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l.- J) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, eomen~a la Sessió per desenvolu
par l'Ordre del Dia que s'ha repartit per avui . C(;men~ant 
pel punt 1 referit a Proposicions no de Llei, passarem a de
batre la registrada amb el n? 1765/ 88, subscrita pel Grup Par
lamentari PSM-EEM sobre la protecció del Mediterrani contra 
la eontaminació. 

Per defensar aquesta Proposició no de Llei, per part del 
Grup Parlamentari PSM-EEM té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sense cap tipus de dubte el Mediterrani es troba en una 

situaeió preocupant pel que fa a la contaminació, pel que 
fa a l'ocupació humana i als efectes que en deriven i és per 
aixo que avui hem volgut dir a aquest Plenari un int~nt d'ac
ció directa d'aetuació per part de totes les Administracions 
públiques i molt d'acord amb les reunions internacionals pel 
debatre i per prendre resolucions entorn a la problemiltica 
real de la contaminació al Mediterrani. 

350 milions d'habitants, 100 milions de turistes anuals 
i una acció deis deu darrers anys a nivell de cooperació, a 
niveIl internacional, entorn del tema, més un conjunt d'ob
jectius per als proxims deu anys establerts a una serie d'or
ganitzacions i d'organismes internacionals fan que creguem 
oportú i necessari que aquest Parlament i en definitiva tota 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears tengui una co
rresponsabilitat directa respecte d'una problemiltiea que no
saltres creim que té solucions, no creim que el Mediterrani 
acabi essent una mar morta, i creim que aquestes solucions 
pass en per una acció política conjunta d'institucions, ciuta
dans, mitjans de comunicació, societat civil en el terme més 
ampli possible. 

La nostra Proposició no de Llei té dos punts molt 
d'aeord amb les darreres reunions internacionals a partir de 
la de Barcelona de I'any 76 i culminant en la de Genova de 
setembre de l'any 1985. Ens hem preocupat d'analitzar la De
claració de Genova de setembre de l'any 85, signada pels Es
tats del Mediterrani i on es fa una crida a l~ solidaritat a 
totes les Administracions públiques, a particulars, a mitjans 
de comunicació, a Governs regionals, com diuen, de tota la 
regió mediterdmia en el seu aspecte més ampli i sobretot
creim que és interessant, d'aquesta IV Reunió Internacional 
i del Conveni sobre Protecció del Mediterrani contra la Con
taminació signat I'any 85, veure que ja es planifica l'acció 
a deu anys vista, és a dir, es parla d'una reflexió dels deu 
anys passats i a continuació d'una actuació per als deu anys 
on ja somo 

Per tant, nosaltres parlam des de l'any 85 a rany 95; 
en conseqüencia pensam que, en definitiva, planificam. I quin 
són els objectius d'aquest pla d'acció per 10 anys que preveu 
la Declaració de Genova sobre el que ano menen el segon de
cenni mediterrari? Són un conjunt de 10 aspectes que van 
des de la protecció d'especies marines fins a estudis d'impac
te ambiental, fins a depuració d'aigües a totes les ciutats de 
més de 100.000 habitants, fins a un tractament del que no
saltres anomenaríem residus solids als nudis de població de 

més de 10.000 habitants, una analisi deis problemes d'aigu 
residuals, traetament de resiuds d'oli deis petrolers, vaixel 
etc., i en definitiva parla d'un tractament integral del Mee 
terrani. 

Creim que els objectius són prou senzills, prou clars 
és que la contaminacit.- baixi fins al punt que, clar, nosalt! 
desitjaríem la seva desaparició, pero de fet ens trobam ql 
es tracta d'una anaJisi que va des d'aspectes que toquen l'ec 
logia, la biologia en definitiva, fins a aspeetes historie 
artístics. Creim que és un tractament integral a la problem 
tica mediterrania i que es fa des de I'optica de la cooperac 
internacional, a partir de les Nacions Unides i en un conte 
que supera de molt els problemes que hagi pogut tractar 
Comunitat Economica Europea, entrant ja en una probl 
marica moJt més amplia de Naeions Unid es i de tot el Med 
terrani Occidental. 

Pensam que aquests tipus de declaracions moltes de v 
gades han quedat en aspectes molt teorics, sen se arribar 
gaires aetuacions o concrecions, pero creim que, fruit prec 
sament d'aquest peLill i fruit precisament d'errors anterio 
per als 10 anys que vivim nosaltres en aquests moments s'ha 
fixat aquests 10 criteris de la Declaració de Genova, que só 
bastant més concrets que d'altres declaracions, i són 10 critl 
ris amb els quals es corresponsabilitzen el conjunt d'Estal 
Mediterranis, pero també on es fa la crida i es demana J 
participació de tot el que serien les Comunitats Autonome: 
els Governs regionals, les entitats loeals i fins i tot, repet 
ríem, el necessari suport deis mitjans de comunicació socie 
per tal d'arribar a una mentalitat col·lectiva de defensa d( 
Mediterrani i, de fet, aturar la contaminació que creix con~ 
tantme_nt. ~ 

El nostre Grup Parlamentari creu que demanar el Pal 
lament de les IlIes Balears al nostre Govern, al nostre legítin 
Govern, el de la Comunitat Autonoma que doni complimen 
al que preveu el Conveni sobre Protecció del Mediterrani con 
tra la Contaminació, conegut com a Declaració de Genova 
és una qüestió que és objectiva, objectivable i fins i tot jI 
diria que motiu de satisfacció, supos, de tots els Grups Par 
lamentaris, perq,.ue pensam que s'aprovara sense eap tipus di 
problemes. ' .. 

1 en segon 1I0c pensam també que la nostra Comunita 
Autonoma, exercint les seves competencies i la seva sobira 
nia, ha de coordinar els seus esfon;;os amb els d'altres Co 
munitats Autonomes afectades per la mateixa problematica 
Nosaltres pensam que existeix una problemiltica mediterra· 
nia que es pot resoldre des d'un únic punt, és a dir, que s'h¡; 
de treballar en un ambit molt més globalitzador, i quan par· 
Jam de globaJitzador comen¡;am demanant convenis i actua· 
cions conjuntes amb les Comunitats Autonomes de l'Estal 
Espanyol que són mediterranies, i per aItra banda, per que 
no?, pensam que a través d'una coordinació estatal es po! 
arribar a un ampli marge de coordinació internacional i pen
sam que el nostre mar, la nostra civilització ho demanda en 
aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . .: J?.ortaveus d'altres Grups que vulguin intervenir? 
Sí, té'la paraula el Conseller d'Ordenació del Territori, 

Sr. Jeroni Saiz. 
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EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I ORDENA
CIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Quisiera hacer una breve intervención para fijar la opi

nión del Gobierno en relación con la Proposición no de Ley 
presentada por el Sr. Serra. Valga por adelantado que afor
tunadamente la preocupación por la defensa del Mediterrá
neo en todos los paises ribereños del mismo no es un mono
polio de derechas ni de izquierdas, sino que afortunadamente 
és una preocupación de todos los habitantes de estos paises. 
Consecuentemente, vaya por adelantado nuestra postura, 
nuestra opinión favorable al espíritu de la Proposición no 
de Ley presentada. 

No obstante quisiéramos hacer una pequeña matización 
y como consecuencia de la misma proponer alguna ligera mo
dificación, una matización simplemente en orden a puntua
lizar más las expresiones contenidas en la propuesta y de al
guna forma dejar a salvo la actuación que en estos momentos 
ya viene teniendo el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Como decía, la preocupación es constante. El Gobierno 
del Estado Español por supuesto es sensible a esta preocu
pación y en todas las convenciones, convenios, etc., en las 
que se trata el tema Mediterráneo España está presente a tra
vés del Ministro de Obras Públicas, rorque realmente todos 
estos convenios son a nivel de Estados. 

En el caso concreto yo quisiera aclarar y precisar que 
realmente no hay tal Convenio de Génova, realmente el Con
venio para la Protección del Mediterráneo se firmó el año 
76, en febrero del 76, en Barcelona y lo que pasa es que a 
los diez años de la firma de este Convenio en una reunión 
habida en Génova hicieron tina declaración en uno de cuyos 
puntos manifiestan los objetivos prioritarios a conseguir du
rante los diez años siguientes, pero realmente esto no tiene 
más nivel que el de una declaración firmada por los Minis
tros, en este caso por el Ministro de Obras Públicas en re
presentación del Estado Español, que en todo caso es quien 
tiene la responsabilidad. Dicha declaración no se ha trans
formado en ningún convenio ni ha sufrido ninguna ratifica
ción por parte del Parlamento Español, sigue siendo una ex
posiciÓJi, que se llama Declaración de Génova, de diez 
objetivos importantes a conseguir durante el segundo dece
nio de actuación del Plan de Protección del Mediterráneo 
contra la contaminación. 

Yo quisiera hacer un breve repaso a los diez puntos que 
han sido expuestos por el Sr. Serra para demostrar que en 
lo que es competencia de la Comunidad Autónoma, y ya no 
estoy hablando de responsabilidades, que son del Estado, sino 
de competencias, creo que la Comunidad está actuando, pero 
que en a1gunos temas no le corresponde ningún tipo de ac
tuación. Concretamente cuando se habla de estaciones de tra
tamiento de residuos petrolíferos en los puertos del Medite
rráneo, son puertos comerciales, no corresponde a las 
Comunidades Autónomas; en cambio en las construcciones 
de estaciones de depuración para ciudades de más de 100.000 
habitantes, creo que está claro que un programa prioritario 
de la Comunidad fue dotar de estas estaciones a todos los 
núcleos costeros, fuera cual fuera su población, no sólo para 
los de más de 100.000 habitantes. Igualmente la implanta
ción de los estudios de impacto ambiental, también están im
plantados por parte de la Comunidad Autónoma; la mejora 
de la seguridad en la navegaciuón no es un tema para corre
gir los riesgos del transporte de substancias tóxicas, tampo-

co nos corresponde a nosotros evidentemente, como tampo
co la protección de especies marinas amenazado.s. En cambio, 
en la identificación y protección de sitios históricos y de si
tios o reservas marinas, la Comunidad Autónoma sí que tuvo 
una participación proponiendo a la Dirección General del Me
dio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas una serie de 
sitios, concretamente la inclusión de la Catedral de Palma, 
del Palacio de la Almudaina, del Casillo de Bellver, de les 
taulas, talaiots i navetas de Menorca i de las fortificaciones 
de Dalt Vila de Eivissa, así como otros sitios de índole na
tural o antropológica de aterrazamientos, molinos, salinas, 
etc. No todos fueron aceptados y según la información que 
tengo yo, que no sé hasta que punto es la última y definiti
va, unicamente en estos cien sitios se aceptaron las fortifica
ciones de Dalt Vila de Eivissa y en Mallorca, la Catedral y 
el Palacio de la Almudaina, pero no obstante sí que hubo 
la colaboración adecuada por parte de la Comunidad Autó
noma haciendo una propuesta mucho más amplia respecto 
de lo que se pedía. 

En cuanto a la lucha contra los incendios forestales, creo 
que no me corresponde dar la explicación, pero considero 
notorio el esfuerzo que está haciendo el Gobierno a través 
de la Conselleria de Agricultura al respecto, así como en la 
reducción de la degradación de los suelos, lucha contra la 
desertización, etc., etc. 

Quiero decir con ello que en esta declaración de objeti
vos, la Comunidad Autónoma ha trabajado hasta ahora y 
ha dedicado sus mejores esfuerzos en el camino de la conse
cución de estos objetivos, pero, repito, en lo que es de su 
competencia. Consecuentemente me parece, y así rogaría que 
lo aceptase el proponente, modificar la expresión «que dará 
cumplimiento a un convenio», que ni es tal convenio ni pro
cede darle cumplimiento en consecuencia, sino que es la con
secución de unos objetivos, en el sentido de decir que el Go
bierno de la Comunidad Autónoma, en lo que sea de su 
competencia, continue intensificando sus actuaciones tenden
tes a conseguir los diez objetivos prioritarios a alcanzar en 
el segundo decenio del Plan de Acción del Mediterráneo es
tablecidos en la llamada Declaración de Génova. En este sen
tido creo que sería perfectamente aceptable por nosotros y 

dejaría las cosas más en su justo punto. 
En lo que se refiere al segundo punto, al pedir esta coor

dinación de esfuerzos entre las distintas administraciones, evi
dentemente estamos absolutamente de acuerdo, creemos que 
es interesante, lo hemos intentado y alguno de los ejemplos 
que le he dicho antes, por ejemplo la declaración de los cien 
sitios históricos, etc., hemos ofrecido esta colaboración, in
cluso más, concretamente en la elaboración del programa de 
Metpol para el año 88, pedimos al Ministerio de Obras PÚ
blicas tener una participación directa y al mismo tiempo una 
colaboración en lo que se refería a nuestras costas y desgra
ciadamente no hemos recibido ninguna respuesta. No sólo 
no se aceptó nuestra colaboración, sino que tampoco hemos 
conseguido tener información sobre los resultados, y lo mis
mo cabría decir de una petición que hicimos de ayuda eco
nómica para un estudio de corrientes importantes para ver 
el movimiento contaminante en nuestras costas, que creemos 
particularmente importante en nuestras bahías y también por 
parte del Gobierno del Estado se nos dijo que no parecía 
interesante hacer este tipo de estudios. 

Quiero decir y reiterar nuestra disposición absolutamente 
abierta a esta colaboración que usted propone y quisiéramos 
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que las otras Administraciones estuvieran igualmente abiertas. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
La nostra voluntat també és d'acceptar cls termes reals 

i realistes del que el Conseller proposa. A nosaltres ens pa
reix que substituir el primer punt de la Proposició no de Llei 
pel punt que el! ha dit, mantenint el segon, perque suposam 
que la seva intervenció només afecta el primer punt, no el 
segon, perque clar, el segon és la necessiLat de coordinació 
amb totes les Administracions de Comunitats Autonomes i 
Estatals del nostre Govern, del Govern de la Comunitat, per
que entenem que el problema és de di fícil coordinació si no
més s'entén des del Gobern de l'Estat. Nosaltres creim que 
el problema de lluita contra la cUlIlamínació entes des d'un 
Govern d'Estat, així com és organitzat l'Estat Espanyol, és 
gairebé impossible i aixo s'ha demostrat i es demostra. I.:Es
tat centralista o jacobí pot ser efectiu en certs aspectes, pero 
en aquests és gairebé impossible, aixo s'ha demostrat i creim 
que és evident, aleshores queda clar que el segon punt de 
coordinació del nostre Govern amb altres Administracions Es
tatals i Comunitats Autonomes pensam que és molt clar i 
senzil!. 

