesta votació, la veritat és 
la que éso Al que jo em refería quan deia la representació 
legítima, era a la representació legítima deis vots deIs ciuta
daos, que sumant la representació legítima dels vots deIs ciu
tadans del PSOE, del PSM-EEM i del CDS, són la majoria 
deis ciutadans de les Illes Balears, i portant i duent aquesta 
representació legítima, és la majoria dels ciutadans la que vo
tara darrera el nosre vot particular. 

Voste ens demana la carrega de la prova. Jo cree que 
és aquí, és aquí la prova, és a dir, les conclusions que s'han 
extret per part deIs nostres Grups Parlamentaris només ema
nen de la documentació que ha remes la Conselleria i no 

hi ha cap situació de fet que sigui discutible, per tant la de
mostració ja s'ha fel. 

Vaig a aclarir-li una serie de confusions que em pareix 
que voste ha manifestat en el transcurs de la seva interven
ció. En relació amb el tema de Mal/orca Hotel no jutjam 
la valides a de l'acte, nosaltres no hem dit mai que l'acte de 
l'autorització previa de Mal/orca Hotel fos un acte nul o 
anul·lable, no és el nostre pronunciament, simplement deim 
que no l'havia d'haver fet el Sr. Cladera, i a més, a més re
sulta que aquest expedient es va liquidar en tretze dies, el 
que va tenir la tramitació més rapida des de 1'1 d'agost fins 
dia 22 d'octubre, és curiós. «La dona del César -deien eIs 
cIassics- no solament ha de ser honesta, sinó que ho ha 
de semblar», jo diria que qualsevol ConseIleria no solament 
ha de semblar honesta, sinó que ho ha de ser. 

Tema Bonsai. Diuen que quan hi ha un informe d'un 
arquitecte, que és l'arquitecte deIs promotors, ja tenim raó 
suficient per donar per bones aquelles dades. Aleshores a mi 
aixü em preocupa molt, perque aixü vol dir que la Conselle
ria de Thrisme dóna per bona qualsevol cosa que certifiqui 
l'arquitecte: nombre de places, metres quadrats de les habi
tacions, amplaria deis passadissos, si es compleixen totes les 
normatives, bastara que un arquitecte digui, aquest projecte 
compleix tota la normativa perque la ConseIleria de Thrisme 
ho doni per bo, i em pareix que no és aixü, la Conselleria 
de Thrisme mira o hauria de mirar amb molt de detall si 
aquest projecte compleix la normativa independentment que 
un arquitecte, que en definitiva és un senyor particular i que 
és part, perque forma part deIs promotors, ho certifiqui. No 
és suficient. 

Quant a la qüestió de l'aplicació dels terrenys excedents 
al Loghotel, lIegeixi tot el Decret, eh? Miri el que s'ha de 
fer i m'estranya molt que una persona amb la seva formació 
urbanística confongui zona verda amb sol rústic, em pareix 
que ha estat un lapsus, jo reconec que voste sap molt d'ur
banisme i per tant ho deiXarem anar, pero efectivament no 
entenc com voste pot dir que simplement no fent res alIó 
es converteix en zona verda, pero encara ti diré una altra cosa, 
és que avui o dema els propietaris d'aquells terrenys dema
nen llicencia municipal per construir viven des unifamiliars i 
s'hi construeixen perque l'ajuntarnent els donara la llicencia 
ja que urbanísticament és qualificat així, i la Conselleria de 
Thrisme no podra fer absolutament res per opasar-s'hi, tes, 
res per oposar-s'hi, entre altres coses perque no ho sabra. 

Una altra confusió que voste ha transmes en la seva in
tervenció: informar no és motivar, la Llei de Procediment Ad
ministratiu exigeix efectivament que els actes denegatoris si
guin motivats, pero no parlam d'aquest tema, no parlam de 
la motivació d'un acte denegatori, el que demanam és que 
consti un informe que, arnés, per imperatiu de la mateixa 
Ilei, ha de ser necessanament un informe per escrit que ha 
de constar dins l'expedient. 

Per últim, Sr. Pasqual, en la seva intervenció jo veig una 
certa incoherencia, si em permet, entre l'exposició i les coq
cIusions. Voste diu que hi ha determinades qüestions que nos
altres hem exposat en les nostres argumentacions en el nos
tre vot particular amb les quals esta d'acord. Molt bé, si vol 
farem votació separada, i esper que aquells punts amb els 
quals estigui d'acord, voste els votara. Aixó és la coherencia 
de tot el que ha dit i la conclusió del seu vot, i si voste ma
teix que hi ha una vinculació entre els interessos privats del 
Sr. Cladera en el tema de Mallorca Hotel, que voste ho ha 
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reconegut, jo dic que n'hi ha més, pero voste diu en el tema 
de Mal/orca Hote/, hi ha una vinculació, doncs jo crec que 
aixo el du a la logica conclusió que com a maxim, com a 
maxim, s'hauria d'abstenir, pero no hi ha congruencia entre 
la seva exposició i la defensa d'aquesta negació de l'eviden
cia que, torn a repetir, constitueix el dictamen de les conclu
sions sustentades pels Grups AP-PL, UM i Grup MIXT. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Joan Nada!' 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. 
Sr. Pascual, jo crec que voste ha Ilegit el principi de I'ar

ticle 20 de la Llei de Procediment Administratiu, pero no 
el final. Primer fa una explicació de I'actuació de funciona
ris -jo entenc que el Sr. Cladera no és cap funcionari- i 
no pass a d'aquí, es queda en els funcionaris quan, si voste 
Ilegeix l'apartat 5e., di u: «La no abstención en los casos en 
que proceda dará lugar a responsabilidad». Aquesta és la res
ponsabilitat que nosaltres demanam, política, no hem anat 
a cercar cap altre tipus de responsabilitat. 

