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4) R.G.E. Núm. 1923/88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quan pensa el Govern de la Comunital Autónoma de les IIles Balears presentar el Pla Quatrienal que 
marca la L/ei d;4cció Social?}}. 

5) R.G.E. Núm. 1918/88, presentada pel Diputat Sr. DamiiJ Pons i Pons, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, amb la formulació següent: 
«Quines són les obres públiques -finanrades totalment o parcialment per la Comunital Autónoma de les 
II/es Balears-projectades o realitzades des del dia 1 d'abril del 1987 fins avui, I'import de les quals excedei
xi els 50 milions de pessetes?». 

6) R.G.E. Núm. 1903/88, presentada pel Diputat Sr. Bernat Trias i Arbós, del Grup Parlamentari CDS, 
amb la formulació següent: 
«Quina és I'actuació del Govern de la C'omunitat Autónoma amb relació a l'organització i solucions del 
problema de designació del camp en que ,'ha de celebrar el 2. o Open de Golf de Balears?». 

Il-) Moció: R.G.E. Núm. 1935/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, derivada de la interpel·lació 
R.G.E. Núm. 1646/88, relativa a actuació del Govern en materia d;4rees Naturals d'Especial Interes. 

IIl-) Proposicions No de Llei: 1) R.G.E. Núm. 1626/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 
a la recepció de rV3 i TV2. 

2) R.G.E. Núm. 1744/88, presentada pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a I'IY A. a hotels 
de 4 estrelles turístics. 

IV.-) Debat de presa en consideració de la Proposició de L/ei R.G.E. Núm. 1173/88, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a regulació de la Iniciativa Legislativa Popular. 

l.-l) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres y Srs. Diputats, bones tardes. 
Cornen¡;am el Plenari pel qual se'ls ha convocat el dia 

d'avui, seguint I'Ordre del Dia que s'ha repartit, pel punt 1 
referit a Preguntes. 

Aquesta Presidencia ha rebut un escrit del Vice-president 
del Govern dernanant que siguin posposades a un mtre Ple
nari les preguntes 1920/88 i 1923/88, que havia de contestar 
I'Honorable Sr. Conseller de Samtat i Seguretat Social, que 
no pot ser aquí perque ha hagut de complir compornissos 
de representació institucional adquirits amb anterioritat. 

l.-2) 
Per tant, per formular la pregunta registrada amb el n? 

1868/88, sobre la situació actual del denominat Pacte Cultu
ral, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, el Pacte Cultural, elernent de possible 

consens entre les institucions i entitats entorn d'un tema que 
no té per que ser sernpre polernic, com és la cultura, va néi
xer amb esperan~a, va ser acollit favorablement, eneara que 
amb un cert escepticisme i pa.~sat un cert temps tenim la im
pressi6 que hi ha hagut una degradaci6, ja no hi ha espe
ranc;a, hl ha molt d'escepticisme, practicament ja no hi c[eu 
quasi ningú, pero ens agradaría digués, Sra. ConseUera, qui-

na és realment la situació en que es traba avuí el Pacte Cul
tural, si hí ha moti u per ser pessimístes o si un día aquest 
Pacte Cultural sera una realitat. 

Moltes gracies. 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Sr. Pons, no sigui tan esceptic, sigui més creient i més 

optimista. El Pacte Cultural és pendent que determinades ins
titucion , algunes ja ho han fel, el ratifiquin i a més no és 
tan preocupant coro voste vol su posar, perque si bé no tol
hom ha ratifical el pacte, el que és cert és que d6na els seus 
fruits i que ja s'han vist, que ja tenim una Orquestra Ciutal 
de Palma en la qUal participen totes les institucions, que tU 
ha les Escoles Basiques de Música i que es fan projectes con
junts, de manera. que encara que no s'hagi firmat el pacte, 
els fruits es pradueixen. 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Darnia): 
Sr. President, Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, la vaguetat no ha desaparegut, la qües-
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tiO~llé l'Orquestra Ciutat de Palma, com voste sap, es va plan-
" af, a 'I'hora del debat pressupostari, ha tengul un final fe

:~J pero h.i ha molr més que una orquestra diula cultura 
~; les lUes J3alears hi ha molt d'elcments que han d'enLrar 
dins un pacte cultural j que no s'han c\arificat degudament. 
CreÍJl\, per tant, que aquesta vaguetat, aquesta manca de con
creció el que anuncia és que el pacte no avan~a, que es tro
ba completament aturat. Hem tengut contacte concretament 
amb un deIs ajuntaments més decisius de les Illes Balears 
a I'hora de subscriure el pacte, el representant cultural del 
qua! ens va dir textualment que el pacte era un fet practica
ment ja mort i sense futuro Ens hagués agradat que hagués 
pogut concretar i ens hagués pogut donar motius d'esperan
~ veim que no és així. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta n~ 1919/88, té la paraula el 
Diputat Sr. Valentín Valenciano i López. 

EL SR. VALENCIANO I WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Es tracta, Sr. Conseller, que expliqui la situació de I'ex

pedient sobre la denominació d'origen de la sobrassada, ja 
que és una qüestió important, encara que hi hagi qualque 
Diputat a qui no Ji ho sembli, és una cosa important per 
al camp, i el món pages és una mica pendent d'aixo. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies, Sr. President. 
Jo discrep, jo crec que tots els Diputats d'aquesta Cam

bra són conscients de la importancia del tema. Recordant la 
posició ja expressada pel Govern en aquesta materia: 

l.-Consideram altament convenient per al sector del 
porquí la creació d'una denominació específica per a la so
brassada de Mallorca, i més en el moment que les negocia
cions entre el regne d'Espanya i la Comunitat sobre I'expor
tació de productes del porc arriba a la darrera fase o ja hi 
ha arribat. 

2.-Aquesta denominació específica no s'ha d'imposar 
sense un mínim acord entre productors i industrials sobre els 
aspectes baS1cS, que són que la maLeria prima relacionada 
amb el porc ha de provenir d'aquesl ramal, sigui quina sigui 
la seva especie, pero que aquesL ramat s'ha d'haver criat a 
l'illa, i segon, que les proporci ns mínirne de cada uns deis 
components i altres aspectes de la gestió del producte, com 
és la curació, etc., s'han de definir. 

3.-Que s'ha de definir també com funcionara el con
seU regulador i com aquest preservara la denorninació espe
cífica. 

Les taules sectorials celebrad es amb els auspicis de la 
Conselleria, com sap voste, han arribat a un punt mort, han 
arribat a un punt mort, perque una part deis industrials no 
e partidari que s'avanci per aquesl carní. N obstant aixó 
hem aVanr;al les conversacions amb la Direcció Genera l de 
PolíLica AJimemaria del MAPA la selmana passada concrc
lament, i hem conslalal la bona di po ¡ció de ¡'Admini tra
ció cntral en aq ue L enUt i en propo am desbloquejar 

aquesta materia basant-nos en el que segueix: 
l.-Oferir als representats deIs productors i als indus

trials que ho desitgin una reglamentació de la denorninació 
específica, una reglamentació concreta i basada en els prin
cipis abans esmentats. 

2.-En cas d'arribar a un acord entre ambdós organis
mes o ambdues entitats, acord que hauria de significar al
manco poder agrupar industrials que tenguin un volum sig
nificatiu de producció, posaríem en marxa immediatament 
I'expedient legal. 

3.-Madrid o l'administració central del MAPA addueix 
que esta disposat a iniciar per la seva part l'expedient de la 
norma de qualitat a nivell nacional per tal de definir que 
significa concretament la paraula «sobrassada» i limitar el 
concepte sobrassada a nivell nacional. El que passa és que 
primer ens demanen que acabem el nostre expedient, el nos
tre camí per a la denominació específica. 

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

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conse!ler, jo tal vegada li hauria de dir una mica 

el mateix que el Sr. Pons ha repetit abans a la Consellera 
de Cultura, és a dir, que aquestes imprecisions indiquen que 
aixo no avanr;a i que es troba una mica aturat, i les informa
cions que tenim efectivament són així, és a_ dir,-sabem que 
des del mes de juny no s'ha fet cap reunió, almanco amb 
els productors, i no s'ha fet practicament res. Jo li recorda
ria el que voste va dir en el Pie d'aquest Parlament el mes 
de maig, a una pregunta que va fer aquest Diputat, que re
ferent a aquesta qüestió voste deia que tendríem el pIe e de 
condicions el mes de juny, que a partir del mes de juny es 
pos aria tot en marxa, i que en cas que no es posassin d'acord 
els productors i els industrials, són paraules seves, la decisió 
del Govern era tirar endavant amb la denominació d'origen, 
marcant una qualitat estandard objectivament assenyalada. 
Pensam que ja seria hora que es comenr;assin a fixar uns 
terminis, uns terminis seriosos, i no es donin més !largues 
a aquest assumpte, perque si no, passa que hi ha molles clo
velles, pero no hi ha bessó. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies. 
Sr. Valenciano, el que passa és que pareix que les seves 

informacions sempre són les bones i les meves són les do len
tes, pero en aquest cas no és així. 

Varem mantenir, precisament la setmana passada, una 
reunió de més de tres hores de duració amb el sector del por
quí, concretament Associació del Porquí, presidida pel Sr. To
meu Cardell, per a més detalls, a la Conselleria des de les 
9 nos a les 2 i busques, on es va definir exactament quin 
era el camí que prendríem, i efectivament és el camí que vaig 
dir en aquest Parlament, el que passa és que creim que una 
denominació d'origen hauria d'afavorir realment el sector in
dustrial, perque és una part importantíssima del seu marke
ting, hauria de ser una part importantíssima del seu marke-
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ting, i és el sector industrial, o una part del sector industrial 
la que no es demostra partidaria. 

Una denominació d'origen és quelcom que no es pot fet 
unilaleralment, hi ha d'haver un consen mioim, aJmaneo hem 
de lenir les dues o tres gra n empre e di 'posades a tirar en
davant i aixo no s'ha aconseguit fins la selmana passada, 
ara el ten.im aque 1 mínim, i la etmana que ve ja és previ la 

una reunió, una laula , ectorial 0/1 lÍ.rarem endavanL La qua
li ficació d'aquest lema depenia moll de I'estudí que, com sap 
v te, fa la Un.iversitat obre aque La maleria; I'estudi no 'ha 
acabal, pero encara que no 'hagi acabal no altres estam dis
posals a ri rar endavanL i, a més. Jj voldria dir que aquesta 
és una qüestí6 que afectara molt dírectamenL Lot el sector 
productor, que en aquests momems es troba deprimil , i la 
batalla, parlan t ciar, pcr que s'oposen?, la batalla és que la 
materia prima no altres demanam que sigui d'aqui i els in
dustrial o una pan del industrials valen continuar rent la 
sobrassada amb materia forastera , pero cree que aquest és 
un tema que el Govern té la forya suficíenl p r tirar enda
vant sempre que Lenguem aquest minim consenso i ja li die, 
no és que faeí la ímpre ió d'haver estat aturat. ha estal atu
rat fins la setmana pas ada, aixo és així. 

1.-4) 
(Posposada) 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1918/ 88, sobre obres públiques 
a la Comunitat Autonoma, té la paraula el Diputat Sr. Da
mía Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La formulació de la pregunta la farem directament sen

se cap preambul, perque volem una resposta clara i precisa. 
Quines són les obres públiques financ;ades totaJment o par
cialment per la Comunilal de les llIes BaJears, projectades 
o realitzades des de dia 1 d'abril del 1987 fins avuí, l'import 
de les quals excedeixi els 50 milions de pessetes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Obres Públiques i Orde

nació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRI1DRI (Jeroni Sáiz i Gomila): 

Sí; molles gracies, Sr. President. 
Sr. Pons em pareix que la resposta practicament la hi 

havia donat a la darrera Sessió la ConseLlera de Cultura, per
que cree que hi havia una pregunta molt pareguda. Jo Ji puc 
ratificar la informacíó que va donar la Consellera de Cultu
ra. amb una pelita rectiiicació. Només hl ha una obra que 
s'hagi projectat amb posterioritat a J'entrada en vigor d'aques
ta llei i que s'hagi adjudical, i s'ha adjudicat fa uns quants 
dies, peró aixó dic que rectifie Ileugerament la informació 
facilitada, perque quan l'hi va facilitar per ventura encara no 
ha sabia. que és la miUora del paviment de la carretera 
d'Eiv.issa Sant Josep-Sant Antoru per un import de 95 mi
Hons de pessetes. Aquesta és ]'úrúca realment. bé, fa UDS 

quants dies que va ser adjudjcada, no sé tan soIs si és firmat 
el contracte d'adjudicació definitiva, l'escriptura no s'ha fir-

mat, pero s'ha adjudicat molt recentment. 
Umport de l' 1 070 no s'ha transferit a la Conselleria de 

Cultura, perque com també es va informar, des que ha plan
tejat el seu programa de conservació i d'enriquiment del Pa
trimoni Historie, mantenim conversacions les dues Direccions 
Generals perque puguem escollir en cada obra en concret si 
hi ha possibilitats d'adaptar-se a aquest programa i fer una 
obra en concret o si simplement li hem de transferir els do
blers perque els pugui dedicar a l'obra que consideri més in
teressant la Conselleria amb independencia de la ubicació de 
l'obra pública que realitzam. 

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

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, Sr. Conseller. 
Creim que quan es fa una !lei en aquest Parlament és 

perque es compleixi i quan s'exerceix el control sobre el com
pliment d'aquesta llei és perque es donin res postes ciares i 
no s'amagui la veritat. Des de dia 1 d'abril de I'any 1987 fins 
al dia d'avui, a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears 
s'han projectat o realitzat obres, bastants, per més de 50 mi
lions de pessetes. Sí, Sr. Conseller, pero vos tes ens amaguen 
la veritat, I'amaguen interessadament perque no volen com
plir una llei que els obliga a destinar un 1!!fo al foment de 
la creació artística o a la restauració del patrimonio Aixo és, ' 
en definitiva, una burla a aquest Parlament. i el Grup SO
CIALISTA li anunciam que dura a aquest Parlament una 
proposta perque s'investigui la falta de compliment d'una lIei 
i per tant una autentica malversació de fons en aquesta Co
munitat Autonoma. 

Moltes gracies. 

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

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

Sí, Sr. Presidente; muchas gracia. 
Para. manifestar mi más enérgica y absoluta protesta con

tra lo términos en que e expresa el Diputado Sr. Pons. Por 
parle del Gobierno no e hace en absoluto runguna burla 
de una ley aprobada por el Parlamento y para que pueda 
decirse eso tiene que demostrarse con hechos. Usted ha di· 
cho que mi re puesta era ambigua y mi respuesta ha sido 
absolutamente clara, lo que pasa e que a lo mejor ha for
mulado su pregunta con una rara astucia para conseguir al
gún rédilo político como el que e tá anunciando en este mO
mento y por eso no ha obtenido toda la re puesta que usted 
querría. Lo que es inadmisible es que usted diga que el Go
bierno está burlando una ley del Parlamento, demuéstrelo, 
yo le he dado una respuesta clara y concreta: la única obra. 
la úruca que ha sido redactada con posterioridad a la publi
cación de esta ley y adjudicada es ésta; evidentemente e han 

. adjudicado otras obras posteriormente a esta ley, pero reali
zadas es un término muy ambiguo, porque si quisiera usted 
entender por realizadas, terminadas y liquidadas, probable
mente no haya ninguna. 

Si usted hubiera querido decir adjudicadas, que no lo 
ha dicho, le dirla que hay obras adjudicadas, pero cuyo pro
yecto había sido redactado con anterioridad y consecuent~ 
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'ente entendemos que no es de aplicación la ley. A la jnver
ro existen obras redactadas con posterioridad pero que no 
sa.ban adjudicado, aunque están en proceso de adjudicación, 
: proceso de licilación, como pueda ser el túnel de SólJer, 
cOrno pueda ser el saneamiento de la zona costera de Muro
Santa Margalida, ete., o bien que ha termiuado ya este pro
ceso J, como es el caso de la eslación depuradora de Ferre
ries, ha quedado desierto. En cualquier caso, lógicamente, no 
ha lugar a destinar este 1 'VD, lo que pasa es que la ley no 
dice exactamente en qué punto, entonces si usted lo que quiere 
decir es que hay distintas interpretaciones, le diría que sÍ. Así 
como en otros casos las leyes dicen exactamente que no se 
podrá proceder a la adjudicación de ninguna obra que no 
se haya destinado este 1%, por ejemplo el Decreto Ley que 
rige los estudios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 
este caso no lo dice, la ley dice simplemente que en el presu
puesto de cada obra pública deberá incluirse una partida, pero 
¿en cuál presupuesto? Entonces cabe entender que dado que 
no tienen carácter retroactivo las leyes, es en los presupues
tos que se redacten a partir de la aprobación de la ley. Esa 
es la interpretación que hemos hecho con la que puede us
ted estar de acuerdo o no estarlo y también puedo decirle 
que puede reirse, si le hacen mucha gracia los temas de la 
interpretación que el Gobierno da al Parlamento, si usted cree 
que es gracioso pensar que el Parlamento es burlado creo 
que la burla va con usted, no va con nosotros, desde luego, 
pero el hecho es éste, se podrá interpretar de una forma o 
de otra, pero no hay una burla, comprenderá que no hay 
ninguna reticencia por parte de la ConseIleria de Obras PÚ
blicas, ni sreo que por parte de ninguna otra Conselleria in- · 
versora a que un 1 % de la inversión sea destinado a obras 
culturales. Lo que pasa es que tenemos que adoptar un cri
terio fijo para saber exactamente a partir de qué momento 
o a partir de qué obras y nosotros hemos adoptado como 
criterio el de la fecha de redacción del proyecto, que además 
de parecer lógico responde a la fecha que figura claramente 
en todos los documentos del proyecto. Consecuentemente no 
ha lugar a ninguna ambigüedad, la ley no dice otra cosa, 
y caben interpretaciones; nada más, puede usted reir todo 
lo que quiera. 

1.-6) 
EL SR. PRESIDENT. 

Ates que s'ha fet arribar a aquesta Presidencia per part 
del Diputat Sr. Bernat Trias í Arbós la voluntat de retirar 
la pregunta n~ 1903/88, passam al punt Il de l'Ordre del Día 
d'avui. 

U.-) 
Passam 'a debatre la Moció n~ 1935/88, subscrita pel 

Grup Parlamentari PSM-EEM derivada la Interpel·lació n~ 
1646/ 88, sobre actuació del Govern en materia d'Arees Na
turals d'Especial Interes. Per defensar aquesta Moció té la 
paraula, per part del Grup ParIamentari PSM-EEM, el Di
putat Sr. loan Mayal i Serra. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gnlcies, Sr. President. 
La Moció que presentam a la consideració de la Cam

bra avui horabaixa té quatre punts i els vulI comentar 
breument. 

El primer és la proposta que el Parlament de les Illes 

Balears reprovi la inhibició del Goven en la conservació i pro
teceió de les Arees Naturals d'Especial Interes. Segons el dic
cionari, inhibir'se és retreure's d'una acció necessaria i ente
nem que la Llei d'Arees Naturals d'Especial Interes, quan diu 
que aquestes arees seran conservades activament marca una 
acció que no s'ha dut a terme. 

Que ha fet el Govern en el Trenc? Ha vérem I'altre dia 
amb detall i ha fet molt poe, uns senyals indicadors que no 
duen enlloe, unes tanques obertes, unes barreres sense pany, 
en una paraula no s'ha fet conservació. Si haguéssim de pas
sar llista al que s'ha fet a la Punta de n'Amer, a les Salines 
d'Eivissa i Formentera o a l'Albufera del Grau, que són els 
que ja compten amb un Pla sigui aprovat inicialment o defi
nitivament, la llista seria encara molt més curta perque alla 
no s'hi ha fet res de res. Altres arees es troben encara amb 
un pla en tramitació i per ventura seria prematur estendre'ns
hi, pero quatre exemples consideram que ja són suficients 
per veure com és una política, i aquesta política és d'inhibició. 

Vull insistir que la paraula eonservació, com segurament 
molts de Diputats aquí presents coneixen gracies a la publi
cació del mateix Párlament de l'Estrategia Mundial per a la 
Conservació de la Naturalesa, significa ni més ni manco que 
la gestió de recursos naturals de manera que assegurin la seva 
pervivencia i les possibilitats per a futures eleccions. Natu
ralment, aquesta gestió és la que no ha existit a les Arees 
Naturals d'Especial Interes, i per aixo consideram que no hi 
ha hagut un compliment estricte de la llei per part del Go
vern i proposam, d'una manera que entenem molt modera
da, molt assenyada i molt prudent, una reprovació de la in
hibició del Govern, no una reprovació del Govern per la seva 
inhibició, que per ventura seria una fórmula que no comp
taria amb el suport que esperam sigui majoritari per a aquest 
primer punl. 

El segon punt és la proposta que la gestió deIs espais 
naturals protegits, les arees naturals d'especial interes i fin
ques d'utilitat pública es faci de forma unitaria, tant a ni
vells de criteris general s com de dependencia administrativa. 
La LIei de Procediment Administratiu és la que ja assenyala 

'en el seu articulat que l'Administració Pública ha d'actuar 
amb criteris de coordinació, jerarquia, etc., coordinació en
tre altres, i vull destacar que aquesta no existeix. Cree que 
l'altre dia vaig aportar exemples concrets, pensam que si la 
Comunitat Autonoma, el Parlament, el Govern decideixen la 
protecció d'espais per diverses vies és perfectament legítim, 
pero és cIar que hi ha un sol objectiu que és una conserva
ció acurada d'una xarxa d'espais, d'una mostra repesentativa 
deis ecosistemes d'aquestes illes. 

1 aquesta conservació que té, insistese, un sol objectiu 
que pot anar per diverses vies legals, és logic que adminis
trativament sigui gestionada d'una forma conjunta. Cree que 
aixo és important perque pot haver-hi diferents criteris i hi 
ha diferents criteris a nivelI d'ús públic i hi ha diferents cfÍ
teris a nivelJ de gestió biologica, i jo vull evocar un exemple 
nou que de fet ja va sortir a una Comissió o a una compa
reixenc;a d'un ConseIler, fa uns mesas, i és la situació que 
un Pla Especial prohibeix les pastures en un Iloc determinat 
i en canvi en un altre lloc amb una problematica absoluta
ment similar, les pastures són encoratjades per la mateixa ac
ció del Govern. 

Fa un any aquest mateix Diputat va demanar per escrit 
al Govern quina seria la coordinació i quina seria la delimi
tació de competencies entre dues Direccions Generals que en 
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aquells moments els mlt]ans de comunicació havien batiat 
amb el mateix nom i que ara sabem que són de noms lleu
gerament diferents, em referesc a la Direcció General de Medi 
Ambienl i a la Direcció General de Medi Natural. Aquesta 
pregunta, feta fa un any, el Govern no ha lengut lemps per 
contestar-la, pareix, o bé no ha tengut res posta per lransme
tre al Diputat; jo cree que no hi ha hagut res posta perque 
no hi ha delimitació ni coordinació. 

Es ciar, es pot parlar com s'ha fel a altres Comunitats 
Autonomes d'unificar d'una forma completa tots aquests pro
blemes i crear les agencies de Medi Ambient que existeixen, 
la més nova a Múrcia, a Madrid, a Andalusia i a Extrema
dura, pero pensam que és una solució interessant, que po
dria ser interessant, pero encara ens trobam moIt enrera, pa
reix que és més logic pro posar, com feim aquí, una unificació 
sectorial, una unificació progressiva que nosaltres no decan
tam per quina via ha d'anar, malgrat les referencies que el 
Conseller va fer en la seva res posta a la passada Sessió 
d'aquest Parlamento Nosaltres no pressuposam si aixo ha de 
ser a Obres Públiques, a Agricultura o a Presidencia, com 
han decidit altres Comunitats Autonomes, o fins i tot si ha 
de ser a Turisme. Aquesta és una decisió que pensam que 
és de l'Executiu i que en aquests moments no entram a pre
jutjar, pero sí entenem que aquesta unitat de gestió és molt 
convenient i naturalment no té res a veure amb cap tipus de 
col·legi professional, a cap deIs quals, a més, jo no hi estic 
afiliat. 

Quant a la tercera proposta és l'assignació de personal 
tecnic i de camp necessari per assegurar la gestió i vigilancia 
de totes les Arees Naturals d'Especial Interes i en concret de 
tots els extrems que recullen els respectius plans especials de 
protecció que les empara. Entenem que, per simple logica, 
si.el Govern aprova un pla especial, el Govern ha de respon
dre del seu complim~nt, -entenem que no és suficient la res
posta que va aportar el Conseller Saiz que, essent com són 
en general problemes de disciplina urbanística, la qüestió és 
exclusivament municipal i en tot cas deIs Consells Insulars, 
etc., etc. Nosaltres pensam que moltes vegades és un proble
ma d'informació i que simplement )'existencia de personal 
de camp resoldria aquest problema d'informació i que hi ha 
moltes vies, perque molts deIs problemes que l'altre dia po
savem en un exemple concret pero que podrien repercutir en 
altres, quedassin solventats. 

Poden dir que és un problema pressupostari, que'par
lam aquí d'incrementar personal i no parlam d'incrementar 
pressupost. Pensam en primer lloc que els pressuposts de l'any 
que ve ja són aquí, pero encara poden ser esmenats, segura
ment hQ seran, i que per tant hi podria haver una solució, 
si aquest fos el cas, pero moltes vegades pensam que hi ha 
possibles desviacions a temps parcials i sobretot assignacions 
de responsabilitats que poden solventar, insistese, gran part 
deis problemes que les arees natural s es tan sofrint en aquests 
moments. 

Finalment, el darrer punt de la nostra Moció, als quals 
evidentment demanam votació separada, és que el Govern 
promogui les declaracions de les Arees Naturals d'Especial 
Interes del 'frec i Salobrar de Campos, de l'Albufera del Grau 
i de les Salines d'Eivissa i Formentera com a parcs naturals, 
ja que la intensitat d'ús públic i els tipus de valors natural s 
i culturals d'aquests espais així ho aconseJlen. 

Es evident que declaració de parc natural és perfecta
ment sobreposable a la protecció legal com a Area Natural 

d'Especial Interes. Els pares tenen evidentment dos objectius 
i d'aixo n'hem parlat moIt lIargament a la Ponencia de Ca
brera i cree que molts Diputats ja coneixen bé tots aques!s 
extrems, que és coordinar, fer conviure la conservació deis 
va)ors naturals d'un \loe determinat amb l'ús públic que PO! 
mantenir aquest 1I0c. Aquest és un tema que la L1ei d'Arees 
Naturals d'Especial Interes no resol perque no és el seu ob
jectiu resoldre'l, pero en canvi aquest tipus de reg)amentació 
sí ho pot resoldre. 

El pare ho resol en tres vies, que són la gestió -ja n'hem 
parlat-, I'existencia d'una junta rectora amb un procés par
ticipatiu i coordinador on entren tots els poders municipals, 
illencs, governamentals i sectorials que afecten un espai na
tural determinat i també, per que no dir-ho?, una homolo
gació internacional molt clara. Tot Europa, tot el món sap 
el que és un pare natural, és més facil accedir a ajudes de 
la Comunitat Europea; en una paraula, I'existencia d'aquests 
pares quedaria completament justificada pels extrems an
teriors. 