Quant a primer punt, sí, efectivament la Declaració de 
Genova no és un conveni, pero es parteix del Conveni del 
76 de Barcelona, és a dir, que nosaltres no ho havíem posat 
per redundant i efectivament pot ser que la redacció que pro
posa el Govern o que proposa el Conseller Sr. Saiz sigui una 
redacció correcta que acceptam, si bé nosaltres li pregaríem 
canviar una expressió al que voste proposava, que és que en 
lloc de dir <5corninuara intensificant» senzillament es posas 
«intensifican'! les seves actuacions»; de fet és més o menys 
el mateix. 
EL SR. PRESIDENT: 

Per les manifestacions del Portaveu del Grup PSM-EEM, 
aquesta Presidencia entén una proposta de modificar els ter
mes de la Proposició no de Llei. Aleshores, com que hi hau
ra intervenció deIs Grups, si no hi ha oposició de cap es po
dra modificar i si hi hagués oposició d'algun Grup no es 
podria modificar. 

Per tant, ates que la pro posta no és del Govern, sinó 
del Gru Parlamentari, jo pregaria que la'm fessin arribar, la 
llegiríem i faríem el debat sobre la proposta de modificació, 
en el cas que els Portaveus I'acceptassin. 

La prepari per llegir, Sr. Secretario 
Aixo substituiría el punt primer la Proposició no de Llei, 

i el segon quedaria tal qua!. Sr. Secretari, vol fer-ne lectura 
tal com ve escrita? 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«l.-El Gobierno de la Comunidad Autónoma en lo que 

sea de su competencia intensificará sus actuaciones tenden
tes a conseguir los diez objetivos prioritarios a alcanzar en 
el segundo decenio del Plan de Acción para el Mediterráneo 
establecidos en la llamada Declaración de Génova de sep
tiembre de 1985». 

EL SR. PRESIDENT: 
El 2 també? Continul. 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«El Govern de la Comunitat Autonoma coordinara e 

seus esforc;:os per tal de complir el Conveni per a la Prote\ 
ció del Mediterrani contra la Contaminació amb altres Ce 
munitats Autonomes afectades per la mateixa problematic, 
així com amb les Administracions Estatals responsablt 
d'aquesta problematica». 

EL SR. PRESlDENT: 
Es igual, és la mateixa. Srs. Portaveus, accepten la me 

dificació del punt primer de la Proposició no de Llei del Gru 
Parlamentari PSM-EEM? 

Acceptada, ido, procedeix donar la paraula als Srs. POI 
taveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin intervenir. 

Sí, per part del Grup MIXT té la paraula el Diputa 
Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
SoIs per dir que no tenc paraules per millora el que h; 

dít el Sr. Serra, que estic totalment d'acord en tot el que h; 
dit i en definitiva també amb I'esmena que ha presentat e 
Conseller, perque cree que vertaderament posa el punt jus 
de la veritat que aquí passam i solament remarcar que é 
important que puguem fer, com a Autonomia, una edició con 
junta que esperam que sigui l'esperit continuat d'aquest Par 
lament i així ho esperam. 

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

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMaROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les IIles Balears es troben al centre, aproximadament 

de la Mediterrania Occidental i no són els territoris d'or 
aquesta Mar Mediterrania rep la major part de contamina· 
ció. Diuen que almanco una tercera part de la contaminacié 
de la Mediterrania possiblement vengui de Franc;:a i una grar 
part a través del riu Rodan. Normalment on hi ha indústria. 
on hi ha abocaments industrials, d'aigües que venen de la 
indústria, són els que produeixen la major contaminació que 
acaba a la mar, en aquestcas la Mediterrania. 

Una altra font important de contaminació del Medíte
rrari, igual que deIs oceans en general, són els abocaments 
d'hidrocarburs. Normalment tots coneixem casos d'accidents 
de vaixells que acaben en naufragis i produeixen una gran 
contaminació a la mar. En aquest cas nosaltres tampoc no 
som responsables ni podem actuar sobre aquest tipus de con
taminació del Mediterrani, així com tampoe no podem ac
tuaren la pesca a la mar internacional, és a dir, a més de 
12 milles de la costa. 

Aixo no vol dir que nosaltres, a les Illes Balears, no pu
guem fer res. Efectivament el Conseller, que ha repassat el 
decaleg de la Declaració de Genova, ha classificat molt bé 
on podem actuar i on no podem actuar. Efectivament nos al
tres podem actuar sobre abocaments d'aigües residuals, que 
en el nostre cas no són practicament mai industríals, sinó 
urbanes, i a causa d'aixo la contaminació de les nostres cos
tes, del nostre mar és molt inferior a la que puguin tenir al 
sud de Fmnc;:a, a Italia o la costa de Llevant de la Península. 
També hi ha unes contaminacions que produeixen les em
barcacions dins els ports o fora d'ells, també tenim un pro-
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blema de sobrepesca dins les 12 milles; també hem de recor
dar que nosaltres proposam la declaració de Cabrera com 
a Parc Nacional, que pot suposar un vertader viver d'alevins 
que permetra la regeneradó de les especies marines amena
<;ades, que és dels altres punts de la Declaració de Genova, 
etc., etc. 

Amb aixo vulI dir que creim que és totalment just 1 

agrai"m al Portaveu del PSM-EEM que hagi volgut acceptar 
el canvi de redacció que ha proposat el Conseller d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, perque seria injust apro
var una declaració que donas la impressió que el Govern Ba
lear no fa res, quan, hi ha el tema de Cabrera, tots sabem 
que tenim un pla de depuradores, o sigui que gasta m molts 
de doblers -no els suficients, pero tots els que podem-, 
quan parlam d'incendis forestals, que també han disminuü, 
encara que no en nombre sí en nombre d'hectarees, etc., etc. 
Per tant creim que és totalment just que es reconegui que 
el Govern fa accions encaminades cap a la millora de les con
dicions de vida del Mediterrani, ho agrai"m. 

Respecte del segon punt, que parla de coordinar els es
forr;os amb altres Comunitats Autonomes, nosaltres també 
votarem a favor, el que passa és que vull fer una petita refle
xió. Aquesta coordinació amb altres Comunitats Autonomes 
sera més aviat simbolica, perque nosaltres som unes illes, no
saltrse no tenim la mateixa problematica que tot el Llevant 
espanyol, que són problemes d'abocaments industrials, com 
he dit abans, i nosaltres aquí som unes iHes que ens trobam 
totalment separades, o sigui que la Huita nostra contra in
cendis, evidentment podem tenir avions conjuntament amb 
Barcelona o el País Valencia, pero poca cosa més podem fer, 
no? A pesar d'aixo li donarem suport, si bé vu\l remarcar 
que aquesta cooperació no crec que tengui un abast massa 
lIarg. 

Moltes grades. 

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

Diputat Sr. Bernat Trias. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Determina I'home el caracter del seu medi ambient o 

pel contrari és aquest el que condiciona l'home a comportar-se 
d'una manera determinada respecte del seu entorn natural? 
Jo diria que hi ha un poc de les dues coses. El clima i l'eco
logia de la terra poden ser hostil s i inflexibles, pero existeix 
en I'home un instintiu afany de conquerir la natura on ho 
pugui fer i de trobar formules de compromís en cas contrario 

La tecnologia i l'explosió demografica mundial han al
terat l'equilibri entre les necessitats de I'home i la capacitat 
de la terra per donar-li satisfacció. Les nacions industrialit
zades, a més de necessitar més aliments, més energia i més 
materies primes, han desenrotlIat estils de vida que depenen 
literalment del saqueig del medí natural. No solament pre
nim de la terra més del que li tornam, sinó que feím un mal 
ús de la major part deis seus productes i toleram que els nos
tres residus contaminin I'aire, l'aigua i la terra. 

La contaminació constitueix una de les més greus ame
naces per al món, i aixo ha originat un gran dilema: no po
dem tornar a un estil de vida pre-industrial pero hem d'apren
dre a controlar les activitats d'una societat moderna que 
sabem que contaminen el nostre planeta. El famós navegant 

Sir Francis Shichester va donar a coneixer un depriment des
cobriment seu, que tots els oceans del món eren replens de 
residus solids i mantenia que ni el més petit tros de la mar, 
per remot que fos, era \liure d'eIls. Informes d'organitzacions 
ecologistes i de defensa de la natura assenyalen que l'any 2000, 
d'aquí a dotze anys, el Mediterrani, inclós el mar Adriitic, 
sera un mar mort, mort ja a mans de la contaminació in
dustrial i de les grans ciutats. La falta de pesca, com assen
yalava abans el Portaveu d'UM, ja fou assenyalada l'any 1974 
pel President del Comite de Pesca Oceanica d'Espanya, que 
deplorava tal situació i posava en guardia els poders públics 
de I'improcedent tractament que es donava als recursos de 
la mar, que podrien exterminar facilment certes especies ma
rines i advocava, dins un termini que ens permetés restablir 
I'equilibri biologic i ecologic, per una política de salvaguar
da i protecció del medi ambient i del litoral. 

Fa trenta anys que paraules com protecció i conservació 
del medi ambient significaven ben poc per a la gent; avui 
en dia, en canvi, el tema de la conservació és habitual a pe
riodics, radio, televisió, al carrer i en aquesta mateixa Cam
bra. Al Grup Parlamentari del CDS ens satisfa evidentment 
que el Grup proposant PSM-EEM accepti la proposta del 
Conseller per a modificació del primer punt de la Proposi
ció que avui plantegen, perque també és cert, des d'aquí també 
volem fer públic el reconeixement per part del nostre Grup 
a les tasques que des del Govern de la Comunitat Autono-
ma es fan en aquesta materia. -

Redundant en aquest tema voldria fer referencia que al 
Congres de Diputats, dia 3 de desembre de I'any 1986, pre
sentada pel Grup Parlamentari del CDS, era aprovada per 
aclaparadora majoría una Proposició no de Llei que als seus 
dos primers punts es referia a la consideració prioritaria que 
mereixia la lluita contra els problemes ambientals i a l'apli
cació d'una política global de defensa de la natura destinada 
a restaurar i a planificar les activitats públiques i privades, 
a fi de minimitzar els impactes derivats de totes les activitats 
humanes i, arnés, instava el Govern de l'Estat a adoptar les 
mesures necessaries de coordinació i de qualsevol altfe ordre 
per garantir el desenvolupament i conservació del medi 
ambiento 

Ateses totes aquestes premisses, el nostre Grup votara 
afirmativament, votara favorablement la Proposició no de Llei 
que avui hem sotmes a debat, tot i volent fer una petita cri
dada d'atenció al Grup proposant PSM-EEM en el sentit que 
crec que tant nosaltres, el Grup Parlamentari del CDS, com 
els altres Grups de la Cambra, veurÍem amb bons ulls i agrai
ríem per a futures ocasions que les Proposicions no de LIei 
que planteja el PSM-EEM venguin més ben documentades, 
i que la obtenció per part deIs Diputats d'aquesta Cambra 
de la Documentació adient per preparar intervencions per de
batre en el si deIs Grups Parlamentaris i possiblement per 
determinar el vot no sigui tan dificultosa com possiblement 
ho ha estat aquesta, solament perque I'obtenció d'aquesta De
claració de Genova ha esta! fins i tot dificultosa en aquest 
Parlament, al Servei de Documentació no existia i hem de 
fer constar que al Centre de Documentació Europea tampoc 
no I'han trobada. Venc a dir que a vegades les tasques deis 
Grups Parlamentaris són dificultoses, pero si en situacions 
com aquesta els Grups proposants acompanyen a les Propo
sicions no de Llei els continguts del que realment valen que 
es decideixi seran evidentment molt més ben rebudes. 

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

raula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY l LLOPlS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Els punts de la Dec\aració de Genova mereixen ser ava

lats per aquest Cambra, no tan soIs per expressar la nostra 
soJidaritat per motius culturals, histories i de supervivencia 
ecologica amb els objectius i mitjans proposats, sinó també 
pel nostre propi interes com a Comunitat Autonoma. 

Som una Comunitat insular amb una economia turísti
ca que es basa no tan soIs en l'organització, en les instal· la
cions adequades, en uns coneixements tecnics de 20m fer les 
coses, sinó també i primordialment en platges netes, aigües 
transparents, atmosfera no pol·lucionada, valors histories i 
culturals i aixo, Sres. i Srs. Diputats, no depen tan soIs de 
nosaltres, ens trobam situats enmig d'una mar Mediterrania 
amb 18 paisos riberencs que tots han de sumar els seus es
foryos perque nosaltres realment puguem gaudir d'aquestes 
condicions 6ptimes i necessaries per a la nostra activitat eco
n6mica i per a la nostra voluntat de col·laboració en la su
pervivencia de tota la població mediterrania. 

Acabo de llegir textualment el final de la meva inter
venció de fa dos anys, 22 d'octubre del 1986, aquí, en aquest 
Parlament, on per unanimitat es va aprovar la següent Pro
posició no de Llei: «El Parlament de les Illes Balears expres
sa la seva adhesió a la Dec\aració de Genova sobre el II De
cenni Mediterrani de setembre del 1985 i insta el Govern de 
la Comunitat a adequar la seva política dins l'ambit de les 
seves competencies a l'esmentada Dedaració}). No són les ma
teixes paraules, pero no hi ha dubte que és el mateix; ha ca
ducat aquesta expressió de adhesió del Parlament de les llles 
Bálears a la Dec\aració de Genova sobre el Il Decenni Medi
terrani -que per cert aquesta Proposició no de Llei duia com 
a annex tata la Dec\aració i per tant els serveis de la Cam
bra la tenen, si l'han sabuda trobar- i precisament aquesta 
dec\aració anava exactament en el sentit del punt 12 de la 
Dec\aració de Genova quan diu que els palsos, les parts con
tractants reconeixen, a més, que el suport de les organitza
cions internacionals, regionals i no governamentals es consi
dera fonamental per assolir completament els objectius del 
Pla d'Acció per a la Mediterrfmia, i aquest era el sentit que 
aquest Parlament regional, d'aquesta Comunitat Autonoma, 
formulas aquesta adhesió. 

Jo cree que no és bo que hi hagi amnesia institucional, 
hi pot haver un oblit, un Grup Parlamentari, un Diputat pot 
no pensar-hi, pero l'amnesia de les institucions no és bona. 
Nosaltres no hi ha dubtes que estam plenament d'acord amb 
aixo que es proposa, tan d'acord que aquesta Proposició no 
de Llei de fa dos anys era el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, si s'ha de fer una renovació de vots o una reafirmació, 
la farem dues vegades, tres, les que facin falta, pero creim 
que en bona practica parlamentaria aquesta repetició de la 
jugada no és correcta i que el més natural i més l6gic és que 
havent aprovat aix6 en els termes que cree que són plena
ment satisfactoris per a tothom, s'hauria de retirar aquesta 
Proposició. 

Moltes gracies. 

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

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ l ORTEA: 
Yo tenía preparada otra intervención, sinceramente, un. 

intervención muy breve desde el escaño simplemente para fe 
licitarme y felicitarnos por el hecho que una vez más, pen 
desgraciadamente no con la frecuencia que posiblemente fuer; 
deseable, toda la Cámara estaba de acuerdo en la aproba 
ción de unas resoluciones. 