De I'Hotel Bonsai, la Conselleria teniam els pHmols, la 
ConseIleria diu que va fer un dictamen sobre un. certificat, 
la més mínima mesura de prudencia obligava a mirar els pla
nols i són els mateixos que va tenir el Col·legi d'Arquitectes 
per fer el seu dictamen negatiu, els mateixos, i si a un li surt 
negatiu, no entenc com al tecnic de la ConseIleria li surten 
positius, és una cosa realment estranya perque I'expedient és 
el mateix i s'ha enviat de la ConseIleria' a nosaltres i de 

• nosaltres alla. Per tant, jo vull acceptar que el ConseIler no 
té funcionaris suficients per anar afer medicions de tots els 
terrenys, pero sí per fer les comprovacions mínimes deis do
cuments que entren difis la Conselleria, i els planols que arri
ben al Col·legi d'Arquitectes i provoquen l'informe negatiu 
dient que I'Hotel Bonsai té més llits que metres o menys me
tres que llits, el que voste vulgui, són els mateixos que té 
la Conselleria de Turisme. 

Després voste ha volgut derivar la responsabilitat dient 
no és responsable la Conselleria, donem la responsabilitat a 
l'ajuntament i que, a més, té un batle socialista. Aixo no és 
així, si voste ha Ilegit el Decret sap que els ajuntaments no 
tenien cap responsabilitat sobre aquest Decret ni cap vincu
lació amb aquest Decret, era una autorització purament ad
ministrativa, purament de la ConseIleria de Turisme, els ajun
taments donaven llicencia d'acord amb la seva normativa 
urbanística, aplicaven la seva normativa urbanística. Era el 
propietari deis terrenys que si volia la llicencia, si volia l'auto
rització de la Conselleria de Turisme, havia d'adaptar el seu 
projecte als 30 metres. Es a la Llei de Mesures Transitories 
de 60 metres on per primera vegada s'obliga els ajuntaments 
a respectar aquesta normativa, no amb el Decret de 30 me
tres; voste ho sap, Sr. Pasqual. 

No estic d'acord en absolut en la interpretació que fa 
sobre l'addició de distints terrenys a una parcel·la hotelera, 
terrenys que tenguin un ús distint o un ús de vivenda unifa
miliar, que es converteixin en metres valorables per a la cons
tmcció d'un hotel. Aixo pot ser una de les corruptel·les que 
s'han aplicat amb aque11 Decret que tenia una redacció jurí
dicament dolentíssima, i tots ho hem reconegut, pero aixü 

és una corruptel·la. Com pot dir que una parcel·la de viven
da unifamiliar podra computar per fer un hotel? I aixo és 
el que vostes diuen i, a més, que aquesta parce1·la no queda 
enlloc, queda afectada després per aquest tema; el que ha 
di! el Sr. Quetglas: que després es pot demanar una llicencia 
per fer una vivenda unifamiliar i es donara, I'ajuntament 
l'haura de donar. 

En el transcurs de tota la seva intervenció ens ha anat 
donan! la raó, deia estam d'acord, pero ... , i posava un em
pero per poder salvar el dictamen de la Comissió. Diu que 
el Decret d'lnfrastructura es va aplicar per l'allau que hi va 
haver d'expedients amb motiu del Decret deis 60 metres. Sr. 
Pasqual, voste no pot dir aixo, un jurídic no pot dir aixo, 
el Decret existia, el Decret era vigent, mai no s'havia suspes 
la seva aplicació, no s'havia derogat aquest Decret, per tant 
el Decret era aplicable abans. Com pot voste manifestar que 
un Decret es pot aplicar perque ve una allau d'expedients? 
O és vigent o no és vigent; si no és vigent, no s'aplica i si 
és vigent, s'aplica, pero el Decret és del 70, no és un Decret 
que va fer la Conselleria, és vigent, completament vigent, per 
favor no digui que I'aplicam perque ha vengut una aIlau d'ex
pedients, aixo d'aplicar la Ilei quan un vol no és acceptable. 

Voste reconeix que en la tramitació deis expedients hi 
ha repetides faltes administratives, voste ho qualifica de fal
tes administratives, hi pot haver un matís en la qualificació, 
pero reconeix que aquests expedients no s'han tramitat bé. 
Hi ha una aprovació d'un expedient propi, Mal/orca Hotel, 
i aquí no hi ha dubte que és jutge i part, aprova un expe
dient on eIl és accionista, i aquí voste després fa una dis
gressió sobre el que són beneficis o no són beneficis. Miri, 
nosaltres no jutjam el ConseIler Cladera com a persona, el 
jutjain com a polític, i com a polític els beneficis no són 
calibrables només economicament, no es pot dir el Sr. Cla
dera, donant aquesta autorització, no ha guanyat doblers, no 
és aquest el tema. Feim una valoració, com hem dit abans 
i hem repetit, política, i políticament s'ha obrat malament, 
políticament s'han equivocat, políticament el Sr. Cladera s'ha 
equivocat profundament en la tramitació d'aquests expedients 
i en el control que havia d'haver tengut en la tramitació deis 
expedients d'aquest darrer any 87 dins la ConseIleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Gmp Parlamentari UM, el 

Portaveu Sr. Pasqual, per contrareplica. 