Vull tanmateix comentar espai per espai i veure com el 
cas del Tren e, que com a mínim tots els Diputats que repe
teixen legislatura coneixem molt bé, té uns valors extraordi
nariament assenyalats, compleix sobradament e1s criteris de 
la Directiva Europea per a la Protecció de les aus silvestres 
per ser declarat com a zona europea de protecció de les aus 
i pateix o aguanta un intenssísim ús públic de mol tes dese
nes de mils de persones anuals. El cas de l'Albufera del Grau 
és moIt similar, també compleix els criteris europeus que co
mentava just abans, compleix també els criteris per ser in
clós al conveni de RAMSAR i evidentment excel·leix entre 
les are es naturals de Menorca, per a la qual, a més deis grans 
valors que conté l'Albufera en si mateixa, és un autentic sím
bol de la conservació. 

Finalment tenim el cas de les Salines, que jo cree que 
és també un !loe amb uns valors molt assenyalats, en con
cret a I'Estany Pudent hi ha en aquests moments un 90070 
de la població europea d'una determinada especie d'oce!l que 
a Formentera diuen cabussonera i que a Mallorca dei m sote
rí de coIl negre i que només per aixo representa una autenti
ca responsabilitat per a la nostra Comunitat Autonoma con
servar aquest 1I0c. Pero, a més a més, les Salines d'Eivissa 
i Formentera representen un Iloc on és evident la confluen
cia histórica entre l'home i la naturalesa en aquestes illes, 
on és evident com la cultura, la relació de l'home amb la 
naturalesa ha integral un sistema d'un valor extraordinari i 
que un sistema que abans vivia a partir de les marors hiver
nals que omplien els estanys, que ara necessita evidentment 
de les bombes hidrauliques per entrar I'aigua marina i que 
si s'abandona es degradara. Sigui natural, sigui cultural, l'im
portant és que té un gran valor i que, entene, la nostra gene
ració és responsable de conservar-lo per al futuro 

Sres. i Srs. Diputats, anam cap aquí, és un repte segur, 
pero hi ha interes, hi ha valors i el cost és perfectament as
sumible. Tomam als pressuposts, tomam veure que som en 
un moment molt adequat de 1 any parlamemad per fer pre
visions. pero entene que no és aquest, en el fans, el proble
ma més important. El problema més importanl és veure si 
progressam o en aturam a veure si volem protegir o no és 
ver que vulguem protegir o només volem parlar de voler pro
tegir quan convé. Entram o no entram? 

(El Sr. President s'absenta de la sala, i la Sra. Vice-presidenta 
primera presideix el debat). 
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~. JpRESIDENT. 
. :por parte de los Grupos Parlamentarios que quieran 

tiir, no sé si hay alguno que haya pedido la palabr~. 
sr tiene la palabra en nombre de UM su Portavoz MI-

4íitfPa.scual. 
)' 

EtSR. PASCUAL I ~OROS: 
.. ' : .. Sr. President. Sres. l Srs. DlputatS. 

'Ibts coneixem que el Govern prepara un pla d'inversions 
rortes, 'Conegut ja com a Pla Júpiter, i dins aquest pJa es re
cull la possibilitat de declarar com a pares naturals el Trene 
i Salobrar de Campos j ¡'AJbufera del Grdu. Evidel1tment dins 
el pI a, si s'arriba a aprovar, hi ha e nsignades unes panides 
pressupostaries molt importants per dur a terme aquestes dues 
accions que consideram de gran importancia. 

Pero si he comen<;at per aquí és per dir que nosaltres 
volero el Trene pare natural, nosaltres volero I'Albufera del 
Grau parc natural, nosaltres volero les Salines d'Eivissa i For
mentera parc natural, tots tres, pero el que consideram que 
no es pot fer és dir sense cap mitja, sense res, en una Propo
sició no de LIei, decIararem parcs naturals aquests espais, aixo 
s'ha de fer amb una mica més de seriositat. 

Aquest mateix problema pressupostari, que en aquest cas 
és molt gros, també es troba al punt 3 de la Moció presenta
da pel Grup Parlamentari PSM-EEM i consisteix en que s'ha 
de dotar de personal tecnic i de camp a les ConseIleries, la 
qual cosa, si s'ha de fer, s'ha de fer a través de la LIei de 
Pressuposts. El Sr. Mayol ha fet referencia a aquest extrem 
i jo Ji dic que d'aquí a 15 dies comen<;arem a discutir aques
ta Ilei pressupostaria i que a les esmenes que s'han de pre
sentar és el moment de parlar d'unificació, diríem de la ges
tió del medi ambient, amb la qual nosaltres també estam 
d'acord i també és I'hora d'assignar el personal que les dis
ponibilitats pressupostaries permetin, pero no parlar en abs
tracte, el problema d'aquesta Moció és que es parla en abs
tracte. 

1 evidentment, el que nosaltres no podem admetre és la 
reprovació del Govern en la conservació i protecció deis es
pais naturals, perque realment no ha demostrat que sigui re
provable el Govern en aquest extremo 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, por parte del Grupo Parlamentario MIXTO tiene la 

palabra su Portavoz. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
En definitiva, Sr. Mayol, jo li voldria dir que el primer 

punt no el 'podrem reprovar perque consideram que el Go
vem no ha tengut encara I'opció real de poder fer les correc
cions necessaries, per tant seria excessiu en aquest momento 

Sí en canvi voldríem votar a favor del seu Grup el se
gon punt, ja que creim que vertaderament és interessant que 
hi hagi una unificació de gestió, encara que a l'últim para
graf, on diu independencia administrativa, creim que a<;o ha 
de ser una decisió del mateix Govern, és ell qui ha de fer 
la gestió de la manera que consideri convenient; per tant, 
el Parlament no és per marcar-ti les pautes en aquest nivel!. 

Al tercer punt jo no puc votar a favor de vostes perque 
hi ha una cosa que no veig clara i és el sentit de ficar-nos 
en arees que no ens pertanyen. Si fossin pertenencies reals 

del Govern, millor dit, de la Comunitat Autonoma, alesho
res no hi haurÍa problema, pero ens ficam en uns temes fora 
de joc; per tant jo acceptaria totalment el tercer punt si aca
bés dient amb els que siguin propietat de la Comunitat Auto
noma. Amb els que no ho siguin, nosaltres no ens podem 
ficar dins ca el veí a dir com ha d'actuar interiorment i el 
ha de fer o deixar de fer, aquesta és la fórmula general que 
volia expressar-li. 

Amb I'últim estic totalment d'acord amb voste i li diré, 
arnés, crec que és molt important, és molt important que 
aquest quart punt sortís votat per majoria absoluta, perque 
vertaderament aquí demostrarem si vertaderament som o no 
som defensors de la nostra terra. A mi em fa la impressió 
que a vegades parlam molt d'ecologisme, de defensa de la 
naturalesa i quan trobam un punt com aquest, que ens ofe
reix I'oportunitat de fer-ho és quan vertaderament demostram 
com al moment d'actuar la teoria és una paraula, i els fets 
són uns altres. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Grupo Parlamentario CDS tiene la pa

labra su Portavoz Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Mol tes gracies, Sr. President. 
Per fixar rapidament la posició del nostre Grup en rela

CIO amb la Moció o les mocions realment, perque, a més, 
tendran votació separada, del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

En relació amb el primer punt vull anunciar que el nos
tre Grup s'abstendra en aquesta formulació d'una reprovació 
de la inhibició del Govern. Nosaltres entenem que una re
provació és una actuació parlamentaria amb una forta carrega 
política, que no és una banalitat que convengui utilitzar d'una 
manera excessiva, sinó que no és una banalitat que conven
gui utilitzar d'una manera excessiva, sinó que ha de respon
dre a una carrega forta, políticament parlant, de cara al Go
vern per part del Parlament. En aquest sentit, nosaltres, 
simplement per una qüestió gramatical i per una qüestió de 
relacions amb el Govern, no podem admetre que, amb ca
racter general, es reprovin les actuacions del Govern si no 
és com a producte d'una autentica conscienciació de tots els 
Grups o deis Grups que considerin que ho han de votar i 
creim que no és el cas. 

Segon punt, unificació de criteris en la gestió d'espais 
naturals, sí, donarem suport a aquesta unificació de criteris, 
tant a nivell de criteris generals com de dependencia admi
nistrativa, perque entenem que efectivament l'actual disper
sió -aixo ja ho varem denunciar i molts de Grups Parla
mentaris ens varem pronunciar a favor d'aquesta unificació 
en el transcurs del Debat Pressupostari de I'any passat-, en
tenem que de totes maneres la unificació de criteris ha de 
ser a iniciativa del Govern, pero el Parlament li ha de mani
festar de manera indubtable el seu interes que el Govern faci 
passos endavant en relació amb aquesta qüestió. 

Quant al tercer punt, podem anunciar també el nostre 
vot favorable sempre amb el sobreentes que, vista la redacció 
del punt, podem entendre que quan diu assignara ens refe
rim a una major utitització, a una millor assignació de re
cursos humans existents actualment de cara a la consecució 
d'uns determinats objectius no tant com al creixement 
d'aquests efectius humans, creixement que es pot considerar, 
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com ja han dit altres intervinents, es pot reconsiderar aquest 
eventual increment dins el debat pressupostari, pero no dins 
aquesta Moció. Aleshores, entenent-Ia avui per avui com a 
tal, tendra també el nostre suport sense cap mena de reserva 
ni en relació amb la titularitat deIs espais naturals ni de qual
sevol altra. 

El quart punt ens pareix el més delicat de tots, el més 
transcendent, problablement el més important, pero justament 
per aixó és un punt al qual no podem donar suport. No li 
podem donar suport, en primer !loc perque no parlam de 
la necessitat de protegir o de no protegir aquests espais, no 
parlam ni .~an soIs del grau de protecció efe 'liva que neces 'i
tin i jo crec que si VOSleS con ideren que el Govern, a través 
deIs plans especial s de protecció que deriven de la dec1aració 
d'Area Natural d'Especial [meres no s'acompleix adequada
ment aquesta protecció, i en una gran mesura nosaltres po
dem compartir amb vostes aquest criteri, no entenem que 
si el pla especial de protecció fracassa perque no hi ha una 
adequada gestió del Govern, aixo quedi garantit pel fet que 
es converteixi en un parc natural, primer argumento 

Segon argument, aquest Parlament té constitui'da una 
Ponencia que estudia les propostes que el Govern ha formu
lat en aquest Parlament en relació amb l'actuació d'espais 
natural s, Dins aquestes propostes, aquests quatre espais no 
s'han proposat com a parcs naturals, la qual cosa no vol dir 
res, aquest Parlament es pot pronunciar sobre un grau de 
protecció o un sistema de protecció distint del que proposa 
el Govern, pero crec jo que existint una Ponencia Parlamen
t:uia constituIda a l'efecte que estudia en primer lloc mesu
res cautelars amb caracter urgent de cara a l'actuació en 
aquests espai natural, pero a continuació, immedialamenl 
a I'anali i de les proPOSLeS del Govern i a la fonnulació de 
le propo les d'aquesl Parlament- en relació amb el espai 
natural, pensam que és en el si d'aquesta onencia derivada 
de la Comissió d'Ordenació del Territori on s'ha de decidir 
quin és l'inslrumenl adequal ele protecció per a cada una de 
les zones i, per lanl, exislint una Ponencia con tilUi:da, no 
crec jo que un lIeuger, perque en realilal aque l és un debat 
lleuger, un lleuger debal a Pie derival d'una Interpel,(ació 
i una Moció que no entra a calibrar cada una de les zones 
amb el seu contingut p¡;,ofund, amb les seves delimitacions 
exactes, cosa que s'ha de fer din aquella Ponencia, no ente
nem que un debat a PIe simp.Jemenl igui la manera adequa
da de determinar I'existencia d'lm pare natural que, a més, 
té conseqüencies jurídiques que en aquests moments poden 
ser difícils de calibrar en relació, per exemple, amb les possi
bilitats d'expropiacions de béns que s'hagin d'expropiar, béns 
i drets que s'hagin d'expropiar per a la instal·lació del parc 
natural, ete., ete., que crec que és molt millor considerar en 
el si d'una Ponencia parlamentaria. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie

ne la palabra el Diputado Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERfI: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per foou la posició del nostre Grllp respecte de la Mo

ció que presenta el Grup de.1 PSM-EEM com a conseqüen
cia de la Interpel·lació que varem veure en el darrer Plenario 

]0 cree que en el darrer PJenari va quedar paJesa la in-

hibició del Govern respecte de la conservació de determina
de arces d'aque ll cs en con rel que han mere cul la dcclara
ci' per aqucsl Parlamenl d'Aren Natural d'E p cial Imeres 
i que a mé han tengut rcdacció de pla especial i que aquest 
pla especial é aproval i 110 es c mpleix. Per lam, en general 
n hi va haver cap lipus de referencia ali facloria per pan 
de I'int rpel,lal, el on ellef d'Obrc Públiqu ,que ens per
melé di ipar el dubre que Icniem respecle de si la situa
ció actual, que é una i'lUació que en pareix obvia per lOte 

les expli acions que s'llan donat, hi ha imenció de superar-la 
amb mecani mes de gesLió que són previsls als maleixos plans 
i cn altre que es podrien adequar. 

Per cansegüenl, em embla que ja n é momenl de re
petir excmple que s'han d nal, de repelir problemes impor
ranl que afecten aque le poques arees, com ja deia a la 
interpel·lació passada. pelite per m 1t imp0rlants i que 
aqu ts problemes cluen a una ituació de degradad ' en molLS 
de casos tremendament preocupant i que és necessari po ar
Ios fre i no només posar-lo fre, inó imenLar posar en mar
xa me anisme que permetin uperar la iLUació actual. Pcr 
consegüelll, a la primera de les mocion que presenLa el Grup 
ParlamenLari P M-EEM no altres Ji donarem supOrto 

La cgona presenta per a nosaltres un perfil una mica 
més dubIO S. La uniricació de gestió deIs espais naturals, 
tant a nivel! de criteris generals com de dependencia admi
ni lratjva, amb aquesta redacció, amb aquesta e tricLa redacció 
en fa entrar en cerls dubtes respeCle de quina sigui l'Admi
,ni tració o quina sigui I'enlital que promogui en el si de la 
nostra omunilal aquesta declaració, per exemple, Wlels es
pais naturals protegit que, com abem són els pares nalU
rals, és a dir, que pas a, per exemplc, amb el ConselI Insular 
de Mallorca, que, com sabem toLS els Diputats, ha adquirit 
l'illa Dragonera i que en principi, pareix logic que lé inlen,· 
ció de fer una declaraci de Parc Natural? 

Amb aque ta redacdó que es propo a d'aq uesta Moció, 
amb aqueSla redacció estricta la unificació amb caracter ad
miniSlratiu deis ritcris generals de la ge lió deis espais natu
ral pfO'legils en el si de la no tr. Comunilat raria que I'es· 
ror~ que ha fet el on el! Lnsular de Mallorca, I'es ror que 
pOI fer el 011 ell Insular de Menorca o l'Ajuntamenl de Maó 
respecte de I Jbufera del Grau es vegin després mal corres
po t a I'hora que no iguin aquestes aelministracion les que 
tenguin una parl important, jo no vull dir tota, pero una 
part important de ¡'administradó d'aquest espai naturals, 
la dec1aració del qual han promogul eUs. 

A més, ens sembla que existeix un problema juridic en 
l'aplicaci6 estricta de la LJei d'Espais Naturals Protegits, que 
diu clarament i ha diré en castella perque així és eseril: «La 
administración de los espacios naturales protegidos corres
ponderá en los parque naturales a las entidades, corpora
ciones sociales a particuJares que hubiesen promovido su de
claración». Per consegüent, no vulI manifestar la nostra 
discooformitat amb el punt n? 2 de la Moci6, el que i vull 
presentar al Parlanlenl és una serie de dubtes que deriven 
d'una lectura atenta d'aquesta redacció estricta, no sigui que 
per aprovar determinada qüestió, després, coro ha passat al
lres vegades, ens lrobem amb uus problemes que fadn que 
la seva aplicació siguj absolutament insalvable. 

El tercer punt i el quart deriven una mica de I'explica-
ció de la posici6 del noslre Grup que he fet referent aJ pri
mer i al segon. Evidentment si creim necessari superar la 
ituaci6 actual quant a les Arees NatllraIs d'EspeciaI Interes 
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• ",- seva gestió, és evident que s'han de posar els mitjans 
~saris perque aquesta situació se superi. Si no es posen 
~tjans necessa~~, si no s'.in.c~ementa la vigilancia, si ,no 
s',incrementa la gestlo, molL ctiflcllment podrem superar 1 es
tat de degradació actual. 

•• ( 1 també estam d'acord amb el punt quart, no només per
que el programa electo,eaJ del nosLre partit proposava ja la 
declaració de pare natural d'aquestes arees, sinó peeque creim 
que en aquest~ moment.s és oportú i no pe~que s~hagi d,e fer 
amb una MOClÓ, excluslvarnent amb una dlSCUSSIÓ aqUl que 
pareix feble, aquests espais tenguin menys contingut que al
teeS i no per aixü la mateixa proposta del PSM té menys con
tingut, aquests no són uns espais normals, no només són es
pais que figuren a I'inventari de molts d'espais que ha 
presentat el Govern al Parlament i que efectivarnent s'han 
vist a la Ponencia. Aquestes són Arees Naturals d'Especial 
Interes que, a més, han tramitat un pla especial, i aquest pla 
especial ha meres cut una aprovació inicial definitiva i que 
en aquestes arees importantíssimes, poquíssimes, existeix un 
perill important de degradació perque no es gestiona de ma
nera adient la seva conservació i la seva protecció. 

Per consegüent, ens pareix que intentar fer veure que 
el suport polític, el suport de discussió, el suport tecnic que 
podría tenir que en aquest moment es demanas o es promo
gués una declaració de parc natural en aquestes arees, que 
aquest suport és un suport debil, que falta estudiar-ha més, 
ens pareix que és dilatar el problema. En aquestes arees hi 
ha hagut una explicació més que suficient, hi ha hagut de
bats més que suficients en aquest Parlament, hi ha hagut im
portants documents de planejament i per consegüent exis
teix també una realitat que s'ha de superar i I'única manera, 
la manera més positiva de superar-la és declarant aquestes 
arees parcs naturals. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL tiene la pa

labra el Portavoz Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ IORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 
Voy a ser breve, pero salgo aquí por comodidad. Res

pecto a la multimoción del PSM-EEM, tengo que decir que 
no estamos de acuerdo con el primero de los puntos presen
tados y no estarnos de acuerdo porque no lo estuvimos tam
poco el otro día cuando hizo su exposición el Sr. Mayal en 
la Interpelación previa a esta Moción, por cuanto nosotros 
entendemos, con una lectura atenta de la Ley de Areas Na
turales de Interés Especial, que esa Ley es una ley funda
mentalmente urbanistica, no es una ley conservacionista, no 
es una ley de protección o de conservación realmente de es
pacios. Y lo entendemos así porque por ejemplo, en la Ex
posición de Motivos, el primer párrafo dice: «En las Islas 
Baleares existen áreas con unas características naturales que 
hacen necesario arbitrar medidas que permitan la protección 
respecto de los procesos de declaración por desarrollo urba
nístico que las amenacen», «por desarrollo urbanistico que 
las amenacen». 

Por si esto no estuviera suficientemente claro, en el pá
rrafo 3? de la Exposición de Motivos de la misma ley, apro
bada en este Parlamento, dice: «En consecuencia, es necesa
rio desarrollar una legislación específica de ordenación y 

protección que asegure, para los espacios de interés especial 
para la Comunidad Autónoma que los ampare, un régimen 
urbanístico absolutamente respetuoso con los valores na
turales». 

A nuestro juicio, el Gobierno ha cumplido, el Gobierno 
ha cumplido porque no conocemos ningún caso, ni un solo 
caso de indiciplina urbanística en ninguna de esas areas de
claradas, ni un solo caso, ni aquí se ha traido, aquí se ha 
hablado de otras cosas, se ha hablado de derribos de reji
llas, se ha hablado, yo diría que por esta especie casi de mo
nomania que hay de hablar de carreteras se ha hablado de 
grandes carreteras por un camino de tres metros que permite 
acceder a la playa, etc., pero no se ha hablado en ningún 
caso de indisciplina urbanistica, que es concretamente la de
claración de estos espacios como Areas Naturales de Interés 
Especial, y hasta tal punto, hasta tal punto el Grupo que 
hoy nos presenta la Moció está convencido de eso, hasta tal 
punto, que en el punto cuarto, como sabe que la declaración 
de Area Natural de Especial Interés no cubre eso que ellos 
quieren cubrir, pretenden que se conviertan o que se decla
ren parque natural estos espacios. Claro, pretenden que se 
declaren parques naturales porque evidentemente no hay ges
tión aquí de espacios en la ley ni en la declaración que lleva 
aneja el caso del Trenc, el caso de les Salines, etc. 

Por consiguiente no podemos reprobar al Gobierno por 
algo que el Gobierno no viene obligado a hacer, porque lo 
que el Gobierno venía obligado a hacer, vuelvo a insistir, es 
sobre todo y fundamentalmente, como dice la ley aprobada 
en este Parlamento, detene.r o impedir cualquier abuso urba
nístico que en la zona se produjera, en las zonas o en las 
áreas naturales que nos ocupan. Por consiguiente no pode
mos estar de acuerdo ni siquiera con esa fórmula tan mode
rada de reprobar la inhibición en vez de reprobar al Gobier
no. A mí me recuerda esto aquel proverbio turco que dice 
al marido que cuando llegue a casa le dé dos bofetadas a 
su mujer, que el no sabrá por qué, pero su mujer ya lo sa
brá. Yo creo que algo de esto hay, ¿no?, parece que se trata 
de dar bofetadas porque de alguna manera hay que darlas 
y bueno, ya que está el Gobierno, que cargue con ellas. No 
estamos de acuerdo en absoluto y aquí, insistimos, ni el otro 
día en la Interpelación, que escuchamos atentamente, ni hoy 
en el desarrollo de este primer punto de la Moción, hemos 
visto ninguna justificación para reprobar al Gobierno por algo 
que el Gobierno no tenía obligación de hacer. 

En cuanto al punto segundo, que pretende unificar com
petencias, aquí el Sr. Mayal ha ido por caminos interesantes 
y que efectivamente creo que podemos discutir en algún mo
mento si la Cámara lo encuentra procedente, aunque no se 
refiere concretamente a la Moción. Se ha hablado de agen
cia de medio ambiente, se ha hablado de competencias en 
medio ambiente, a mí me parece muy bien que se pida al 
Gobierno en general que clarifique perfectamente o lo más 
perfectamente posible las competencias en materia de medio 
ambiente y en materia de tantas otras cosas. La Administra
ción, iba a decir la Administración de la Comunidad, la Ad
ministración Española, probablemente todas las Administra
ciones del mundo están llenas de una serie de materias que 
inciden en todo un conjunto de departamentos, porque en 
los departamentos hay cuestiones que tienen un carácter ho
rizontal y cuestiones que tienen un caracter vertical y forzo
samente un Gobierno que tiene que hacer frente a unas y 
a otras. Eso conlleva una cierta dificultad y desde luego nos 
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parece que el lema concretamente de conservación de la na
turaleza, el tema del medio ambiente es un tema que por 
incidir en tal cantidad de Consellerias y en tal cantidad de 
malcri , por ser c 010 dig un lema horiz.omal dentro d 
un conjunto de on elleria. de rden vertical, efectivamente 
plamea problema y no parece absolutamente lógico que e 
pida a l Gobierno a cualquier Gobierno, que Lrcue de dife
renciarlos lo más posible y que lralé de concrelarl I más 
posible y sobre todo de coordinar lodas esas acciones. in 
embargo, el lona imperaLivo de crear una dependencia ad
mini trativa o parece que se p.ide crear una dependencia ad
mini.mativa O pasar toda la ge ·tión ele e pací , unificarla 
en una dependencia administrativa, nos parece que es im
propio de esta Cámara y más propio, como ya se ha dicho 
aquí p r 01 fa parte, del Gobierno. 

La vigilancia, el tema tercero habla del personal técnico 
y de campo nece.sario para asegurar la gestión de la vigilan
cia, ya se ha dicho aquí también pero a mí me hace mucha 
gracia, porque cuando se habla de presupuestos siempre se 
trata de recortar el capítulo primero y el capítulo segundo 
y a mi me parece muy bien que se traten de recortar estos 
capítulos, son capítulos que hay que contener, ¿qué iba a 
decir un liberal más que eso?, pero evidentemente lo que l'lO 

casa es que por un lado se esté sistemáticamente y práctica
mente en todas las mociones, con razón o sin ella, se hable 
constantemente de creación o de presumible creación de ele
mentos de vigilancia, de elementos de control, de más per
sonas y personas y personas y luego, claro, cuando se vaya 
a abordar el presupuesto, ésta no sea la actitud general de 
la Cámara. 

En cuanto a pedir al Gobierno que extreme la vigilan
cia por aqueJlo que reaJmente puede y debe vigilar, me pare
ce muy bien, pero lampoco, y emrando ya más n la cue -
lión, lampo o cre que sea é e et cas-o. El lema del 'frene, 
que fue el que más se trató aquí el otro día, a mi juicio es 
un tema paradigmático. El 'frene se compone de toda una 
serie de propiedades particulares y de una propiedad qu e 
de dominio público, que es la playa, y que depende de los 
ervicio de os la del Mini lerio de Obras púbUc8. y Ur

banismo. Por con 'iguiente, lo que no otros nos preguntamo 
es exactamenle qué e lo q ue tiene que vigilar la omuni
dad. La propiedad privada no puede vigi larla la olllunidacl 
porque en las condiciones, iempre dentro de la declaración 
O de la categoría admini trativa que Lieue esla área de Espe
cial lnleré , yo no acabo de ver qué vigilantes pueden entrar 
en la propiedades privadas; desde luego si yo tuviera una 
y un eñor entrara en mi casa diciendo es que soy un eñor 
que me manda la Conselleria de lal y de cual a vigilar, pues 
probablemente le dijera que muy agradecido, pero que mi 
casa la vigilo yo. 

y respecto al lema de las playas, el propio grupo del 
PSM, bien que no es el mismo Grupo Parlamentario, peto 
sí una parte substancial de él, pedía el otro día mayor vigi
lancia con motivo del. lema de la Ley de Costas, dirigía los 
tiros en último extremo a quien probablemente debe clirigirlos. 

Yo creo que los problemas mayores del nene, los derr.i
bos de rejillas de que se nos ha hablado, que efectivamente 
se producen, los abusos en los aparcamientos, la puerta abier
ta porque determinados usuarios no cierran esas puertas y 
permiten que accedan lUla cantidad de coches, de moto e 
incluso de camionetas que estropean el sistema duna.l, ete., 
yo creo que eso es un tema clarísimo de orden público y que 

la vigilancia, en todo caso, de esto corresponde a quien co
rresponde el Orden Público, que no es a la Comunidad ni 
al Gobierno, corresponde muy probablemente a la policía mu
n.ici pal del ,yunlamiento del municipio en que se encuentra 
enclavado, e decir del municipio de Campo. 