Lo que plantea el representante del Grupo SOCIALIS 
TA, la verdad es que yo confieso con toda sinceridad qUt 
ignoraba que esa Proposición ya se hubiera presentado el 
la Legislatura anterior y tengo que decir que me sorprendt 
un poco porque en la documentación que tengo yo, sí qUI 
tengo un Boletín Oficial de las Cortes del Congreso de Di 
putados de fecha 30 de mayo del 87, en el cual hay un pro 
tocolo que se refiere precisamente a la propuesta que se hacI 
a la Cámara del Congreso de Diputados para que Españ; 
firme ese protocolo de zonas especialmente protegidas del Me 
diterráneo y, como digo, es de 30 de Mayo del 87. Quiere 
decir que quizá el Grupo SOCIALIS1A de Baleares, y debe 
felicitarles por ello, han sido mucho más rápidos, han esta· 
do mucho más acertados probablemente que sus compañe, 
ros de partido y de Grupo en la Cámara nacional. 

No obstante lo cual, yo quiero decir y para terminar qm 
nosotros subscribimos lógicamente en toda su integridad le 
ya especificado aquÍ por todos los Portavoces y que nos so· 
metemos a la decisión que adopte el Grupo proponente. E~ 
posible que quepa aquello de «lo que abunda no daña», pere 
no queremos en absoluto pronunciarnos; si la retira, pues df 
acuerdo, y si no la retira nosotros en todo caso la subscribi· 
remos y, eso sí, nobleza obliga, felicitaremos al Grupo SO· 
CIALISTA por haberla presentado ya anteriormente. 

Naga más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENTE: 
Sí, per part del Grup Parlamentari proposant té la pa

raula el Diputat Sr. Sebastia Sena. 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
En primer !loc voldria fer un comentari respecte de la 

intervenció d'UM, per tal que la coordinació amb altres Co
munitats Aut6nomes no la veu massa necessaria o massa efi
cayo Nosaltres diríem que precisament és en el tema de la 
coordinació amb altres Comunitats Aut6nomes del Medite
rrani que s'han de trobar necessariament sortides, perque si 
bé la nostra particularitat de ser ilIes i la nostra especialitza
ció econ6mica ens du a una situació molt peculiar, hem de 
dir que precisament certes indústries contaminants del lito
ral catala-valencia-andalús potser que a la curta o a la llarga 
perjudiquin tot l'entorn ecol6gic mediterrani. En conseqüen
cia, creim que és ben necessaria la coordinació de Huita con
tra la contaminació amb altres Comunitats Aut6nomes del 
Mediterrani. 

Respecte del CDS, nosaltres, la veritat, poca cosa po
díem fer respecte de si el Centre de Documentació europeu 
i el servei de la Cambra del Parlament de Documentació no 
tenien la Dedaració de Genova. Jo ti he facilitat abans de 
comenyar perque ho ha demanat; aleshores quan ho ha de
manat li he facilitat la c6pia. 

I respecte de la qüestió del Grup Parlamentari SOCIA-
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LISTA, Sr. Triay, de fet nosaltres ens alegram de recordar 
que fa dos anys aixo va succeir. Li puc garantir que no hi 
ha hagut cap tipus de plagi ni de voluntat en aquest sentit, 
ara bé, sí que vull matisar una cosa: del que voste ha llegit 
hi ha algunes petites diferencies, sobretot en el segon punt 
i sobretot Ji diria que com que aixo fa dos anys i de fet creim 
que el decenni són deu anys, no creim que hi hagi cap tipus 
de problema que s'aprovi, a part que em pareix que no era 
exactament igual. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, la Proposició no de Llei en els 

termes que s'ha discutit i debatut. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

1.- 2) 
Passam a debatre la Proposició no ele L1ei presentada 

pel Grup Parlamentari PSM-EEM registrada amb el n? 
1832/ 88, sobre els gravamens sobre noves obres a zones tu
rístiques. Per defensar la proposta i per part del Grup pro
posant, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Som davant una Proposició no de Llei amb una inten

ció triple. Per una banda, nosaltres creim que la finan¡;:ació 
a la Comunitat Autonoma de les IIles Balears és la cinquena 
categoria, aixo s'ha comprovat tenint en compte com s'ha 
estructurat l'Estat de els Autonomies, creim que aquest Par
lament ha debatut moltes de vegades aquest problema i de 
fet gairebé sempre només cercant solucions al Govern de l'Es
tat, solucions que no arriben, i nosaltres som solidaris a cer
car solucions davant el Govern de l'Estat i ho continuarem 
essent. 

Segon, pensam que en aquesta finan¡;:ació de la Comu
nitat Autonoma també pode m cercar perfectament alternati
ves, a més del Govern de l'Estat i a més deIs esfor¡;:os que 
la Conselleria d'Hisenda fa davant FEDER, Comunitats Eco
nomiques Europees, pensam que també des de la nostra Co
munitat podem cercar perspectives, podem cercar alternati
ves i tenim perspectives de millorar la nostar finan¡;:ació. 

Creim també, que hi ha un camí mig obert a mode d'im
post urbanístic del qual parlilVem avui matí a la Comissió 
d'Hisenda en el debat pressupostari amb la Conselleria de 
Turisme, pero nosaltres pensam que no s'esgoten amb l'im
post turístic ni amb el Govern de l'Estat ni amb la Comuni
tat Economica Europea les possibiJitats de finan¡;:ació i que 
atesa la nostra especialització economica i ates es les plus
values i l'acumulació de capital existent en certs sectors de 
la nostra societat, pensam que podem abordar perspectives 
noves i diferenciades. 

Presentam aquesta Proposició no de Llei en aquests mo
ments per una raó essencial, perque ara és quan la Comuni
tat Autonoma té un repte a tres anys vista de finan¡;:ar una 
serie d'infrastructures, un repte a tres anys vista d'intentar 
assolir uns objectius com a Comunitat Autonoma que no
saltres qualificam de transcendentals si volem que l'Autono
mia sigui molt més sentida per la nostra societat i, en defini-

tiva, puguem veure, palpar les realitzacions de l'autogovern. 
Una alll'a vegada Ja havlem plantejat aquestes mesures, 

el nostre Grup Parlamentari, que plantejam en aquest mo
ment la finan¡;:ació de l'Autonomia i ho varem fer amb for
¡;:a, pero avui encara ho feim amb més convicció i sobretot 
davant el moment historic que vivim. Vivim un moment ca
racteritzat, pensam nosaltres, per quatre grans qüestions a 
les IIles Balears, la primera, uns pressuposts que debatem en 
el Parlament, pobres, uns pressuposts de 20.000 milions de 
pessetes són gairebé ridículs pel que pertoca ser una Comu
nitat Autónoma, peI que pertoca ser un mínim d'autogovern. 
Certament que serem i som rigorosos amb el Govern i que 
farem les crítiques que considerem oportunes a aquests pres
suposts en el moment oportú, o ja les feim en Ponencia, pero 
certament que amb aquesta finan¡;:ació poca cosa es pot 
abordar. 

En segon \loc pensam que passam un moment que la 
nostra societat demostra que té dHicits socials com mol tes 
d'altres societats i que, a més, ens trobam en una situació 
molt peculiar deIs deficits socials a Balears i és que, fruit 
d'una política general de l'Europa actual, fruit d'una políti
ca general de l'Estat Espanyol i fruil d'una política general 
de la Comunitat Autonoma, nosaltres pensam que el sectors 
més necessitats de cada vegada són més necessitats i pensam 
que les zones deprimides de cada vegada són més deprimi
des i pensam que hi ha una fallida de la societat del benes
tar, fallida del concepte de la societat del benestar i una fa
llida del que ha estat un deIs principis basics de tota 
democracia social, que és el concepte, la creen¡;:a en la soli
daritat social. 

És precisament a partir d'aquests dHicits social s i 
d'aquestes fallides del que hauria de ser una societat del be
nestar i del que hauria de ser una solidaritat social exercida 
cada di a, quan creim que la Comunitat Autonoma necessita 
recursos per fer un conjunt d'inversions amb infrastructura, 
un conjunt d'inversions de les quals, sobretot, es benefici'in 
els sectors de població més necessitats i les zones de les Illes 
Balears i Pitiüses més necessitades. 

Aleshores és quan pensam que hem de cercar alternati
ves, que hem de cercar solucions a curt termini. El pressu
post ordinari de la Comunitat, ja ho he dit abans, és limitat; 
les perspectives de milIorar la finan¡;:ació de la nostra Comu
nitat Autónoma per part de la de l'Estat són limitadíssimes. 
Nosaltres aquests dies hem vist de grat que el «cuPO» del 
Govern de l'Estat amb Euskadi ha millorat substancialment, 
no comprenem com és possible que el Govern de l'Estat es 
mantengui tancat en banda amb gairebé totes les Comuni
tats Autónomes quan el «CUPO» basc s'amplia; ens alegra, 
pero també demanam que s'amplii la finan¡;:ació, pero, es
sent realistes, pensam que no podem imaginar que aquesta 
situació millori a cmt termini . 

Pensam també que després del que hem sentit, del que 
hem llegit del Ministre Barrionuevo i del que hem sentit del 
Conseller de Turisme aquest matí respecte de l'impost turís
tic, aquest tema va per lIarg i en conseqüencia creim que per 
als plantejaments de la nostra Proposició no de Llei, podem 
de ret millorar substancialment la nostra finan¡;:ació auto no
mica ¡les possibles realitzacions del Govern de la Comunitat. 

Que planteja el PSM-EEm en aquesta Proposició no de 
Llei? Planteja que els deficits socials, que la infrastructura, 
que la rehabilita ció de zones urbanes degradades tenguin uns 
programes específicis, siguin uns deis objectius claus l'any 89, 
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I'any 90, deIs pressuposts del Govern de la Comunitat. Per 
aixo falten recursos. 1 a quins recursos anam sense abando
nar en absolut les reivindicacions davant el Govern de l'Es
tat, I'impost turístic o les possibles accions de les Comuni
tats Europees? Són les nostres a 1 ternati ves a curt termini fixar 
dos gravamens, dos gravamens una sola vegada damunt les 
persones, damunt les entitats, les empreses que s'han benefi
ciat, es beneficien precisament deis seus plans d'actuació en 
a!lotjaments turístics hotelers i extrahotelers i també en la 
construcció a tots eIs municipis turístics al que nosaltres deim 
fora del recinte urba tradicional. 

Nosaltres pensam que si les obres de nova construcció 
en eIs municipis turístics amb exclusió del recinte urba tradi
cional fossin g~avades per una sola vegada amb una petita 
carrega, hi hauria uns recursos importants que es recapta
rien i a la vegada seria una mica de pressió indirecta sobre 
el que molts de pics hem qualificat de balearització o d'al
tres qüestions, com urbanisme més o menys salvatge, etc., etc. 

En segon lloc, nosaltres pensam que els allotjaments tu
rístics hotelers i extrahotelers a les Illes Balears i Pitiüses han 
tengut unes plus-values molt importants i de fet pensam que 
en aquests moments un gravamen damunt aquest increment 
de valor obtengut seria una font de recursos importants i no
saltres no negam que posteriorment hi hagi ajuts economics 
de l'Administració per a rehabilitació de les estructurse turís
tiques hoteleres i extrahoteleres que a hores d'ara ja siguin 
caducades, senzi!lament parlam d'un gravamen objectiu. 

A més a més, quins són els sectors socials beneficiats 
aquests anys amb aquestes dues perspectives que nosaltres 
fixam? Nosaltres pensam que són els sectors socials més be
nestants i en conseqüencia nosaltres pensam que aquests pe
tits gravamens es poden pagar perfectament i no es pot dir 
que aixo sigui augmentar la pressió fiscal, no es pot dir que 
aixo sigui en absolut espantar una població amb noves figu
res impositives, sinó senziIlament c-ercar unes alternatives a 
aquesta Comunitat Autonoma i precisament cercar··les i 
trobar-les on hi ha més riquesa generada, més plus-valua ge
nerada, i a partir d'aquí és quan nosaltres pensam que po
dem emprar el nostre Estatut d'Autonomia, perque estatuta
riament és perfectament correcte el que plantejam, i si no 
demanin qualsevol dictamen jurídic i veuran com és perfec
tament viable. 

En segon !loc, nosaltres pensam que es poden promou
re tot un conjunt de realitzacions i sobretot que es pot pro
moure el que dins la nostra societat de cada vegada és més 
necessari i és reclamar, proclamar uns mínims de solidaritat, 
uns mínims de solidaritat que de cada vegada se'n parla més 
peró és menys existent, aquesta solidaritat, en els moments 
concrets. 

Nosaltres hem volgut argumentar aquesta Proposició no 
de L/ei en tots aquests aspectes generals, parlar de necessitat 
de rehabilitació de zones urbanes degradad es, parlar de pro
blemes socials concrets, de bosses de pobres a, de sectors de 
marginació, parlar deIs problemes de financ,:ació de la Co
munitat Autonoma que són reals, pero també hem volgut d'al
guna manera cercar alguns plantejaments polítics de perso
nes que no fossin del nostre Grup Parlamentari, que ens 
poguessin ajudar a cercar l'adhesió deIs distints grups polí
tics d'aquest Parlament, i per aixo hem analitzat escrits i ac
tituds de tres naturaleses molt diferenciad es, la més recent, 
la conferencia d'ahir del Sr. Gabriel Cañellas i Fons, Presi
dent de la nostra Comunitat Autonoma, a Tecnoturística, que 

a més del que va dir, avui, en un diari local té un articJ. 
titulat El reto Balear que sintonitza perfectament amb aqueste 
posicions que nosaltres plantejam: No podem demanar mé 
responsabilitats, no podem relacionar més el turisme, la cons 
trucció, amb una societat que s'ha d'equilibrar, si no dema 
nam també que la butxaca pugui ser un factor d'equilibri 

També hem cercat una conferencia del que era Diputa 
en aquest ParIament i Portaveu del Grup Parlamentari SO 
CIALISTA, Sr. Felix Pons i lrazazábal, actual President de 
Congrés de Diputats, de l'any 86, fa poquet, titulada E/s 1/ 
mits del Reformisme, on també sintonitza perfectament amt 
posicions de mínima solidaritat dins aquest reformisme qU( 
parIam. 1 també, ja una mica més en una altra orbita din~ 
el que és la societat civil, al darrer encontre estatal que Vé 

debatre el tema Societat civil a debat, celebrat aquí, a Pal
ma, entre el 26 i el 29 de novembre del 87, es reclamen ac
tuacions des de la societat civil precisament, que sintonitzen 
perfectament amb el que hem plantejat aquí. 

Sabem que els sectors dominants d'aquestes illes, jo di
ria que amb una visió excessivament mesquina, per ventura 
pensaran que aixo és un cert atemptat a la seva butxaca, que 
és un cert atemptat contra la seva prominencia social, etc., 
etc., nosaltres creim que senzillament és ajudar a ser solida
ris en tota la infrastructura que fa falta en aquesta Comuni
tat Autonoma, en tots els problemes que hi ha a la societat, 
pero sobretot a ser solidaris en construir una Comunitat 
Autonoma que pugui ser rica, pero amb una riquesa més 
ben repartida. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Gobierno tiene la palabra el ConseJler 

de Economía y Hacienda, Sr. Forcades. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo anticiparé la meya contestació concordant practica

ment, Sr. Serra, amb tor el seu proleg i molt concretament 
que els problemes de financ,:ació que voste ha esmentat són 
de cinquena categoria, jo esper que les solucions arribaran, 
en aquest moment acaba d'arribar una sentencia del Tribu
nal Constitucional, de mes d'octubre, que ja ens mostra un 
Hum, perque les tesis que varen manejar quant a subvencions, 
aquesta sentencia, ja en un tema d'agricultura, ha reconegut 
la inconstitucionalitat de la forma d'aplicar les subvencions 
del Govern Central, que és un tema molt important defensat 
pel País Basc, per Catalunya i nosaltres. 