EL SR. PASQUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo continuo fent servir el darrer punt de les seves pro

postes de resolució. Diu que el Sr. Cladera ha utilitzat el seu 
carrec en benefici deis seus interessos empresarials. Ara, el 
Sr. Nadal diu que efectivament e11 no s'ha beneficiat d'un 
duro, molt bé, estam contents de sentir el Sr. Nadal en aquest 
aspecte, ens anam aproximant, per tant si hi ha qualcú inco
herent són els Grups que presenten aquestes propostes de re
solució i després resulta que admeten que no hi ha hagut 
cap benefici empresarial per part del Sr. Cladera. 

Nosaltres hem dit que efectivarnent hi ha hagut dues irre
gularitats, que són de caracter 11eu perque el seu assoliment 
practic no existeix. Respecte de Mallorca Hotel l'única cosa 
que havia d'haver fet el Sr. Cladera era no firmar, passar-ho 
al Sr. Cañellas i hagués firmat el Sr. Cañellas. Dins les seves 
conclusions vostes reconeixen explícitament que I'expedient 
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és complet i correcte. 
Respecte del cas del Bonsai, jo no sé si és que no escol

tám, o jo no escolt o vostes no escolten perque no volem 
(, no sé que passa aquí, jo repetesc que quan a la Conselle
'tia hi havia l'expedient no existia cap dictamen del Col·legi 
d~quitectes, no existia, i amb caracter general, no només 
per a J'Hotel Bonsai, sinó en tot els centenars d'expedients 
que passaven per la Conselleria es demanava o bé escriptura 
pública o bé un certificat d'un lecnic competent que justifi
cas la superfície del solar, i aixa es dins ['expedient , aixa és 
dins J'expedient. 

Per consegüent, encara que jo no tengués raó, que aquest 
certificat fos mal fet, primer tendríem una responsabilitat pro
fessional de l'arquitecte que ha firmat aixo; segon, s'ha do
nat una llicencia municipal posterior amb el mateix projecte, 
amb els mateixos metres de solar, amb el mateix edifici, que 
ha entral a la Conselleria. Per consegüent, on és la respon
sabilitat del Sr. C1adera? Si hi ha una equivocació, és corre
gible, perque a més si en aquest cas el sol·licitant de la lIi
cencia municipal hagués actuat amb mala fe, si hagués actuat 
amb mala fe en el moment de l'obertura del local és quan 
els inspectors de turisme van aBa i comproven els metres, no 
quan demanen la lIicencia previa, no quan demanen l'auto
rització previa, i si no hi ha els metres i si I'obra d'aquell 
hotel té més metres deIs que pertoquen, l'hotel s'ha de tirar 
per avall, pero aixo és després, no és a l'autorització previa. 
Per tant, en aquest cas, l'actuació de la Conselleria és correcta 
i de I'única cosa que es poL dubtar, que jo dubto, és el tema 
que hagués hagutde firmar el President del Govein Sr. Ca
ñellas per allo de,l'amistat Íntima o enemistat manífesta, que -
és un concepte molt subjectiu i que evidentment aquesta Co
missió no ha demostrat que el Sr. Cladera tengui una amis
tat íntima amb el seu soci ni tampoc no ha demostrat que 
hi té una enemistat manifesta, no ho ha demostrat; per con
següent el Sr. Cladera podia firmar, perque no s'ha demostrat. 

Respecte del Laghotel, jo segurament no sé llegir, segu
rament deu ser aixo, que no sé llegir, Sr. Quetglas, tal vega
da voste llegeix amb unes uUeres que li deformen les lIetres, 
jo no ha sé, i voste en sap de lIegir, pero l'article la) del 
Decret -també va per al Sr. Nadal- diu, i ho he llegit una 
vegada i ho tornaré a llegir, que es poden emprar solars i 
no diu de quina classe i quan es fa un Decret, jo no sé si 
el Cladera quan va fer el Decret 1 tenia prevists que aquests 
solars que s'havien d'afegir als solars insuficients havien de 
ser hotelers o no, el cert és que la lletra d'aquest Decret no 
ho diu, diu que poden ser solars de qualsevol classe. Per tant, 
si no es construeix aquest solar l'única cosa que es fa és con
vertir sol urbanitzable en zona verda, que és el cas "d'aquests 
solars qe les vivendes unifamiliars, que no es construiran i 
si es construeixen l'ajuntament els donara \licencia, pero han 
d'acabar de dir-ho tot també, que no ho diuen tot, el que 
passara és que el Laghote/ perdra la seva autorització de Tu
risme perque ... (deficiencia de so) ... també ho diu. Sí senyor, 
li ho \legiré Sr. Quetglas. Diu: «Si amb prioritat el solar o 
els solars es destinaven totalment o parcialment a un ús di
ferent del que es contempla al projecte autoritzat, aixo do
nara lloc a la instrucció previa de l'expedient corresponent 
a la revocació de l'autorització concedida». Per tant, en aquest 
cas, si es construeixen els 8 solars de vivendes unifamiliars, 
I'hotel es tancara, i amb aixo ho he dit toL 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Salgado. 
Vull anunciar, abans de donar-li la paraula, un altre canvi 