Corr ponde también y sería muy importante a la pro
pia menta lización de l , u uarío y desgraciadamente preci
sa por la gran call1idad de ello que van, siempre h.ay quien 
abusa o qui n u a mal, en definiliva, de lo que patrimo
nio de todos y lo que debía procurar conservar. 

Insisto, sin embargo, que yo no acabo de ver en qué for
ma ni con qué fórmulas, siempre dentro de estas áreas de 
especial interés, puede el Gobierno dedicarlas una mayor y 
más eficaz vigilancia, como no sea simplemente recurriendo, 
como digo, a las Fuerzas de Orden Público y tratando de 
mentalizar en lo posible a los usuarios. 

y finalmente queda el último apartado que, como digo, 
se olvida de todo lo que ha dicho anteriormente y dice bue
no, c mo en realidad e·tá clarísimo qu.e la Areas Naturales 
de special J nleré , lógicamente el obierno no ticne ningu
na respon abilidad má que las que efectivamente le conce
de la ley y no liene resp nsabilidadcs de e te tipo, entonces 
lo que vamo a hacer e declararlas olra cosa, vamos a ha
cerlas parque natural. Y probablemente haya que hacer par
que natural no sé si LOdas o alguna ' de eJ las pero yo aquí 
e 10y de acuerdo con lo que también otros Portavoce han 
dicho antes, estamo e ludiando un Catálogo de Espacio Na· 
turaJes, un amplí imo atáJogo de pacios naturales yo creo 
que lo sensato y lo correclO es que dentro de ese catálogo 
y con un eSludio más profundo de lo temas decidamos, y 
decidamos de una vez por toda , no cambiando de idea cada 
vez que venimos-aquí, esto lo hemo declarado antes de ayer 
Area de Interés Especial, ahora lo declaramos parque natu
ral porque han derribad la rejilla O porque hay papeleras 
r jas y papeleras verdes, yo creo que hay que 'er má serios 
y creo que realmente lo que tenemos que estudiar duna 
vez por loda es efectivamente qué espacios requieren una 
declaración y cuales requieren otra, pero que no e propio 
de una Mo -ión el que de repente los lre espacio que un 
Grupo Parlamemario en un momento determinado conside
ra que hay que cambiar de cal ificación lengamos que ha
cerlo aquí aprisa y corriendo. 

Nada más, muchas gracias. 

(El Sr. President repren la Presidencia del debat) 

EL SR. PRESLDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Joan Mayal. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
VoLía demanar aJ Presiden! un poc de maruga ampla amb 

el temps, perque hi moltes qüeslions plantejades, intentaré 
ser moll telegrafic i seguiré el mateix ordre de les inter
vencions. 

La primera és que de cop hem descobert aquí la Via 
Lactia i ens parlen del Pla Júpiter, que nns ara al Parlament 
no n'havíem sentil res, és La primera noticia que tenim sobre 
la possibilitat que el Trenc es decIari parc natural després de 
la noma Moció. La aludam, pero resulta que tenlm doblers 
per asfaltar, que tenim doblers per a segons que, pero no 
en tenim per protegír. El Govern Canari fa uns mesos, la 
meva opinió és que va ser un error, pero és una opinió per-
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sonal, va declarar 70 parcs naturals amb un sol Decret, jo 
no els propos tant, jo els proposava donar sis mesos al Go
vern per declarar durant sis mesos quatre pares naturals, aixo 
pareix que és excessiu. 

Jo crec que tenint davant una Llei de Pressuposts, te
oínt davant la negociació d'un Pla Júpiter que desconeixiem, 
hi ha la possibilitat que el Govern tengui més forr;:a i tengui 
més cartes si té un mandat parlamentari de declarar parcs 
naturals. No ho volen així, no ha tendrem així. 

Quant al Grup MIXT, assegura que votara algunes co
ses a favor nostre. A favor nostre no votara res, a nosaltres 
no ens vota, ja ho sabem, voste vota la Moció i li agnüm 
alló al que dóna suport i lamentam alió a que no n'hi dóna, 
jo vull manifestar la meya sorpresa per la qüestió del sobtat 
respecte a la propietat privada del qual fa gala el Grup .MIXT, 
perque en efecte ens pareix molt respectable, peró estic segur 
Que moltíssims de propietaris d'espais naturals protegits com 
a Arees naturals d'Especial Interes estarien molt satisfets que 
de cop la Comunitat Autónoma els vigilas aquests espais, on 
tenen una intensitat d'ús públic i de desfetes que ells són els 
primers de sofrir i lamentar, i crec que era una passa positi
va per a tothom i no en absolut el que es vol fer veure 
d'aquesta manera. 

Quant al CDS, assegura que en el primer punt s'ha de 
reservar la reprovació al Govern per qüestions d'imporUlllcia 
política molt gran, nosaltres evidentment creim que la con
servació té una importancia política i una carrega política 
molt forta; després diu que el tema de les relacions amb el 
Govern l'impedeix de votar a favor, nosaltrés comprenem els 
seus compromissos amb el Govern, pero lamentam que no 
doni suport a la nostra Moció en aquest punt. 

VulI insistir que el tema que nosaltres plantejam al punt 
quarl, del pare, es prou ciar; pensam que ja fa anys que par
lam al Trene, anys parlant de l'Albufera del Grau, perque ara 
nosaltres necessitem més anys o més mesos per veure la pos
sibilitat que aixo vagi envant. Nosaltres demanam al Govern 
que durant sis mesos po si en marxa aquestes declaracions, 
si aixo pareix massa fort jo cree que no és així, si voste con
fia més en la feina de la Ponencia que en la feina del Go
vern, molt bé, nosaltres no és que confiem més en la feina 
del Govern, pero en aquest punt creim que li podríem con
fiar aquesta escomesa. 

Arnés, insistesc que UM diu que sí, que els pares esta
rien molt bé i que és un problema de doblers i que s'hauria 
d'aprovar el Pla Júpiter abans o que s'hauria d'aprovar des
prés. Nosaltres lamentam que no tothom ho vegi tan clar 
i que els qui ha veuen ciar no ha votin, pero aixi és la vida, 
no? 

Quant al Pa rtit Socialista, jo voldria aclarir perfectament 
que quan nosaltres parlam d'unificació de gestió de les arees 
naturals sobre les quals entenem que el Govern té responsa
biJitat ens referim evidentment a la unificació de la gestió 
que és unificable. Li posaré un exemple que ja sé que voste 
no necessita, pero molts de Diputats d'aquesta Cambra sí, 
parlarem de carreteres, si parlassim que la Comunitat Autó
noma gestionas conjuntament les seves carreteres, no faríem 
referencia per a res a les carreteres del Consell, sinó a les 
de la Comunitat Autonoma, i entenem que les arees naturals 
SÓn responsabilitat de la Comunitat Autonoma, encara que 
n'hi ha que no, entenem que els parcs naturals ha són i ente
nem que els monts d'utilitat pública ha són, els existents. 
Quant als que es puguin declarar, efectivament la llei preveu 

que els poden declarar corporacions locals, en aquest cas evi
dentment són les corporaeions locals o són els Consells In
sulars els responsables de la seva gestió, excepte si aeorden 
una altra via per altres motius. Nosaltres, insistese, únicament 
proposam que s'unifiqui el que és unificable i entenc que 
aquest aclariment, que voldria quedas molt ciar i el Diari 
de Sessions ho reflectira, indica quin és el vertader objectiu 
de la Moció i per tant no és cap altre. 

Després jo he quedat molt sorpres de veure que el Sr. 
González i Ortea no coneix la Llei de Declaració d'Arees d'Es
pecial Interes, perque la llei fa explícita referencia en el seu 
articulat, no em referesc ja a I'Exposició de Motius, que és 
una !lei per conservar, per protegir i conservar, utilitza aquesta 
paraula, les arees naturals d'especial intereso Jo em referesc 
a l'articulat, no em referesc a l'Exposició de Motius, crec que 
el que compta al cap i a la fi és l'articulat. 

Voste diu que és una Ilei exclusivament urbanística i jo 
li he de dir que el seu Govern no ho sap; el seu Govern, 
amb la Llei d'Arees Naturals d'Especial Interes prohibeix pas
turar vaques a determinats lIocs, i aixó no és urbanisme que 
jo sapiga o prohibeix la cac;a a determinats lIocs sense que 
després deixi de permetre la col · locació de les postetes de 
vedat privat de cac;a. Jo crec que l'altre dia vaig dur aquí 
alguns casos d'indisciplina urbanística molt clars, com pu
guin ser pedreres amb maquinaria instal·lada fixa a l'espai 
natural del Trenc les quals operen aquests dies i fan que el 
Trenc se'n vagi a camionades i que aixó, entenc jo, és un 
moviment de terres molt ciar que necessita unes lIicencies i 
unes autoritzacions i esta regula~ per la Llei del Sól, arnés 
d'altres, i sobre la Llei del Sól es podria actuar i no s'ha ac
tuat, hi ha una inhibició molt clara. 

Després, aixo que diu que hi ha un punt de la Moció 
que seria aprovable el seu contingut, pero clar, com que és 
imperatiu ... ; jo, la veritat és que fórmules parlamentaries que 
diguin que seria convenient que el Govern consideras la pos
sibilitat d'examinar la conveniencia de veure si eonve que es 
faci tal cosa, em pareix que no són les fórmules convenients, 
nosaltres hem de ser imperatius amb el Govern perque la rnis
sió d'ul1 Parlament és controlar-lo. 

r referent a aquesta historia de la vigilancia, a mi em 
sap molt de greu, pero els he de dur un poc d'informació. 
La Comunitat Autonoma té una cosa que es díu Guarderia 
Forestal, que vigila propietats públiques i privad es i si hi ha 
unes infraccions a la legislació en propietats privad es, no dins 
domicílis privats, la Guardería Forestal pot actuar, pero nin
gú no li ha donat la responsabilítat de fer-ho en els casos 
de les Arees Naturals d'Especial lnteres o ningú no els ha 
assignades als departaments que així ho tenen, com han fet 
áHres Comunitats Autonomes, que han destinat una part 
d'aquests tipus d'agents de l'autoritat a la vigilancia d'aquests 
tipus d'espais. 

Bé, veim que alguns punts, pocs, sortiran, que la majo
ria no sortiran, veim que la dreta vol pos posar la degradació 
d'espais i que ens diuen que hem de ser seriosos i que aquí 
no convé frissar i que hem de fer poca via. Si resulta que 
ser seriosos és aturar aquestes coses i fer via en túnels o auto
pistes o lleis de golf, si és aixÍ reivindicam el dret de no ser 
seriosos i no ha serem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia dedueix que les intervencions que 

hem de votar per separat cada un dels punts que componen 
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aquesta Proposició no de Llei. Es així, Sr. Mayol? 
Acabat el debat, passam ido a la votació. El Sr. Secre

tari fara lectura del punt primer per poder-lo sotmetre des
prés a votació. Té la paraula el Sr. Secretari Primer de la 
Cambra. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les lIIes Balears reprova la inhibicíó 

del Govern en la conservació i protecció de les Arees Natu
rals d'Especial Interes». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest punt, es 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votacíó: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. 4 abstencions. Queda, ido, rebutjat el punt primer que 
acabam de sotmetre a votació, i passam a votar el punt se
gon, del qual el Sr. Secretari procedira a fer lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern unificara la gestió deis espais naturals pro

tegits, arees naturals d'especial interes i finques d'utilitat pú
. blica, tant a nivell de criteris general s com de dependencia 
administrativa». . 

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

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

drets? 
Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con

tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjat també 
el punt segon que acabam de sotmetre a votació i passam 
al punt tercer, del qual el Sr. Secretari procedira a fer lectu
ra, per favor. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern assignara el personal tecnic i de camp ne

cessarí per a~segurar la gestió i vigilancia de totes les Arees 
Naturals d'Especial lnteres i en concret en tots els extrems 
que reculJen els respectius plans especial s de protecció que 
les emparen». 

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

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'm ha. Queda, ido, també rebutjat el 
punt tercer que acabam de votar, i passam al punt quart i 
darrer, que el Sr. Secretari procedira a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Govern promoura les declaracions de les Arees Na

turals d'Especial Interes del Trenc i Salobrar de Campos, 1'Al
bufera del Grau i les Salines d'Eivissa i Fonnentera com a 

parcs naturals, ja que la intensitat d'ús públic i eJs tipus de 
valors naturals i culturaIs d'aquests espais així ho aconsellem>. 

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

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

drets? 
Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con

tra, 33. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjat, també 
el punt quart que acabam de sotmetre a votació. 

1lI.-l) 
1 passam al punt III de l'Ordre del Dia, referit a Propo

sicions no de Llei, comen~ant per la registrada amb el n? 
1626/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, re
lativa a emissions del nou canal de televisió en catala a les 
Balears. 

Havent-se produit la presentació pel mateix Grup pro
posant d'una esmena d'addició, unificarem el debat entre la 
proposta inicial i la proposta modificada per fer un sol de
bat i una sola pió·posta. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei té la parau
la, per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, el Portaveu 
Sr. López i Casasnovas. . 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Pre ídent. Sre . ir. Diputal . 
El fel de presentar una e mena a la Propo ició no de 

Llei inicialment presentada respon, al no Lre emendre, a la 
necessilat primer de contemplar la qiiestió deis mitjans de 
comunicació conl un tot inseparable. Va tes, upos que ón 
conscients de la importancia que té el paper d un ambit co
municacional per a les nOSlTes ¡Hes per als pa'iso de lIengua 
catalana, el ret de poder complar, repete 'c, anlb un si tema 
de comunicacions propi í arrelal en la no Lfa idenlilal cu ltu
ral. Oit a~o, que hauria d'estar molt ciar ates que per unani
mitat dia 15 de novembre del 1984 aprovavem en aquesta 
Cambra el Projecle deLlej pesentat per lal de crear la Com
panyia Balear de Radio i Tel vi ió. En aquelJ momem, el Sr. 
GiJet, que ara no és pre enl en aq uesta Cambra, dcia, entre 
allres coses que I'exi tencia d'una Companyia Balear de Ra
dio i Televisió era un fel de lIibertat d'expressió, era un fel 
que responia a la necessitat d'establir basameots importants 
dios la democracia i aquestes graos paraules s'acompanya
veo també amb la defensa de la oostra Ilengua i la nostra 
cultura, la defensa de la identitat cultural, tradicions, cos
tums, historia, ete., ete. 

Em plau dur aquesl recordatori perque quan, en aquell 
mome:nt, I'any 84, aprovavem per unanimital aquesta lJei, peo
sa.vem, potser ingenuarnenl, que rapidament es podría posar 
en practica i, en con eqüimcia, comptar amb un instruroent 
necessari per poder tenir a les llles Balears un sistema propi 
de radio i televisió. No ha estat aixj i una vegada més les 
jn tituci~ns han anat a rossec d'inidauves que ban bagut de 
sorgir dins la mateixa societat de les iIles j gracies a elles po
dero comptar avui amb una presencia majar, més gran, de 
televisió, de radio en Jlengua catalana. 

El ParJament de les llles Balears, per tant, en aquests 
momenLs en que es parla de la creació d'un segon canal de 
televisió en cataJa que emeti des de Sant Cugat, creirn que 

1 
I 
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)jade pronunciar d'una manera inequívoca a favbr que 
~quest se~o.n ~oal ru:ribi.a tol ~'~bit ~ogüísti~ ParJ~ d'am-
6it lingüIstJc I no d'amblt terntonal, I per qum motlU? Pre
c;iSaIJlent perqlle si es tracta d'una televisió estataJ, rúnica pos
siblUtat jurídica perque emeli des d'un ambít terrilorial com 
sena, en aquest cas, la Comurutat Autonoma de Catalllnya, 
sikiú, repetesc, en funció d'eixamplar les seves barreres co
municacionals cap a altres Comunitats Autonomes de parla 
catalana. 

Aryo és així i no cal referir-nos a informes jurídics que 
s'han fet públics a diversos rnitjans de comunicació per re
eoneixer aquesta realitat. AiYo, a més a més, es concreta en 
la necessitat de fer cas a una recomanació del Parlament 
Europeu a favor de les lIengües i cultures rninoritzades, que 
s'aprovava día 30 d'octubre de I'any passat. Aquesta resolu
ció recomana en el punt lOe que els Estats membres, entre 
eIls Espanya, particularment prenguin les mesures següents 
pel que fa a les llengües minoritzades, utilitzades a diversos 
Estats i en especial a les regions frontereres i diu «que cre"ir:t 
els mecanismes apropiats per assegurar la cooperació trans
fronterera en el terreny cultural i lingüístic i que promoguin 
la cooperació transfronterera entre els poders locals confor
mement a la convenció mare europea sobre cooperació trans
fronterera de les col·lectivitats o autoritats territorials» . 

Transfronterera, en aquest cas, es pol entendre entre Es
tats i en conseqüencia Catalunya Nord podría perfectament 
rebre les ernissíons de televisió en llengua catalana, pero a 
la vegada transfronterera també s'hauria d'entendre dins l'am
bit estatal i quant a Comunítats Autonomes. Entenem, per 
tant, que les televisions que emetin en lIengua catalana des 
de Valencia han de poder t~nir recepció a les Illes Balears 
igual que les que emetín des de les Illes Balears, el dia que 
en tinguem, també han de poder ten ir captació a Valencia 
i qui diu Valencia diu Catalunya. 

No entenem, per tant, encara que sigui només una no
tícia sorprenent i avíat desmentida, que es parli des del Go
vern Central que per pactar u'n Canal 33, tres tres, de televi
sió a Catalunya, s'hagi de negociar la supresió de la recepció 
de TV3 a les Illes Balears i a Valencia. Entenem que la Tele
visió Autonomica Catalana només emet per al Principat, i 
aixo és molt ciar des del primer moment, pero també és cert 
que si TV3 es veu al País Valencia i a les IlIes és perque uns 
ciutadans, fent ús de la seva llibertat, han promogut diversos 
mitjans tecnics per tal de poder veure aquesta televisió que 
emet en el seu mate ix idioma. Seria fins i tot anticonstitu
cional, al nostre entendre, limitar el dret deIs ciutadans a po
der captar, a poder rebre aquestes emissions de televisió 
pública. 

El Grup Parlamentari PSM-EEM s'ha manifestat sem
pre a favor de la televisió pública, pero mai a favor d'una 
televisió governamentalitzada, i la televisió pública pot ad
metre i pot donar suport a les televisions locals, per exem
pie, qüestió que queda encara lamentablement per definir dins 
el model de comunicació nostre. Es evident, a més a més, 
que volem un increment de les cadenes al nostre abast i a<;:o 
passa també per l'existencia del mmm de possibilitats que 
la tecnica ens dÓna. Avui en dia, que la recepció de televi
sions per cable o per satelit a través d'ones orsianes és una 
realitat, esdevé ridícul intentar coartar aquestes possibilitats 
de captació, aquestes possibilitats de llibertat, en definitiva. 

Es més facil, s'ha dit, obtenir autonomia que obtenir 
televisió. Voldríem que ar;:o no fos realment així, voldríem 

que actituds obsessives que a vegades es deixen traduir en 
fets a partir d'una consideració centralista gairebé paranoica 
deixin d'existir d'una vegada i per totes admetent la plurina
cionalitat de l'Estat Espanyol. 

Pensam, en conseqüencia, i segllirn, que el Parlament 
de les llles Balears ha de fer una vegada més, ha de reiterar 
la valoració positiva de les captacions d'aquests canals de te
levisió. Pensam que s'ha de reprovar qualsevol negociació so
bre la recepció de TV3, sobretot si es desenvolupa en absen
cia deIs legítims representants deIs ciutadans i deIs titulars 
de la xarxa. Pensam que el fet de tenir creada per llei la Com
panyia Balear de Radio i Televisió donaria peu ja des d'ara 
a la signatura de convenis amb la Generalitat Valenciana o 
la GeneraIitat de CataJunya en concordanr;:a amb l'artiele 145.2 
de la Constitució Espanyola. Pensam, també, que davant cer
tes amenaces que després s'han desmentit, pero que tanma
teix i perque s'aelareixin dubtes convé que el Parlament es
pargeixi, amenaces de desconnexió del canal segon de televisió 
de Sant Cugat en funció de connectar de bell nou amb To
rre España, contravenint per cert una resolució d'aquest Par
lament adoptada per unanimitat, creim que aquestes amena
ces no s'haurien d'haver produi't mai i perque no esdevenguin 
realitat, que fins ara no ho són, convendria molt que el Par
lament es pronuncias d'una manera inequívoca. 

En definitiva, traslladam una vegada més a aquesta Cam
bra de representació popular la necessitat que tenen els po
bIes de les Illes Balears de comptar amb uns mitjans audio
visuals, uns mitjans de comunicació que creln espai nacio
nal, que cretn espai culturalment arrelat a la nostra realitat 
i que emetin, obviament vehicularment en Ilengua catalana 
i que ho facin d'una manera segura, d'una manera irreversi
ble i que vagi cada vega da en augmertt, perque la discrimi
nació continua. 

Gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESlDENT: 
Havent-se presentat una esmena registrada amb el n? 

1969/88 pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, per defensar
la i per part d'aquest Grup té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Moll. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Sr. President. Sres i Srs. Diputats. 
Jo, abans de comeniYar a exposar la nostra postura so

bre aquesta Proposició no de Llei, voldria fer una petita ob
jecció, petita perque som conscient que en el moment que 
es va acceptar la solució que el mateix Grup presentas una 
esmena a la seva Proposició no de Llei va ser per donar agi
litat a aquest PIe, per descarregar-lo un poc de material i 
poder tractar d'una vegada un tema que eLIs havien presen
tat en tres Proposicions no de Llei diferents, pero després 
el tractament posterior del tema ha demostrat que aquest me
tode té un inconvenient que ens sembla gravíssim i és que 
deixa els Grups Parlamentaris amb una certa indefensió, per
que ens és possible presentar esmenes a la Proposició no de 
Llei, pero evidentment no hem pogut presentar esmenes a 
les esmenes que ells han presentat a la seva Proposició no 
de Llei. No hi ha un sistema reglamentari perque nosaltres 
hagim pogut presentar esmenes a les seves esmenes. 

De tota manera, he de dir que la nostra convicció és 
que, si ho haguéssim pogut fer, hauríem presentat esmenes 
que el Grup proposant no hauria pogut acceptar, no hauría 
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estat disposat a acceptar perque, pel que diré més envant, 
o bé haurien estat esmenes de supressió o bé esmenes d'in
versió total del seu sentit, del sentir del que proposen, de ma
nera que en definitiva el defecte de meto de subsisteix, pero 
el resultat final crec que hauria estat el mateix. 

En canvi esper que puguin i vulguin acceptar I'esmena 
que presentam a la Proposició no de Llei, perque si bé mo
difica jo cree que substancialment el sentit de la proposta, 
ho fa d'una manera que s'ajusta més a la realitat de les coses. 

Efectivament, nosaltres entenem que per \es informacions 
que tenim -i vull fer constar, per evitar malenleso que ja 
s'han produit en aquesl<1 'ambra, que quan die inf¡ m1acions, 
en primer 1I0c no die informes i en segon Iloe em rerer e 
a les informacions que són a I abas! de totJlOm, les informa
cions que han sortit als diaris-, aquestes informacions diuen 
que RTVE ha concebut des del primer moment el segon ca
nal catala com a dirigir a Catalunya i a Balears. Per tanl 
i en conseqüencia, ens sembla que instar a fer el que ja és 
previst que es vol fer no té sentit i és per aixo que hem pre
sentat la nostra proposta d'esmena de substitució, donant un 
sentit més positiu, si voleu fins i tot més conciliador a la 
Proposició, perque en definitiva a nosaltres no ens preocupa 
o ens preocupa només secundfuiament la motivació per la 
qual TVE ha concebut aquest canal d'aquesta manera, si ha 
estat una motivació cultural -jo fins i tot em permetria 
dubtar-ho, no hi tene inconvenient-, si ha -estat una motiva
ció economica, que segurament ha jugat un paper impor
tant, o una motivació político-administrativa, com ha dit el 
mateix Portaveu del Grup PSM-EEM. El que ens interessa 
és constatar que amb aquesta actitud, el servei que RTVE 
ve obligada a prestar a la nostra Uengua i a la nostra cullura 
es prestara efectivament atenent l'ambillingUístic, no I'ambil 
territorial, i per lant incJoent en el no tre cas Cat.alunya i . 
les IIIes Balears, i dic en el nostre cas o en aquest cas perque 
en principi també hauria d'incloure la Comunitat Valenciana 
o el Regne de Valencia o el País Valencia, el que ti vulguin dir. 

Estam d'acord que aíxo hauria de ser així, sens dubte, 
pero també és una experiencia que tenim tots que les coses 
vénen per les seves passes, que no convé o no és positiu vo
ler accelerar massa, s'han d'intentar accelerar evidentment, 
pero que quan le pas es possi5tes ón petites, el més oportú 
és encoratjar qui les dóna i no instar-lo que la doni quan 
ja la dóna, perque aixó és una actitud que podria donar fins 
i lol lIoc a un cert rebuig que es podría girar una mica en 
contra nostra i al cap i a la fi, en aquests temes, per vencer 
aquestes inercies, atavismes, actituds centralistes o jacobines, 
o allo que es vulgui dir per criticar aquestes actituds, no hi 
ha més remei que anar a poc a poe i aíxí veurem com sens 
dubte s'arribara a les nostres institucions, a Madrid, al Se
nat, al Congrés de Diputats eguramenl més tard, pero cree 
que també a la !larga, i al Consell d'Europa i al Parlament 
Europeu, s'arribara a parlar també catalA. Plantejar-bo fa dos 
anys hauria estal una bogeria, avui ja es planteja hi ha molta 
gent que encara li sembla malament, pero ja hi ha bastant 
gent que ti comen~a asemblar bé, per tant, en aquestes co
ses, el millor és auar a poc a poc i amb bones. 