No tenim per que pensar que dins la planificació gene
ral de treure el maxim suc al poder fiscal del nostre Estatut 
no puguin venir solucions, pero entre aquestes alternatives 
que voste ha esmentat jo concord amb totes, fins i tot quan 
ha parlat d'impost turístic, jo intel-lectualment també estic 
d'acord. Parla de tres reptes, d'uns objectius a tres anys vis
ta, em pareix que també molt ben plantejats, jo crec que hi 
ha alternatives, els hi comentaré, compartesc aquesta con
vicció que vivim un moment historic importantíssim d'una 
societat civil, que ha esmentat després, que es mou; natura!
ment hem d~ coincidir en que els pressuposts són pobres, 
molt pobres, he donat xifres del que haurien de ser, i també, 
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pe! que fa al dHicit social, l'única cosa que m'agradaria és 
intentar xifrar, és a dir, també m'agradaria que d'alguna ma
nera el Govern o el Parlament m'encarregas un estudi per 
poder intentar valorar quin és aquest dHicit i per veure, se
gons les mesures que prenguem, com va canviant aquest tema. 
Dira: per que no el fa? Perque realment no hi ha temps per 
a tot, pero si te l'encarreguen l'has de fer. 

Voste ha acabat parlant deis gravamens amb una preci
sió d'un d'ells que és superior a la que expressa la Proposi
ció de Llei i per comenr;ar es basa en l'Estatut, i aquí ten
drem un obstacIe, i es basa en un discurs del President 
Cañellas. Després d'aquests intents diguem de trobar punts 
de confluencia, jo li vulI dir que a la vista de la simple Pro
posició no de Llei jo m'havia plantejat tres tipus de contes
tació, és a dir, una contestació més amplia, que era parlar 
un poc de filosofia tributaria, de veure quina és la planifica
ció del Govern, pero realment aquesta concreció m'ha fet con
testar a base d'uns temes que jo die personals i d'uns temes 
diguem de tecnica jurídico-tributaria. 

Quant als temes personals, Sr. Serra, li diré que alman
ca una de les dues figures jurídiques o figures fiscals que 
voste concreta i crec que en té constancia, ja la primera ve
gada que es va parlar deis 60 metres, l'equip d'estudis de la 
Conselleria va comenr;ar a pensar a veure si aquí hi havia 
la possibilitat d'una plus-valua i finalment, amb els estudis 
que hem fet darrerament, hem pensat en els dos, i jo inten
taré demostrar-li, per dir-li que ho varem pensar i que preci-

- sament ho hem hagut .de descartar perque creim que les dues 
figures són il·legals. 

Aleshores per demostrar aquesta il·legalitat jo li diré 
I'equip que ho va estudiar, perque una de les obligacions de 
la Conselleria d'Hisenda es mirar tots els drets economics 
que hi pugui haver per fer-Ios nostres, varem estudiar aques
ta figura que voste propasa, que jo I'imagin, perque és molt 
concreta i aleshores m'ha de perdonar si faig qualque supo
sició en la qual vos te no ha pensat, basant-la en tres nivells, 
primer a nivell de Comunitat Europea, a nivell d'Estat del 
Govern Central i a nivell diguem d'Administració Local, i des
prés ho varen sotmetre en el seu moment al que es diu «efi
cacia recaudatoria», que són avantatges i inconvenients d'un 
impost , perque un impost pot ser diguem legal i no obstant 
aixo costar més la recaptació que allo que es recapta. 

Aleshores, des del punt de vista de la Comunitat Euro
pea, hem mirat les distintes directrius -per esmentar alguna 
la 1 a, la 6a

, la 8a
, la 9a -i jo crec que no hi ha cap proble

ma, és a dir, que dins el que seria harmonització fiscal i di
rectrius fiscal de la Comunitat en aquest moment, atesa la 
poca concreció pero també amb voluntat de dir anern a de
fensar aixo, jo crec que [ealment no tendríem massa proble
mes per poder dur endavant aquests tributs, aquestes figures 
que voste diu. 

El pas següent és veure si realment des del punt de vista 
de la seva constatació amb la legislació espanyola i amb el 
que fa referencia al gravamen del Govern Central, el raona
ment és el següent, hem de tenir en compte la Constitució, 
l'articIe 157, hem de tenir en compte el 6.2, en aquest mo
ment, de la L1ei Organica, enfront del 6.3 --quina pena que 
el 6.3 no sigui com el 6.2 i no parli aquest 6.3 de fets impo
nibles i parli de materies-, hem de tenir en compte el nos
tre Estatut d'Autonomia, al 57, que també per desgracia en 
aquest cas se cenyeix massa detalladament a la WFCA i tam
bé estableix les dues distribucions. És una pena, perque real-

ment jo sorn optimista, perque com voste diu i com diuen 
e1s Grups Parlamentaris, jo crec que quan profuntitzen en 
l'Estatut, crec que el nostre Estatut pel fet de ser el darrer, 
que va suposar un desavantatge, té certs avantatges i en 
aquests moments arribarn a la conc1usió que veim molts de 
llums per millorar la finan~ació de l'Estatut, pero en aquest 
tema concret pareix que se'ns tancara. 

Aleshores, continuant per l'Estat, en relació amb les dues 
figures l'única que podia entrar en col ·lisió era la de l'aug
ment, el gravamen com a conseqüencia de l'obtenció d'un 
increment de valor d'un bé. Cartic1e 20 de la L1ei de 8 de 
setembre del 78, en el text diguem actualitzat del 85, resqui
lla la renda, resquilla el 7e de la L1ei de Societats de 27-12-78, 
pero jo crec que només s'hi acosta, i com que tenim una 
sentencia de 26 de marr; del 87 del Tribunal Constitucional 
que ens obri el que pensavem que era tancat, vostes recorda
ran el meu pessimisme fa un any o dos en relació amb el 
tema de posar imposts, aleshores aquesta sentencia de 26 de 
marr; del 87 ens ac1areix moltíssim la possibilitat de fixar im
posts, perque interpreta d'una forma amplia el 6.2 i diu que 
no es pretén impedir que les Comunitats Autonomes posin 
imposts, sinó evitar la duplicitat de fets imponibles. 

De manera que si ens aturassim aquí i no tenguéssim 
el problema d'administració local, jo li diria que la figura 
segona pass a, que no hagués passat tal vegada fa un any, 
i a mes que en passen més com la que no passava. Pero ens 
trobam amb la darrera delimitació que ens planteja un terna 
de il·legalitat del que voste proposa, un tema que fa que jo 
voldria haver comen~at, i no ho he fet perque he volgut pres
tar molta atenció al que voste deia, demanant-li que man
tengués espiritualment, que mantengués políticament la seva 
posició i que materialment la retiras, perque realment ens tro
bam que tenim unes limitacions derivades de la Llei de Re
gim Local, que són les següents, que fan que les seves dues 
figures siguin ¡¡·legals. . 

Aquí ja hem de parlar del 6.3 de la WFCA amb el 57.3 
de l'Estatut, aquí ja no parla de fets imponibles, Sr. Serra, 
i aixo és molt greu, aixo ens tanca, parla de materies, i ales
hores prescriu que perque una Comunitat Autonoma pugui 
establir tributs sobre les materies que la legislació de regims 
locals reservi a les corporacions locals és necessari que l'es
mentada legislació ho hagi previst i amb els temes que la ma
teixa contempla, havent -diu també ¡'Estatut, és practica
ment lectura literal del 6.3 i del 57- d'establir en tots els 
casos les adequades compensacions perque els ingressos ac
tuals o futurs de I'Administració Local no siguin minvats. 

Aleshores planteja uns temes de coordinaClo actual i fu
tura que és susceptible de rnillorar, pero manté una il ·legali
tat, perque jo intentaré demostrar que amb la legislació ac
tual i amb la que ha de venir, jo no crec que el Sr. Senador 
nostre sigui sufucientment optimista per dir que la Llei d'Hi
sendes Locals sigui susceptible de cap modificació substanti
va en el moment de tramitació, en aquest sentit jo intentaré 
demostrar-Ii aquest tema. 

Aleshores marcaré dos distingos per fixar la il·legalitat, 
primer respecte de la legislació actual. Primer hem de fer re
ferencia al Reial Decret legislatiu, en aquell text refós que 
autoritzava la Llei de Bases, text refós de 18 d'abril del 86, 
que és una recopilació de tots els preceptes que fan referen
cia als tributs locals, a les taxes, i aleshores, literalment, si 
voste no coteja, no hi ha cap expressió exactament igual a 
la que voste empra, que a més empra gravamen per tribut, 
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no obstant aixo no hi ha dubte que les materies a les quals 
fan referencia els dos gravamens són rotundament tocals per 
aquesta lIei actual. Així, per exemple, la primera pro posta 
d'obra nova o de nova const rucció dins el reci nte urba entre 
en col·lisió amb la laxa exigible per I'art iele 178 de la Llei 
del Sol, numerada a l'anicle 212.8 del text refós i en qualse
vol cas, encara que 110sallres creassim una figura jurídica 
amb petites variaciom, ,HilO matisacions, no hi ha dubte que 
aquest tema correspO/1 a una materia que és tocada per aques
ta legislació. 1 per altra part, si aixo no li basta, Ilegeixi al 
212.8 el concepte de materia -el 6.3 i el 57.3, em pareix
i. si no fos així lIegeixin el 199 del mateix text refós. 

Pel que fa referencia al segon gravamen, és a dir, el que 
proposa I'oblenció d'increments de valor per allotjaments tu
rístics hotelers i extraholelers, s'hauria de salvar el camp de 
gravamen de I'impost municipal de I'increment de valor deIs 
lerrenys, especialment l'anomenada modalitat b) de I'aniele 
35l.b del text refós. Si voste Ilegeix aquest artiele i no sola
ment pel fet imponible, sinó per la materia, aleshores hi ha 
molt poca diferencia entre aquest impost i el que acabo d'es
mentar. 

Si aixo no fas suficient, no queda més remei que con
templar en aquest momenl la regulació que vé, és a dir, que 
en aquest moment tenim aquí, tota la Cambra té el text que 
es debat en el Senat de la nova lIei, que encara és molL pit
jor, perque ens tanca el 6.3, és a dir que la nova \lei té una 
Disposició Addicional 5 a. que només permet gravar I'impost 
sobre vehicles de tracció medtnica, i dic només permet, i aixo 
és un camp fenomenal, és dins una llista de possibles im
posts a posar, perque realment ens autoritza expressament 
i per altra part ens tanca la possibilitat d'entrar practicament 
en cap materia imponible reservada als ens locals, tenint en 
compte, a més, que fa una regulació de tres grans imposts 
i d'un quart a I'article 50 i busques del text que també parla 
de I'impost ele plus-values. 

En el tema de laxes lambé, és a dir, el nou Projecte de 
Llei realment fa una enumeració que no hi ha dubte que 
aquestes dues figures que voslé esmenla entren dins aq uesles 
mataeries que la llei reserva als ens locals, als ajuntaments, etc. 

Aleshores nosaltres hem arribat a la conclusió que pel 
tercer motiu, pel motiu diguem de confrontació amb l'Admi
nislració Local, els dos gravamens concrets que voste esmen
ta són il·legals, pero arnés, com que nosaltres vfuem estu
diar aquest tema amb molt d'interes, és a dir, que jo em vaig 
posar en el seu lloc i em vaig plantejar fa un any, el segon 
esmentat per voste i a voste li consta perque varem estudiar 
i varem consultar, i jo no vaig parlar amb voste, pero sé que 
voste va venir per la Conselleria i va demanar, i també m'he 
plantejat aquest estudi que en aquest moment és en mans 
del Govern, que complint una resolució del Parlament han 
fet un ... i és en fase d'estudi i d'entrada, a la primera redac
ció han aparagut coses semblants als seus gravamens, i per 
aixo, a més, varem sotmetre aquests dos gravamens al que 
es diu avantatges i inconvenients o «eficacia recaudatoria» 
-i només li dic com a prava que tots defensam I'autonomia 
i que feim feina per aconseguir aquests ingressos- amb la 
hipotesi que fossin legals a veure si ens convenia, i no ens 
convenia fixar aquests dos gravamens. 

Aleshores la nostra posició és que encara que fossin le
gals, no tenen eficacia recaudatoria. Per que? El primer, per
que veim els següents inconvenients i no els ho dic per rema
tar una posició, sinó únicament per demostrar-li que hem 

fel reina, que ens ho ha\ íem mirat i quasi varem coincidir. 
pero ele la mateixa manera que podem coincidir cercant so· 
lucions tal vegaela podem discrepar en un momenl cjue real· 
ment ens trobam aixL Per exemple, el primer, hi ha un pri 
mer tema que hi ha uns inconvenienls que diuen el~ 

inspectors, els jurisles, que delimitar el conceple de recinte 
urbil tradicional els crea uns problemes; diuen, a més, qUé 
és una excepció de poca elaslicitat recaptatoria, és a dir, qUe 
seria un tema que tal vegada, u'elltrada, aquest petil impost, 
pero a nosaltres ens interessa un petit impost que suposi una 
tendencia, té poca clasticitat , li veim un sentit d'ordre con
trari, és a dir, que com voste molt bé ha dit, tendria relació 
amb objectius urbanístics, i a llosaltres em sap greu realment 
incidir en temes que poden tenir aquesta rela'ció, i no em 
referesc a problemes nostres, sinó a problemes de política mu
nicipal, etc., etc.; no queda ben ciar que al final fossin els 
turistcs estrangers o nacionals que pagassin aixo, hem d'anar 
alerta perque si profunc\itzam tal vegada ho pagaríem nosal
tres, la gestió resulta costosa i veim que realment hi hauria 
problemes de tipus jurídic. 

El segon gravamen, en canvi, si fos legal, presenta avan
tatges respecte del primer, perque recau sobre establiments 
turístics i en conseqüencia podem dir que afecta més el tu
risme, és més facil de controlar, hi ha unes transmissions, 
registres, temes municipals, és a dir que realment veim que 
hi ha certa facilitat, tendria menys problemes de gestió, po
drÍem fer aquests creuaments que feim i van molt bé amb 
I'RPF, amb societats, etc., etc., i seria neutral possiblement 
quant a temes de tipus urbanÍstico 

No obstant, aixo, hi veim uns problemes. Veim que la 
potencia recaptatoria del tribut és menor en relació amb al
tres formules, tendrÍem problemes d'inspecció, de dificultat 
de controlar establiments extra-hotelers, tampoc no recan di
rectament sobre el turista i, malgrat aixo jo li voldria expli
car, primer que no he volgut contar histories; podríem par
lar, no és el moment, de quina és la passa següent, del que 
realment pot venir quant a finanr;ació, quan presentarem la 
resolució del Parlament, quin pla tenim per a I'any que ve, 
que em pareix molt encertat pensar en aquests temes que vos
te realment ha enllac;:at i concordat, per aquestes raons jurí
diques i per la professionalitat que l'equip que hi ha fel rei
na, que és molt multidisciplinat i que, arnés, és un equip 
de tecnics al marge de raons polítiques, crec que són mallor
quinistes perque són mallorquins, si fossin menorquins se
rien menorquinistes, jo li demanaria, Sr. Serra, que manten
gués la seva proposta idealment, pero que la retiras peque 
no donassim la primera pasa en un tema que I'equip d'Hi
senda creu que és il·legal i amb el qual per descomptat ten
drÍem molts de problemes. 