d'hora de la votació, ates que anam allargant el debat. Jo 
m'atrevesc a dir que sera a les deu manco un quart del vespre. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Jo crec que tanmeteix en aquestes hores, a les nou i 

quart, des de les cine, evidentment hi ha bastant de cansa
ment i tanmateix també aixo és un globus que es va comen
car a inflar dia 24 de febrer i que dia 25 es va comencar 
a desinflar fins arribar a hores d'ara. El que sí llament, pero 
no en tenc la culpa, és tal vegada de defraudar l'expectació 
que hi havia entorn a aquest PIe, que es va dir a més, malin
tencionadament, que no permetríem que fos público 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Honorable Sr. Con
selIer de Turisme, Honorable Sr. Jaume Cladera, aquí s'han 
dit moltes coses i fora d'aquí se n'han dit moltes més, i avui 
és aquest Parlament el que públicament, malgrat aquells 
anuncis intencionats en sentit contrari deIs quals parlava, sen
se res a amagar a l'opinió pública ve a posar, o almanco a 
intentar-ho, les coses al seu lloe, afer senzilIament justícia, 
maldament aquesta no sigui una sala de justícia, pero sí per
que la justícia és obligada, almanco així ho creim, cap a qui 
ha hagut de suportar ofenses, sospites i acusacions, cap a 
qui ha vist tacat el seu honor i ferida la seva dignitaL 

1 per axo, previament i si val, ja que tanmateix altra 
vegada no pens exhaurir el temps que tene, Honorable Sr. 
Conseller, en nom almanco deis Diputats que ara represent 
i cree que d'alguns més li prec que accepti, en honor a la 
justícia i per tal de fer justícia al seu honor, les nostres dis
culpes. Allo al que voste s'ha vist sotmes com a persona, 
li die que no té nom, o tal vegada sí el té, pero l'obligada 
cortesia a un Parlament no permet la seva utilització i con
seqüentment no la utilitzaré. 

Continuem amb bones maneres, amb corte si a i anem al 
principi de la qüestió perque aquí s'ha parlat de relació d'in
teressos, vinculació entre activitats privades i públiques, uti
lització d'un carrec públic per tal de servir interessos perso
nals i potser n'hi hagi hagut, potser hi hagi hagut relació 
d'interessos, vinculaeió entre activitats privades i públiques, 
potser. Potser que siguin els seus, Sr. Quetglas, per posar el 
Sr. Cladera a la picota, perque aixo ho va aconseguir, aixo 
ho va aconseguir. 

Apuntava abans que he sentit moltes coses dins i fora 
d'aquest Parlament, fins i tot qua1que més o menys indocu
mentat personatge, sense representació acreditada, atribUla al 
seu Grup victories morals. La victoria -mala paraula, per 
cert, quan son la dignitat i la honorabilitat que s'han posat 
en joc-, la victoria, die, no és moral, és un eoncepte filoso
fic si no real, d'acord amb els fets, d'acord, si vos tes valen, 
amb els números i els números vendran, en tot cas, després. 
Aquí s'ha parlat -quatre vegades n'ha parlat el Sr. Quetglas 
en el transcurs d'aquesta Sessió, quatre- que tota l'Oposi
ció, exclos el Sr. Ricei, tenia més vots que AP-PL i UM. Pot 
ser, no ho he comptat, pero pot ser, jo li dic que tota l'Opo
sició a nivell d'Estat té més vots que el Partit Socialista, i 
nosaltres reconeixem i acceptam la legitimitat del Partit So
cialista per governar. 

Protagores era un sofista gree, com saben alguns deis 
Diputats. Deia que l'home és la mesura de totes les coses, 
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de les que són, perque són, i de les que no són. perque no 
són, i en democracia, Sr. Quetglas, i no pretenc donar-Ji lli
~ons, el vot, i en la seva mesura, perque les coses, es vulgui 
no es vulgui, les coses o assumptes que es debaten es mane
gen pels vots, aquesta és la reaJitat i no una altra, la raó de
mocrarica és la raó deIs vots. 

Es va treballar, es va fer feina en la qüestió que avui 
ens ocupa, es va fer feina en Comissió i es va fer feina en 
Ponencia -he de fer un ac\ariment, perque insistesc en que 
jo era a la Comissió i era a la Ponencia-, la Comissió, o 
més ben dit, en aquell moment era la Ponencia, no va de
manar, perque es va considerar improcedent, que s'admetes
sin certificats que aquests expedients que venien de la Con
selleria de Turisme vengues sin complets, perque demanar que 
venguin amb tots els papers és com voler su posar que no 
venien amb tots els papers. Pero en fi, aixo és accidental. 

Die que es va fer feina i es van utilitzar tots els mitjans 
que les lleis i els reglaments d'aquesta Cambra permeten i 
es va arribar a unes resolucions que si no satisferen la totali
tat deIs Diputats de la Comissió, sí foren a satisfacció de la 
majoria. l aquest és el joc democratic, aquest és el joc de
mocratic, Srs. Diputats, així s'aproven les coses en democra
cia, per majoria, i vos tes ho saben molt millor que jo. A 
que ve parlar ara de victories, que sempre suposen derrota 
per part d'un altre o tal vegada per part del qui parla de 
victoria? La Comissió d'Investigació va arribar a unes reso
lucions últimes, va arribar a un dictamen, acceptant uns cri
teris i rebutjant-ne uns altres, i avui, com és preceptiu, aquests 
criteris es sotmeten a la consideració del PIe d'aquesta Cam
bra. Avui, Sr. Quetglas, avui, avui, no la setmana pass ada 
com voste pretenia amb operacions almanco de dubós estil, 
avui. 