Bé, repetese que agrairia que s'acceptas aquesta esmena 
nostra, perque, a més, si no fos així, com que, repetim, no 
ens sembla logie instar a fer el que ja es fa, ens hauríem 
d'abstenir a l'hora de votar la Proposició si queda tal eom éso 

Entrant a les esmenes que han presentat, atesa la im
possibilitat d'esmenar-les per la nostra banda, només pue ex-

plicar per que votarem en contra. El moti u, reCerent al pri
mer padlgrar, pel qual con ideram que el nostrt: VOl no P l 
. er positiu é que no té sentit reiterar cOJ1tinu al11ent acords 
ja pre 'o , P tlriem reiterar molts allre~ acord , n hi ha per 
que reiterar preci amerll aquesl i, obretol. no té enlil quan 
al mateix temps es prOI sa rei terar-nc un i refer-ne un altre 
direrent que també s'ha pres en aquesta ambrd i n s'ha 
exeCUlat. Fa tres aoy , dia 16 d'oclubrc del 1985, ja varem 
aprovar per unanimitat, si no ho record l11ala mel1l, que la 

ompanyia de Rfldi i Televisió de le lile Balears coneer
laS amb la orporaclo alala.na de Radio i -Ic lcvisió la re
cepció de les eve emis~ i n a les !lostre il/e. Aquest é el 
cam! .que nosaltres enlenel1\ e rre le ¡ que 11 e va seguir; 
no e " va compllf aques! aeord senzi ll ament perq ue el 00-
vern de la omunitat Autonoma /lostra no compleix ni lan 
soIs la L1ei de creació de la Companyia de Radio i Televisió 
de les Illes Balears i senzillament no I'ha constituIda, pero 
el camí correcte hauria estat efectivament I'acord entre les 
dues corporacions, 

Tenguem en compte que el resultal de no havef complil 
aquest acord és que avui cOnlinuam encara veient les emis
sion de TV3 de forma il ' legal o, si voIeu, a l· legal, perque 
també cns interes a fer con lar que el fel de veure les emis
sioll de TV3 no és desgraciadarnent un dret conq ucril, jnó 
que es un dret tolerat, 'í é que hi pOI haver drets lolerat , 
i en aquesl momen¡ hi ha un Oovern a Madrid que ho lOle
ra, i jo no cree que ho dcixi de lOlerar, aix6 que quedi ben 
clar, pero legalment fin i tO! li ería possible i s i qualquc 
dia hi arriba a ha er un altre G vern d'un all re signe, el 
períll em sembla que fins i lOt seria més gros que no ara. 
Finalment, creim també que la via que pro posen d'anar a 
un acord entre Comunitats Autonomes per l'article 145.2 de 
la Constitució no és el camí adequat per resoldre aquesta 
qüe ríó. _ 

Respecte del segon parilgrar, que fa rererencia a les u
posades negociaciolls sobre impedir la visió de TV3 a le Ba
leal', jo cree, nosaltres ereim que no es pOI reprovar a1l0 que 
no existeix ni ha exis tit mai i que 'egons embla fin i lOt 
no existira . Aixo darTer ja és futuríble í per tant no en par
Icm per o és ben cen i segur que tant el Sr. Pujol com el 

r. Barrionuevo han de 'mentít rotundament que hi hagi ha
gu! una intenció d'aquest tipus i que ni tan sois n'hagin par
laL Supos que en aquesta Cambra hí haura qualcú que do
nara més credibilitat a un d'aquests dos senyors que a I'altre 
i viceversa i per tant quedam empatats, suposam que tots 
dos diuen la veritat. 

Respecte del daner paragraf, voldria aproritar per reba
rre algunes afirmacion que s'han fet, la djscussió pública 
obre la recepció de TV2 en ca Leila en lloc de calala elc. 

S'ha dit, per exemple, que aixo és una discriminació pcr aJs 
ciutadan de les llles Balear perque nosallre no podem veure 
el segon canal que vcuen el allre e panyols. Evidenlmenl 
aquesta és una afirmació que no admet ni tan soIs eonside
ració des del punL de vista, primer, que els calalans tampoe 
no veuen el segon canal en castella sin6 que el veueo en ca
taja, i consideren que aixo és una discriminaci6 positiva, i 
el resultat és que estao molt eontents d'aquesta discrimina
ció. Nosaltre , com que tenim el masoquisme de ¡'aulo-odi, 
que diuen els lingilistes i els e pecialistes en sociologia, 
nosallres ens dedicam a martiritzar-nos i dir que aix6 és una 
ctiscriminació. Evidentment no hi ha lal di criminacíó, tots 
els ilIenes haurien d'estar contents de rebre aquestes emissions. 

T 
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També s'ha dit que el fet de rebre aquestes emissions 
és una colonització catalana, hí ha aquest absurd, aixo que 
ens puguem autocolonitzar. perque al cap i a la fi nosaltres 
som tot catalans de Mallorca, aixo é realment impresenta
ble, sobretol en boca de qui 00 ha protestal mai per la colo
nització castellana que su posa la televisió, que per aque ta 
maleixa regla de tres 'hauría de dir que és colonltzació i no 
parlero ja deIs qui no han protestal de la colonillació 
nordamericana. 

Per altra banda, aquests senyors, curiosament, ara no 
es queixen perque reben TV3, resulla que TV3 no colonitza, 
o que passa? Evidentment el que pass a és que fa una colo
nització de dretes, i aixo, ciar, n és tan perillós. 

Finalment, s'ha dit que TV2 en casI ella és millar, que 
els programes són millors que els catalans. Aixo sí que ja 
és el summum de la hipocresia, perque, coro poden jutjar, 
en primera, allo que no veuen?, no ho comprene, i en segon 
Boc, totes les televisions del món són igual de dolentes, no 
n'hi ha de millors que les altres, aixo és igual que Lope de 
Vega, que va arribar a escriure tan tes obres de teatre que, 
ciar, en va escriure de molt bones, pero en va escriure de 
dolentíssimes. Les televisions, totes fan tants de programes, 
que n'hi ha qualcun de bo i n'hi ha molts de dolents, pero 
tates en conjunt són ben iguals. 

Jo valdría acabar, perque veig que ja parlo massa, 
referint-me a l'afirmació que es fa que la su posada descon
nexió contravé la resolució del Parlament. El Parlament va 
acordar dia 5 de maig instar el Govern de la Comunitat Auto
noma a donar su·port davant I'ens públic RTVE en catala i 
en castella. Jo he de reconeixer que aquesta resolució -em 
sembla que va ser el resultat d'una negociació o d'una esme
na transaccionada, no sé de que- em va semblar sempre 
una resolució perillos a, un error. Jo vaig manifestar ja en 
aquell debat les meves reserves, perque és massa ffieil reac
cionar dient feim cas a la vostra petició, eliminam aquesta 
famosa discriminació, i, com que tecnicament no és possible 
altra cosa, de moment suprimim la connexió fins que creem 
les condicions tecniques necessaries per rebre les dues cad e
nes i tornam a veure la castellana, que sembla que era el que 
en principi era previst a partir de dia 7 d'octubre. 

Quan aixo és en marxa, després diu ara resulta que aixo 
és molt car i no ho podem pagar -la Comunitat Autonoma 
logicament també diu que no pot pagar, demana que ho pa
gui l'Estat, encara no ha demanat que la despesa de TV3 
la pagui la Generalitat de Catalunya, pero tot arribara- i 
per tant aleshores diu ido deixem-ho anar, continuem rebent 
la castellana i tots tan contents. Potser per la consciencia 
d'aquest perill, el PSM-EEM ha presentat aquesta proposta, 
pero aixo ja no és un perill real, les coses han vengut d'una 
altra manera, no per merit del Govern de la Comunitat Auto
nomal, sinó, una vegada més i no sé fins quan, per decisió 
de Madrid. 

Per tots aquests motius, per tant, no podrem donar su
port a les esmenes que ha presentat el PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por
taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Sr. Moll a la darrera part de la seva exposició ha re

cordat un deis acords de dia 5 de maig, que va ser un acord 
per unanimitat, i resulta si més no divertit veure com critica 
l'acord que ell va votar positivament en aqueIl mament jun
tament amb el seu Grup. Em referese, naturalment, a l'acord 
que havÍem de rebre les emissions de TV2 en les dues llen
gües, en catala i castella. 

Jo seré molt breu, perque ja s'han dit moltes de coses 
aquí i només voldria dir que hi ha uns aspectes de la Propo
sicio no de L1ei del PSM-EEM que nosaltres veim amb bons 
ulls, que és la Proposició no de Llei que s'ha publicat al prin
cipi, sense les esmenes. 

Com a filosofia general, ens pareix molt bé que puguem 
rebre aquÍ TV3, el canal 33, la Televisió Valenciana, totes elles 
com a televisions bé catalanes, bé valencianes, i que l'objec
tiu principal és tenir la nostra propia televisió, una televisió 
illenca, una televisió balear, que sigui la nostra televisió. Per 
tant, les insinuacions que hi ha, no sé si a l'esmena del PSOE 
i a algun altre lloc, en el sentit que hi ha d'haver una televi
sió única des de Barcelona o des d'un altre lloc que sigui 
la nostra televisió, és el que nosaltres ja no veim tan clar. 

Per tant, aquesta Proposició no de L1ei, en tot el que 
contradiu el que varem aprovar dia 5 de maig crec que és 
negativa; nosaltres mantenim el que es va aprovar dia 5 de 
maig, i varem aprovar la potenciació del Centre Regional de 
Televisió, varem aprovar el punt de recepció en-les aues llen
gües de TV2, etc., etc., i per tant hi ha coses que ens sembla 
que contradiuen aquesta Proposició ja aprovada. 

Per consegüent el problema és en les esmenes, el pro
blema més important són les esmenes, on mesclam, com he 
dit, el que podria ser una televisió propia nostra amb el que 
podria ser una televisió que fos de dues o tres Comunitats. 
En aquest eas, nosaltres, com die, no podem votar, sobretot 
després d'afegir aquestes esmenes per part del Grup propo
sant i tampoc no podem votar l'esmena que proposa el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, perque a part que concep un nou 
canal de televisió en llengua catalana dirigit a Catalunya i 
Balears des de Barcelona, tampoe no ho podem votar. 

Moltes gracies. 

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

Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Deia fa poques setmanes Balasar Porcel a la pregunta 

d'un entrevistador, a la Televisió Catalana, que des de I'en
trada en vigor deis diferents Estatuts d'Autonomia gairebé res 
no havia canviat en materia de cultura i de normalització 
lingüística i soIs feia una excepció: ha canviat l'impacte, I'im
pacte positiu que ha tengut el fet de la televisió damunt el 
nostre poble i amb aixo feia palesa la influencia, I'enorme 
influencia dels mitjans de comunicació. 

La L1ei de Normalització Lingüística aprovada per aquest 
Parlament a l'Exposició de Motius diu que «la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears té, en suma, com a objectius 
dur a terme les accions pertinents d'ordre institucional per 
tal que el catala, com a vehicle d'expressió modern, pluri
funcional, ciar, flexible i autonom i cam a principal símbol 
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de la nostra identitat com a poble, tomi a ser l'element coac
cionador del geru illenc». 

Intentaré sintetitzar molt breument la postura del nos
tre Grup en relació amb la complexa Proposició no de Llei 
que presenta avui el Grup Parlamentari PSM-EEM i per co
menr,:ar, també sinteticament vull dir que les posicions del 
nostre Grup vénen presidides per dos principis fonamentals, 
un és la nostra alineació ciara cap a tot alió que signifiqui 
la multiplicitat i la pluralitat d'informació, l'increment i la 
multiplicitat de l'oferta en conseqüencia, per un costat, i per 
altre demanar i reclamar l'estricte compliment dins l'ambit 
de la Comunitat Autonoma de les I!les Balears deis precep
tes de la Llei de Normalització Lingüística pel que pertoca 
a l'actuació deis organs de govern de la Comurutat Autonoma. 

Nosaltres creim que s'ha de multiplicar l'oferta, que hem 
de multiplicar les possibilitats informatives, culturals, etc., que 
donen tant les emissions de TV2 en catala com en casteJla 
i per tant aquesta és la nostra posició. Tenint en compte que 
cree que el centre de TVE a les Illes Balears és infradotat, 
pensant, per exemple, que el centre territorial de Catalunya 
per a 6 milions d'habitants té unes 2.000 persones en planti
lla, aleshores per a les Illes Balears, seguint una proporció, 
li correspondrien aproximadament unes 200 persones i en 
aquest moment creim que no arriben ni a 50, i per tant és 
positiu tal vegada demanar un esforr,: a RTVE perque doti 
el centre territorial de les Balears de millors i de més mitjans 
tecnics i económics, que d'aixo nosaltres en feim una exigen
cia i com a Parlamentaris de les Illes Balears tenim I'obliga
ció de sustentar. 

Sres. i Srs. Diputats, fins ara no he fet més que rellegir 
dos Diaris de Sessions d'aquest Parlament, de dia 11 de no
vembre de l'any 1987 i de dia 5 de maig de l'any 1988, i en 
aquest mateix Diari de Sessions, a les int¡;rvencions evident
ment del representant del ñ'ostre Grup en aquestes ocasions,
es varen aprovar entre d'altres les següents resolucions: «El 
Parlament de les Illes Balears insta I'ens públic de RTVE que 
doti el centre territorial de Balears de majors recursos hu
mans, tecnics i económics per tal que es puguin acomplir els 
objectius següents: a) Possibilitar una major cobertura tant 
d'emissió com de recepció per a les illes de Menorca, Eivissa 
i Formentera. b) Incrementar les possibilitats de producció 
propia destinada tant al consum intem de la població de les 
Illes com a la programació general del segon canal en cata
la. c) Aportar més producció a la programació del canal de 
difusió estatal. Manifestar a l'ens públic RTVE el reconeixe
ment per la seva contribució a la nostra normalització lin
güística i cultural. El Parlament insta el Govem de la Co
munitat Autonoma a donar suport davant l'ens públic de 
RTVE a la recepció simultarua d'ambdues errussions del se
gon canal de televisió en catala i en castella». 

He fet aquest recordatori perque crec que una vegada 
més ens trobam davant una Proposició -en aquest cas ve 
com a Proposició no de Llei i com a una Moció derivada 
d'una Interpel·lació- que és veritablement reiterativa, tret 
d'alguns aspectes que s'ban introduit i jo crec que en part 
possiblement amb confusiorusme i perque tal vegada els cri
teris que s'ban tengut no ban estat absolutament dars a l'bora 
de plantejar la Proposició. 

Concretament per fixar la posició del nostre Grup en 
relació amb la Proposició no de Llei avui presentada, hau
ríem de 00, tal vegada igual com ha fet el representant d'UM, 
que quant al que és la Proposició publicada estaríem total-

ment d'acord. I per que? Perque és purament, simplement 
i únicament reiterar el que varem fer dia 5 de maig de l'any 
1988, evidentment no podem estar en contra si en aquel! mo
ment votarem a favor, res no ha canviat perque a hores d'ara 
votassim en contra o prenguéssim una postura d'abstenció. 

On és més discutible que el nostre Grup pugui donar 
suport a la Proposició no de L1ei és evidentment a les esme
nes presentades pel maleix Crup Parlamentari PSM-EEM. 
Comen¡;:ant per l'Exposició de Motius, no podem votar l'es
mena n? I perque no I'entenem, no I'entenem entre al tres co
ses perque creim que és mal redactada o incompleta. On diu 
«ja que les institucions no foren capdavanteres per a aquesta 
iruciativa, cal que en aquests moments, en que es pot inten
tar atropellar la recepció i difusió no soIs de TV3, sinó de 
qualsevol altra emissió televisiva o radioforuca en !lengua ca
talana que millori l'oferta cultural i normalitzi lingüísticament 
i cultural el nostre país», que? Es que no acaba, aleshores 
francament és difícil votar a favor, o en contra o abstenir-se, 
perque la veritat és que no entenem quin és I'objectiu d?aquei
xa llarga exposició. 

Pel que fa a l'esmena n? 2 d'addició, d'afegir a la Pro
posició no de Llei que el Parlamenl reitera la valoració posi
tiva de la recepció a Balears de la programació de TV3, el 
nostre Grup pot votar afirmativament, votara afirmativament 
perque creim que és un fet manifest. Quant als altres dos, 
tres paragrafs de l'esmena d'addició, el nostre Grup no els 
donara suport perque tal i com hem dit abans i referint-nos 
a les intervencions que varem tenir dia 11 de novembre i dia 
5 de maig, nosaltres creim -com creu també el Sr. López 
Casasnovas, perque fa uns moments ho ha manifestat des 
d'aquesta tribuna en reiterades ocasions en la llibertat de re
bre informacions, de rebre cultura en la nostra llengua-, 
nosaltres creim en aquesta llibertat, nosaltres la defensam, 

- nosaltres volem fer i hem fet sempre des d'aquesta tribuna 
i des de tots els forums on ha comparegut el nostre Partit 
i el nostre Grup Parlamentari, una encesa defensa de la nos
tra llengua i hem cregut sempre que des deIs poders públics 
s'havien de posar tots els mitjans a I'abast perque la norma
lització que va quedar reflectida per voluntat unanime 
d'aquest Parlament a través de I'aprovada fos una realitat, 
pero també volem ser conseqüents i volem ser respectuosos 
amb la \libertat deis altres, amb la llibertat deis qui no par
len el catala, amb la !libertat deis castel!ano-parlants. Nosal
tres volem realment una oferta televisiva el més múltiple pos
sible que arribi a aquestes illes, provengui de Televisió 
Espanyola o de Televisió Catalana, pero que sigui una oferta 
que permeti als ciutadans d'aquestes illes esco!lir realment 
amb llibertat, perque per normalitzar, crec que el pitjor que 
podem fer és cercenar qualsevol de les lJibertats de qualsevol 
deIs ciutadans d'aquestes illes. 

Quant a l'esmena que planteja el Grup Parlamentari SO
CIALISTA, encara que no em correspon a mi acceptar-Ia o 
no acceptar-Ia, senzillament voldria fer una reflexió al Dipu
tat del Grup Parlamentari SOCIALISTA: que projectar i con
cebre -com diu el text que vostes han proposat-, projectar 
i concebre qualsevol cosa, i aquest projecte o aquesta con
cepció vengui imposada o com a conseqüencia de doctrina 
o de sentencies del Tribunal Constitucional, Sr. Mo11, no me
reixen cap reconeixement. 

EL SR. PRESIDEN'!! 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL té la paraula el 



iputat Sr. Alfons Salgado. 

L SR. SALGADO 1 GOMILA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. López, «Thank Good, we have been a bit british un

years», gracies a Déu que nosaltres hem sigut un poc bri
tAnics durant molt d'anys, perque l'interes que despertam és 
rnanifest. Parlarem per al Diari de Sessions, com fan els bri
lanies. Es dóna la circumstancia que el Sr. López i jo som 

a de la mateixa illa i del mateix poble, també ho és el Sr. Moll, 
~ ~(}. també va néixer a Ciutadella, malgrat sigui catala de Ma-

llorca, peró el que té el Sr. Moll és un cas típic de doble 
U~s(a personalitat. Fora d'aquí és un home amable, agradable i ho 
~ i: die sense segones, i quan entra aquí dins torna aspre i en 
o ~ lloc de defensar la seva esmena comenc,;a a qualificar i a jut-
1 ca~ 

J'ar actuacions personals d'altres individus, ha parlat d'hipo
nen! 

Cresies. Miri, Sr. Moll, J' o dic que la televisió que es fa a Sant ore,í' 
Cugat és dolenta i no som hipócrita i voste no sap si jo la 

--~e, 
veig o no la veig, ho pot pensar pero no ho sapo 

uei-
Dit aixo, Sr. López, avui estam bastant d'acord, la qual 

cosa supós que ens alegra a tots dos. La Proposició no de 
ro-

Llei tal com venia originalment és acceptable, ho acaba de Isi-
el dir el Sr. Trias, és una reiteració de quelcom que es va apro-

'llt var aquí, per tant no hi tenim res a dir. Les es menes que 
van poder ser reesmenades per altres Grups que al mateix 

IS, 
~js temps sí van presentar esmenes, ja són una altra cosa. Dei-

)S 

a 
z 

xant dit que sigui quina sigui la decisió del Grup proponent 
respecte de l'esmena del Grup SOCIALISTA, el nostre Grup 
no donara suport a l'esmena SOCIALISTA per raons ob
vies,/. és.a dir, d'entrada per les dues primeres línies, ja tor-
nam ser en els elogis que jb com a treballador assalariat de 
l'ens públics de RTVE els hagués volgut sentir cap als anys 
76, 77, 78 i ho els vaig sentir. 

A l'esmena n? 1 del Grup Parlamentari PSM-EEM, po
dríem acceptar el primer paragraf, encara que realment, com 
apuntava el Sr. Trias, hi ha una certa confusió, peró crec que 
és producte d'una redacció potser un poc precipitada, i a l'es
mena n? 2 també podríem acceptar els dos primers paragrafs, 
la reiteració de la valoració positiva de la recepció de TV3, 
aixo ho hem manifestat aquí sobradament, i el que sí vol
dríem deixar clar és que en aquest Parlament es va aprovar 
una resolució segons la qual es pretén, es desitja, es vol que 
es rebin els dos canals de TV2. Si ara en lloc de dos són 
tres, dones els tres i la Televisió Valenciana i fins i tot Euskal
Te1evista si hi caben i la BBC i el que faci falta, és a dir, 
en aixó serem sempre al seu costat sense hipocresies, en el 
que no tenim óbviament massa interes és que hi hagi substi
tucions, que sigui, per vestir aquest sant hem de desvestir 
aquel!. 

MoItes gracies, Sr. President. 
'. 

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

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Sr. President, quasi és per demanar la seva benevolenc,;a 

perque sembla que el debat s'ha fet amb mi i no és així, jo 
ni tan sois la deman per contradiccions, peró sí per a una 
puntualització m'agradaria em concedís mig minut o manco. 

EL SR. PRESIDENT: 
Manco de mig minut per puntualitzar. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Jo volia fer notar al Sr. Salgado que jo he dit que totes 

les televisions són dolentes, també la segona catalana, i que 
els hipocrites són els qui diuen que hem de veure la castella
na perque és' millor que la catalana, aixó no és cert, totes 
són igual de dolentes, aixó és el que jo he dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Mol!. El Sr. López Casasnovas té la parau

la per contestar totes les intervencions. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Primerament i per fixar postura davant l'esmena de sub s

titució que ha presentat el Grup SOCIALISTA, el nostre 
Grup entén que la mateixa presentació de l'esmena ja deixa 
entendre que no la podrem acceptar, perque s'ha dit aquí 
d'una manera clarÍssima que l'esmena modifica substancial
ment el sentit de la proposta. Obviament, si nosaltres feim 
una proposta no acceptarem que es modifiqui substancial
ment aquesta proposta. 

Evidentment ~s podria 'entendre, es podria deduir a pos
teriori un sentit més conciliador d'uns fets, peró és que 
aquests fets encara no s'han produi"t, Sres. i Srs. Diputats. 
Manifestar el reconeixement per una decisió que en aquests 
moments no és gens provada, ha sortit als mitjans de comu
nicació, peró als mitjans de comunicació també va sortir, i 
ho record, la notícia que l'Administració Central volia nego
ciar la recepció de TV3 al País Valencia i a les Illes Balears 
a canvi de la recepció de TV3, del canal 33. Les coses són 
com són j no negaran que hi ha prou precedents per fer crel
ble, per resultar perfectament creible que en alguns sectors 
de l'Administració Central es pensi d'aquesta manera. 

Es cert que el Sr. Barrionuevo i el Sr. Pujol ho han des
mentit, ¿qui pot garantir, pero, que realment aixó sigui fins 
que no ho vegem? Nosaltres tenim la fe de Sant Tomas, fins 
que no ho tocam amb les mans no ho creim perque, tenim 
els dits pelats de sortir cremats de situacions en que ens han 
promes una cosa i hem sortit escaldats. 

Resolució, per tant, al nostre entendre innecessaria. No 
volem rer la pilota a ningú, es tracta de veure primer, repe
tese, el que succeira, després farem el reconeixement; ho diré 
en castella, miri, «lo cortés no quita lo valiente», el reconei
xement el farem a posteriori, quan hagim vist que la situa
ció és com desitjava aquest Parlament. 

D'altra banda, I'ambit lingüístic determinat no és per a 
nosaltres, i amb aixó coincidim amb el Sr. Moll, no és per 
a nosaltres Catalunya i Balears; I'ambit lingüístic és molt més 
ampli i abasta també el País Valencia, com Euskadi, per exem
pIe, abastaria també Navarra -és un altre tema-, i aquí el 
Sr. Barrionuevo s'ha manifestat molt c1arament dient que de 
cap manera no seria possible un ambit comunicacional que 
lligués els tres pai'sos catalans de l'Estat Espanyol, per no par
lar de Catalunya Nord, que per cert la recomanació del Par
lament Europeu en aquest sentit obligaria -perdó, les reco
manacions no obliguen, haurien d'obligar moralment almanco 
els Governs, com ara el de l'Estat Espanyol que presidira per 
cert el ConseIl d'Europa- a complir amb aquesta situació 
transfronterera entre un país i un altre. 

Nosaltres entenem que la televisió nacional deIs Palsos 
Catalans no és evidentment la que és per a Barcelona, aixó 
ho dic en funció del que ha manifestat el Sr. Pascual, es pot 
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fer des de Barcelona, pero amb participació democratica, amb 
presencia de tots els paisos receptors d'aquesta televisió. 

l parlant de democracia, on és el Consell Assessor de 
RTVE previst a la L1ei de la creació de I'ens RTVE? No s'ha 
creat. En aquest Consell Assesor hi havien de tenir represen
lació cíclica diferent cinc representants de Comunitats Auto
nomes, precisament per fer possible que des de les televisions 
eSlatals hi hagués una presencia d'aq uesta realitaL plurina
cional que havíem parlat. Nosaltres volem reiterar acords ja 
presos, no tenim cap empalx de dur a aquesta Cambra pro
postes de bell nou prescnlades quan la realitat és així de 105-

suda, quan la realitat és així de recalcilrant i quan ens cerce
nen -perdoni que empri el castellanisme que voste ha 
emprat, Sr. Trias- les lIibertats, el primer deure d'aquest Par
lament, al nostre entendre, és denunciar que hi ha aquestes 
transgressions. No ens fa cap por coincidir amb un Grup Par
lamentari diferent ideologicament al nostre, no ens fa cap 
por coincidir tres persones aquí que parlam la mateixa \len
gua, que som del mateix poble i que ens definim de forma 
diferent, no tenc cap empatx de dir que som catala de Me
norca, perque és un fel de lIibertad I'adscripció nacional d'una 
o altra persona. 

Reiteram acords presos, i ens preocupa molt que aquí 
es digui que la recepció de TV3 és il·legal, nosaltres pensa
vem i així ho manifestavem en aquesta desafortunada redac
ció, que ho reconesc, de l'Exposició de Motius, que el dret 
de rebre TV3 a les Illes Balears era irreversible. Aleshores, 
a que ve agrair la tolerancia, a que ve parlar d'agralments 
a Madrid perque toleren? Es un dret conquerit, és un dret 
assolit, és un dret necessari del seu exercici. Nosaltres som 
optimistes, pero I'optimisme no ens ha de fer perdre la reali
tat i la realitat és que, per exemple, a Madrid últimament 
i al Senat no s'~a acceptat una Proposició no de ·Llei que 
demanava I'lis de la !lengua catalana en aquesta Cambra de 
representació territorial. 