Moltes gracies. 
EL SR. P Rb~lUbNT: 

Muchas gracias, Sr. Conseller. 
Sí, por parte del Grupo PSM-EEM, tiene la palabra el 

Portavoz Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Creim que el ConseIler i nosaltres feim un esfore;: nota

ble per entendre'ns i escoltar tot el que deim. Anem per parts, 
certament a nivell d'Estat Espanyol tota la legislació és com
plexa sobre aquest tema, pero nosaltres creim que s'ha de 
ser arriscat, Sr. ConseIler, i voste ho és a vegades, i aixo ens 
agrada, la veritat, o m'agrada, a segons qui per ventura no 
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tant, pero la qüestió és que aquest aniscament ha d'anar tam
bé cap a altres temes deIs que voste ha plantejat ara. 

Efectivament vaig anar per la Conselleria a demanar le
gislació, fins i tot a veure aspectes tecnics i de ver que nosal
tres estam conven¡;;uts que no hi ha il·legalitat. A més, si n'hi 
hagués, jo m'estim més que en lloc de dir-ho els tecnics de 
la Conselleria o el Conseller d'Hisenda ho diguessin els tri
bunals pertinents, per aixo hi ha serie de tribunals a l'Estat 
Espanyol per veure si feim o no feim il·legalitats. Jo ho dic 
perque voste al final ha ha dit bé, ha dit pensam que hi ha 
possible il·legalitat, els tecnics, pero tot d'una aixo es il·le
gal, i aixo a vegades m'esgarrifa perq ue les il·legalitats a ve
gades són molt relatives i en conseqüencia s'ha de veure pri
mer que dirien els jutges. 

Per tant, nosaltres creim que s'ha de ser molt més arris
cat, pero li donaré dos arguments de tipus polític i també 
una mica jurídics, i són que als departaments del litoral de 
l'Estat Frances, a tots, els de molt !luny també, tenen una 
figura impositiva molt semblant a la que nosaltres plante
jam al punt primer, és a dir, gravilInens damunt obres de 
nova construcció en els municipis turÍstics amb exclusió del 
recinte urba tradicional i es parteix del que són els plans d'or
denació a nivell local o a nivell departamental a I'Estat 
Frances. 

Per tant, nosaltres creim que si a I'Estat Frances aixo 
ha estat viable, aquí creim que també ha éso Que hi por ha
ver col·lisió amb la Llei d'Hisendes Locals? Ho veurem, la 
Llei d'Hisendes Locals encara no és absolutament clarifica
da i a més arnés, ho veuríem, pero per altra banda, Sr. Con
seller, nosaItres tenim una concepció municipalista, pero no 
que el municipalisme es mengi les Comunitats Autonomes, 
cosa que és molt perillos a en aquests moments a I'Estat Es
panyol i que creim qJe el Govern d'aquesta Comunitat n'hau
ria de prendre nota amb una ofensiva, perque si queim en 
els municipalismes que es mengen les Comunitats Autono c 

mes, podem tancar definitivament. Aquest és un deIs perills 
que hi ha ara a l'Estat Espanyol i per tant jo no donaria 
de cap manera una argumentació política en funció de re
gim local, sinó en funció de millorar els sastres autollomics, 
i crec que aixo hauria de ser l'objectiu d'aquest Govern. 

I per altra banda, clarificar també que al segon punt, 
que voste així mateix el veu més viable i crec que almanco 
no ha argumentat tan en contra, quan deim increment de 
valor obtingut pels allotjaments turístics hotelers i extraho
telers no parlam de terrenys, maldament també siguin assen
tats damullt un terreny, és a dir, la consideració de la mate
ria terreny no és valida en aquest cas, perque nosaItres parlam 
del negoci turístic i en conseqüencia, si bé seria una figura 
recaptatoria per ventura una mica inferior al que aItres im
posts, com el turístic, significarien per a la caixa comptable 
de cada dia, és evident que no és mou dins uns terrenys de 
Llei del Sol, sinó més bé cap a altres expectatives que jo crec 
que són molts més reals i impositivament més importants. 

Per tant, nosaltres, dins els dubtes que creim que és rao
nable que tengui l'equip d'Hisenda, que creim que és raona
ble que tenguem tots, pensam que plantejat tal com ho plan
tejam, com a gravamens, precisament no tenen greus 
problemes d'il·legalitat o almanco no ens ha sembla d'entra
da. Per altra banda, la Hisenda de l'Estat demostra dia a 
dia en totes les sentencies que hi ha malta variació segons 
les conjuntures i segons els jutges, els tribunals, etc.; alesho
res creim que és un terreny en el qual es pot ser perfecta-

ment arriscat, si es desitja. 

(La Sra. Vice-presidenta Primera s'absenta de la sala, i 
el Sr. Vice-president Segon presideix el debat). 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. El Sr. Conseller té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Ale
xandre Forcades i Joan): 

Sr. Sena, jo concord amb la seva filosofia política, pero 
he de concretar el que segueix: Primer, crec que sí, crec que 
realment hi ha hagut .... pero li vull dir que pens que aquests 
dos gravamens -concepte diguem literari, perque són 
tributs- són il·legals, i Ii ha dic amb la modestia que nos a
latres també hem caigut en aquesta trampa, he volgut dir 
d'eficilcia recaptatoria quan hi havia un distinguo, tots dos 
són il·legals. 

La legislació de I'Estat s'ac\areix amb aquesta sentencia 
que he esmentat, i aleshores aquí hi ha un caramull de figu
res impositives possibles, legals, pero aquestes no ha són, i 
en conseqüencia li die que són il·legals pensant en I'antiga 
lIei, en la nova lIei i pensant amb un criteri de «in medio 
virtus», ni contra e1s municipis ni a favor deis municipis, cree 
que realment nosaltres tenim una constitució fiscal que ens 
la dóna el nostre Estatut, pero hem de lIegir l'Estatut i per 
desgracia l'Estatut parla de materies. Si I'Estatut, concreta
ment a l'article 57, parlas de fet imponible c-0m en parla el 
6.2 de la LOFCA i no parlas de materies com en parla el 
6.3 de la LOFCA, aixo no seria il·legal, pero l'Estatut en 
aquest moment ens marca una distinció concordant exacta
ment amb la LOFCA i diu quant a I'Estat no hi pot haver 
concurrencia de fets imponibles, i tenim el Tribunal que es 
va obrint, sentencia de man; del 87. Pel que fa al tema di
guem de taxes i tributs municipals o fiscalia municipal, par
Ia de materies i aleshores ens tanca i ens ha tancat definiti
vament en el sentit que seria molt difícil cercar figures 
tributaries que entrassin dins el cap municipal a la nova Llei 
d'Hisendes Locals. 

Gracies. 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Consller. Srs. Portaveus que volen intervenir? 
El Sr. Ricci del Grup MIXT té la paraula. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Sena, una vegada més estam totalment d'acord amb 

coste en I'intenció. Que més voldríem nosaltres que poder 
crear una suficient finan<;:ació sense necessitat de demanar 
caritat enlloc i tenir la possibilitat d'autogovernar-nos? Pero 
aquest, pel que veig, no és el desig d'alguns membres d'aques
ta Cambra, tal vegada, pero anem per parts. 

Vertaderament nosaltres no estam massa d'acord amb la 
primera parla de la Proposició no de L1ei que voste presen
ta, o més ben dit, no hi estam d'acord. Crear un gravamen 
sobre una línia de possibles construccions on vertaderament 
el Cladera 2 ja manca un gravamen a les feines que puguin 
fer a partir d'ara, que fas molts pocs dies hern vist com aques
ta !Iei provoca automaticament un cost del doble per cent 
al cost del terreny amb possibilitats d'edificació; que arnés 
arnés, com voste sap, aquest matí jo reclamava al Sr. Con
seller de Turisme, el Sr. Cladera, una actuació més dinamica 
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i més for<;ada q uant a les qualitats, que crec que vertadera
ment són molt deficients. Si vertaderament duim a terme to
tes aquestes línies cree que realment a<;o ja és un gravamen 
molt fort, i no m'importa ni molt manco que sigui molt fon, 
perque crec que vertaderament és una solució de salvaguar
da del nostre futur polític, economic i de resultats socials, 
arnés més, perque hi ha resultats socials quan defensam al
guna cosa que tengui futur, i el Cladera 2 per a mi és de 
futur i seran de futur les inspeccions que facin possibles unes 
qualitats obligades que avui no hi són. 

Per tant, sincerament no pensavem defensar la seva pri
mera proposta i crem que ja va prou canegar. Amb la sego
na, sí que estam totalment d'acord amb voste, perque tor
nam al tema deis terrenys; avui quan s'edifica un hotel a una 
zona determinada o uns apartaments turístics, la realitat és 
que el cost del terreny es dobla i indiscutiblement el cadastre 
és mal aplicat avui en dia, perque per ser vertaderament just 
hauria de rebaixar el cost deIs terrenys anteriors, els que pu
guin restar, ja que tenen la meitat de valor que tenien abans. 
No volem ni molt manco que es rebaixin, no hi ha cap ne
cessitat del tema, perque si no, no estaria d'acord amb el que 
he dit al principi, pero sí és veritat que hi ha una diferencia 
important per un dia de diferencia de presentar o no presen
tar uns plans d'edificació, com voste sap molt bé. 

Per tant, estam totalment d'acord amb voste com no per 
salvar un greuge comparatiu d'uns senyors que amb un dia 
de diferencia troben el seu terreny valorat el doble o a la mei
tat, segons el cas o com es miri. La seva explicació ens ha 
agradat for<;a, soIs voldria dir que no estic d'acord en una 
cosa i és quan voste ha dit que aquestes ajudes cap al finan
<;ament del Govern podrien anar a la rehabilitació deIs sec
tors hotelers. Permeti que digui que per a mi és una incohe
rencia quan primer vos te parla deis sectors marginats i de 
les borses de pobresa i que després, per una altra banda, diu 
que tornin alla mateix. La real ita! és que a<;o és un proble
ma de govern o si tan vol fins i tat de Parlament quan faci 
les seves esmenes deIs projectes que es presentin aquí, pero 
la cosa és conjunta, l'important és que necessitam més fi
nan<;ació i no ens la donen i pel que veig, Sr. Serra, ni ens 
la donaran, aquest és el vertader drama. 

Jo estic d'acord amb el Sr. Forcades que hem de buscar 
i hem de tenir imaginació, hem de fer pressions, hem de fer 
tot el que sigui possible per sortir del pas. 20.000 milions 
són vertaderament una miseria si comparam relativament amb 
les altres Autonomies que hi ha avui a Espanya, no podem 
tirar endavant, les borses de pobresa que voste diu augmen
taran cada dia segurament, perque el que facem, sigui el que 
sigui, no bastara segurament per cobrir aquestes deficiencies 
socials que hi ha avui en dia. Ara bé, després de sentir el 
Sr. Forcades, el que crec que no podem fer és votar una cosa 
que sigui il·legal. Jo no entenc fins a quin punt pugui ser 
il·legal, el que no pur fer és que si el Sr. Forcades, responsa
ble, s'atreveix a dir aquí que és una il·legalitat, jo no puc 
votar el que ell diu que és il·legal, primer m'han de demos
trar que no ho és i si no ho és, vot a favor de voste, pero 
avui tenc els meus inconvenients per votar una cosa que li 
as segur i vull que em cregui tenia projectat valorar. 

La veritat, Sr. Serra, és que ens tornam enfrontar una 
vegada més amb l'Estatut, aquest és el tema que vulguem 
o no, encara que sigui com a fet historie, hem de reclamar 
la seva recopilació i hem de reclamar al qui pertoqui que voti 
les nostres possibilitats. 

Gracie~. Sr. President. 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 

Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Nosaltres no podem donar suport a aquesta Proposició 

no de Llei, fonamentalment, entre altres coses, perque creim 
que tecnicament no és ben estructurada. Per una altra ban
da, també hem de dir que avui matí el Conseller de Turisme 
ha explicat, a la compareixen<;a del Debat de Pressuposts, 
que s'estudia I'impost turístic i que hi ha dificultats per con
cebre com ha de ser aquest impost turístic i per tant deixem 
que el Govern faci la feina corresponent. 

Entrant ja dins el concepte de la Proposició no de Llei, 
aquÍ és pro posa que es crei"n dos imposts nous, un d'obres 
de nova construcció a municipis turÍstics amb exdusió del 
recinte urba tradicional i I'altre un gravamen sobre I'incre
ment del valor obtengut pels allotjaments turístics. He dit 
que tecnicament no arriben al -nivell necessari i intentaré 
demostrar -ho. 

En primer lloc jo em vull sumar al que ha dit el Conse
ller que ¡'Estatut d'Autonomia, malauradament, diu a I'arti
cIL- 57.1 ..:¡ue només podem establir tributs sempre que el fet 
impolllble no sigui ja gravat per un tribut de l'Estat, que és 
una reproducció de I'artide 6.2 de la LOFCA, i hi ha dubtes 
mol! serios os que tant el primer com el segon impost que 
vostes pro posen no siguin ja gravats per l'Estat, perque les 
obres de nova construcció als municipis turístics ja tenen el 
seu gravamen corresponent, pero a part d'aixo encara hi ha 
més problemes. 

En -primer lloc, dins un municipi turístic hi ha obres LJue 
són turístiques i obres que no ho són, hi ha polígOIl~ lIldus
trials, hi ha vive lides de protecció oficial. Hem de gravar tot 
aixo o hem de separar uns tipus d'obres deIs altres? Respecte 
a l'ambit espacial, tot impost, tot gravamen ha de definir da
rament quin és el seu ambit espacial i naturalment el seu am
bit temporal. Com feim la retxa a Palma, sen se anar més 
enfora, entre el nudi tradicional i allo que no és el nudi tra
dicional? No Jlodríem crear greuges comparatius molt im
portants? Aleshores jo, per ser breu, venc a dir que no in-

. tervendré massa me~, pero jo pens que no es po! envestir 
la creació d'un impost amb una Proposició no de Llei di
ríem tan poc estructurada. 