1 jo he d'ácabar dient, perqúe he dit que no cO!,lsumiria 
tot el temps, he d'acabar dient només dues coses, perque ja 
s'ha dit tot aquí tanmateix i el nostre dictamen, el dictamen 
que nosaltres subscrivim, el dictamen de la Comissió, el dic
tamen aprovat per majoria no necessita defensa, es defensa 
per si sol. 

En Teoria de la Informació hi ha una frase feta, si vos
tes volen, adaptació de l'original, no és exactament l'origi
nal, perque aquí s'ha parlat de veritats, de veritats a mitges, 
hi ha hagut aquí mol tes veritats a mitges, i nosaltres solem 
dir que la veritat a mitges és la més gran de les mentides. 

1 per últim i de manera purament anecdotica, aniré a 
quelcom on no he pogut anar en la meya primera interven
ció, la «ditxosa»LIei de Procediment Administratiu. Aquí se 
n'ha parlat un munt de vegades, de la LIei de Procediment 
Administratiu, s'han fet una serie de mencions especialíssi
mes de la LIei de Procediment Administratiu. El Sr. Quet
glas, promotor de la Comissió, de la Ponencia i del fet que 
avui tractem aquest PIe el que tractam, en la seva interven
ció -Diari de Sessions de 24 de febrer-parlant de temes 
referents a la LIei de Procediments Administratius, deia, tex
tualment del Diari de Sessions: «Pero aixo no és el més greu, 
perque aixo es podria qualificar com un lleuger equívoc o 
una simple evitadó d'un trarnit engorrós». 

Moltes grades, Sr. President. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS l ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. 
Jo, hi ha hagut coses de la intervenció del Diputat Sr. 

Salgado, que he de confessar que no he entes, no sé a que 
s'ha referit quan m'imputava interessos, m'agradaria que ho 
explicitas, no sé a que s'ha referit, pero si té alguna imputa
ció en aquest sentit li prec que surti a la tribuna i ho digui 
i, si no, li prec que ho retiri, pero Ji vull dir la veritat, no 
he entes ni el que ni a que es referia. 

Miri, jo no pos en dubte la legitimitat del Govern pel 
fet que sigui un Govern minoritari ni pos en dubte la legiti
mitat del Govern Central, jo el que dic és que els vots popu
lars que emparen el nostre vot particular són més que els 
que emparen el dictamen de la Comissió i res més, aixo no 
té més valoració que aquesta, és una valoració política; és 
una valoració política, pero és una reaJitat com un temple, 
i en funció d'aquestes coses crec que el sistema que ha ten
gut la votació, el sistema pel qual han arribat aquestes con
clusions a aquesta Comissió és dolent, i jo li vull recordar, 
Sr. Salgado, que dins Comissió jo em vaig manifestar parti
dari -i no solament jo, sinó altres Diputats de la Comissió 
també- de que les conclusions s'elaborassin mitjan~ant una 
Ponencia que es podia fer rapidament, que es podia fer en 
tres o quatre dies. Haguéssim perdut tres o quatre dies, que 
té més, si tanmateix després s'ha ajornat una setmana el Pie 
per un altre tipus de raons que no tenen res a veure amb 
aixo? Haguéssim pogut elaborar una Ponencia i almanco ha
guéssim arribat a una serie de conc\usions, una serie de con
cIusions que jo cree que més o manco tots hi estam d'acord, 
perque tots les hem exposat i jo crec que amb la conclusió 

. que en aquest cas no s'h~ respectat la LIei de Procediment 
Administratiu tothom hi estaria d'acord i es firmaria, s'apro
varia conjuntament una resolució d'aquesta Cambra amb la 
qual es cridaria I'atenció al Govern que aix6 s'ha de complir, 
que les lleis són per ser complides i la LIei de Procediment 
Administratiu també. Després, la valoració que cada Grup 
fes d'aquest fet probablement seria distinta, aixo és evident, 
pero almanco hi hauria una serie de qüestions que, treballa
des a través d'una Ponencia, haguessin donat un resultat més 
positiu, més enriquidor i probablement de major transcen
dencia per al futur del Govern de la Comunitat Autónoma 
que un pur enfrontament entre dues qüestions, entre dues 
alternatives, una abso!utament exculpatoria i una altra que, 
raonadament, dóna Uoc a una reprovació a un ConseUer per
que hi ha hagut una serie de vulneracions flagrants i d'irre
gularitats. 

Aquest maniquelsme al qual ens veim obJigats és fruit, 
entre altres, Sr. Salgado, de la seva negativa a posar en mar
xa una Ponencia que intentas acostar postures i fer d'aques
ta una Comissió amb conclusions més positives i més cons
tructives. 