Colonització n'hi ha i, malgrat tot, hem de fer esfon;;os 
perque no n'hi hagi, nosaltres som reiteratius perque la reali
tat no canvia, i em permeti, Sr. President, que acabi aquesta 
intervenció contra la colonització fent referencia a un fet que 
reiteram cada vegada que es produeix. Avui, a la badia de 
Palma, hi ha un vaixell nord-america portaavions que con
tradiu unes resolucions preses democraticament i lIiurement 
pel poble de tot l'Estat Espanyol. Reiteram, per tant, la nos
tra protesta en aquest tema com ho hem fet en tants d'altres. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia dedueix del sentit de les intreven

cions del Srs. Portaveus que sotmetem a votació primer la 
Proposició no de Llei original i després posarem a votació 
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Sí, Sr. Trias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Per una qüestió d'ordre. En la votació de l'esmena, aquest 

Diputat ha anunciat que el nostre Grup Parlamentari podria 
donar suport a alg1.ins deIs paragrafs de la segona esmena, 
si es poguessin votar separadament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo crec que ja votar separadament una esmena, si em 

permet l'expressió, és arrissar el riso 

EL SR. TRIAS l ARBOS: 
Voste ha dit que havia admes que s'incorporassin per

que es debatés conjuntament amb ... 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, pero votarem la Proposició i I'esmena en la integritat. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari Segon ... Sí, Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY l LLOPJS: 
Que es voti separadament la Proposició de L1ei primiti

va de I'esmena. 

EL SR. PRESlDENT: 
Es fara així, Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY l LLOPIS: 
Idó m'he perdut, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari Segon, vol lIegir el text de la Proposició no 

de Llei inicial, diguem-ho així? 

EL SR. SECRETARl SEGON: 
«El ParIament de les Illes Balears insta I'ens públic RTVE 

que faci possible des del comen¡;:ament de les emissions del 
nou canal de Televisió Espanyola en !lengua catalana que 
aquestes arribin nonnalment a les Illes Balears. Així mateix, 
el Parlament de les IIIes Balears insta l'ens públic RTVE que 
estructuri organitzativament la coordinació entre el centre de 
producció de Sant Cugat i el centre territorial de Televisió 
Espanyola a Balears als efectes d'aconseguir una bona co
bertura informativa i de programes». 

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

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 

Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Vats en contra, 

cap. Abstencions, 20. Queda, idó, aprovat el text que aca
bam de sotmetre a votació. 

Sr. Secretari, vol fer lectura de l'esmena presentada pe! 
mateix Grup proposant? 

EL SR. SECRETARl SEGON: 
«El Parlament reitera la valoració positiva de la recep

ció a les Balears de la programació de TV3 i manifesta l'in
teres deIs ciutadans de rebre altres emissions de televisió en 
!lengua catalana, el canal 33, Televisió Espanyola a Catalu
nya i Balears i, en el seu cas, la Televisió Valenciana. El Par
lament reprova qualsevol negociació sobre la recepció a les 
Balears de TV3, especialment si es desenvolupa en absencia 
deis legítims representants deis ciutadans de les Illes Balears 
i deis titulars de la xarxa. El govem promaura la signatura 
d'un conveni amb la Generalitat d'acord amb l'article 145 de 

\ 
I 
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l' , '8nstilució per regularitza.r, les Balears en l~ r.ec~pció d.e 
I~ 'ernissions de la Corpora.clO Catalana de RadIO 1 Televl
" 6' El Parlament de les Illes Balears constata I'efecte nega,:u 'per al procés de normalització lingüística i per a la con

iflguració de l'espai comunicacional en !lengua catalana que 
teJldria la desconnexió del segon canal de TVE de Sant Cu-
iái i la seva substitució per les emissions en caste!la des de 
Torre Espanya Madrid. Aixo contravé la resolució del Parla
ment de les Illes Balears relativa a la recepció deIs progra
mes emesos des de TV2». 

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

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 5. Vots en contra, 

49. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjat el text de l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

IIL-2) 
r passam al debat de la Proposició no de Llei registrada 

amb el n? 1744/88 subscrita pel Grup Parlamentari UM so
bre ('IVA a hotel s de quatre estrelles turÍstics. Per defensar 
aquesta Proposició no de Llei, té la paraula el Portaveu del 
Grup UM, Sr. MiqueI Pascual. 

-
EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Quan es fa una llei a la quaI es dóna una aplicació de 

caracter general és molt difícil que es pugui preveure la ca
suística de manera concreta i a vegades es fan esfon,;os per
que sigui una Ilei bona per al conjunt de la societat, pero 
a vegades no s'afina suficientment en podar aquelles bran
ques de I'arbre que constitueix la lleí. A vegades la destral 
és massa grossa, i resulta que hi ha qualque branca que s'hau
ria de tallar i no es talla. 

Aquest és el cas de la Llei de Pressuposts Generals de 
I'Estat del 1988, que té un text que modifica concretament 
l'article 28 de la Llei 30/1986 de 2 d'agost de I'impost sobre 
el valor afegit. Aquest text diu que els hotels de quatre estre
lles, a partir de dia 1 de gener de I'any 1989, deixaran d'estar 
al tipus reduí"! del 6070 de l'lVA i hauran de pagar el 12%. 
Aixo evidentment nosaltres entenem que des d'un punt de 
vista de política eco no mica, vist des de Madrid, hi pot haver 
raons per gravar el luxe i que des de Madrid es pot entendre 
que un hotel de quatre estrelles és un hotel de luxe, pero vist 
des de Balears, nosaltres ho veim d:una manera totalment 
diferent, perque és cIar, Sres. i Srs. Diputats, que no tots els 
hotels de quatre estrelles són hotels de luxe. 

Els hotels de quatre estrelles turÍstics són hotels de tu
risme de masses i amb l'evolució de la demanda turística de 
cada vegada les classes mitjanes en aquest cas, que són els 
usuaris, primer anaven a un hotel d'una estrella o de dues, 
ara van als de tres i I'evolució és que vagin cap als de quatre, 
és a dir, si nosaltres no som capa<,:os de tenir una flota d'ho
tels de quatre estrelles que puguin rebre el turisme del dia 
de dema, turisme de masses, el que feim és empobrir la nos
Ira oferta hostalera, és condemnar que no es facin hotels de 
quatre estrelles perque deixen de ser competitius respecte deIs 
de tres. 

Per tant hi ha un conflicte d'interessos entre la política 
economica vista des de Madrid, que jo no crec que es fes 
amb mala intenció, senzillament és que no tenen temps de 
pensar en una cosa tan simple, o sigui que té poca impor
tancia per al conjunt de l'economia espanyola i en canvi en 
té tanta per a la nostra economia. Per tant, si són en joc 
els interessos de l'economia balear, aquest Parlament ha de 
dir qualque cosa. Aquesta mesura suposara l'increment del 
cost del preu d'un 6% als hotels de quatre estrelles i, com 
he dit, deixaran de ser competitius respecte dels de tres. 

Jo vull recordar, Sres. i Srs. Diputats, que en el mes de 
maig aquest Parlament va aprovar una lIei, I'anomenada Llei 
Cladera, o sigui la Llei de Mesures Transitories de l'Ordena
ció de l'Oferta Turística i hi ha un article referit a la recon
versió hostalera, i s'incentiva, a través d'aquest articJe, la re
conversió d'aquelles places obsoletes, d'aquelles places que 
haurien de desapareixer deIs mercats, en hotels de quatre i 
de cinc estrelles, no de tres estrelles, és a dir, que nosaltres 
és clar que tenim com a objectiu -i a més crec que el tenim 
totes les forces polítiques que som aquí- la diversificació 
de l'oferta turística, l'augment del nombre d'hotels de quatre 
estrelles respecte deIs de tres, o sigui que ens interessa que 
tota una serie d'hotels de tres estrelles passassin a quatre i 
és contrari als nostres interessos que nosaltres concentrem la 
nostra oferta hotelera, com molt bé ha dit moltes vegades 
el Conseller de Turisme, en hotels de tres estrelles i 
menyspreem la de quatre. 

El Conseller de Turisme ha dit repetides vegades en 
aquesta Cambra: «Nosaltres tenim la millor flota hostalera 
de tres estrelles d'Europa, fins i tot si m'apuren del món, en 
canvi tenim la més dolenta en hotels de quatre estrelles», Per 
tant, aquest conflicte que pareix existir entre la política eco
nomica des del punt de vista de l'Estat i la política economi
ca des del punt de vista de Balears, aquest conflicte és supe
rable. I com és superable? Molt senzillament, agafant una 
destral més petita i tallant la branca que fa nos a a la qual 
la destral grossa no pot arribar per massa grossa. 

Es tracta de superar un sofisma, que consisteix qué tots 
els hotels de quatre estrelles són hotels de luxe. Ido no, Sres. 
i Srs. Diputats, hi ha hotels de quatre estrelles que són ho
tels de luxe, per exemple tots els hotels de quatre estrelles 
del Passeig Marítim, per exemple tots aque!ls hotels que no 
reben els seu s clients a través de tour-operadors o que no 
els hi reben majoritariament, sinó que tenen la seva clientela 
diríem com tenen tots els hotels de ciutat -no em referesc 
a Palma, sinó als hotels urbans- que ten en una clientela 
normalment particular i que paga uns preus bastant més ele
vats que la que els arriba a través deIs tour-operadors. 

En canvi els hotels turístics, en primer lloc ja n'hi ha 
molts que són hotels de temporada. En quatre, cinc, sis, set 
mesos han de cobrir tot els costos de tot I'any i, a més, co
bren pels seus serveis unes tarifes sensiblement més baixes 
que no els hotel s urbans, i aquí és el quid de la qüestió. Es 
tracta de la L1ei de Pressuposts, que és la via per la qual 
es pot modificar l'article 28 de la Llei que va aprovar I'IVA, 
aquesta Llei de Pressuposts hauria de distingir entre el que 
són els hotels de quatre estrelles urbans, i també hi posam 
els que es construeixin segons la Llei de Camps de Golf per
que quedi ciar que nosaltres no volem que els hotels que es 
facin d'acord amb aquesta lIei paguin el 6070 d'IVA, sinó que 
han de pagar el 12%, aquests que són considerats de luxe 
han de ten ir un tractament diferent deIs hotels que són me-
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rament turístics i moltes vegades de temporada. 
Aquesta reivindicació s'ha anunciat moltes vegades pel 

sector i nosaltres quan ens dirigim en la proposta de resolu
ció al Govern Central, jo vu)) recordar que no ho feim en 
un to reivindicatiu. Nosaltres, Sres. i Srs. Diputats, no volem 
enfrontar-nos amb el Govern Central en aquest cas, nosal
tres I'única cosa que volem és fer-li veure que a causa possi
blement d'una falta de consciencia del problema es fa un mal 
terrible a l'economia de les Illes Balears, pero hem de reco
neixer que tenen dret; si volen posar el 12070 d'IVA a1s nos
tres hotels perjudicant-nos, ho poden fer, nosaltres som con
traris, pero ells ho poden fer; altra cosa, per exemple, és 
l'Estatut, que nosaItres tenim dret a reivindicar-lo, per exem
pIe, a tÍtol d'exemple, no?, en canvi aquí senziIJament dema
nam al Govern que sigui modificat aquest article. 

Nosaltres aquí tenim un Senador que representa la Co
munitat Autonoma i per descomptat nosaltres confiam i es
tam segurs que quan els pressuposts del 1989 arribin al Se
nal, si aquesta Cambra aprova aquesta Proposició no de Llei, 
sense que ningú no Ji hagi de dir res, ell ja presentara l'es
mena corresponent perque defensara els interessos de Balears. 
1 també sabem que hi ha uns Grups Parlamentaris que te
nen uns Grups Parlamentaris homonims, i uns altres, Grups 
Parlamentaris afins a Les Corts, i tampoc no dubtam que 
els Grups Parlamentaris, si surt aprovada aquesta Proposi
ció no de Llei, faran arribar als seus homonims el text per
que també puguin esmenar o assumir les esmenes a la Llei 
de Pressuposts. 

1 per consideració, perque consideram que el Parlament 
ha de tenir la delicadesa d'un diplomatic moltes vegades, ens 
dirigim al Govern perque la institució on som avui no s'ha 
de dirigir als Grups Parlamentaris, sinó al Govern de l'Estat 
en aquest cas, que efectivament és el qui controla, ~l qui pot 
modificar aquest article 28 que es va introduir a la Llei de 
Pressuposts del 88. 

Per consegüent, no vegeu en l'exposició que jo he fet 
cap afany d'anar a una confrontació amb el Govern Central, 
tot el contrario Des del punt de vista diríem de de manar, de 
sol·licitar que es reforrni una lJei que perjudica greument les 
Balears, ens dirigim al Govern i ho feim a saber als altres 
Grups Parlament~ris. 

Per tant, aquest és el sentit de la Proposició no de Llei. 
Nosaltres ens trobam davant una mesura de tipus impositiu 
que perjudica greument I'economia de les nostres ilIes, i que 
aquest Parlament no pot ser alie a aquesta circumstancia i 
per tant ha de demanar que es corregeixi. 

Com a darrera cosa, he de dir que aquest Diputat ha 
comes un error en la redacció d'aquesta Proposició no de 
Llei, millor dit, dos, un a l'Exposició de Motius, que té poca 
importancia perque no es vota l'Exposició de Motius, que 
és que, com que no teníem el text del Projecte de Llei de 
Pressuposts del 89, quan va sortir el tema nosaltres creiem 
que aquesta mesura es prenia en el Projecte de Llei de Pres
suposts del 89, i després ens hem temut que no; quan l'hem 
rebuda, hem cercat, hem vist que no hi era i hem anat a 
la Llei de Pressuposts Generals del 88 i hem trobat la mesu
ra que hem de corregir, aquest és un error que havia comes, 
i l'altre ja és dins el text de la Proposició, que és que efecti
varnent el Govern no pot esmenar una llei que ja és a Les 
Corts. Aixo és un error, i a posta nosaltres presentarn avui 
un altre text que corregeix aquests dos errors. 

Aquest text s'ha presentat a la Mesa, i nosaltres sabem 

que tenim el suport d'alguns Grups Parlamentaris dema
nam que es demani si es pot canviar el text. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT té la paraula el Diputat Sr. 

Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gr,kies, Sr. President. 
Sr. Miquel Pasqual, representant d'UM, aquesta Propo

si ció seva és guanyada, no té problema, amb {ota seguretat 
que aquí no hi haura ningú, crec jo, que no estigui d'acord 
a defensar la nostra petita i justa economia. Es indiscutible 
que el Govern Central de Madrid no tancara els ulls a la 
problematica cada dia més greu de la nostra defensa del pa
trimoni que tenim ja avui en dia deis clients turístics de cara 
a una competencia que hi podria haver amb una Grecia, amb 
una Turquia, etc., etc. 

Per tant, com que jo estic conven<;ut que a Madrid veuen 
molt bé aquests ingressos que tenen cada any en divises que 
nosaltres aportam amb la nostra feina a aquest país, és in
discutible, amb tota seguretal, que sera ben vist per qualse
vol Grup Parlamentari d'aquí dintre i indiscutiblement pel 
Govern de la Nació, la nació d'Espanya. 

En definitiva, enhorabona per aquesta idea, si bé no
més volia matisar, ho dic perque crec que aquesta matisació 
ha de ser prou important, que tal com voste ha dit hem de 
considerar que hi ha els quatre estrelles diferents deis quatre 
estrelles turístics. Avui, com voste dei a molt bé, feim Beis 
promocionant un altre tipus de client que vengui de paisos 

. determinats amb un nivell més a1t de vida del. que avui re
bem, els quals volen quatre estrelles diferenciades, bé siguin 
de luxe o del que sigui. A<;o és l'única cosa que haurem d'ex
plicar molt clarament als senyors de Madrid, i explicat a<;o 
és indiscutible que tindrem aquesta opció i aquesta ajuda que 
necessita el nostre poble. 

Gracies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
En primer Uoe, el Grup Parlamentari PSM-EEM no té 

cap inconvenient que es rectifiqui la proposta del Grup d'UM, 
ja que així com ve la proposta és quasi impossible el seu 
compliment, en cas que l'aprovas aquest Parlament. Per tant, 
donam suport o llum verda a la modificació de text. 

Entrant en el debat polític d'aquesta important Propo
sició no de Llei, el primer que notam a faltar és que l'Ho
'norable Conseller de Turisme aquí present manifesti el crite
ri del Govern i gaírebé ti inquirim aquest criteri per acabar 
de fixar una posició en aquest debat, i ho deim no perque 
desconfiem en absolut d'UM com a Grup ni deIs seus crite
ris tecnics ni polítics, ni tampoc com a grup polític que és 
al Govern, ni que cerquem cap tipus de contradiccíó, pero 
sí que ens agradaria saber, des d'una optica de l'economía 
de Balears, que pot significar segons la ConseUeria de Thris
me el que discutim en aquests moments i el que pot signifi-

., 
;¡¡4 
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car des d'una optica economica amb referencia directa a Ba
lears, i quan deim amb referencia directa a Ba lears volem 
dir que incloen en aques1 debat. els interessos evidenlmenl 
empresarial que se'n puguin derivar, pero també les inver
sions que se'n PlIguin derivar a Balears i també, en definit i
va tal el que fa referencia a I'economia ocial, no només 
a ¡'economía en(esa e m ho fa el Sr. Solchaga, Matutes, li 
bcrals del CDS i liberal onservadors, que és moll semblam, 
molt semblant desgraciadament als darrers temps, sinó que 
ens referim, des d'una optica nacionalista, nacional de Ba
lears, i des d'una optica d'economia social de mercat. Per 
tant, aquesta és una qüestio que volem treure en aquest debat. 

En segon 1I0c, també obsevam un problema que avui ha 
destapat UM en aquest debat i que mol tes vegades el nostre 
mateix Grup també ho ha fet i són les mancances del nostre 
Estatut d'Autonomia, les mancances del nostre autogovern, 
les mancances que hi ha a l'Estat Espanyol a l'hora de con
figurar un vertader Estat d'Autonomies, perque si no, Sres. 
i Srs. Diputats, pensin la importancia d'aquest tema que de
batem avui i en canvi ens trobam que l'Estat Espanyol, en 
el moment de la integració a les Comunitats Economiqu es 
Europees, entra en una dinamica de I'IVA que va cap a una 
unificació de tots els tipus d' 1 VA i que, en definitiva, no té 
en absolut en compte un tema tan important com és l'hosta
leria a una zona com són les Balears amb tota la seva im
portancia, diferenciant perfectament un hotel de quatre es
trelles o de cinc, turístic o no turístic, de tipus urba, com 
dei a el Sr. Pasqual, és a dir, que ho hem dit moltes de vega
des i ho hem propasat en aquest Parlament i s'ha aprovat, 
a més a més, en el Debat de Política Economica una pro
posta del nostre Grup, i és que l'Estat Espanyol, en el con
text de les Comunitats Economiques Europees, hi vagi amb 
veus diferenciades de les diverses Autonomies, la nostra una 
d'elles, perque no és acceptable el concepte jacobí i unitari 
d'lIna economia quan hi ha realitats tan diferenciades com 
pllgui ser la nostra. Aquest és un altre problema de fons del 
tema que discutim avui. 

També ens preocupa un altre problema i creiem que hau
ri a sortit en el debat pero fins aquest moment no s'ha pro
du·it, i és a veure si amb el que sol·licitam no cream un cert 
greuge comparatiu amb els hotel s de tres o dues estrelles. El 
tipus d'IVA d'un hotel de tres estrelles o de dues és el 6% 
també fins I'any que ve, enguany i I'any que ve. Si nosaltres 
sol ·licitam que el de quatre davalli al 6070, evidentment hotel 
tllrístic, ens podem trobar que hi hagi una competencia des
lIeial amb l'hostaleria de tres estrelles per part deIs hotels de 
quatre, i aquest és un efecte que el nostre Grup tampoc no 
desitja i per tant és aquí que demanam també al Conseller 
de Turisme, si vol i pot, que ens ho expliqui mínimament 
per tenir una valoració ponderada deis seus efectes. 

En cOl1seqüencia, el nostre Grup creu que s'ha de can
viar el redactat per intentar que el Congrés de Diputats i el 
Senat ho puguin considerar a partir deis Grups Parlamenta
ris i si més no que la veu del Parlament de Balears en aquest 
tema es pugui tenir en compte. Reclamant una vegada més 
que el Govern també es manifesti amb criteris tecnics i polí
ties, la nostra posició per ara és en sintonia amb la propos
ta, pero encara no acabam de ten ir una ferma decisió per
que creim que falten dades. 

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

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per contestar la pregunta que fa el Sr. Serra, en primer 

1I0c dir que el Govern comparteix l'exposició que ha fet el 
Sr. Pasqual i sobretot amb la concreció que ha fet respecte 
del que són hotels de quatre estrelles de ciutat i el que són 
hotels turístics, és a dir, hi ha una cosa que ho avala i és 
coneixer la dinamica deis preus que hi ha en el món turístic 
i la possibilitat de repercutir I'impost en el consumidor, per
que aixo no hem d'oblidar mai que en gran part de I'hosta
leria de Balears no es pot fer. 

S'ha de coneixer que a un hotel de quatre estrelles de 
Balears, el preu mitja pot ser aproximadament unes 5.000 
pessetes I'allotjament, allotjament i berenar del matí. Aixo, 
comparat amb qualsevol tipus d'hotel de quatre estrelles de 
ciutat -no de la ciutat de Palma, de ciutat, de Madrid o 
Barcelona, que tots vostes coneixem més o manco-, aquests 
preus sense descomptes, sense descomptes, aixo és important 
saber-ho, és troba en una mitjana de 10.000 a 11.000 pesse
tes. Per tant, entenem que la filosofia de I'IVA és gravar aque
lla gent que té més possibilitats economiques, en aquest cas 
no hi ha aquesta distinció. La gent que utilitza els hotels de 
quatre estrelles de platja de Balears és una gent que no té 
una capacitat adquisitiva equivalent a la gent que utilitza els 
hotels de quatre estrelles de les ciutats, per tant aixo és un 
argument important que justifica la possibilitat que hi hagi 
una diferenciació de I'IVA per a un tipus d'hotels i per als 
altres. 

S'ha de reconeixer que hi ha una complicació i és que 
dins un pressupost general és difícil dir els hotels de platja 
pagaran el 6% i els hotels que no són de platja pagaran el 
12%, pero en el cas de les Comunitats hi ha una solució fa
cil, que és a través de la Delegació d'Hisenda, amb el Go
vern Autonom, perque la classificació deIs Hotels depen del 
Govern Autonom, fer una definició de quins serien aquests 
tipus d'hotels de quatre estrelles que haurien de ser gravats 
amb el 6% i els que ho haurien de ser amb el 12%. 

Un altre tema important és que evidentment quan el Go
vern fa una Llei de Pressuposts no pot caure en la casuística 
detallada de petites coses que per a nosaltres són molt im
portants. Els ingressos que pot tenir Hisenda, el Ministeri 
d'Hisenda, per la implantació de I'IVA del 6 a 12% és més 
o manco de 1.200 milions de pessetes. Els comptes són bons 
de fer: nosaltres tenim 64 hotels de quatre estrelles aproxi
madament amb 20.000 places; aquestes 20.000 places, supo
sant que tenen una ocupació de 200 dies al 100%, fan 4 mi
lions d'estades i suposant un increment del 6% damunt les 
5.000 pessetes, són 300 pessetes, aquestes 300 pessetes multi- .. 
plicades pels 4 milions d'estades, fan 1.200 milions de pessetes. 

Per tant, per part del Govern no és renunciar a una 
quantitat sensible ni molt menys, i en canvi, per part del sec
tor, sí que és important I'estalvi per una raó important que 
deia abans: Als hotels de ciutat es fa una factura al consu
midor, li earreguen I'IVA i no passa res, el consumidor paga 
i ja esta; en el cas deis hotels turístics difícilment és així, 
perque com vostes saben es fan preus amb els tour-operadors 
i, clar, un empresari no Ji pot dir al tour-operador que li han 
augmentat el 6% de I'IVA, perque el tour-operador li di u: 
miri, jo el seu hotel el vul! per 5.000 pessetes i no el vull 
per més doblers, i aquesta dillílmica és així, és a dir, no es 
pot repercutir facilment aquest 6%. 
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Quina possible conseqüencia es pot produir si no se so
luciona aquest asumpte? Es pot produir un problema real
ment perillós i és que hi hagi hotels de quatre estrelles que 
demanin la desclassificació a tres estrelles. Aixo és un pro
blema greu, perque estadísticament no crec que interessi a 
la nostra Comunitat presentar-se amb una oferta hotelera on 
practicament quedin diluits o desaparaguts els hotels de quatre 
estrelles. També hi ha un altre problema més subtiJ i és que 
tal vegada I'any que ve es posa el 12 UJo als de tres estrelles. 

Gracies, Sr. President. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No és de cap manera la primera vegada que els efectes 

de la integració del nostre pais dins les Comunitats Econo
miques Europees introdueixen un element de distorsió dins 
I'estructuració autonomica de l'Estat que es produeix en el 
nostre país a partir de la Constitució del 1978, anunciada 
previament amb el sistema de Pre-autonomies. No és la pri
mera vegada i probablement, dins la política fiscal, la im
plantació de l'IVA ha estat l'element que ha produi"t una dis
torsió més gran en un repartiment competencial i també en 
un repartiment financer i de recursos financers de l'Estat i 
les Comunitats Autonomes fins al punt que aquesta intro
ducció de I'IVA va significar una autentica reconsideració del 
que era la finan¡;ació de les Comunitats Autonomes, la par
ticipació financera de les Comunitats Autonomes en els in
gressos de l'Estat. 

Hem tractat aquests temes, hem vist tots els Diputats 
aquí presents i els Consellers la distorsió que ha suposat la 
introducció de l'IVA dins l'esquema de finan¡;ació dels Con
sells Insulars, etc., etc. No és la primera vegada, ja die, que 
s'introdueix aquesta distorsió amb motiu de l'ingrés a les Co
munitats Economiques Europees i probablement no sera la 
darrera que haurem de parlar d'aquest tema. 

Jo no voldria entrar, per centrar una mica la qüestió, 
en aspectes relacionats en si la intencionalitat és gravar o no 
gravar el luxe, aixó és un tema que hem de deixar a part 
perque realment hem de considerar que el tipus normal d'IVA 
és el 12UJo, que les excepcions són el 6 i el 33, per tant jo 
no cree que hi hagi per aquí una consideració vers aquests 
aspectes de la qüestió, sinó més bé que el tipus de 60/0 d'IVA 
podria entendre's que era una bonificació que determinats 
aspectes de l'hostatge feien referencia a un gravamen a una 
autentica vivenda, perque hi ha molta gent en aquest país 
que diu hostetjada, i per tant, per primar aquest tipus d'ac
tivitat es va posar l'IVA del 6UJo per a les categories baixes. 