Repecte del segon també ens trobam amb dificultats qua
si insalvables. Aquí parla de I'increment del valor obtingut. 
De quin valor parlen, vostes aquí? Nosaltres tenim un valor 
afegit, tenim un valor patrimonial, jo supos que es deu refe
rir al valor patrimonial, pero no n'estic segur, i aquest valor 
patrimonial també s'ha gravat, s'ha gravat amb l'impost de 
la renda i I'impost del patrimonio Aleshores, també, com s'ha 
d'establir l'increment d'aquest valor patrimonial? Quan? La 
Llei de la Renda de les Persones Físiques de l'any 1978 diu 
que «els increments i les disminucions patrimonials gravats 
són variacions al valor del patrimoni del subjecte passiu que 
es posin de manifest en ocasió de qualsevol alteració de la 
seva composició», és a dir, hi ha d'haver una venda, hi ha 
d'haver una permuta, hi ha d'haver qualque cosa, perque, 
com es determina l'increment del valor d'un patrimoni? Si 
no hi ha aixo, és impossible de determinar. 
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. 
Aquest és un inconvenient evidentment molt gros; per 

tant, nosaltres, per aquestes raons, no podem donar suport 
a aquesta Proposició no de Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pe! Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu 

Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gr;kies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquest Parlament té pendent la remissió per part del 

Govern d'un projecte, d'un document que es debatra i si fa 
al cas s'aprovaran les resolucions oportunes sobre les alter
natives de finan¡;:ament que la Comunitat Autonoma té com 
a principal o primer instrument per establir una fiscalitat. 

Crec que aquest és el camí correcte per establir la fisca
litat, perque la introducció de figures impositives noves ha 
de ser producte d'una reflexió, una reflexió que necessaria
ment ha de passar a través d'aquesta Cambra i per descomptat 
d'una profundització enel tema molt més enlla del que su
posa una simple Proposició no de Llei per implantar unes 
figures impositives sobre uns temes que, tal com ha ha dit 
el Conseller, per un costat resquillen determinades figures im
positives. 

Per tant, nosaltres entenem que aquesta Proposició en 
primer lloc no és oportuna. Tenim, efectivament, pendent 
d'aprovació la Llei de Finan¡;:ament de les Hisendes locals, 
que d'alguna manera vendra a establir un marc i entre aquest 
marc i el de la fiscalitat estatal es podra moure el marc de 
la fiscalitat propia de les Comunitats Autonomes, per un cos
tat. O'altra banda, no em vull pronunciar sobre el tema de 
la il·legalitat o legalitat de les figures proposades, pero pos
siblement podem invadir o resquillar objectes imponibles con
templats per altres figures impositives. 

En conseqüencia i en definitiva, nosaltres, per resumir 
d'una manera molt rapida la posició del nostre Grup, ente
nem que si bé aquesta Comunitat Autonoma ja ha establert, 
ha posat en marxa la seva parafiscalitat d'una manera relati
vament satisfactoria, en el sentit que ja produeix una apor
tació a nivel! d'ingressos d'aquesta Comunitat Autonoma a 
través de la Llei de Taxes i les taxes creades, realment consi
derable, que la implantació d'una fiscalitat ha de ser pro
ducte d'una reflexió més profunda i, sobretot, ha de sortir 
a iniciativa, almenys amb l'anuencia del propi Govern, per
que si aquesta Cambra decidia que s'implantassin unes figu
res fiscals, unes figures impositives contra l'opinió del Go
vern, el Govern o no les posaria o les posaria a posta 
málament perque no fos possible la seva recaptació. Vull dir 
que en aquest tema no podem imposar la voluntat de la Cam
bra sen se tenir en compte la voluntat del Govern, és a dir, 
som tots, és el Debat de Finan9ament el que ha de produir 
unes concIusions, és el Debat d'alternatives de finan¡;:ament 
el que ha de configurar eventuals figures impositives, i jo crec 
que aquest camí més pausat, més tranquil, més de reflexió 
col·lectiva, és el camí adequat. 

En conseqüencia, el nostre Grup Parlamentari s'oposa
ra a la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS

TA, té la paraula el Sr. ]osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
És ver, i ho hem de dir així que la intenció de la Propo

sició no de Llei és una bona intenció i cau obviament dins 
la voluntat d'aquesta Cambra de cercar la manera d'obtenir 
noves fonts d'ingressos per a la Comunitat Autonoma. No
ves fonts, evidentment, que no siguin només una mera rei
vindicació victimista, sinó que ens duguin a aquella tan par
lada corresponsabilitat fiscal que ningú gairebé, i dic ningú 
en sentit molt general, no només la Comunitat Autonoma, 
ningú gairegé no sap com posar-la en marxa. 

És un tema difícil, el tema de la corresponsabilitat fis
cal, i creim que és com a mínim agosarat via una Proposició 
no de L1ei que es demani al Govern que en sis mesos crel 
dos imposts, evidentment que prepari un projecte de llei per 
crear dos imposts; creim que, com a mínim, és agosarat. 

La creació d'aquests dos gravamens, només per entrar 
un poquet en com són o quina és la pro posta que fa el PSM
EEM, el primer de tots en la nostra opinió és molt proper 
del que és un impost municipal. A les noves construccions 
s'hi carrega en aquest moment una taxa, la taxa de llicencia 
de construcció, i un impost, que és la contribució urbana. 
Ficar-se en un impost sobre la construcció, no veim gairebé 
quina és aquesta figura impositiva, la claredat d'aquesta fi
gura impositiva, si no és o bé contribució urbana o bé l'im
post municipal de la construcció, que és el permís, la taxa 
de construcció. 

El segon encara el trobam molt més complicat, perque 
no entenem i ens agradaria que el Sr. Serra ho explicás, si 
pot ser, que és I'increment del valor obtengut pels allotja
ments turístics. No sabem si és un valor de venda -aixo cau
ria dins un impost de plus-values-, un increment de valor 
cad astral, que si es ven també cauria dins imposts de plus
values i, si no, podria caure dins la contribució urbana o 
bé dins imposts de patrimoni; un increment del valor d'ex
plotació, que no sabem gairebé com es menja, pero que evi
dentment seria un gravamen supletori sobre beneficis, que 
aquest es podria muntar, o un increment d'urbana. 

Realment aquest increment sobre el valor obtengut pels 
aJlotjaments turístics, la veritat és que és absolutament in
concret i que no veim manera de poder dir quin tipus d'im
post és, i tecnicament, la veritat és que un impost ha de ser 
molt concret tant en la seva formulació, tant en I'ambit per
sonal o material deis qui afecta com en l'ambit territorial 
del subjecte. 

Jo crec que fent un exercici ampli de bones intencions, 
com feia el Conseller, el maxim que podríem dir és que aquest 
impost cauria clarament dins l'ambit actual municipal i bas
tant més dins I'ambit de la futura llei. Pero agafo la paraula 
del Sr. Quetglas, perque crec que és el tema important. Fa 
aproximadament deu mesos el Parlament va aprovar una Pro
posició al Oebat de l'Estat de la Comunitat que deia que 
el Govern elaborara i presentara en el termini de vuit mesos 
-mai no recorden els terminis- un estudi financer sobre 
noves fonts de finan¡;:ació. Han passat deu mesas i, 'senyors 
del Govern, els hem de donar la culpa de les coses a vos tes, 
primer perque és normal i segon perque la tenen. És nor
mal, perque l'Oposició ha de culpar el Govern de les coses 
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que no es fan, i la tenen perque vostes no les fan. Si vOStf~s 

fa dos mesos, quan era la seva obligació, haguessin presen
tat aquest estudi que el Sr. Forcades diu que té per comen
<;ar a debatre i a estudiar, el Sr. Sena no s'hagués hagut d'in
ventar, després de mol tes visites a la Conselleria, uns possibles 
estudis, j a mi no m'estranya que el segon gravamen, si ha 
anat per la Conselleria, Ji hagi sortit així, no m'estranya gens, 
la veritat és que si vostes ho haguessin presentat avui no de
batríem aixó i tal vegada debatríem seriosament totes les pro
postes legals i reals que feia la Conselleria. Per tant, senyors 
del Govern, vostes tenen la culpa que aquesta Proposició res
quilli la il·legalitat i evidentment de no haver presentat aquest 
projecte, amb dos mesos de retardo A mi, del desembre a ara 
em surten onze mesas; el Debat de la Comunitat de l'any 
88 es va fer durant el segon període de Sessions, de tates 
maneres s'ha complit el termini. Falten dos dies? No pot ser 
mai, a més jo veig que el tenen fins i tot editat, resulta que 
l'haguessin pogut presentar i no fer, Sr. Conseller, l'enarme 
i bella exposició que ha fet i que sense aquest estudi de 1.000 
pagines era impossible de seguir. 

Per tant, senyors del Govern, presentin aquest estudi com 
més prest millar, debatrem seriosament la possibilitat d'obte
nir nous ingressos i estudiarem també seriosament la corres
ponsabilitat fiscal. 1, Sr. Serra, la veritat, si el Govern pro
met que el mes que ve, quan hagim acabat els pressuposts, 
en definitiva, presentara .aquest estudi, jo crec que conven
dria que retiras aquesta Proposició. 

Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Només per una petita matisació. Si no record malament, 

aquest es tu di ve en funció del Debat de Finan<;ament que 
hi va haver en aquesta Comunitat Autónoma, i el termini 
acaba a finals de desembre. 

Gracies. 

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

el seu Portaveu. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracies, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Yo la verdad es que no recuerdo si fue en el Debate de 

Financiación o en Debate del Estado de la Comunidad, sin
ceramente creo también que fue en el Debate de Financia
ción que eso se acordó, pero yo sobre todo quería decir al
guna obviedad puesto que la verdad es que la crítica a las 
condiciones técnicas y jurídicas de la propuesta que nos hace 
el Sr. Sena, crítica que de alguna forma teníamos también 
preparada, basada en el artículo 6.3 de la lDFCA, recogido 
en el 57.3 de alguna manera en nuestro Estatuto de Autono
mía en términos muy similares, la verdad es que de la lectu
ra, como digo, de ese artículo parece bastante clara la ilega.
lidad de la propuesta que nos hace el Sr. Serra, pero por 
otro lado digo que a se ha debatido bastante y se han citado 

bastantes de los errares técnicos de construcción de esta Pn 
posición no de Ley, aunque probablemente todavía se hCl 
dejado alguno, porque resulta verdaderamente curioso qL 
se cree un gravamen sobre las obras de nueva construcció 
en los municipios turísticos con exclusión del casco urban 
tradicional, ya ha señalado el Sr. Pascual la dificultad de e: 
cluir el casco urbano trCldicional, pero yo quería señalar otl 
cosa previa, que es que se grava sobre las oblas de nue\ 
construcción en los municipios, cualquier tipo de obra qL 
sea, a mí me parece completamente alejado de cualquier pn 
tensión de hacer un verdaclero gravamen turístico. 

En definitiva, tanto el primero como el segundo, qu 
yo interpreto claramente como la intención de gravar o el 
sobregravar una plusvalía pura y simplemente, por consiguier 
te son dos impuestos urbanísticos y no turísticos, yo querí 
decir una obviedad, y es que no somos partidarios de le 
impuestos y yo creo que nadie en esta Cámara es partidari 
de impuestos; los impuestos son un mal en algún caso nec( 
sario, en algún caso diría imprescindible, pero que desde lueg 
nunca y bajo ningún concepto les podemos atribuir banda 
alguna. 

Por consiguiente, partiendo de esta base de que no se 
mas partidarios cle los impuestos, yo quisiera decirle que e 
el tema turístico es todavía mucho más delicado el tratamient 
de los impuestos. Esta Cámara y desde luego el Gobiern 
han emprendido un camino en el que hemos tenido o h{ 
mas llegado a un punto de encuentro y de acuerdo mucha 
veces, que es el de la elevación de la calidad turística, de I 
calidad de las construcciones, de la calidad de la oferta tL 
rística y de la calidad del hecho turístico en sí y de los turü 
tas que tenemos que recibir. Yo también quería citar al Cor 
seller de Turismo, que ya han citado hoy otros Portavoce~ 
porque esta mañana nos decía que una cuestión important 
y básica para el Gobierno, y yo creo que eso de alguna fOl 
ma lo suscribiríamos tocios, es que si es necesario el impue~ 
to turístico, si no queda más remedio que llegar al impuest, 
turístico, partiendo como digo de la obviedad que un im 
puesto «per se» no es una cosa buena, no es deseable, par 
ser más preciso, si tenemos que llegar a eso tenemos que pro 
curar que el impuesto haga poco daño, y en el sentido d{ 
impuesto con poco claño, del impuesto no agresivo, el Con 
seller nos ofrecía una posible solución en estudio que yo cre' 
que nos pareció razonable a todos, puesto que nadie la dis 
cutió o nadie la contradijo y, como digo, esta misma tard 
se han referido a ella diversos portavoces. 

Yo creo, por consiguiente, que esta Proposición no d· 
Ley, independientemente de sus errores técnicos puestos yo 
suficientemente de manifiesto, tiene un error conceptual bá 
sico y es que pretende un impuesto no deseable ni desead< 
por esta Cámara y desde luego, en todo caso, ni deseabl, 
ni deseado por nuestro Grupo. No votaremos, por consiguien 
te, a favor de estas proposiciones que hace el Grupo de 
PSM-EEM. 

Nada más; muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENTE: 
Sí, Sr. Serra. Té la paraula per cinc minuts. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí senyor i realment, si bé crec que el debat és impar 

tant i dens, la veritat és que no pensavem que duras tan 
i ara sí que veim, és la segona vegada que parlam d'aques, 
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tema, que la tercera guanyarem, n'estic quasi segur, perque 
realment avui tothom ha tret ja gairebé tot el que podia treure 
sobre aquest tema. 

Il·legalitat? S'ha de veure; un Parlament no pot dir mai 
que una cosa és il·legal tan alegrement com ho han dit una 
serie de portaveus. Segona qüestió, el Decret Cladera 2 ha 
fixat qualque tipus de gravamen, com ha dit el Grup MIXT? 
Fals, aixo de cap de les maneres. Hi ha necessitat a Balears 
de rehabilitació urbana de les estructures hoteleres deis anys 
50-60? Sí, i és clar que si no intervé l'Administració Pública 
no hi haura manera de solventar-ho i, en conseqüencia, fan 
falta doblers. Tecnicament? Tecnicament, Sr. Pascual, nosal
tres creim que havíem de dur aquí una Proposició no de Llei, 
perque després sera el Govern qui precisara a la lIei, és a 
dir, els tecnics del Govern, ens agradin més o menys, no és 
el tema que ens ocupa, són els qui haurien de precisar les 
qüestions, nosaltres aquí duim una Proposició no de Llei que 
és un mandat, un mandat suposam que ben rebut en cas de 
casos pel Govern, pero que de fet és el Govern que després 
ha de fer I'estudi i ha de dur la IIei. El que no faríem de 
cap manera és fer la llei el Parlament, perque per aixo ereim 
que aquests temes tan importants i que necessiten tanta pre
cisió -d'acord, Sr. AIfonso- és el Govern que els ha de fer. 

Retxes de demarcació deis recintes urbans tradicionals, 
etc., ete.? Mare santa!, aquí cada dia que hi ha una IIei o 
un tema hi ha retxetes i un parell de metres per amunt, un 
pareIl de metres per avall, fan que ens trobem amb sorpreses 
impressionants i a vegades impresentables; ho dic perque aixo 
de les retxes del recinte urba no és un tema que debatem 
avui, pero tenguem en compte que retxes se'n poder fer i de 
moltes maneres. 