Tenc I'absoluta convicció, Sr. Salgado, que la parau1a vic
toria no ha sortit de la meya boca ni en aquesta Sessió ni 
mai en relació amb aquest tema. Faig gala de mesurar les 
meves parau1es i molt més quan les duc escrites, com en 
aquest cas, per tant no cree que em puguin imputar d'haver 
parlat de victories ni tan soIs marals en relació amb aquesta 
qüestió. A mi el que m'estranya és que de vegades ti surtí 
del subconscient, Sr. Salgado, i digui la «ditxosa» LIei de Pro
cediment Adrninistratiu. Escolti, la LIei de Procediment Ad
ministratiu és molt important, i com he intentat demostrat 
i cree haver demostrat en el transcurs de la meva primera 
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intervenció, és una Uei fonamental per defensar les garanties 
deIs ,ciutadans davant els abusos deIs poders públics, és una 
Reí absolutament basica per instrumentar el principi d'igual-

t deIs ciutadans davant la Uei, principi que ha quedat sufi
cientment acreditat i demostrat que la ConseUeria de Turis
me ha vulnerat reiteradament. 

Per últim, Sr. Salgado, el promotor d'aquesta Comissió 
d'Investigació en virtut del mateix principi de vots al qual 
voste al·ludeix, és, ni més ni menys, el PIe d'aquest Parlament. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal per part del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President. 
Abans de contestar la intervenció del repesentant del 

Grup AP-PL, volia dir una cosa al Sr. Pasqual en relació 
amb el que el! ha dit que no s'ha provat aquí si el Sr. Clade
ra és amic o no és amie o és enemic del titular de ¡'Hotel 
Bonsai. Jo ja no entro en si és amic o és enernic, el que sí 
crec com a mínim és que sera amie d'el! mateix, amie seu 
sí que ho sera, i per tant, en el tema de Mal/orca Hotel, amic 
seu ho era, perque no ens venguin a dir si era rnic o no ho 
era, no surtin amb aquestes disquisicions f¡]osófiques, de qual
que forma anem a centrar els temes de quin és el debat, per
que hem arribat a una situació que jo entenc que és comple
tament ánormal. Som davant uns fets concrets i en aquest 
moment debatem una resolució que diu que no ha existit res 
quan, per una part, els qui subcriuen aquesta afirmació que 
no ha existit res reconeixen irregularitats i el representant 
d'aquesta postura que no ha existit res surt aquí a fer un. 
al·legat de democracia dient que les majories comanden. Ja 
ha sabem i ho respectarem, i aquí, quan es vota sí, guanya 
la postura que vostes defensen, el el Sr. Cladera no té cap 
inculpació, que no s'ha aprofitat del seu carrec i que no es 
pot rebutjar la seva postura en cap d'aquests temes; nosal
tres després d'aquesta votació l'acatarem, Sr. Salgado, com 
hem acatat cada vegada que hem perdut una votació. 

Per tant, aixó no va dir res davant els altres temes que 
hem debatut. Aquí hi ha hagut uns fets que per a nosaltres 
són fets demostrats, tendran una valoració o en tendran una 
altra, des d'un punt de vista seran faltes adrninistratives, fal
tes que el temali ha fuit de les mans, que no ho ha pogut 
controlar, faltes de rnitjans, com diuen vostes, pero alguna 
cosa ha passat. Hi haura una distinta valoració, per a nosal
tres sera una falta greu, que s'aprovi el seu projecte per a 
nosaltres és una falta greu, que.I'Hotel Bonsai no tengui els 
metres que pertoca és una falta greu; que hi hagi dos infor
mes a Laghotel, un negatiu i al cap de set dies un altre posi
tiu sense modificacions és una falta greu. Per a nosaltres hi 
ha tota una serie de faltes greus que vostes podran dir que 
no ha són, pero el que no poden dir és que no existeixen 
i vostes diuen aquí que tot aixó no existeix, i aixo, indubta
blement que és el joc de les majories i minories, pero ens 
trobam davant una majoría que va contra uns fets demos
trats dins una Cornissió i que a nivell particular tothom re
eoneix. Que políticament s'ha de fer la interpretació que no 
ha existit res? Thmbé podem arribar a fer la interpretació que 
aquests vuit mesos no han existit, peró no dubtin que hau
ran existit i que aquests expedients són aquÍ i continuaran 

essent aquí. 
Per tant, Sr. Salgado, jo crec que haguéssim fet un fa

vor molt més gros a aquesta democracia de que voste parla 
si hagués im fet una valoració real dels fets -despré ja ha
guéssim fet les valoracions poJitiques perque per a aixe) som 
aquí, per fer valoracions poLítiques i cadascú bagués fet la 
valoració que li convenia- pero hi ha uns fets que són in
dubtables, i vostes no són capa~os de reconeixer-Ios. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per contrarepliea té la paraula el Portaveu del Grup 

Parlamentari AP-PL, Sr. Salgado. 

EL SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Gracies, Sr. President. 
Efectivament, és com jo deia al principi d'aquesta inter

venció, un globus que es desinfla. Després de vuit mesas de 
feina, d'una Comissió, d'una Ponencia, de quatre hores i mitja 
de ser aquí dins, aquests senyors han arribat -quan dic 
aquests senyors ho dic amb tot el respecte, per descomptat, 
els senyors que han parlat, Quetglas i Nadal en representa
ció deIs seus Grups- han arribat a una tremenda conclusió 
i és que hi ha hagut qualque irregularitat en I'aplicació de 
la Llei de Procediment Administratiu, cosa que ja he dil 
abans, es va dir en aquest PIe, en aquesta sala, que aixo no 
era el més greu perque aixó es podia qualificar con «un lleu
ger equívoc o una imple evilació d'un tramit engorrós», pa
raules del Sr. Quetglas re oUides al Diari de Sessions, peró 
és igual, tanmateix ni jo el convenceré ni vostés a nosaltres, 
f' vostes ja ho sabien. 