Per tant, deixem estar el tema del luxe, jo crec que aixo 
no centra la qüestió. Tampoc no centra la qüestió, si em per
meten una petita digressió sobre aquest tema, la considera
ció sobre el que perjudica o no perjudica Balears, sobre el 
que beneficia o no beneficia Balears. En definitiva, i aixo 
en un Parlament s'ha de dir i s'ha de tenir molt en compte, 
el que perjudica o beneficia les Balears és en qualsevol cas 
relativitzat per les posicions ideologiques i polítiques de cada 
un. Evidentment, és difícil que tots estiguem absolutament 
d'acord al l00UJo amb alJo que es absolutament bo per Ba
lears i allo que és absolutament dolent. Relativitzem-ho, en 

conseqüencia. 
Per intentar centrar una mica la qüestió, jo diría en pri

mer !loc que jo veig i veim un problema fonamentalm ent 
competencial, en abordar aquest tema, jo ha anunciat Una 
mica el Conseller, i aquí hauríem de dir que l'Estat ha pecat 
si més no de falta de delicadesa entrant a regular una qües
tió usant uns criteris que en definitiva són transferits i són 
en mans de les Comunitats i\utonomes. La Comunitat Auto
noma té competencia propia a establir la seva propia rela
ció, les seves propies categories i eI'alguna manera els criteris 
que han de regir aquestes categories. Jo pens que entrar en 
una dinamica en la qual, per exemple, el Govern de la Co
munitat Autonoma dema pot treure un Decret que eligui se
ran hotels turistics de quatre estrelles els que tenguin tal s i 
tal s característiques i a tots els efectes seran hotels de tres 
estrelles, aixo és entrar en una batalla de si se'ls ha d'aplicar 
el 6 o el 12, pero és possible, és possible que el Govern de 
la Comunitat Autonoma faci una regulació que salvi una nova 
categoria de tres estrelles i mitja, diguem, que deixa fora de 
la tributació del 12 UJo . 

Per tant, el Govern, el Govern de l'Estat, el Govern de 
la Nació si més no hauria d'haver fet un esfor¡; de dialeg 
amb les Comunitats Autonomes i més amb Comunitats Auto
nomes turístiques com la nostra, abans d'entrar a regular una 
qüestió en la qual no té plena competencia o almanco abans 
d'usar com a mesura per a la tributació propia un instru
ment que és en mans ele les Comunitats Autonomes decidir 
quina és la mesura, perque si no, feim un joc de disbarats. 

Hi ha un problema competencial també perque una me
sura del Govern de l'Estat incideix en unes determinacions 
de la política economica regional, de la política economica 
del Gov.ern, que en la seva expressió de política turística ha 
tengut una definició clara a través d'una lIei aprovada en 
aquest- Par1ament, que orienta l'oferta turística cap a les qua
tre estrelles i efectivament hi ha una mesura emanada del Go
vern Central i ratificada posteriorment per Les COrls que in
cideix, fora valoracions si positivament o negativament, jo 
crec que negativament per descomptat, pero incideix d'una 
manera clara dins un ambit competencial de la mateixa Co
munitat Autonoma, dins l'ambit competencial de la determi
nació de la seva propia política economica regional i en con
cret de la política turística. 

Per tant, aquí ens trobam en un terreny dubtós, un 
terreny difícil de conflictes competencials una vegada més, 
que no s'ha resolt amb I'elegancia i amb el dialeg previ que 
naturalment un tema aixi plantejaria. 1 a partir d'aquí a mi 
m'agradaria precisar que tal com ha reconegut el mateix Por
taveu defensor de la Proposició no de Llei, la redacció, Sr. 
Pasqual, si m'ho permet, i ti ho diré amb tota l'amabilitat 
que pugui, no pot ser més desafortunada, ell mateix ho ha 
reconegut, perque efeclivament que el Parlament demani al 
Govern de la Nació que esmeni una Llei de Pressuposts no 
sembla parlamentanament correcte, majorment perque el Pro
jecte de Llei a hores d'ara ja no és del Govern, el Debat de 
Totalitat al Congrés de Diputat ja s'ha fet, per tant en aquests 
moments el Govern no pot introduir variacions en el Projecte. 

En segon 1I0c, el termini de presentació d'esmenes al 
Congrés de Diputats ja ha acabat, va acabar dia 28 si les 
meves informacions no són incorrectes, per tant continua es
sent difícil d'introduir-hi per via d'esmena una rectificació vía 
pressupostaria i, per tant, jo rúnica cosa que puc fer, Sr. Pas
qual, es recollir el seu guant i dir-li que aquest Senador que 
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els parla -els parla en quaJitat de Diputat, ho tenc ben 
dar-procurara introduir al Senat a través del seu Grup Par
lamentari esmenes que recullin l'esperit d'aquesta proposta 
i qualsevol altre tipus d'iniciativa parlamentaria, perque jo 
cree que aixo és un encert, Sr. Pasqual, i de la mateixa ma
nera que denuncil la desafortunada redacció cree que val la 
pena destacar també l'encert de plantejar el problema, que 
ha tengut el sentit de l'oportunitat, perque realment és un 
problema seriós, que cree que s'ha de plantejar de manera 
adequada. 

La seva proposta no és, ja die, d'allo més afortunada 
i per tant, tal com ve no la podem votar; Ji anticip la nostra 
venia, per descomptat, a qualsevol eanvi i eoncretament al 
eanvi que ha proposat a la seva redaeció i intentarem fer, 
des del Senat, millor les esmenes en aquest sentit perque 
aquesta iniciativa progressi, si és possible. 

Moltes gracies, Sr. Presidenl. 

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

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

Sí, només per donar unes dades a aquesta Cambra per
que tenguin una opinió més clara. Als palsos competidors 
de! Mediterrani, l'IVA de quatre estrelles és d'aquesta mane
ra: a Italia és el 9070, a Grecia el 6070, a Portugal el 8070, a 
Frane;:a fa dos anys era el 18,6070 i el varen baixar al 7070 da
vant els problemes que varen tenir d'ocupació turística i per 
a I'any 89 als.pressuposts francesos el 7070 es redueix al 5,5. 

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

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Intentarem parlar de la Proposició no de Llei que ha 

vengut aquí i no d'altres coses com fins ara s'ha parlat. 
Nosaltres no parIarem de competencies perque Sr. Quetglas, 
com voste sap, la política economica general la dissenya l'Es
tat, primer, i segon, no crec que hi pugui haver cap mesura 
fiscal que no afecti polítiques economiques parcials de cada 
Comunitat Autonoma, en major o menor mesura totes 
afecten. 

La proposta, en primer 1I0c, com deia el Sr. Quetglas, 
a part de ser in concreta és mal dirigida, no aclareix quin sera 
el subjecte impositiu que sigui exempt, no aclareix quin sera 
el territori aJectat per aquesta mesura, etc. A part de tot aixa, 
que dins una proposició fiscal és poc menys que decisiu i 
ineludible saber quin és el subjecte passiu, saber a qui s'ha 
d'aplicar un tipus i a qui s'ha d'aplicar I'altre, tot aixo és ab
solutament imprescindible, no es pot sortir dient, com diu 
la proposta, que «es definira I'hotel turístic com diu a l'Ex
posició de Motius», el Conseller no ha explicat quin era I'ho
tel turístic, no ens han dit que vol dir «prop de la mar» o 
«prop d'una platja». Quants de metres? 30, 25, 32? La ma
joria d'hotels de ciutat també fan feina amb tour-operadors. 
En una paraula, la imprecisió és total, absoluta, i a mi em 
pareix que un impost la darrera cosa que ha de ser és impre
cís i una exempció també ha de ser precisa. 

Per tant, ja d'entrada hem de dir que el que voste pro
posa d'una forma absolutarnent mancada de formalitat, voste 
sap que al Govern no poden presentar-se esmenes, que el cami 
per fer el que voste diu hauria de ser retirada del Projecte 
de Pressuposts, no n'hi havia d'altre, de pare al Govern i em 
pareix que és un poc gros, aixa no cree que voste en aquests 
moments ho proposi, tampoc supos que no ha demanat que 
sigui n els Grups Parlamentaris de Madrid que via aquÍ pro
posin, cada partit té Grup Parlamentari, els partits impor
tants tenen Grup Parlamentari, AP-PL, el Grup SOCIALIS
TA i el CDS, PSM-EEM no, pero té afins i fins i tot vos tes 
tenen més o manco agermanats que podrien haver presentat 
aquestes esmenes als Pressuposts Generals de l'Estat i no ho 
han fet, curiosament no ho han fet cap deIs Grups i no ho 
han fet, suposam, perque hi ha una raó, Sr. Pasqual, que 
és molt important. 

~any 1992 serem, amb totes les conseqüencies, a Euro
pa. Per a I'any 1990 es negocia, com vostes saben, la unifi
cació precisament de I'IVA a nivell de tot Europa perque es 
produeixen discriminacions a un !loc i a un altre, i Espanya 
du el camÍ d'unificació d'aquests imposts d'una forma clara 
i concreta, preveu l'any 88 que el 89 aquests hotels seran in
closos dins e! regim general, no de luxe, si fos un regim de 
luxe seria el 33070, no el 12070, i el tipus 6070 és el tipus prime
ra necessitat, com és cIaríssim dins la Ilei de l'IVA, cIaríssim. 
Per tant, l'excepció no és el 12, l'excepció és el 6. 

El segon tema també molt important des del fons de 
la qüestió és que hauríem de veure que és i que significa 
l'IVA. A mi, abans deis números que feia el Conseller, m'agra
daria que em diguessin quin balane;: d'imposts tenen actual
ment els hotels d'aquestes illes, els hotels de quatre estrelles 
i els hotels de tres estrelles, quin compte diferenciat d'IVA 
tenen, compte diferenciat molt distint si els hotels tenen men
jador o no en tenen, compte diferenciat molt distint si ofe
reixen uns serveis o uns altres, perque ningú no ha dit mai, 
a part de protestar pel canvi de IGT a IVA, ningú no ha 
dit mai que l'IVA va afavorir molt seriosament tota l'hosta
leria, perque estaven del 5,4070 al 6 repercutible, tot l'IVA pa
gat i ningú no ha protestat mai d'aixo, ben alerta, no és ver? 

M'agradaria veure, abans de poder-nos definir sobre una 
mesura d'aquest tipus, quina és la balanc;a fiscal del compte 
IVA de l'hostaleria de Mallorca i jo li demanaria al Conse
ller, que ha fet un calcul de 1.200 milions de pessetes per 
Mallorca, Menorca i Eivissa supas, perque supos que no es
pera el Conseller ni ningú de la Cambra que aquesta reduc
ció, si es produeix, es produiria només per a nosaltres, ha u
ríem de parlar d'Andalusia, de Catalunya, de Galícia, del 
Nord; no serien 1.200 milions de pessetes ni de molt, en pri
mer Iloc. 

En segon Iloc m'haurien de dir quina balane;:a fiscal lé, 
perque no és ver que I'IVA de 1.280 milions al 6070 siguin 
aquests 1.280 milions. ~impost del 6070 no es paga tot a Hi
senda, aixo ho sap tothom, tothom que ha liquidat una sola 
vegada IVA sap que repercuteix el que ell ha pagat i ho des
compta. Quin balane;: fiscal hi ha? Que significa aixo? El Sr. 
Conseller ens ho podria dir en tot el conjunt d'hotels. Es 
que és molt important, és molt important saber, quan par
lam d'imposts, on ens movem, i jo no cree de cap manera 
que els Diputats nacionals no sapiguen exactament on es 
moven. 

Per altra part hi ha un pareIl de temes que supos que 
escapen a tothom. Es lógica I'exempció amb caracter parti-
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cular i sense precisar? Es logic que dins un mateix grup im
positiu hi hagí uns senyors afectats i uns altres no? On posa
ríen vostes, senyors de la dreta -de la meya dreta, com és 
logic- el crit si díguessin, per exemple, que com que els po
brets treballadors que guanyen 2 milions de pessetes, 2 mi-
1ions o 2 milions i mig, estaran exempts d'ITP, pero els em
presaris no hí estaran, o al revés? On posarien el crit si hi 
hagués una exempció pel tipus d'activitat que duen? Supos 
que protestarien molt, als empresaris se'ls desgravara encara 
que tenguin una renda de 2 milions, pero als treballadors no. 
Possiblement hi hauria rapidament un recurs d'inconstitucio
nalitat. 

1 on posaran el crit els hotelers del Passeig Marítim, que 
devers el 50 o el 600/0 fan feina amb tour-operadors, si els 
diuen, no, vostes pagaran el 120/0. Per que som de luxe? No, 
perque són normals. CHotel de Mar, l'antic Hotel de Mar, 
el d'Illetes, que és devora la platja, aquest només pagara el 
60/0. Els pareix que seria just? O els de cinc estrelles, pero 
és igual, passaran a quatre per pagar el 6%. Si és igual a 
hotels d'aquest tipus, a hotel s d'aquest tipus, no és gens facil 
ni gens convenient, ni possiblement constitucional fer aquest 
tipus de distinció. 

Per altra part,jo suggeresc al Conseller de Turisme que 
sí té competencies en aixo, que ja que el Govern vol intro
duir aquest tipus d'excepcions, les introdueixi pel camÍ que 
pot utilitzar: rompi la classificació hotelera i converteixi 
aquests hotels de platja i de quatre estrelles en tres i per un 
anyet ja ho tendran, el que pass ara sera una altra cosa, que 
no és igual contractar hotels de tres estrelles que hotels de 
quatre. 

1 a més, em preocupa el doble lIenguatge, no voldria 
dir hipocresia, pero he de dir el doble llenguatge d'un Go
vern que posa unes co!).dicions acceptades per tots, votades 
per tots, durÍssimes o dures a la construcció d'hotels perque 
siguin de quatre estrelles, els 60 metres, etc., i mentrestant 
parla -la inversió també compta dins el cost, la inversió és 
un cost important d'un hotel- i parla que sera impossible 
aguantar 400 pessetes més per turista al cap de l'any i parla, 
el Conseller ho ha dit, el Govern també, de cercar dur un 
impost per als turistes, que agradi als turistes, s'espanta quan 
ho diu perque després el pressionen, pero parla d'aixo per
que resulta que els turistes són aquells que gasten les nostres 
infrastructures i ara parlam de llevar un petit percentatge d'im
post precisament a un tipus d'hote1 turístiCo a un tipus d'ho
tel. Em pareix un doble llenguatge molt perillós, perque jo 
els faria una pregunta: Si l'IVA s'hagués transferit a les Co
munitats Autonomes, aquest Govern que hagués fet? N'hau
ria parlat? Hagués dut la política economica tendent a re
baixar el tipus normal a aquests hotel s de quatre estrelles? 
¿S'hagués reduit aquest Govern amb l.200, 1.500, l.400 o 500 
milions de pessetes i hagués assolit el cop polític que suposa 
discriminar, i la possible inconstitucionalitat, discriminar uns 
hotels d'uns altres, que tal vegada no es distingeixen en res 
més que perque un es troba devora una platja i l'altre, po
sem per cas, al Passeig Marítim? 

Jo crec que la política és una acció de coherencia i que 
la política de cada dia és tot menys imaginació, més tot menys 
originalitat, i la proposta de distingir, senzilla, perque jo ha
gués cregut encara el Sr. Pascual si hagués dit: les hotels de 
Mallorca són aquests, els turÍstics són aquests; d'aquests 63, 
24, pum, pum, Hotel Tal, Hotel Qual, aquests quedaran 
exempts, ho haurem de fer així al final, s'hauria de fer així, 

no quedaria més remei, aquÍ, a Benalmadena, a Torremoli
nos, a Catalunya, etc., etc. 

Sr. Pasqual, la seva proposta és imaginativa, original, 
per tant clarament rebutjable. 

Gracies. 

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

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo entenc perfectament les postures de cada un i també 

entenc perfectament que aixo és el Parlament de la Comuni
tat Autonoma de les liJes Balears, aixo no és el ParJament 
de Madrid. Entenc perfectament que el Sr. Alfonso se senti 
tan solidari amb la resta de les Comunitats i que es preocupi 
perque I'IVA també s'hagi de rebaixar a les altres Comuni
tats. A mi aquest tema no em preocupa el més mÍnim jo 
només som Comseller de Turisme de les Balears i el que em 
preocupa és que aquests 1.200 milions de pessetes, que desa
pareixeran deIs beneficis de les empreses, aniran a parar a 
Madrid una al1ra vegada, i desapareixeran perque voste sap 
bé, com a expert, que l'IVA que es paga és la diferencia en
tre l'IVA que carrega l'empresa i l'IVA que carreguen a l'em
presa, pero no perque carreguin el 6070 més a J'empresa aixo 
no fara que l'empresa el pugui carregar al turista, perque el 
preu és contingenta!. Aquesta és la diferencia que hi ha en
tre els hotels turístics i els hotels de ciutat, aquí el tour
operador, que és l'amo de les gano fes, diu a l'hoteler: escol
ta, et puc pagar tants de doblers i no em venguis a contar 
si t'han augmentat o no t'han augmentat I'IVA. Per tant, 
comptat i debatut, el que és clar és que els beneficís empre
sarials es veuran disminults en aquesta quantitat de 1.200 mi
lions de pessetes perque aquest IVA no es pot repercutir al 
consumidor, aixo és una cosa que si voste ho demana dins 
el sector turÍstic o dins el sector deIs intermediaris veura que 
és així, ens agradi O no ens agradi. 

Nosaltres faríem un flac favor si canviassim la qualifi
cació hotelera, per una cosa claríssima, perque internacio
nalment la c1assificació hotelera va d'una a cinc estrelles, i 
tothom més o manco té una idea quan reserva un hotel de 
cinc estrelles amb que es trobara, a part de les decepcions 
que se solen produir perque qualque hotel evidentment no 
es troba en condicions, pero a més ja li he dit al principi, 
en pla una mica en broma, que si cometéssim l'equivocació 
de jugar a crear una categoria de tres estrelles i mitja o una 
cosa així, el perill que correm és que l'any que ve l'IVA del 
12070 es rebaixi una estrella més, i aixo sí que ja seria fer 
un flac favor al sector. A més, ja que dic aixo li diré el ma
teix: voste diu que I'IVA generalitzat és el 12% i és aixi, jo 
li die que si l'IVA, als hotels de menys de quatre estrelles, 
en el futur s'arriba a posar al 12 % tendrem molts de proble
mes, perque li torn a repetir que aixo no pot ser absorbit 
perque no es pot carregar al consumidor i no hi ha forma 
de fer-ho, perque els canals de comercialització no són en 
mans de l'empresariat de Balears. 

Hi ha una forma senzilla, jo entenc que els pressuposts 
generals del Govern Espanyol, com deia voste, no poden ser 
casuÍstics, no poden arribar a detallar, pero sí poden deixar 
qualque via oberta i a través d'un concert amb la DelegaciÓ 
d'Hisenda d'aquÍ, parlam de 64 establiments que són molts 
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bOns de classificar qujns fan feina al 100°70 amb toU(
op,eradors i quins hi fan feina pardalment o quíos practica
J1l~nt no n'hi fan, i en aquesta lima es podria trobar una 
fórtnula que permetés que part d'aquests hotels no fossin gra
vats amb el 12 OJo. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Crec que no val la pena que pugi a l'estrada perque 

bé m'han deixat amb els cabells drets una serie de considera-
¡jo cions del Conseller de Turisme de la Comurntat Autonoma 
nt de les Illes Balears. 
ti 
Ji EL SR. PRESIDENT: 
i. Pot pujar igualment. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
No, ho repetesc. L.:impost, Sr. Conseller, sempre té ca

racter general, sempre, per definició i per constitució, i em 
preocupa d'allo més que un membre del Govern de la Co
munitat Autónoma pugui dir que només el preocupa un im
post aplicat a la Comunitat Autónoma, em preocupa molt 
com a espanyol i com a persona que creu que els imposts 
els ha de pagar tothom amb la mesura de les seves rendes, 
possibilitats o així com és legislat, peró amb caracter gene
ral. Pensar que un impost només es pugui excepcionar per
que la pobreta Comunitat Autónoma de les lIles Bale<rrs té 
64 hotels deis quals n'hi deu haver 30 que tendran unes cer
tes dificultats i perdran uns certs doblers ~perdran, no; dei
xaran de guanyar un parell de doblers- em preocupa mol
tíssim com a argument, Sr. Conseller. 

Li he de dir que hi ha multitud de productes, molts, 
que la situació del mercat fa impossible que sigui repercutit, 
bé l'IVA o un altre impost sobre aquest producte, n'hi ha 
molts, i els comerciants en general batallen per aconseguir 
resultats, peró tenint com a dada que tenen un IVA del 12% 
que hauran de pagar en net el que sigui a Hisenda i ho sa
ben i no diuen: no, pobrets, perque perdran 300 pessetes o 
ens costara 300 pessetes més. 

1 entram ja en la qualitat. Sr. Conseller, pel que voste 
ha dit, pel que dei a el Sr. Pascual, vostes el que volen real
ment és que la millora de la qualitat de I'oferta turística 
d'aquestes illes la paguin tots els espanyols. 

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

el Diputat Sr. Pere Palau. 

EL SR. PALAU 1 lDRRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Seré molt breu per fixar la postura del nostre Grup AP

PL, perque entre altres coses crec que els diferents Grups Par
lamentaris que m'han precedit han insistit bastant en aquest 
tema i tal vegada seria repetítiu . Només voldria recordar que 
precisament aquesta Proposició no de Llei que ha presentat 
UM ve motivada, com hem dit, perque a la Llei de Pressu
posts de l'Estat s'inclou aquest 12% als hotels de quatre es
trelles, peró no és una novetat, als Pressuposts de l'any 1988 
ja existia el mateix i el Govern Central ha escoltat diferents 

sectors i crec que amb molt bon criteri ho va molificar, o 
sigui que si ho va modificar crec que degué veure alguna raó 
positiva i per aixo ho va fer. 

Nosaltres, el nostre Grup AP-PL no anam contra els im
post s, perque creim que tot Estat els necessita; ara bé, el que 
ens preocupa bastant és que tal vegada un afany recaptatori 
massa gros, i en aquest cas amb els hotels de quatre estre
lles, no arribas a perjudicar un sector molt important de la 
nostra economía, de l'economía balear. Aquí han dit, em pa
reix que el Sr. Alfonso del Partit Socialista, que una de les 
tendencies que terna el Govern Espanyol amb aquestes me
sures era intentar igualar, unificar el percentatge al que seria 
la mitjana comuna de la Comurntat Economíca Europea. Jo 
també tenia les dades que ha dit el Conseller abans sobre 
els percentatges de diferents prusos que són competidors i que 
no ho son, i aleshores no quadra el que ha dit voste amb 
les xifres que jo tene, perque si deim que la majoria deis pai
sos com són Grecia, Holanda o Belgica només tenen el 6% 
per als hotels de quatre o cinc estrelles alguns, que Portugal 
té el 8070 pero que fa excepcions als hotels que tenen obert 
tot l'any, els quals no han de pagar imposts, i que Fran~a, 
que aplicava el 18070 va baixant ¡ara és al 5,5, crec que no
saltres anam a la inversa, mentre ells baixen nos al tres pujam. 

Aixó és molt perillós, perque aquesta diferencia d'IVA 
hem de tenir en compte que, sobretot per als hotel s turístics, 
els hotels que utilitzen els paquets turístics que ens duen els 
tour-operadors, és crear una diferencia de preu molt grossa 
amb els altres prusos de l'area mediterrania, parlam d'un 6%, 
i un 6%, a I'hora de contractar, crec que és molt important. 

Parlant· de contractes, hem de dir que en aquests mo
ments es crearia un perjudici bastant gros a totes aquelles 
empreses que ja tenen contractats els seus paquets turístics 
per a la temporada próxima. Només hem de dir que si re
cordam un poc la contractació hotelera, bé sigui de dues, tres 
o quatre estrelles, al moment en que es va fer jo crec que 
tots els empresaris hotelers saben molt bé que els va costar 
en la majoría dels casos aconseguir augmentar un 2 o un 
3%. Si ara afegim que han de dir ats tour-operadors que l'im
post de l'IVA ha augmentat un 6%, difícilment crec que els 
pugui ser assumible. 

Referent a la c1assificació que feia el Sr. Pascual entre 
hotels de ciutat i hotels turístics, nosaltres estam completa
ment d'acord i m'estendré un pOco Per a nosaltres, creim que 
són molts diferents els hotels de les grans ciutats com pu
guin ser Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc., etc., pri
merament pel tipus d'hotel i en segon lloc també pel tipus 
de clientela que tenen. Crec que no importa fer molta histo
ria per dir que els c\ients que té un hotel de Madrid normal
ment són hotels que hi va com a m3.XÍm una sola persona 
de la família.i en la majoria deIs casos aquesta persona hi 
va en pla de treball, en pla de feina o de pas i per a una 
estada que la majoría de vegades no passa de dos o tres dies. 
Aleshores no és feixuc aquest 6%, perque creim que tractant
se de persones que són de passada ¡que és una estada curta 
i el preu no és elevat, no hi ha aquesta diferencia; en els ho
tels concretament de Balears, les estadístiques diuen que la 
majoria d'aquests hotels són utilitzats per grups familiars com 
a mínim de dues persones i que aquestes persones solen fer 
una estada mitjana de 10 dies, si a aquesta estada mitjana 
de 10 dies i al seu preu hi afegim aquest 61l,1o cree que és 
un increment molt considerable i que pot fer que d'alguna 
manera el turisme es desvi¡" d'aquesta regió cap a una altra 
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regió mediterrania. 
1 ara ja vull entrar en el que tantes vegades hem prego

nat, hem parlat, fins i tot com aquell qui diu hem legislat, 
que és la qualitat, i quan hem parlat de qualitat ho hem fet 
en dos aspectes, primerament la qualitat deIs turistes i en se
gona la quaJitat deis hotels. Crec que no importa estendre'ns 
molt en aquest tema, n'hem parlat bastant, pero crec que 
és evident que si no hi ha hotels de quatre estrelles no ten
drem turistes de quatre estrelles i si els hotels de quatre es
trelles no es protegeixen en aquest aspecte correm el perill 
que d'aquí a pocs anys només tenguem hotels de tres estrelles. 

Res més. Només per acabar, dir-li a Miquel Pasqual 
d'UM que Ji acceptam aquesta modificació i que donarem 
suport a aquesta Proposició. 

EL SR. PRESJDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la pamula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
En primer lIoe, jo vull donar les gracies, comenc;ant pri

mer pel Conseller de Turisme Sr. Cladem per haver aportat 
unes dades que crec que són vitals per a aquesta discussió 
que tenim. Arnés, també he fet una omissió abans, que és 
que no he dit que ens consta que el Conseller de Turisme 
ha intentat negociar dumnt aquests anys amb el Ministeri de 
Transports, Turisme i Comunitacions que fos retocat el Pres
su post General de l'Estat en aquest aspecte i no ha tengut exit. 

Tá'hlbé he d'afegir les gracies al Sr. Ricci, al Sr. Palau, 
i també al Sr. Serra i al Sr. Quetglas. Totes aquestes inter
vencions han tengut un caire jo diría eminentment positiu 
i concretament jo vull destacar, per exemple, que el Sr. Serra 
hagi volgut demanar unes declaracions al Sr. Cladera per con
firmar el seu vol quant a positiu o abstenció, i jo esper que 
la resposta del Sr. Cladera Ji hagi semblat satisfactoria. Jo 
només li volia afegir una cosa i és que quan ha parlat de 
greuges comparatius entre hotels de tres i quatre estrelles, hem 
de dir, primer, que la historia és que tots els hote!s de tres 
i quatre estrelles han tengut el mateix lVA, que és del 6lrlo; 
no es tracta de davaIlar del 12 al 6, sinó que es tracta que 
no es pugi del 6 al 12, que és molt diferent. 