Sr. Quetglas del CDS, l'oportunitat d'aquest tema és cla
ra. Som a punt de debatre el pressupost del 89, ja m'explica
ra vos te com podem aconseguir, si tenim visió d'autogovern, 
no visió centralista, si tenim visió d'autogovern com es pot 
aconseguir que hi hagi recursos en aquesta Comunitat per 
fer inversions dins el 89. Basant-nos en la Llei d'Hisendes 
de Regim Local i en els estudis que pugui dur el Govern en 
aquest Parlament per debatre, el que passarem sera un an)' 
més de debat sobre aquestes qüestions. Es pot diferir amb 
el PSM-EEM en I'objectiu d'aquest tema, en les visions, pero 
no es pot dir que sigui inoportú, perque és ara que hem 
d'anar als pressuposts, és a dir, que ens podem trobar que 
a Balears només hi hagi un recurs real per poder fer inver
sions el 89 que considerem necessaries, que és el deute pú
blic; per tant ja m'explicaran tots vos tes com abordam aquest 
tema. 

Gracies, Sr. Alfonso, perque almanco ens atribueix bona 
intenció. Certament pensam que la inteneió és positiva, pero 
li vull aclarir que efeetivament l'impost era sobre beneficis, 
i per aixo hem dit que segur que era legal, perque l'impost 
que deiem era turístie i sobre benefieis. Les visites a la Con
selIeria d'Hisenda, si bé evidentment tenim costum de tenir 
bones relacions personals, eren visites tecniques, no voldria 
que ningú pensas que anavem a demanar un ajut polític per 
a aquest tipus de plantejament. Va ser al marge del Conse
lIer, ens va saber greu que el Conseller després no ho sabés, 
pero en fi, eren visites merament tecniques. 

Sr. González i Ortea, efectivament un impost és urba
nístic, i l'altre és sobre activitat turística, ha de quedar clar 
que nosaltres creim que l'urbanisme a Balears pot ser objec
te de gravamen com ho és, ho he dit abans, als departaments 

litoraIs de l'Estat Frances i per altra banda tenguen en compte 
una cosa molt clara: aixo és una Proposició no de Llei, no 
és una lIei, els aspectes tecnics demanavem que els fes el 
Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Per que demana la paraula, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, ~r. President. Perque s'havia produil una qüestió in

cidental, l'he demanada, el Sr. President ha dit que ja havia 
donat la paraula al Grup AP-PL i no me l'ha donat a mi 
per la qüestió incidental, res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, el que ha dit el Vice-president no obri una 

qüestió incidental, ha contestat senzillament a una cosa que 
voste havia dit a criteri d'aquesta Presidencia que ordena els 
debats. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Jo ti volia dir que jo li vull contestar 

exactament sobre el que ha dit el Vice-president, és a dir, no 
sobre una altra cosa, exactament sobre el mateix tema, ni una 
paraula més. 

-
EL -SR. PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia ti pot donar la paraula, pero no per 
qüestió incidental, sinó perque voste contesti i aclarim, pero 
el que ha dit el Sr. Vice-president del Govern no obri qües
tió incidental i voste ho sap tant com jo, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Li agraesc, Sr. President, que em do ni la paraula. No

més vull aclarir al Sr. Vice-president del Govern que aquesta 
resolució es va prendre dia 6 de novembre del 1987 i la hi 
lIegiré: «El Govern de la Comunitat Autonoma elaborara i 
remetra al Parlament en el termini maxim de vuit mesos un 
estudi financer de les fonts d'obtenció de nous ingressos per 
a la Comunitat Autonoma». En aquest moment fa un any, 
com jo havia dit, quatre mesos més de la seva obligació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. 
Passam, ido, a la votació, si el Sr. Serra no retira la Pro

posició. No la retira; passam a la votació d'aquesta Proposi
ció no de Llei. 

Per que em demana la paraula, ara, Sr. Ricci? 

EL SR. RlCCI 1 FEBRER: 
Qüestió d'ordre. Li pregaria que votassim els dos punts 

per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es fara així com voste diu. 
Sr. Secretari Primer de la Cambra, vol llegir I'apartat 

primer per poder sotmetre a votació per separat? 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«I.-Cre! un gravamen sobre les obres de nova construc

ció en els municipis turístics amb exclusió del reeinte urba 
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tradicional» . 

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

la Proposició no de Llei que acabam de debatre, es volen 
posar drets? Moltes gnkies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

55. No hi ha abstencions. Queda, ido, denegat aquest punt 
que acabam de sotmetre a votació, i passam al punt segon. 
Sr. Secretari, vol procedir a lIegir aquest punt segon? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«2.-Fixi un gravamen damunt l'increment de valor ob

tingut pels allotjaments turístics hotelers i extrahotelers». 

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

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

drets? Moltes gracies. 
Sr. Diputat que s'absten, es vol posar dret? Moltes 

gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

54. Abstencions, 1. 
Queda, ido, també rebutjat aquest punt segon que aca

bam de sotmetre a votació . . 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu minuts. 

II) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomen¡;a la Sessió. 
Passant al punt II de l'Ordre del Dia, que és el debat 

del Dictamen de la Comissió d'Ordenació Territorial sobre 
el Projecte de Llei de Camps de Golf, registrat amb el n? 
783/87, aquesta Presidencia voldria fer una observació pre
via als Srs. Diputats demanant que tot el temps del debat 
procurin mantenir-se al seu escó, perque si no sera un con
cert de timbre que no conduira a res, perque sera entrar i 
sortir, o sigui procurar, ja que les votacions seran molt se
guides, mantenir-nos tot el temps asseguts manco quan ha
gim de votar. 

Comen¡;ant el debat, abans d'entrar a ['articulat hi ha 
l'esmena n? 1 del Grup Parlamentari CDS, que demana in
corporar un nou primer article. Per defensar aquesta esme
na té la paraula, per part del Grup Parlamentari CDS, el 
Portaveu Sr. Francesc Quetgl.as. 

El Sr. Secretari Sega n prócedira a fer lectura de I'esme
na del Grup Parlamentari CDS. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«Article O: De conformitat amb el que es preveu a l'ar

ticle 6 de la Llei d'Ordenació Territorial, el Govern de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears remetra al Parlament 
un pla director sectorial de Camps de Golf, que responent 
als criteris de les Directrius d'Ordenació Territorial els pro
grami de manera escaient dins el territori de la Comunitat. 
La tramitació, una vegada aprovat aquest pla, es fara d'acord 
amb el procediment previst en aquesta llei». 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
«Els camps de golf incideixen positivament sobre la qua

litat del turisme, és a dir, que la seva existencia fa que ven
gui un turisme per una part més ric i més culte i per altra 
menys estacional, ja que pel fet de tenir més independencia 
deIs horaris de trebalI i perque té un major component de 
jubilats, no es redueix a la temporada d'estiu. Tot aixo té 
una incidencia positiva en els aspectes economic i ambien
tal, ja que aquest tipus sol ser més respectuós amb la natura 
que el que arriba a onades a l'estiu. 

Aquests avantatges, pero, en poden veure contrapesats 
amb els següents inconvenients: A l'ambit deIs camps de golf, 
l'ús de grans quantitats d'aigua; han de mantenir una gespa 
propia de pai'sos freds i humits, que en el nostre clima, en 
que l'evotranspiració potencial sol ser molt superior a la pre
cipitació, soIs es pot aconseguir a for¡;a de recs constants i 
abundosos --recordem que l'aigua és un deIs recursos limi
tants més importants- per determinar la capacitat d'acolli
da del nostre territorio 

Un aspecte de gran importancia economica té relació 
amb I'evolueió de l'oferta de camps de golf del futuro Creim 
que una política poc restrictiva en relació amb la concessió 
de camps de golf en pot posar en peri!l el futur per una for
ta competencia entre si, de la mateixa manera que I'excés 
d'oferta deIs establiments d'allotjament ha produi't una deva
luació deIs preus. Per tant, és imprescindible estudiar la de
manda potencial abans de donar permisos sense límits». 

Acabo de Ilegir, Sres. i Srs. Diputats, les conclusions del 
Llibre Blane· de Turisme, editat per la Conselleria de Turisme 
amb col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears. 

Aquesta !Iei, nosaltres ja ho varem exposar al debat de 
totalitat, és una llei que ve molt mancada d'estudis, molt man
cada de justificació de la seva existencia. Jo crec que fer 
aquesta llei sense tenir en compte els estudis previs pot ser 
una inconsciencia, pero aprovar aquesta lIei amb aquestes 
conclusions del mateix Llibre Blane de Turisme, pot consti
tllir ,cm cluhte una v<:' rtacler<l I('merit<lt 

El Llibre Blane de Turisme, editat per la Conselleria de 
Turisme amb el suport científic que suposa I'aportació de la 
Universitat de les Illes Balears, fa una cridada d'atenció al 
que pot significar ab ri r una oferta sense Iimits, sense con
trol, sense una planü'icació ense un pla previ, de camps de 
golf. Temes C0111 la qüesli6 de I'aigua, lemes com la limila
ció territorial , aconsellen - i el Llibre Blane aixi ho diu de 
manera explícita- tenir una gran precaució davant el que 
pot ser una oferta sense limitació, una oferta sense respon
dre a un pla. 

Aquest és, en definitiva, el sentit de la nostra es mena, 
la necesitat de sotmetre tota l'activitat deIs camps de golf, 
de l'oferta de camps de golf a una planificació que ve deter
minada més per un imperatiu legal, que és la Llei d'Ordena
ció del Territori, les Directrius de la qual aquest Parlament 
no deixa de reclamar al Govern de la Comunitat Autonoma, 
perque les remeti . Per tant, el que nosalt res plantejam és un 
campas d'espera a I'espera de les Directrius d'Ordenació del 
Territori, a I'espera d'un pla territorial que emani d'aquestes 
Directrius i després podríem entrar perfectament a articular 
un sistema d'estimular I'oferta de camps de golf, si és que, 
derivada d'aquestes Directrius d'Ordenació del Territori, es 
considera necessaria i amb les precaucions i els límits que 
les mateixes Directrius haurien d'establir. 

ti 

I .. 
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Nosaltres ens varem oposar també a la totalitat de la 
Jlei, perque entenem que aquesta llei té una gran manca de 
re pecte a les competencies municipals en materies de plane
jamenL, en materia d'ordenació del seu territorio Es cert que 
['interes socia! en qualesvol cas venddt informat per l'ajunta-
ment corresponent, com és imperatiu, pero no és menys cert 
que I'ajuntament veu burlada la seva competencia indeclina
ble, la seva competencia exclusiva i la seva competencia en 
materia de planejar el seu propi territori i determinar a tra
vés deis instruments de planejament normals el nivell, la ubi
cació, la quantitat i en definitiva el pronunciament sobre 
'quan, com i on vol desenvolupar una oferta de camps de golf. 

Varem dir i crec que és així que aquesta lIei mancada 
d'un aparat documental, mancada d'uns estudis sobre la seva 
incidencia sobre I'oferta, deis efectes económics que aquesta 
incidencia sobre I'oferta podria tenir dins el turisme i per tant 
en I'economia de les IIles Balears, mancada d'estudis sobre 
els efectes positius que podria tenir sobre la estacionalitat del 
nostre turisme, és una intuició, peró no hi ha estudis con
crets sobre el tema, més que un programa, més que un pro
jecte és una idea i en alguns aspectes, més que una idea, una 
ocurrencia. 

Varem parlar de la possible inconstitucionalitat de I'ar
ticle 10, pero ara s'ha suprimit aquest article 10, un article 
absolutament incautatori, sense cap justificació constitucio
nal. Ara s'ha suprimit; aixo, en termes del que pot ser una 
analisi de legalitat jurídica, és positiu, és correcte pero ha 
passat que en aquests moments aquesta lIei ha quedat man
cada deis instruments de control, mancada dt* instruments
que la facin operativa i sobretot mancada d'un instrument 
que garanteixi el compliment de les seves finalitats. 

Nosaltres demanam que hi hagi un pla d'ordenació del 
sector. Pensam que la lIei en aquests moments no és neces
saria ni urgent, els camps de golf es fan, fins i tot podríem 
dir que proliferen dins el territari de la nostra Comunitat 
Autonoma sense necessitat de la Hei, hi ha camps de golf 
fets, hi ha camps de golf en construcció que tenen una gran 
diferencia amb el que la lIei pro posa i es que es fan d'acord 
amb el planejament municipal i amb una intervenció molt 
més intensa deIs municipis en el procés d'elaboració. 

NosaItres, ho vull deixar ben clar, el Grup Parlamentari 
del CDS no som contraris als camps de golf, el que som 
és contraris a una llei que, ho hem de dir, quan va arribar 
al Parlament era dolenta i ara, després del tramit de Ponen
cia i Comissió, ho hem de dir així, és molt pitjar, peque no 
sé vostes, Sres. i Srs. Diputats, pero a mi em preocuparia 
molt votar, per exemple, que en aquesta Comunitat Autono
ma sobra aigua que va a la mar a través deIs rius, que és 
una cosa que votaran els qui votin aquesta lIei avui horabaixa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau

la el Diputa! Sr. M ayo 1. 
EL SR. MAYOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. 
Nosaltres només fixarem postura respecte d'aquesta es

mena i hem de dir que la postura sera favorable, perque pen
sam que el golf, la utilització del territori per a camps de 
golf té una doble incidencia, té una incidencia sobre el pla
nejament i una incidencia sobre els recursos hidrologics de 

les Illes, per tant té un impacte perillós. 
També és cert que pot tenir un interes economic a tra

vés del turisme, que hi ha per tant dos vectors oposats i per 
harmonitzar aquests dos vectors ['eina de la planificació és 
totalment adient. Seria hipocrita o seria mentida o seria cur
tor negar que hi ha un interes economic darrera els camps 
de golf, igualment com seria hipócrita, seria mentida, seria 
curtor negar que la proliferació deIs camps de golf pot ser 
perillos a pel territori d'aquestes illes. 

Pensam, per tant, que la planificació, acordar urbanís
ticament el desenvolupament del territori, és necessaria so
bre un recurs limitat com són les nostres illes. Pensam tam
bé que aquesta esmena és enormement important, que si 
aquesta esmena no entra és una qüestió practicament de prin
cipis, i que [a llei és inacceptable sense aquest article. 

Gracies. 

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

raula el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta esmena del CDS és una esmena a la totalitat 

d'espoleta retardada. Les esmenes a la totalitat ja varen ser 
debatudes per aquest PIe i rebutjades i avui s'ha mantengut 
aquesta esmena d'addicció que pos posa realment I'entrada en 
vigor d'aquesta Hei «sine die», «ad ca[endas graecas» o com 
ho vulguin di,r, que sigui per a després de les Olimpíades per 
a entendre'ns. 