Pero, Sr. Quetglas, jo li he de dir la veritat, jo li he de 
dir la veritat. Jo tenia aquí preparades unes paraules que em 
tocaya dir ara i no les diré, no les diré, li ho comuniCo Jo 
he de reconeixer que voste ha fet bondat avui horabaixa, voste 
ha ret bondat, no sé si perque és de natural bondadós o per
que tanmateix no podia fer una altra cosa. Miri, voste m'ha 
enLes perfectament, voste m'ha entes perfectamenL en allo deis 
inLere sos per onals. m'ha ·entes perfeetament i sap que no 
aJ}ava -perQue si hi hagués anat, a més supos que el Sr. 
Presidenl m hagués aLurat-, no anava a cap tipus de cosa 
eslranya, anava a que lOI aquest tema parteix d'un enfronta
rnent personal entre voste i el Sr. Cladera, i no n'hi ha més 
de fels. Allo de la victoria. alIó de la victoria moral suposa
da i que ara veurem si n'hi ha o n.o n'hi ha, jo no he atribtüt 
a voste, no Ji ho he alribui't, jo he dil exactament, exacta
ment, «que fins i tol qualque personatge més o menys indo
cumentat sense representaci6 acreditada», i voste té represen
tació acreditada. Jo, maldament -alguns de nosaltres, no 
sé si tots- fos un exercici gimnastic violent, jo el vaig votar 
a voste com a Senador, voste té una representació acredita
da, pero és que hi ha hagut més gent que ha parlat d'aixo. 

1 per acabar, Sr. President, sí, jo he dit «ditxosa» Llei 
de Procediment Administratiu. Es que és «ditxosa». O no 
sabem que significa «ditxosa»? «Ditxosament» tenim una Llei 
de Procediment Adrninistratiu que protegeix el ciutada. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Quetglas, per que em demana la paraula? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Per contrareplica, crec que era ordenat així a ... 
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EL SR. PRESIDENT: 
Seria contra-contra-contrareplica, aixo ja és molt, de ma

nera que no hi ha lloc. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Bé, doncs per al·lusions. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha lloc. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES. 
No hi ha lloc. Deman la benevolencia del President per 

fer dues puntualitzacions molt petites. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pero molt curtes. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molt curtes, molt curtes. 
Simplement, per acabar jo voldria negar absolutament 

que hi hagi hagut cap casta d'enfrontament personal i, a més, 
jo al·ludiria el testimoniatge del mateix Sr. Cladera, amb el 
qual mai de la vida jo no he tengut un enfrontament personal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mai, ja s'ha acIarit. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Segona, es que s'ha al·ludit varies vegades a que jo he 

dit que la vulneració de la Llei de Procediment Administra
tiu podria ser un equívoc o l'evitació d'un tramit engorrós; 
per favor, que no es desconceptui"n les meves paraules, que 
no es posin fora de context, jo vaig dir que qualcú podria 
dir, no vaig dir que jo ho consideras així, per descomptat. 
Posi-ho en context i veura com la frase té un altre sentit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups que no hagin intervengut que 

vulguin fixar posicions? 
Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Di

putat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Hem escoltat amb molta cura la defensa de les concIu

sions definitives a les que han arribat la majoria que avuí 
presideix aquesta Cambra i en consciencia ens demanam: Es 
pot dir que aquestes concIusions que han presentat vostés 
són la millor manera d'exculpar el Sr. Cladera? Rotundament, 
no. Evidentment, no. O és que ja fan comptes que el Sr. Cla
dera passi a una altra activitat política o ciutadana d'aquí 
a una temporada? Ens ha donat la impressió que aquest ti
pus de concIusions, quan és cIar que hi ha hagut vinculació 
d'activitats privades i públiques del Conseller, no vol dir do
blers, pero sí vinculació, aixo és cIar, no es pot dir en unes 
conclusions que no. Es pot dir que no hi ha hagut irregula
ritat en la tramitació deis expedients dins la Conselleria? Thrn
poc no es pot dir perque s'ha demostrat amb els expedients. 

Per tant, nosaltres en consciencia hem de dir que tenim 
la impressió que vostes han dut unes conclusions que no són 
vertaderament concIusions per ajudar el company amb soli-

daritat amb un membre del Govern. Ens preocupa 
ment com s'ha arribat a aquest maniquelsme, a aq 
plisme d'unes concIusions tan facils i tan maniquees al 
temps. 

Segona qüestió que el nostre Grup ha de dir: No 
entes mai per que durant aquests vuit meso s el Goveni 
la Comunitat retardava tant la tramesa deIs expedients' a 
Comissió d'Investigació. Es ver que qualque pic era 
el Senador havia d'anar a Madrid o qualque Diputat no pó¡. 
dia venir i demanava uns ajornaments, etc., aixo és cert, . per~ 

també és cert, pero també és cert que hi havia papers que 
es demanaven a aquest Parlament avui i tardaven vindlies" a 
venir. Per tant, aquests retards a l'Administració de (a co:
munitat són imperdonables en una Comissió d'aquestes ca 
racterístiques i perjudicaven el Sr. Cladera. 