Respecte del Sr. Quetglas, jo he de ressaltar la crida que 
ha fet al dialeg i crec que és l'esperit del que presentam 
nosaltres en la Proposició, jo he remarcat que aquí dema
nam, que no reivindicam, o sigui demanam un dialeg, de
manam que escoltin un problema concret que tenim que po
dria produir greus perjudicis a l'economia balear i que no 
volem plantejar una batalla Comunitat Autonoma versus Go
vern de l'Estat. El Sr. Cladera, el Conseller, ja ha ha dit: 
no es tracta de fer una requalificació, el que volem és que 
des de la mateixa Llei que regula l'IVA, o sig\li que la regu
lació es pot fer a través de la Llei de Pressuposts, s'ac1areixi 
el que són hotels turístics i els que no ho són i es desenvolu
pi en tot cas en una Ordre Ministerial o com sigui, de mane
ra que es pugui fer la classificació hotel per hotel a través 
de la Delegació d'Hisenda i amb la col·laboració de! Govem. 

I respecte de! defecte de la presentació, jo l'he recone
gut des del primer moment i he presentat una proposta al
ternativa per corregir-lo. No és que sigui un defecte diríem 
que se'n pot fer una interpretació amplia, perque el Govern 
evidentment que no pot fer esmenes, el que passa és que el 

Govero té uns Grups ParIamentaris que li donen suport que 
són majoritaris i que des del Govero es poden donar indica
cions, venc a dir que si aixo formalment és incorrecte jo es
tic totalment d'acord, és a dir, que I'esperit és ciar que és 
a través de demanar que el qui ha intentat canviar la \lei que 
l'esmeni en sentit contrario 

Respecte del Sr. Alfonso, diu que és incorrecta, que s'ha 
dirigit malarnenl, que no aclareix el subjecte impositiu, que 
no adareix el territorio Sr. Alfonso, el que no ho adareix és 
fel a posta i li ha explicaré, nasal tres no hem de dir al Go
vern com ha de fer les coses, nosaItres Ii hem de dir el que 
volem i rigui tant com vulgui, quan vostes siguin Govern, 
si es que ho són qualque dia i jo esper que no sigui per ara, 
almanco aquí, eh?, aleshores a voste li direm, volem aixo, 
li agradara que li diguin volem aixo i que no li diguin com 
ho ha de fer, evidentment. Aixo, des del primer moment que 
es va escriure aquesta Moció, esta pensat per no dir com s'han 
de fer les coses, deixar que el Govero, que Les Corts ho fa
cin així com vulguin i que ens donin el que volem. 

Respecte del subjecte passiu, Sr. Alfonso, voste interpreta 
les coses d'una manera, i jo Ji dic que aixo no diu que no
més hagi de ser per a Balears, són tots els hotels de quatre 
estrelles, no en parIa aquí, evidentment que el nostre és Ba
lears i don la raó al Conseller de Turisme, evidentment que 
sí, pero no volem que només ho facin per a Balears, vull 
dir que ho facin amb caracter general, és dar, pero nosaltres 
pregam per nosaltres i si es beneficien les aItres Comunitats 
Autonomes, encantats de la vida evidentment. 

1 respecte del subjecte passiu, crec que ho he explicat 
suficientment, es tracta de definir el que és un hotel turÍstic 
i ja s'ha dit com es pOI fer, tot i havent-hi dificultats, pero 
en cas que aquestes difjqIltats fossin Ínsuperables, la postu
ra nostra no és pujar al 12070, Sr. Alfonso,. és mantenir al 
6070 tots els hotels de quatre estrelles. Per que a Fran<;a bai
xen fins al 5,50/0 del 7, quan havien baixat ja del 18, tots 
els hotels de quatre estrelles? Si hi ha dubtes, que deixin tots 
els hotels de quatre estrelles amb el 6% d'IVA reduit. 1 una 
altra incorrecció que jo he sentit del Sr. Alfonso és que no 
sé que s'ha embolicat amb la repercussió de l'IVA i a mi em 
pareix, Sr. Alfonso, que independentment que I'IVA supor
tat sigui el 6 o el 12070, l'IVA repercutit és e! mateix, per con
següent la diferencia sera més grossa si es paga a Hisenda, 
exactament la diferencia, del 6 al 12070. 

En fi, no vull continuar, només dir-li que estic molt 
d'acord que el seu Grup és moIt coherent, sí senyor, sempre 
que hi ha un conflicte d'interessos entre Balears i Madrid, 
van a favor de Madrid, aquesta és la seva coherencia, sem
pre, i per tant no tenc res més a dir. 

Per acabar, volia demanar, perque s'han presentat les fir
mes de tots els Grups Parlamentaris donant suport al canvi 
de redacció per es menar aquest defecte formal, menys el Grup 
SOCIALISTA, i jo voldria que es pronunciassin, amb la ve
nia del President, a veure si accepten aquest canvi o no l'ac
cepten. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pascual. A més de voste, el Presi-' 

dent demanara al Grup SOCIALISTA si ho accepten o no, 
perque és preceptiu i reglamentario De manera que deman 
al Sr. Portaveu del Grup SOCIALISTA -jo tenc firmada 
aquí l'acceptació deis altres Portaveus- si acceptem o no can-o 
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vi,Y! el text que hem de sotmetre a votació. 

1, EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, no acceptam canviar el text perque no 

c~iOl que es tracti d'un error de redacció, inó d un error 
de concepte, i quan han vi"t que no hi havia manera de can
vi¡u: de poder reclificar I error de concepte, fan una a1lra Pro
po~¡ciÓ no de Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, nosaltres, si fas en condicions normals, 

proposaríem la retirada d'aquesta Proposició no de Llei, pero 
no ho farem així i m'explicaré. Perque no pugin l'lVA del 
6 al 12070, només hi ha una possibilitat, que és que es canvü 
al Senat. Aleshores, si nosaltres retiram la Proposició de Llei 
i duim el text nou, entre que es publiqui i tot aixo passara 
més d'un mes i nosaltres consideram que per als interessos 
de Balears és molt més important que surti una redacció no 
totalment correcta, encara que analogicament es pot enten
dre que el Govern pot instar els seus Grups Parlamentaris 
que li donin suport que faci es menes, pensam que és millor 
aixo, encara que sigui incorrecte, que retirar la Proposició, 
i jo vull repetir que si s'han de fer retrets a qualcú que me'ls 
facim a mi, pero que no perjudiquem I'economia de Balears. 
Per tant, nosaltres manteni m la Proposició no de Llei i de
manam la votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que demana la paraula, Sr. Quetglas, perque no aca

barem avui? 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 
Sí, Sr. President. Li deman la paraula per una explica

ció de vot a la vista de quin és el text que votam que en 
aquests moments coneixem, perque quan hem sortit a la tri
buna no coneixíem quin text votavem perque no sabíem si 
s'acceptava o no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ho faci aviat, pero. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Molt bé; moltes gracies, Sr. President. Nosaltres, en vis

la que el text que votam és un text que ja li hem dit, Sr. 
Pasc ual, és un text incorrecte, un text que no podem accep
tar com a tal, no li donarem suport, nosaltres ens absten
drem i tanmateix mantendrem la nostra postura anunciada 
en relació amb la voluntat que expressa. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, és en el mateix sentit del Portaveu del CDS. Nosal

tres evidentment hem escoltat i hem debatutamb molt d'in
teres, pero la fórmula que existeix ens pareix que no és la 
més adequada; no sabem, Sr. Pascual, si no seria possible 
que per via d'urgencia es pogués debatre en aquest Parla-

ment en forma correcta, creim que tal vegada sí. Així i tot, 
creim que també el Senador de la Comunitat Autonoma hau
ra pres bona nota del que ha de fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, supos que tothom sabra el que ha votat cada 

un, quan sotmetrem a votació. No, no hi ha més paraules, 
Sr. Alfonso, perque si no passarem tot el vespre aquí expli
cant per que i no sé que. Bé, té la paraula el Sr. Alfonso, 
vos tes mateixos diran, serem aquí fins que vulguin. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Seré molt breu, Sr. President. Jo crec que seria molt 

d'agrair al Sr. Pascual que retiras la pro posta i per via d'ur
gencia en fes una altra que no fos discriminatoria i per tant 
que almanco es pogués defensar sense incórrer en problemes 
d'inconstitucionalitat, sinó que la faci seriosa, hotels de qua
tre estrelles 6070, va bé, que la Faci així i no una de definició 
tan imprecisa com s'ha fet. 

EL SR. PRESLDENT: 
Té la paraula el Sr. Pasqual perque digui que vol fer. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Nosaltres, respecte de la definició consideram que és 

correcta, o sigui que el problema d'inconstitucionalitat el té 
el Sr. Alfonso i en cas que tengui dubtes, que no pugin l'IVA 
als hotels de quatre estrelles, que els deixin tots al 6070. Per 
tant, demanam votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació, ido, el text original de la Proposi

ció no de Llei que ha presentat el Grup Parlamentari UM, 
que el Sr. Secretari Primer llegira perque no hi hagi \loc a 
cap tipus de confusió. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de 

l'Estat que sigui esmenat el Projecte de Llei de Pressuposts 
Generals de [,Estat del 1989, en el sentit que es mantengui 
per als hotels de quatre estrelles classificats com a turístics 
el tipus de gravamen reduit de l'lmpost sobre el Valor Afegit 
6070, com així ha estat fins ara. 

Com a criteris de classificació a efectes impositius d'un 
establiment hoteler com a turístic així com per a la determi
nació deIs hotels que acompleixen els requisits necessaris, el 
Parlament de les Illes Balears propasa els de l'Exposició de 
Motius, sense prejudici de les millores que des de Les Corts 
o des del Govern es puguin introduir». .. 
EL SR. PRESLDENT: 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en contra, 
20. Abstencions, 8. Queda, ido, aprovada la Proposició no 
de Llei que acaba m de sotmetre a votació. 

Sí, Sr. Alfonso, té la paraula. 
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EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Que en el recompte pareix que han sumat un diputat 

més al Grup AP-PL, res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si voste ho demana, repetirem la votació, no hi ha cap 

problema. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Només constatar que no pot ser mai que 28 més 1 si

guin 30, és impossible . ... (Rialles) ... Que 28 de tot el grup 
de Govern més el Sr. Ricci, siguin 30, aixó és impossible, i 
falta un Diputat alla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, realment 28 més 1 són 29. Per tant, sotme

trem a votació de bell nou, perque rectificar sense votar em 
sap greu. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats -jo comprenc que és un 
poc tard, peró prenguem-nos-ho seriosament- que votin a 
favor, es volen posar drets? 

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

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

Resultat de la votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 
20. Abstencions, 8. Queda, idó, aprovada la Proposició no 
de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

IV) 
1 passam al darrer punt de I'Ordre del Dia, que és la 

Proposició de Llei n? 1173/88 presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a Iniciativa Legislativa. Per 
defensar aquesta Proposició de Llei i per part del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PON S (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Comprenc que és tard, intentarem ser breus, intentarem 

evitar la polemica sobre un element que té un caracter insti
tucional i aixo ens permetra acabar amb bona boca aquest 
Plenari que ha tengut moments tensos i moments polemics. 

La Proposició de Llei del Grup SOCIALISTA relativa 
a Llei Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular a les 
Illes Balears és un element, un més d'un procés d'institucio
nalització de la Comunitat Autonoma de les Il1es Balears que 
es va iniciar amb l'aprovació, l'any 1983, de I'Estatut 
d'Autonornia. 

Quina importancia té aquesta Proposició de Llei que sot
metem a la consideració de la Cambra? Quins fonaments té 
dins un sistema constitucional autonómic d'una democracia 
parlamentaria? Té un fonament molt important, fomentar la 
participació deIs ciutadans en la vida política. Entenem que 
una democracia, un sistema autonómie, no només és un ele
ment fonnal, un element que queda aprovat, que camina dins 
un ordenament jurídie, sinó que també ha d'obtenir l'assen
timent diari i constant deIs ciutadans. La democracia no no
més és un ordre abstracte, sinó que ha de ser un Estat de 
Dret volgut i sentit com a element positiu pels ciutadans que, 
arribat el cas, han de sortir en la seva defensa. 

Per tant, entenem que el nostre sistema democratic sera 
plenament anelat, sera plenament garantit quan hagi anelat 
dins els cors i dins els esperits deis nostres ciutadans i tan 
important és aixó, que la mateixa Constitució, a l'artide 23 
parla del dret de participació deIs ciutadans, no és un ele~ 
ment formal, és un element fonamental de les democracies 
modemes. Tant és així, que la Constitució no ho deixa a lJiure 
arbitri deIs poders públics, sinó que estableix com a obliga
ció d'aquests poders públics fomentar la participació políti
ca, cultural, social deis ciutadans. Es I'artide 9, apartat 1, 
de la Constitució. 

1 quan es redacta I'Estatut d'Autonomia, de \larga pole
mica i difícil redacció i aprovació, finalment també a l'arti
ele 9 de I'Estatut trobam igualment que e1s poders públics 
de la Comunitat Autónoma tenen identica obligació d'alló 
que marca I'artide 9, apartat 1, de la Constitució: fomentar 
la participació deIs ciutadans evidentment en el sentit d'en
fortir un sistema democratic. 

El tema de la iniciativa legislativa és un deis elements 
basics de I'ordenament jurídic de les democracies parlamen
taries. A nivell de Corts Generals, l'artiele 87 de la Constitu
ció estableix cJarament que el Govern, Congrés i Senat tenen 
iniciativa legislativa d'acord amb el Reglament. EIs Parlaments 
autónoms, aquí hi ha hagut ocasió d'exercir-Ia, també ten en 
davant les Corts Generals. una relativa iniciativa legislativa 
i en tenen també els ciutadans, els ciutadans individuals que 
agrupats en una suma considerable poden plantejar, si els 
grups polítics ja no ho han fet, també iniciatives legislatives. 
la Constitució ho considera un element important i fixa fins 
i tot la quantitat mínima que són 500.000 signatures. 

Ara bé, la Constitució -i aixó és important, perque des
prés ho trobarem en aquesta Proposició de iJei- al mateix 
temps que estableix la iniciativa legislativa popular amb un 
mínim de 500.000 signatures estableix ja unes certes restric
cions: aquestes iniciatives populars no poden afectar a Llei 
Orgaruca, no poden afectar a tributs, no poden afectar a trac
tats intemacionals, a qüestions internacionals, no poden afec
tar la prerrogativa de gracia. Després veurem que aquestes 
restriccions són sólidament fonamentades. 

eEstatut d'Autonomia de les Illes Balears, que en defi
nitiva és una Constitució Autonómica per a un element d'or
ganització de l'Estat, la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, que es mou dins un marc competenciallirnitat -sabem 
que som dins una Autonomia de l'artide 143, pero 
important-, a I'article 26 va establir també quins eren els 
elements que tenien possibilitat d'exercir davant aquest Par
lament iniciativa legislativa: els Diputats, el Govern, també 
d'acord amb el Reglament; uns Consells Insulars tantes ve
gades anomenats, tan polemics, tan difícils d'articuIar en una 
llei mare, tenen una iniciativa legislativa reiteradament exer
cida evidentment dins un marc més restringit, que no hi ha 
tanta restricció a l'hora de pIantejar-ho els Diputats i el 
Govern. 

També poden tenir iniciativa eIs ciutadans de les Illes 
Balears. Aquesta Proposició de Llei que avui sotmetem a la 
consideració de la Cambra deriva, és prevista la seva possibi
litat a I'artide 26.4 de l'Estatut. Entenem que aquesta Pro
posició de Llei pot ser, i confiam que així sigui, millorable 
a través de les esmenes fetes dins Ponencia i dins Comissió, 
pero entenem que no és una llei que pretén obrir una bata
lla de caire sectorial, és una llei netament institucional i per 
tant esperam que obtendra el consens un anime, matisat cer-

Q 
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' ent, de totes les forces polítiques d'aquest Palament. 
Vorganització institucional és defInida a l'articIe 18.1 com 

. ~lament. Govern i President de la Comunitat Autono
:11. Es tota l'organització institucional? Certament, no. Uns 
~9nseUs Insulars, a l'articIe 18.2, són deixats volgudament 
dins una certa indefinició; són entitats d'Adrninistració Lo
~ per una part, pero al mateix temps, i constatam les difi
cult.ats per arribar a un consens totes les forces polítiques, 
~bem que hi ha un element dins els Consells Insulars que 
si tenen totes les competencies que d'acord amb I'Estatut po
den arribar a tenir, és evident que es transformen de fet, prac
rlcament de fet, en un element fonamental, un element insti
tucional de la Comunitat Autonoma. I més encara, és curiós 
constatar -va bé de vegades repassar l'Estatut i fer un co
teig amb la Constitució- que la relació d'elements institu
cionals de la Comunitat Autonoma que es relacionen a I'ar
tiele 18 de l'Estatut curiosament no coincideix paraula per 
paraula amb l'articIe 152 de la Constitució, on diu que «I'or
ganització institucional autonomica sera una Assemblea Le
gislativa, un Consell de Govern, un President -de la Co
munitat Autonoma, obviament- i un Tribunal Superior de 
Justícia. Dins l'Estatut hi ha certament la previsió d'un Tri
bunal Superior de Justícia, pero no exactament dins la rela
ció institucional. 

Per tant entenem que, quan el Preambul de l'Estatut 
aprovat I'any 1983 parla que amb I'aprovació de la Llei Or
ganica d'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears es viu 
un moment historie, que es dóna una passa endavant en que 
els po bies de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera inr
cien un procés d'institucionalització de I'autogovern, els re
dactors de l'Estatut són conscients que si ens trobam dins 
un prodés d'institucionalitzar un autogovern, aquesta insti
tucionalització no finalitza simplement en la relació del Par
lament, Govern, President de la Comunitat Autonoma i Tri
bunal Superior de Justícia. Hi ha altres institucions, hi ha 
altres elements institucionals com són, ja he dit, els famosos 
Consells Insulars encara polemics, esperem que un dia, molt 
prest, ho deixin de ser, pero jo voldria relacionar altres ele
ments també de caire institucional que hi ha a la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 

Hi ha una Llei d'Organització Territorial, no d'Ordena
ció Territorial, prevista a l'articIe 5.1 de l'Estatut, molt im
portant, que ni tan sois encara no s'ha plantejat en aquest 
Parlamento Si fóssim una Comunitat Autonoma com el cas 
de Galícia, afortunadament no ho som, que té greus proble
mes economics i que pateix una emigració cronica i gairebé 
secular, és evident que la Llei de Comunitats de les Illes Ba
leas prevista a I'article 8, una \lei que aquí practicament no 
té sentit, pero que és aprovada ja a Galícia, seria també un 
element institucional de cara a garantir una participació dins 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears d'uns emigrants 
que avui, sortosament, practicament no existeixen. 

Qui negara que una Llei de Normalització Lingüística 
a les Illes Balears no sigui una vertadera llei institucional, 
sortosament aprovada per consens unanime de tota aquesta 
Cambra? No és una \lei sectorial, és una llei que configura 
i defineix un element estable, institucional d'aquestes illes. La 
Llei de Consells Insulars esperam, encara que sigui ser un 
poc optimistes, que tengui un final felie; i que també es con
verteixi en un element institucional estable de les Illes Ba
lears, i com aquests elements institucionals podríem recor
dar el Síndic de Greuges, podríem recordar fins i tot, per 

que no?, una possible Llei de Transferencia de Funcions a 
l'Ajuntament de Formentera d'acord amb la Disposició Ad
dicional 4a. de l'Estatut i podríem també recordar una Sin
dicatura de Comptes aprovada, pero no materialitzada a causa 
d'una llamentable manca de consens polític dins aquesta 
Cambra. 

Per tant, aquesta llei que avui sotmetem a consideració 
de la Cambra s'emmarca dins una voluntat, com diu el 
Preambul de l'Estatut, de tirar endavant un procés integral 
d'institucionalització de l'autogovern de les Illes Balears. Es 
una llei que evidentment té unes lirnitacions cIares, entenem 
que quan els ciutadans de les Illes, no diré exactament al mar
ge, pero sí amb una iniciativa que marca un camí prou dife
rent d'una iniciativa presa per un grup polític d'aquesta Cam
bra, decideixen tirar endavant amb una iniciativa legislativa 
participen en la construcció de la nostra Comunitat 
Autonoma. 

Ara bé, ha de ser un grup de ciutadans vertaderament 
qualificat quant a nombre. Hi ha una xifra que s'ha propo
sat aquí, en la discussió de la llei ja veurem el fonament que 
té, que és un mínim de 15.000 signatures, i de la iniciativa 
legislativa hem excIós una serie d'elements -la Proposició 
de Llei ho formula així- que si es produi'en iniciatives legis
latives populars sobre aquests elements es podrien crear greus 
disfuncions dins la Comunitat Autonoma. Entenem que, per 
exemple, una reforma d'un Estatut d'Autonornia s'ha de fer 
per un consens polític i no per un element de caire plebisci
tari, perque podria donar lloc a moJtes, perilloses i incontro
lables demagogies. La denominació de la Comunitat, el 
territori, la qüestió idiomatica i els símbols entenem que tam-' 
bé han de quedar al marge d'aquesta qüestió. La mateixa or
ganització territorial, un element sobre el qual hi ha d'haver 
una estabilitat maxima, entenem que també queda al marge, 
i també les mateixes institucions de la Comunitat Autono
ma, els Consells Insulars, els municipis i d'altres elements que 
es relacionen a l'articIe 2. 

Entenem, per tant, que aquesta llei, que no és una llei, 
com hem dit, polemica, és un element de participació popu
lar que permetra que si les forces polítiques d'aquesta Cam
bra, totes les forces polítiques d'aquesta Cambra no han ten
gut en un moment determinat la sensibilitat necessaria per 
tras\ladar en forma de \lei un element que és viu dins la preo
cupació d'un nombre important de ciutadans d'aquestes illes, 
és bo que aquests ciutadans s'organitzin d'acord, dins el marc 
que aquesta llei estableix i facin una iniciativa legislativa da
vant aquest Parlament, Parlament que sempre té, com tots 
vostes saben, la darrera paraula davant qualsevol iniciativa 
legislativa, vengui directament deis ciutadans, vengui del Go
vern, vengui d'un Consell Insular o vengui deIs grups polí
tics. Entenerri, per tant, que no hi ha avui element polemic, 
agrairíem que hi hagués unanimitat, encara que no es com
parteixi el 100070 de les formulacions que aquesta Proposició 
de Llei conté i que en tot cas dins Ponencia i dins Comissió 
es podria arribar a un consens unanime sobre els diferents 
matisos que es puguin tenir. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Grupo Parlamentario PSM-EEM, tie-
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ne la palabra su Portavoz, el Diputado Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sra. President. 
Aquesta iniciativa, aquesta Proposició de Llei d'Inicia

tiva Legislativa Popular crec que és una proposició digna d'en
comi i digna de felicitar al Grup que la presenta i dic ar;o 
perque d'alguna manera ens felicitam mútuament, l'EEM
PSM també treballa en aquest tema i pensam que, ja sen se 
excuses, el Parlament de les lIles Balears ha de formar part 
de les diverses Comunitats Autonomes de l'Estat Espanyol 
i d'altres instancies parlamentiuies democriüiques que tenen 
reconeguda aquesta iniciativa legislativa popular. 

Vivim un moment de reflux de la política, del desinte
res per la política actualment constatat dins amplies masses 
de la població i hi ha el perill -jo crec que és un periIJ
de passar a la renúncia a la política i de la renúncia a la 
política al rebuig de la política hi va una lJeugera passa, i 
a~o és molt preocupant. Els radicals italians, per exemple, 
proposen avui al Parlament d'ltalia lluitar contra l'atonia, la 
corrupció, la violació deIs drets civils, mobilitzant la cons
ciencia cívica a través de peticions populars. 

Convé sortir de la concepció elitista de la política, con
vé eliminar de la nostra tasca parlamentaria la comoda si
tuació d'ofici de político Pensam que ha passat temps d'en~a 
que a Filadelfia, en un chlid estiu del 1787, eren advocats, 
terratinents, per cert· cap dona, cap negre, cap indi, els qui 
configuraven el model de Constitució Americana, 55 redac
torso En aquell moment la participació política es limitava 
a permetre votar, arnés, just a un 10070 deIs habitants d'aque
Ua jove nació; després i gracies a unes lluites populars inten
ses, aquells homes i els seus descendents ajuntaven a la seva 
desconfian~a cap a un Estat fort, una certa por. al fet que 
la participació política i popular conscienciada posas en pe
riU el seu domini, el domini de l'elite eminent. Va ser. .. tam
bé, al seu llibre «Socialime, Capitalisme i Democracia» que 
va definir aquesta, la democracia, com a lliure competició 
per un vot lliure, és a dir, un mercat on els candidats lluiten 
entre ells per aconseguir ser refrendats popularment. Aques
ta és una concepció al nostre entendre, des d'una perspectiva 
d'esquerres, pero profundament democratica; basta ser de
mocrata, no cal ser d'esquerres per entendre que aquestes iru
ciatives són imprescindibles, perque nosaltres creim en una 
participació política com a bé intrínsecament valuós perque 
fa més rica i intensa la vida deIs ciutadans i per molts altres 
motius que no m'estendré a relatar. 

Voldríem, per tant, que la presa en consideració d'aquesta 
Proposició de Llei fos efectivament per unanimitat, perque 
si aquesta Proposició de Llei fos aprovada, les Illes Balears 
podríem comen~ar una dinarruca molt senzilla, pero molt més 
prop almanco de la sensibilitat ciutadana, perque els ciuta
dans mateixos podrien presentar Proposicions de Llei per ser 
discutides i aprovades pel nostre Parlament. La llei sempre 
és un ganivet, com diu Martín Fierro en aquell poema, és 
un doble ganivet, no fer a qui el maneja, pero té un doble 
tallant i a vegades, segons quin tipus d'iniciativa arribi al Par
lament, pot ser sacsejadora cap a les nostres mateixes senyes 
d'identitat o cap a les nostres mateixes institucions. Pensam 
que la generositat máxima d'una institució és arribar a per
metre fins i tot que aquestes iniciatives puguin arribar a de
batre's a les Cambres. La democracia, obviament, no parteix 
del vet sistematic. 

En aquest sentit, vull assenyalar que la Proposició de 
Llei tal com ve redactada és millorable, ja ho ha dit aquí 
el ponent, pero necessitam que la Proposició de Llei, al nos
tre entendre, tengui un plantejament insular molt més intenso 
La nostra Comunitat Autonoma és uniprovincial, pero no 
és de territori continu; cal reflexionar, per exemple, sobre al
tres proposicions de llei, lIeis ja en aquest sentit, com té Ca
naries, 15.000 signatures o un 50070 a cada iHa; Castella, 
20.000, Madrid 50.000, La Rioja 6.000, Navarra 7.000. 
Nosaltres pensam que 15.000 signatures, és a dir, les matei
xes que té la Comunitat Autonoma d'Aragó o de Galícia, 
potser són massa, segur que són massa; pensam que si 
500.000 signatures són suficients per dur una iniciativa legis
lativa popular al Parlament, a les Corts Generals, represen
tant 33 milions de ciutadans a l'Estat Espanyol, la proporció 
a les Illes obviament seria que 1.000 signatures serien sufi
cients. Nosaltres no pensam en tan poc, pero pensam que 
seria bo aplicar uns percentatges; pensem que 15.000 signa
tures a l'ambit territorial d'una iHa com Menorca pot signi
ficar quasi el 50070 del cens electoral, i a~o pes excessiu al 
nostre entendre, a~o no permet una participació massa in
tensa per no dir gens. 

En conseqüencia i per acabar, la nostra postura obvia
ment és de suport a la presa en consideració de la Proposi
ció i esperam que dins la Ponencia parlamentaria pugui ser 
suficientment millorada per correspondre a satisfacció de tots. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala

bra el Diputado Sr. Tuells. 

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 
Gracias, Sra. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
En primer lugar, permítasenos anunciar que votaremos 

favorablemente, afirmativamente a la toma en consideración 
de la Proposición de Ley que nos presenta el Partido Socia
lista, reguladora de la Iruciativa Legislativa Popular. Ello es 
así por varias razones que han sido explicitadas, concreta
mente es una ley de carácter insititucional, y sin perjuicio, 
por supuesto, como también se ha dicho, que a la postre la 
ley que en definitiva sea votada, vía enmiendas, después del 
correspondiente trámite, mejore sensiblemente el texto actual 
que adolece de algunos, de diversos errores y omisiones qui
zá principalmente porque no tiene en consideración el ca
rácter o la condición insular de nuestra Comunidad Auto
noma, con las peculiaridades que le son propias. 

La participación ciudadana en la vida pública es un de
recho reconocido expresamente en la Constitución Española 
y en nuestro Estatuto. Es es ta participación consubstancial 
a la democracia, de la que son pilares básicos la libertad Y 
la igualdad. Esta participación históricamente se encauza por 
dos grandes vías, una vía indirecta o representativa y otra 
vía directa, que más bien tiene un carácter receptivo o pasi
vo; me refiero concretamente, por ejemlo, al plebiscito apro
bado en Chile ultimamente o bien en nuestra historia recien
te española, la ratificación de la Constitución Española que 
se sometió en referéndum al pueblo español y del que este 
año celebramos precisamente el décimo aruversario, o quizá, 
poco antes, el referéndum sobre el proceso de reforma que 
se instauró en aquel momento. 

10 cierto es que esta participación directa tiene también 
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sU constante histórica en una vía de acción, o sea de inicia
ción legislativa popular que se articula de diversas formas 
en la Administración de Justicia, en la Administración PÚ
blica, en centros docentes, etc. Es también una tendencia mo
derna constitucional y concretamente en España, en el año 
84, la Ley Orgánica de 26 de marzo ya reguló esta iniciativa 
legislativa popular, procedimiento que practicamente casi calca 
o copia -de ahí el defecto antes enunciado de que no tiene 
en cuenta el carácter insular- la Proposición que nos pre
senta hoy el Grupo SOCIALISTA. 

En cuanto al texto de la Proposición concretamente ha
brían que hacerse quizá algunas puntualizaciones y objec
dones a modo de anticipo, si se quiere, de lo que en su día 
podrían ser algunas enmiendas. Por ejemplo, en el artículo 
I? se habla de la condición política de los ciudadanos y que 
estén incluidos en el censo electoral, se prefiere esa redac
ción a una ... administrativa, es de ver que exige dos requisi
tos, uno el de condición política de ciudadanos y otro, el 
que esté además incluido en el censo electoral, lo cual es de
mostrativo y es cierto que no todos los ciudadanos que ten
gan condición política están incluidos en el censo electoral 
y al revés. 

Pero después, en el artículo 2? por ejemplo, habla de 
una serie de materias excluidas, que al final el punto 7? dice 
«todas las que no sean de competencia legislativa de la Co
munidad Autónoma de las Islas Baleares». Yo entiendo que 
esto más que una exclusión és un límite, un límite jurisdic
cional o competencial que debía ser dicho de antemano para 
que después las exclusiones o excepciones, éstas u otras cua
lesquiera, fuesen marcadas posteriormente, pero, insisto, este 
último punto no es verdaderamente una exclusión, sino un 
límite competencial o más bien jurisdiccional. 

En cuanto a las firmas, ya se ha dicho, es un número 
de 15.000 firmas que puede ser considerado excesivo, pero 
quizá lo más preocupante es que no se considere el supuesto 
que pueda haber un número de firmas por isla, porcentual
mente un XOJo. ¿Por qué? Porque esta Proposición de Ley 
sigue siendo en todo su procedimiento, en todo su trámite, 
precisamente un calco de la Ley Orgánica del 84. Hay otras 
leyes aprobadas por distintas Comunidades Autónomas, por 
ejemplo la de Cantabria de julio del 85 o la de Galicia del 
87, que admiten cierta medida y recogen sus propias pecu
liaridades, pero ésta es una Proposición excesivamente cen
tralista; en todo caso no tiene absolutamente ningún carác
ter insularista. 

Seguimos en cuanto a los recursos -hay un error gra
matical, pero pasaremos por ello evidentemente, en el artículo 
S? del texto castellano, no en el texto catalán-, pues en cuan
to a los recursos no se establece absolutamente ningún tipo 
de recurso, cuando podía al menos admitirse un tipo, aun
que no fuese más que de simple reposición, pero no se prevé 
en ningún momento el supuesto que no se admitiera a trá
mite, que pueda el grupo proponente o el grupo promotor 
recurrir esa decisión, quizá motivandola. 

En cuanto a la Junta de Control, evidentemente una Jun
ta de Control Central, no se establece ningún tipo de juntas 
por islas, es exclusivamente un invento un tanto quizá ficti 
cio, un tanto artificial, y en cuanto a los fedatarios pues evi
dentemente tienen que ir a que se les reconozca su carácter 
a la Junta Central, es decir que habrán de desplazarse de 
las distintas islas para que su carácter de fedatarios no les 
sea reconocido más que justamente aquí. 

Dicen que para defender la Proposición -otra objeción 
que quiero puntualizar- hará falta que uno de sus miem
bros, de la comisión promotora, pueda defender tal proposi
ción y yo pregunto por qué uno de sus miembros y no uno 
de sus firmantes o quizá una tercera persona, por qué he
mos de ser tan restrictivos en que solamente uno de los pro
motores pueda defender esta proposición y no pueda hacer
lo, quizá de una forma, o sugerencia o incluso por 
designación evidentemente de los promotores, pueda hacer
lo, como digo, cualquier otra persona, sea firmante o no del 
texto. 

Hoy se ha dicho aquí, y con esto practicamente acabo, 
que en la política no se necesita imaginación y francamente 
a mí esto me ha dejado preocupado, porque el desinterés que 
se estaba denunciando en política por parte de la ciudada
nía es precisamente por falta de resultados y muchas veces 
precisamente esa falta de resultados viene como consecuen
cia de una falta de imaginación y, claro, esto me recuerda 
un poco aquello de «que inventen ellos» o imaginen ellos 
y así, evidentemente, sobre todo en algunos temas, nos luce 
el pelo y la ciudadanía con razón se está quejando. Lo que 
ocurre es que algunas mentes, por ejemplo concretamente en 
el referéndum que antes aludía, se apuntan a posteriori al 
resultado producido y entonces nos enteramos, por lo visto 
y oido y así es sabido de todos, que allende nuestras fronte
ras alguna cabeza bélica se apunta el tanto de la reforma 
democrática sabiendo que se defendió, insisto, fuera de nues
tras fronteras por alguna persona que en aquel momento de
fendía un socialismo que era marxista, que era republicano, 
autogestionario. 

Nada más. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 
el Portaveu Sr. Josep M.a González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Dipuados. 
Esta Proposición de Ley ha tenido desde luego mala 

pata, lamento la hora, el cansancio generalizado, digo que 
ha tenido mala pata esta Proposición de Ley porque ya han 
sido retirada una vez del Orden del Día, otra vez practica
mente de una propuesta de Orden del Día y finalmente vie
ne hoy en un momento tardío. 

Quiero anunciar ya de entrada a las Sras. y Sres. Dipu
tados que nosotros vamos a apoyar esa Proposición de ley, 
pero no obstante y como sin duda comprenderán tengo que 
decir algunas cosas de ella. Ya se ha hecho aquí una exposi
ción teórica, se han hecho varias exposiciones teóricas d~ bri
llantez indiscutible, algunas incidiendo más en temas de' pre
cisión y otra de literatura, si se me permite parafrasear a 
Ortega y Gasset, pero yo no quisiera dejar de apuntar algu
na cuestión. 

Por encima de las ventajas teóricas que tiene una ley 
de esta naturaleza, puesto que mejora el sistema democráti
co representativo por cuanto acerca realmente al ciudadano 
a los órganos de decisión, a los órganos de ejecución de le
yes, supera además una necesaria homogeneización y unifor
mización que se da en estos sistemas representativos por cuen
ta de que los partidos políticos necesariamente, dentro de toda 
la diversidad de ideas que pueden afluir en su seno, eviden-
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temente tienen que resumirlas, sintetizarlas y concretarlas en 
unos programas que logicamente no recogen toda esa posi
ble diversidad, digo que, por encima de esas ventajas, no quie
ro dejar de señalar también algunos de los inconvenientes. 

Uno de ellos, el más celebrado, lo recoge el Preámbulo 
de la Ley Nacional y lo leo rapidamente, dice: «La regula
ción constitucional de la iniciativa legislativa popular recoge 
asimismo las limitaciones propias de este instituto derivadas 
de las enseñanzas históricas que demuestran la facilidad con 
que el recurso al pronunciamiento popular directo puede ser
vir de fácil cauce para las manipulaciones demagógicas o in
cluso para intentar legitimar, con un supuesto consenso po
pular, lo que no es en substancia sino la antidemocrática '. 
imposición de la voluntad de una minoría». Perdonen que 
les lea esto, pero creo que es un párrafo que ilustra perfecta
mente lo que quiero decir. Hay, además, otro riesgo latente, 
que es el que pueda usar algún partido político con escasa 
representación parlamentaria que trate de apoyar sus tesis con 
lo que algún Partido Político ha llamado algunas veces mo
vilizar la calle. 

A nuestro juicio, el balance de ventajas e inconvenien
tes es sin duda claramente favorable a la aceptación de este 
tipo de iniciativa popular, si bien con algunas condiciones 
formales y temáticas que impidan precisamente estos rÍesgos 
que antes apuntábamos. Así lo entendió la Constitución Es
pañola y así lo entiende también nuestro Estatuto, no quiero 
detenerme más en ello. 

Sí quiero hacer una digresión teórica más y es que cabe 
preguntarse si realmente tiene la misma importancia una ley 
de este género en un país de 38 millones de habitantes, en 
el que solamente hay una Cámara con 350 Diputados, ade
más naturalmente de un Senado, para representar a estos 38 
millones de habitantes si tiene la misma virtualidad y la mis
ma importancia que en una Comunidad de 600.000 o 600.000 
y pico de habitantes como es la nuestra, que está representa
da mediante 59 Diputados. Parece claro que es muchísimo 
más difícil a nivel nacional, en definitiva, si se presenta la 
oportunidad de poner de manifiesto alguna de esas cosas que 
resultan dificilmente recogibles en los programas de los Par
tidos Políticos, llevar esa iniciativa a la Cámara parece mu
cho más alejado del alcance de los ciudadanos de un país 
grande que de los ciudadanos de un país más pequeño, como 
es nuestro caso. Aquí, en definitiva, muchas de esas inten
ciones se van a canalizar seguramente, si llegan a plasmarse, 
a través de sociedades más o menos conocidas y desde luego 
en las que es facilísimo que haya una representación o una 
comunicación fluida con algunos de los Diputados. Baste de
cir que aquí i todos lo sabemos, ha habido organismos pú
blicos o privados, sociedades de orden público o privado que 
de alguna forma nos han hecho llegar sus inquietudes y se 
han traducido en esfuerzos o en consideraciones parlamen
tarias. 

Por consiguiente y para nuestra Comunidad, a nuestro 
juicio no es una ley urgente en absoluto y mucho menos 
cuando están pendientes en este momento la Ley de Conse
jos Insulares, la del Síndic de Greuges, ambas de desarrollo 
estatutario, otras de la envergadura de la de Compilación de 
Derecho Civil, de la de Función Pública, de la de Patrimo
nio de la Comunidad Autónoma y Empresas Públicas, por 
citar las más relevantes; hay a una Ponencia a estudio de la 
reforma del Estatuto, se anuncia otra ley de incompatibili
dades, y sin contar también algunas Ponencias que requie-

ren el tiempo y la dedicación de, por ejemplo, el célebre Ca
tálogo de Espacios Naturales. 

En estas condiciones, ¿era realmente tan urgente y tan 
importante abordar este tema ahora? Todavía nos ha ame
nazado el Sr. Pons con algunas otras proposiciones de ley, 
no sé si es en esto que se va a traducir, algunas otras propo
siciones de ley de desarrollo estatutario que a nuestro juicio 
no son en este momento lo que importa más, debido a la 
grave congestión parlamentaria. Y con todo esto yo supon
go que se trataba en definitiva de adelantarse a los demás, 
de presentar esta Proposición de Ley antes que la presenta
ran otros, una especie de carrera, y el resultado -y voy bre
vemente a entrar un poco en el resultado- es a nuestro jui
cio malo, desde luego un «totum revolutum» de toda una 
serie de leyes similares que efectivamente ha habido a nivel 
nacional, en la Ley Nacional y después la de las Comunida
des Autónomas, en las que se ha sido poco original y, para 
ser sincero, en las cosas en que se ha sido original creo que 
no ha sido para bien. 

Los temas substanciales de esta ley, por citar rapidamen
te, insisto, solamente los básicos, serían primero, la temática 
posible; después, los requisitos, las condiciones de participa
ción y tal vez, quizá como último, el número de participan
tes que aquí se ha traido. En cuanto a la temática, debo ade
lantar que me parece que está planteada con un enorme 
miedo, con un horrible miedo. Las exclusiones de los núme
ros del artículo 2, en los apartados l?, 2?, 4? y 6? y parte 
de los demás insisten exactamente en lo mismo: no hay que 
tocar el Estatuto; ¡ojo! el Estatuto de Autonomía ni tocarlo, 
el ciudadano que quiera impulsar un procedimiento que acabe 
en definitiva en que aquí se discuta una posible reforma del 
Estatuto, no lo puede hacer, y en definitiva es todo lo mis
mo, porque todos estos grupos que presentan en el artículo 
2, como digo, insisto que todos son lo mismo, porque la re
forma del Estatuto de Autonomía es la primera; la denomi
nación, territorio, idioma y símbolos, eso en definitiva está 
en el Estatuto; las relacionadas en el artículo 87.3 de la Cons
titución, ahí está el tema de las leyes orgánicas, volvemos a 
estar en el Estatuto, y las instituciones de la Comunidad 
Autónoma, los Consells Insulares y los municipios, o sea, 
no salimos de lo mismo, se trata, insisto, sobre todo que no 
se toque el Estatuto, otras cosas en cambio se tocan con cierta 
alegría, se pretende mantener el veto del Gobierno en esta 
ley, pero ese veto, digamos por arte de birli birloque se eli
mina en el artÍCulo 7 el veto en cuanto a que la iniciativa 
pueda afectar a materia presupuestaria y se quita en el ar
tículo 7 mediante el procedimiento de mandarlo a la Comi
sión de Economía, eso no nos parece que sea jugar limpio, 
aparte que todo está en clara contradicción con el Reglamento 
de la Cámara y con lo que nos parece que es el procedi
miento habitual de ésta y de todas las Cámaras. 

El apartado 7 de este mismo artÍCulo 2 es a nuestro jui
cio también discutible y lo estamos discutiendo en esta Cá
mara en este momento en otra Ponencia, que es la de Con
sejos Insulares. El 7 dice que no podrá ejercerse la iniciativa 
legislativa popular en todas las que no sean de competencia 
legislativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 
es decir que aquí se hurta la posibilidad de que se pida que 
sea este Parlamento el que ejerza su iniciativa legislativa ante 
la Cámara Nacional o por lo menos no queda nada claro. 
Insisto, por consiguiente, que el planteamiento de la temáti
ca me parece francamente cobarde, pero desde luego muy 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 39 / 3 de novembre del 1988 1409 

rientado a lo que el Partido Socialista nos tiene acostum
~rados, porque ya digo que estamos precisamente discutien
do· este mismo tipo de cosas. 
í En el tema de los requisitos se podría decir que es de 
~tjdO más amplio y sobre todo en comparación con otra 
l~gislación. Sin embargo, claro, al recogerse como primer re
quisito que no esté incurso en ninguna de las causas de im
posibilidad que da el artículo 2, natmalmente se cierra la 
puerta Y por si eso DO bastara hay un punco c) en el articulo 
5 que dice una cosa muy curiosa: «La Mesa del Parlamento 
examinará la documentación presentada y en el plazo de 15 
días se pronunciará sobre su admisibilidad parlamentaria. 
2.-Será causa de inadrillsión de la Proposición de Leyu», 
y este apartado c) dice «que incurra en contradicción con 
la legislación básica del Estado en las materias a que se deba 
supeditar necesariamente la legislación de la Comunidad 
Autónoma». Ahí tenemos a la Mesa del Parlamento deci
diendo si una iniciativa popular entra o no entra en contra
dicción con la legislación. del Estado; esto, ya se les dijo esta 
tarde algo al respecto y por consiguiente no quiero insistir 
en el tema, forma parte de esa coherencia a la que el Sr. 
Pascual se refería en otra intervención hace un rato. 

Hay una parte en la que ustedes son más originales, yo 
creo y a mi juicio la más farragosa, cuando se inventan esta 
Junta de Control que presidirá el Presidente del Tribunal Su
perior de Justicia de las Islas Baleares o de la Audiencia, 
en los vocales hay dos Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia también. A mí me parece, Sr. Pons, sinceramente me 
parece que los Magistrados de Justicia tienen bastante tra
bajo ya, dejémosles en paz, no hace falta, para eso sí que 
vale la Mesa del Parlamento, como' en otras Proposiciones, 
me parece que es en Cantabria o Galicia, en otros sitios que 
se ha tomado este asunto y se ha dejado de manos de la 
Mesa del Parlamento. No hace falta montar toda esta Junta 
de Control, no hay que exagerar. ¿Qué queremos, dar la ini
ciativa popular o montar aquÍ un tinglado que a mi juicio 
no tiene demasiado sentido? 

Al tema de los fedatarios ya se refirió el Sr. Tu elIs , y 
creo que ha dicho cosas verdaderamente acertadas y por con
siguiente no voy a insistir. Queda finalmente el tema de la 
población, yo reconozco que es un tema francamente con
trovertido, me ha asombrado por cierto oir al representante 
del PSM-EEM, porque es un Grupo que yo diría que lógi
camente de alguna forma es el padre del Grupo que hoy se 
sienta y nos ha hablado, presentó en la Legislatura anterior 
una Proposición de Ley reguladora de la iniciativa legislativa 
en el Parlamento de Baleares en que incluía la iniciativa po
pular y decía, su artículo 7: «La iniciativa legislativa popu
lar exigirá un mínimo de 50.000 firmas». Hoy resulta que 
el mismo Grupo o por lo menos un Grupo que considerarlo 
hijo de aquél no me parece -sí, está firmado por el Sr. Se
rra y por el Sr. Damia Pons i Pons, que hoy no se sienta 
en el mismo escaño pero que entonces se sentaba y hoy nos 
ha presentado esto-, 50.000 firmas, hoy se dice que 15.000 
firmas son muchas y conste que es un tema a discutir, por
que yo comprendo que hay dos posibilidades en ese tema, 
hay dos cuestiones contradictorias; por un lado, evidentemente 
a cuanta más población mayor tiene que ser el número de 
firmas, en eso parece que hay una relación directamente pro
porcional lógica; sin embargo, por otro lado, cuanto mayor 
es un país, lógicamente más facilidad hay, por decirlo de al
guna manera, para recogerlas. 

Por consiguiente, dentro de esos dos argumentos con
tradictorios, evidentemente tendremos que buscar un térmi
no medio razonable, un término medio razonable que desde 
luego ya anuncio que estará por debajo de los 50.000. Y con 
esto, Sras. y Sres. Diputados, nada más, muchas gracias. Sr. 
Pons, va a conseguir usted, por lo que hemos oido aquí, que 
su Proposición de Ley, la Proposición de Ley de su Grupo 
salga por unanimidad, pero a mí casi me apetecería decir 
aquella frase de Alfonso Guerra cuando decía que a este país 
)0 iba a cambiar y no lo iba a conocer nadie, pues algo así 
le diría yo que vamos a tratar de hacer con su Proposición 
de Ley. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per tom de replica té la paraula, per part del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Mirin per on al darrer minut encara tendrem una mica 

de polemica i així anirem a sopar i a dormir més tranquils. 
El Sr. Joan López diu que vivim un moment de desin

tefeS per la política, que aixo és perillós, estam absolutament 
d'acord. Aquesta \lei és una temptativa modesta d'intentar 
una participació deis ciutadans i per tant de redre<;ar un pro
cés que és perillós per a la democracia, perque les institu
cions democratiques, a diferencia de les institucions d'un sis
tema autoritari, no valen pel terror que infonen als ciutadans, 
valen per l'adhesió que creen en els ciutadans, i en aquest 
sentit ve aquesta Proposició, crear una adhesió positiva, una 
adhesió dels cors i dels esperits de cara a que la democracia 
és positiva i és un bé que cal defensar. 

Tant el Sr. López com el Sr. Tuells han insistit que aques
ta !lei no té en compte el fet insular, després parlaré una mica 
en relació amb les observacions del Sr. Ortea. Aquest Dipu
tat, dins la breu trajectoria d'aquesta democracia -hem com
plit deu anys de la Constitució- crec que té una certa tra
jectoria d'experiencia política dins tota aquesta transició i el 
tema insular és un deIs més delicats que es poden plantejar 
dins aquesta Cambra. Una Ilei marc teoricament i practica
ment bastant inocua com la de la qüestió dels ConseIls In
sulars no ha aconseguit un consens polític després d'anys i 
anys de reunions; jo aconseIlaria que en el tema de la incia
tiva legislativa popular s'hi poden introduir unes certes 
correccions que donin un cert joc perque uns determinats cens 
de ciutadans d'unes illes que tenen una població molt me
nor que Mallorca puguin plantejar una iniciativa amb menys 
d'aquestes 15.000 firmes o les que finalment resultin, pero 
uns plantejaments excessivament insularistes també tenen els 
seus perills. Imaginem que passaria si unes determinad es rei
vindicacions d'aquest tipus es formulassin ala petita i molt 
digna illa de Formentera. Quin cens, quants de ciutadans de 
Formentera tenen dret a exercir una iniciativa legislativa? El 
particularisme, quan es comen¡;:a a fragmentar entra en un 
procés que no sabem on acaba; fins ara la qüestió deis Con
se!ls Insulars no ha acabat bé, esperem que es redre<;i, pero 
els pronostics no són precisament pessimistes. 

El Sr. Tuells ha anomenat una serie de mancances; jo 
li diria que evidentment per exemple, la qüestió del recurs, 
n'hi ha de recurs, hi ha la qüestió que els acords d'inadmis
sibilitat de la Mesa del Parlament, d'acord amb ¡'article 5, 



1410 DIARI DE SESSIONS / Núm. 39 / 3 de novembre del 1988 

apartat 4, són efectivament recurribles, susceptibles de quei
xa davant el Síndic de Greuges de les IlIes Balears, institució 
que evidentment con fiam que aviat funcioni. 

Ara bé, el que m'ha paregut absolutament fora de to 
és la interven ció, en general, del Sr. González i Ortea. Crec 
que és una intervenció francament desmesurada, perque eH 
ha parlat de «miedo» -ho ha dit en casteHa perque és el 
seu idioma-, pero li assegur que de por, res de res, el que 
passa és que després d'haver participat en la redacció d'un 
Estatut d'Autonomia durant molts de mesos, jo vaig formar 
part de la Comissió deis onze, de veure els grans problemes 
que suscitaren una serie de temes que són alguns deIs que 
es relacionen a I'artide 2n., evidentment aquest Diputat per 
I'experiencia deis anys han tornat bastant prudent i sap que 
e\s dimonis que avui són soterrats, pero no morts, no convé 
destapar-los. 

La reforma de l'Estatut, vostes s'ho prenen en broma, 
pero per alla baix, per devers Eivissa em pareix que no ho 
tenen molt controlat aixo, eh? .. (Rialles) ... Surten contínua
ment artides dient que ja no es tracta de competencies, vo
len una reforma en profunditat, amb paritat, amb tal i qual. 
Que passa? Que vostes no controlen la seva propia area i 
creuen que si donen peu afer plebiscits sobre aquest tema 
vos tes controlaran aixo? Sí, a vostes els fa rialles, pero és 
que jo crec que a vos tes els fa rialles l'Estatut, dar, i per 
aixo ho sotmetrien a plebiscit i sotmetrien a plebiscit I'idio
ma i els símbols i la reforma. Aixo és una falta de serietat, 
pero vaja, no vuIl rompre el consens ... (Rialles) ... que en prin
cipi es planteja sobre aixo, només fer-los l'observació que 
aquestes restriccions de I'artide 2n. s'han meditat bastant i, 
si no tendrem ocasió de discutir-ho dins Comissió i dins Po
nencia, i crec que si vostes són prudents, en definitiva no 
vol dir que subscriguin la totalitat d'aquestes restriccions, pero 
creguin que no sera qüestió de prendre-ho a bioma com aquí 
pareix que es planteja. 

Es evident que nosaltres no estam disposats que el Go
vern de les llles Balears, el Govern de la Comunitat Autono
ma veti perque sí, amb una excusa pressupostaria, una tra
mitació d'una !lei que ha requerit, nosaltres proposam 15.000, 
vostes tal vegada en proposaran més o manco, pero que en 
tot cas representa un esfon;: molt important d'una serie de 
ci utadans, no estam disposats Que una escandalosa excusa 
pressupostaria pugui vetar un esfon;: d'iniciativa legislativa pre
sentat per milers de ciutadans d'aquestes ilIes, perque ja en 
tenim experiencia i aquest artide 7, si vostes repassen alguns 
reglaments d'algunes Comunitats Autonomes, veuran que si 
aquest artide 7 fos al Reglament d'aquest Parlament no s'ha
guessin escapat tan facilment de posar una excusa pressu
postaria, com per exemple va passar no fa gaire amb la Prem
sa Forana, que va quedar vetada. Nosaltres entenem que si 
hi ha un motiu pressupostari, evidentment hi ha una Comis
sió -ara acabaré, Sr. President- una Comissió d'Hisenda 
que és representativa de les majories d'aquest Parlament i que 
és evident que si hi ha una impossibilitat pressupostaria es 
pot admetre el vet, pero quan es tracta d'una simple excusa 
és evident que el Parlament té el dret de dir que aquesta ini
ciativa deis ciutadans tiri endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat d'aquesta Proposició de Llei, aquesta 

Presidencia demana als Srs. Diputats que votin a favor de 
la presa en consideració de la Proposició de Llei que aca
bam de debatre si es volen posar drets. Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada la presa eH consideració per unanimi

tat de la Cambra. 

Senyores i senyors, bona nit. S'aixeca la Sessió. 

-

( 
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