Certament, també ens va sorprendre que no es volguéS, 
per part del Grups que són avui majoria i que amb el nostre 
encara eren més majoria i amb el CDS encara més, perque 
també el CDS ho havia manifestat, la conveniencia de fer 
unes concIusions conjuntes en Ponencia i en Comissió i no 
arribar a dos tipus de concIusions tan diversificades i, sobre-I 
tot, amb unes tan simples, que són les que ara vostes han 
defensat, d'exculpació total en coses tan cIares que evident
ment no són admissibles políticament. 

Tampoc no poden deixar de dir en aquests moments que 
parlam molt de la Llei de Procediment Administratiu quant 
que la no abstenció és motiu o no de nul·litat, article 20.3, 
jo crec que és un debat massa lIarg, massa embafós_ i per 
aixó a la meya primera interven ció havia dit que lÍo entraria 
massa en aixo, pero Sres. i Srs. Diputats, a l'articIe 32.2 de 
la Llei d'aquesta Comunitat Autonoma, feta I'any 84 per 
aquest Parlament, queda ciar: «Seran incompatibles amb 
l'exercici de funcions directives, representatives i de gestió a 
empreses i societats de caracter civil i mercantil, els Conse
Ilers del Govern», i aixo és cIar i rotundo 

Un darrer comentari en consciencia que ha de fer PSM
EEM, un darrer comentari polític i profund: qüestions d'in
compatibilitats, les hem demanat molt de pics, al darrer De
bat de Política General ja ho varem dir, i la majoria vota 
en contra, no va ser aprovada la nostra proposta amb els 
vots fins i tot d'UM, en contra, maldament avui pareixi, i 
ho havia dit a la Junta de Portaveus el Sr. Pasqu al , pero aquí •. 
a Plenari, UM no vfoler que el Govern presentas una llei 
d'incompatibilitats, que era una proposta del PSM-EEM fa 
aproximadament un any. 

Continuarem encara un poc més. Sector empresarial, no 
podem deixar de parlar-neo Mirin, la no compareixen~ del 
soci, de l'amic, del gran empresari de COFEBA, Sr. Codo la, 
no pot passar avui en aquest Parlament sense tenir~la en 
compte com a una reflexió política que els empresaris també 
han de venir aquí i que hagués pogut ajudar profundament, 
per ventura, a l'exculpació del Sr. Cladera. 

Thrnbé volem dir que massa Diputats d'aquest Parlament 
-i aixo el Sr. Salgado una vegada ho va dir dins una 
Comissió- massa Diputats d'aquest Parlament... 

EL SR. PRESIDEN1: 
Sr. Serra, no m'obri debat, per favor. Fixi posicions. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Massa Diputats sortien a expedients i es posaven ner

viosos quan veien el seu nom per alla. 

,.. 
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En definitiva, en consciencia pensam que han estat vuit 
mesos molt desafortunats i creim que l'única cosa que en 
tteurem és un profund malestar, un cert disgust, una cons
ciencia jo cree que dolenta, en general, d'aquest Parlament 
i per ventura la Canova urbanitzada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix, em pareix que falten dos mi

nuts per passar a la votació. Mentrestant jo volía fer una 
proposta de votació relacionada amb les propostes que hi va 
haver a la Comissió, si els Srs. Diputats diuen que estan 
d'acord. 

Pareix que els vots de la Comissió varen ser els matei
xos; hi va haver majoria, en una paraula, o va quedar empa
tat em pareix, que el punt primer complet, el segon complet, 
e! tercer complet i el quart es poden votar conjuntament, i 
després el cinque i el sise es voten per separat, que també 
aquests dos es poden votar conjuntament. 

Sr. Quetglas? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Jo cree, Sr. President, que aixÍ com van les coses, es pot 

votar tot conjuntament. Per part meva, és la meva proposta. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha assentiment a que es voti tot conjuntament? O 

pro posta de vot particular tota conjuntament i proposta de 
conclusions conjuntame~t? Jo agrairia als Srs. Diputats que 
en aquestes hores fácilitassin la tasca de la. votació. Podem 
procedir a votar? 

Que no hi hagi cap Diputat despistat, pareix que hi són 

'. 

-----

tots. Aleshores, volia dir que quan jo demani que es posin 
drets per favor els Srs. Diputats que votin a favor o en con
tra, hi ha un Diputat que basta que aixequi la ma, no fos 
cosa que fes un esfon;:, el Sr. Cosme Adrover, al qual donam 
la benvinguda perque aixo suposa una milloria important del 
seu estat físico 

Procecim, ido, a la votacíó del Vot Particular presentat 
pels Grups Parlamentaris PSM-EEM, CDS i Grup SO
CIALISTA. 

Deman a les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del 
Vot Particular si es volen posar drets. Moltes gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjat el Vot Par
ticular que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a continuació a votar les conclusions presenta
des per la Comissió, i deman a les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor si es volen posar drets. 

. Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 

29. Abstencions no n'hi ha. Queden, ido, aprovades les con
clusions de la Comissió Investigadora que acabam de sotme
tre a votació. 

Arribat aquest punt del debat, aquesta Presidencia vol 
sotmetre a la Cambra la retirada del punt que queda de l'Or
dre del Dia d'avui, que seria inclós dins un proxim Ordre 
del Dia. Si hi ha assentiment, el donaríem per retirat. 

Moltes gracies, Srs. Diputats. S'aixeca la Sessió. 
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