Per tant, nosaltres, per aquesta raó votarem que no, per
que aquí proposa una tramitació que és Harga i, arnés, in
necessaria. Ha dit el Sr. Quetglas que hi ha problemes d'aigua, 
molt bé, aquesta lIei resol els problemes d'aigua; si no hi ha 
aigua suficient no hi ha camps de golf i ['article 4 diu exac
tament que només es podran regar amb aigües residuals, 
aigües que vagin a la mar o que provenguin de la mar a tra
vés de dessalinització, per tant no es pot regar amb aigües 
que sigui n per al consum huma o que facin falta per a altres 
necessitats agrícoles. Es fa una excepció als municipis de I'in
terior després d'una transacció que creim molt important per 
a I'interior de Mallorca, per revitalitzar I'interior de Mallor
ca concretament, que permeti que els municipis de I'interior 
es faci una excepció que si es justifica que una aigua no és 
necessaria per a la agricultura ni per al consum huma, que 
n'hi pot haver i n'hi ha a alguns 1I0cs, que aquesta aigua ex
cedent també es pugui fer servir per als camps de golf, no
més als municipis de l'interior, no als municipis costers, o 
sigui no a Formentera, no a Eivissa, no a Menorca, no a 
tots els municipis turístics de Mallorca. Per tant, el proble
ma de l'aigua realment no existeix. 

Respecte de la limitació territorial, també hi ha una li
mitació a la possible construcció de camps de golf a l'article 
5, que és molt concreta. No als elements paisatgístics singu
lars, no a les arees declarades d'Especial lnteres, no a les arees 
que són a inventaris d'ICONA, no on no ho permetin els 
planejaments municipals; per consegüent aquest pla director 
sectorial de camps de golf és fet, perque la llei diu on no 
hi pot haver un pla director. Voste, que és molt liberal, vol 
tal vegada que hi hagi o comencem a fer un planol escala 
1/10.000 de tots els municipis un damunt d'altre i diguem 
aquí sí, aquí no i dibuixem on s'han de fer els camps de golf, 
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tal vegada un liberal com voste vol aixo, nosaltres no ho vo
lem, nosaltres volem que es puguin fer on no s'hagi prohibit. 

Aleshores venc a dir que aquesta esmena és una esme
na a la totalitat i voste ha dit que aquí ja hi ha rnolt s de 
camps de golf, de camps de golf n'hi ha a Bendinat, Pollen
c;:a, la Costa uels PIIlS, Son Vida, Santa Pon¡;:a, Ponent, a 
Mallorca, Son Pare a Menorca i Roca Llisa a Eivissa, dos 
en construcció a Capdepera, Son Canyamel i Son Sastres, 
i d'aquests vuit o nou que he lIegit, n'hi ha sis o set que 
són emparats per urbanitzacions, si no hi hagués hagut ur
banitzacions no s'haurien fet els camps de golf. De camps 
de golf sense urbanització s'han fet el de Son Sastres a Cap
depera, que varen demanar un hotel de 125 places i els ho 
varen denegar per fer rendible el camp de golf i !ambé es 
pO! dir que a Ponent, a Calvia, es va fer d'aquesta manera. 

Aleshores aquí la realitat només és una i és que si no
saltres volem que no hi hagi camps de golf el que hem de 
fer és no deixar que els camps de golf siguin rendibles i per 
tant no aprovar aquesta lIei . Si es diu nosaltres volem camps 
de golf i no volem aquesta lIei, teoricament es diu volem 
camps de golf, pero a la practica no en volem. 

Molte.' f!r~("ie, 

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

raula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Per manifestar la posició del nostre Grup Parlamentari 

respecte de I'esmena del CDS, que sera una posició favora
ble en el sentit que entenem que aquestes instal ·lacions s'im
planten en un territori i que la seva implantació s'ha de pla
nificar i reglar necessariament i que no quedi, com ho fa 
en aquesta Ilei, a voluntat exclusiva de la declaració d'interes 
social, en una situació que qualsevol sol·licitud de camps de 
golf que compleixi aquesta lIei es podra autoritzar i per con
següent no existeixi una planificació territorial que prioritzi 
o determini a quina part del territori es podrán establir aques
tes instal ·lacions que són impactants, com ja s'ha explicat. 

En aquest sentit ja hem manifestal la nostra opinió amb 
anterioritat i la Cambra ens ha donat suport en els ports es
portius, en les pedreres, que sí han merescut lIns plans direc
tors, que per cert encara els esperam, pero han meresctV uns 
plans directors sectorials precisament pel mateix motiu que 
ha explicat aquí el representant del CDS i d'altres represen
tants, pels quals es demana que els camps de golf siguin pi a
nificats i existeixi un pla director sectorial que contempli la 
seva ubicació. 

Citar, finalment, el contingut de l'article 47 de la Cons
titució, que diu que «els poders públics regularan -
regularán- la utilització del sol d'acord amb I'interes gene
ral per evitar I'especulació». Aquesta regulació en la ubica
ció de camps de golf és al que nosaltres donam suport aquí. 

Gracies. 

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

el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Abans de fixar postura referent a aquesta esmena del 

CDS, voldria donar les gracies a tots els membres d'aquesta 
Cambra i als diferents Grups Polítics que bé en Ponencia o 
en Comissió han treballat durant bastant de temps i jo pens, 
al contrari del que pensa el Sr. Quetglas, que ho han [et per 
millorar aquest Projecte de L/ei que es va prendre en consi
deració ja fa molts de mesos, o sigui perque s'han introduú 
esmenes a diferents mticles que han acceptat els represen
tants de diferents Grups. Que ell diu que abans era dolell ta 
i ara és pitjor? Doncs jo dic que abans era millorable i ara 
és millor, o sigui que cree que és una difer~mcia d'opinions, 
una diferencia de criteris qu e tenim voste i jo. 

No faré un a defensa d'aqucst Projccte de L/ei perque 
ja ho férem al moment de debatre les esmenes a la totalital 
i al moment de la presa en consideració, pero en nom del 
nostre Grup sí que dic que la consideram molt important 
i creim que aquesta \lei és un instrument per impulsar l'eco
nomia de les nostres illes, o sigui que si el sector Turisme 
és un deis més importants, creim que amb la potenciació de 
la creació de camps de golf, i d'alguna manera voste ho ha 
reconegut, donarem suport a una millor qualitat turística i 
combatrem l'estacionalitat. Si ho aconseguim, creim que tots 
ens podem donar per alabats i convenc;:uts. 

Entrant ja al caracter de l'esmena, li puc dir més o man
co el que ha dit el Sr. Pascual d'UM. Aquesta esmena en 
realitat és una esmena a la otalitat i ja que no va prosperar 
aquella, a través d'una esmena O, perque si hagués prosperat 
ja no importaria que haguessin continuat, crec que en Po
nencia ja ho varen veure i ho deixaren ben assentat. Proble
ma aigua? El problema aigua, I'artic\e 4 del Dictamen de la 
Comissió deixa ben especificat que s'haura de regar amb 
aigües depurades o dessalinitzades, excepte uns casos molts 
concrets que es preveuen pero que s'hauran de justificar. 1 
com es justifiquen? Crec que hi ha molts de mitjans per fer
ho, concretamen! quan diu aquí, a I'artide 4, «amb aigua 
dolc;a que no <¡gui necessaria per a regadiu per al consum 
hl;lma», cree que l' lnstlLU[ LJeo logll.: ue MlIles m3telX és un 
deis organismes que ho podria dir. 

Despre:, parla de I'arllcle lO, que dlU que le JI1cons[llu
cionalitat; I'article 10 va ser retirat en Ponencia, per tant ja 
no és dins el nou Dictamen i una altra cosa, ja per acabar, 
que li vlIll di r, dill que hi ha molts de camp de gol r, jo no 
vlIl1 repetir el que vaig dir el dia de la pre a en considcració, 
per a mi a Mallorca n'hi ha pocs, a Menorca manco i a Eivis
sa ja Ii vaig dir aq uell dia que en leníem mig i conlinuam 
igual. 

Res més i anunciar que votarem en contra d'aquesta 
esmena. 

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

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Com deien els escolastics, nexe major. Aixo no és una 

esmena a la totalitat dissimulada, perque l'única cosa que 
diu és que després de fet un pla que reguli els camps de golf, 
després s'aplicara aquesta lIei i a mi em preocupa el que ha 
dit el Sr. Pascual, jo no sé si actuava com a Portaveu del 
Govern, supos que no, perque si ell opina que esperar que 
venguin les irectriu d'Ordenació del Territori i per tant que 
es pugui fer un pla derivat d'aquestes es dilatar el tema «ad 
calendas graecas» és a dir, «sine die», jo no sé si voste anun-
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cia que el Govern no té la més mínima intenció de dur les 
Directrius d'Ordenació del Territori, esper que no. Per tant, 
les Directrius d'Ordenació del Territori arribaran en aquest 
Parlament relativament prest, es podran tramitar relativament 
prest i a l'empar d'aquestes Directrius un pla sectorial de 
camps de golf es pot fer relativament prest, per tant no es 
tracta d'una dilatació «sine die», sinó d'una dilació de me
sos i en definitiva del temps que vulgui el Govern, no és una 
Qüestió que nosaltres intentem dilatar «in aeternum», sera 
el Govern; en definitiva l'esmena confia al Govern la redac
ció d'un pla de camps de golf, per tant el temps que tardi 
és una qüestió de voluntat governamental, no és tracta d'una 
esmena a la totalitat encoberta. De totes mane res no he ocul
tat de cap manera la oposició del nostre Grup a aquesta lIei , 
tal com va quedar retlectit en el Debat de Totalitat, al qual 
nosalLres presentarem una esmena de devolució. 

En relació amb el tema de l'aigua, jo crec que ja ho 
debatrem més endavant, quan arribi el debat de les esmenes 
concretes sobre aquesta qüestió, pero parlar d'aigua que so
bra, d'aigua que no és necessaria, tenint en compte la unitat 
del cicle de I'aigua, tenint en compte que I'aigua s'ha de con
sidera r en relació amb les pressions que sobre un recurs limi
tal s'execeixen des de distints fronts, a mi no em pareix ni 
seriós ni científicament solvent que es pugui parlar així de 
l'aigua que sobra perque no sigui necessaria per a unes altres 
coses, i voste, Sr. Pascual ho sap molt més que jo, perque 
en aquests temes esta científicament més preparat que jo per 
parlar-ne. En conseqüencia, no és admissible que es defensin 
aquests conceptes. 

Tampoc no puc acceptar, Sr. Pascual, que la seva alter
nativa sigui o estar amb aquesta lIei o estar contra els camps 
de golf, perque en definitiva aquesta és la seva conc!usió. No 
és cert, nosaltres volen que es respectin les competencies mu
nicipals en materia de planejament urbanÍstíc i amb aquesta 
/leí es veuen seriosament vulnerades. Jo no dic tampoc que 
hi hagi molts de camps de golf, dic que els camps de golf 
es produeixen amb naturalitat sense necessitat d'aquesta lIei, 
d'acord amb el planejament municipal i sense, en definitiva, 
invadir les competencies de planejament que els municipis 
tenen i si es fan amb tota normalitat, aquesta lIei no és ne
cessaria ni urgent; per tant, l'admissió d'aquesta esmena no 
significa un enfrontament frontal ni als camps de golf ni tan 
soIs a la mateixa lIei, perque ja partim de la base que la pre
sa en consideració s'ha fel. 

Als Grups Parlamentaris del PSM-EEM i al SOCIALIS
TA, agrair-Ios el seu suport a la nostra esmena. 

Moltes gracies, Sr. President. 
EL SR. PRESlDENT: 

Passam a votació, ido, I'esmena que acabam ~e sotme-
tre a deba!. . 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 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'hi ha. Queda, ido, rebutjada I'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

A ]'article primer no hi ha esmenes. Procedeix, ido, sot
metre'l directament a votació. 

Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor de I'article pri
mer, es volen posar drets? Gracíes. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 50, Vots en contra, 

4. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovat l'article primer que 
acabam de sotmetre a votació. 

Abans de I'article segon, hi ha I'esmena n? 982/ 87 que 
s'ha mantengut, que postula l'edició d'un nou article, que és 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta 
esmena té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY [ LLOPIS: 
Vol fer lectura, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Secretari Primer, vol procedir a fer lectura? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí, Sr. President, gracies. «Esmena d'Addició d'un nou 

article. Article l bis. La declaració d'interes social d'un pro
jecte de camps de golf suposara I'ús públic de les instal·la
cions esportives amb un regim de tarifes aprovades per l'ajun
tamen! corresponent i pel Govern de la Comunitat». 

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

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presidenl. 
Realment aquesta !lei pretén promoure l'esport del golf. 

Si s'acu!l a un regim d'excepció, com ho és el que la Llei 
del Sol fa quant a edificis i instal ·lacions d'interes social que 
s'hagin d'ubicar en el medi rural per poder construir-los, creim 
que, com a mínim, a aquesta expressió d'interes social se li 
hauria de fer una lectura jo diria que honesta o, com a mÍ
nim, ingenua, en poques paraules, allo que qualsevol perso
na no malejada entendria per interes social, qualsevol perso
na que no sigui política, per exemple, i en aquest cas, interes 
social significaria que si una cosa s'ha de declarar d'interes 
social pot ser públicament utilitzada i que, per tant, sense 
barreres elitistes, es podra fer us, pagant la tarifa correspo
nent, de les instal ·lacions per practicar aquest esport que ha 
merescut la dec!aració d'interes social, la declaració del Par
lament de les IJJes Balears. 

Ara bé, sembla que la lectura d'interes social no és aques
ta i que l'interes social que aquí es vol declarar té una lectu
ra més aviat política, és l'interes de la societat promotora, 
l'interes del consell d'administració de ]'entitat promotora. En 
aquest cas, naturalment, no hi haura un ús públic de les ins
tal·lacions aprovat per \leí, no hi haura per tant un regim 
obert d'aquestes instal·lacions, no bastara pagar una tarifa, 
sinó que hi haura unes barreres elitistes, o sigui antisocials, 
epr a I'ús d'aquestes instal·lacions d'interes social. 

Aixo és precisament l'esmena que nosaltres presentam, 
que es fací una lectura simplement honesta, simplement di
recta del que vol dir interes social. 

Moltes gracies. 

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

tervenir. 
Per part del Grup Parlamentarí PSM-EEM, té la pa-
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raula el Diputat Sr. M ayo 1. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo vu!l manifestar dues coses, en primer !loc el suport 

a l'esmena i en segon !loc la sorpresa per haver-la de votar, 
perque aquesta esmena havia estat objecte de transacció en 
Ponencia i havia quedat incorporada a text. A Comissió es 
va perdre per una mistificació que de vegades passa, jo estic 
totalment d'acord que ens trobam davant un interes social 
de societats anonimes, que ens podem trobar amb clubs pri
vats d'interes social, i pensam que aixo és una de les nom
brases contadiccions en que cau aquesta !lei, com anirem 
veient a mesura que passi el debat. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
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. 
Tant de bé que el Govern Socialista de Madrid segueix 

una direcció contraria a la que segueix el Grup SOCIALIS
TA d'aquest Parlament en la política d'intervenció de preus. 
Aquesta és la raó per la qual nosaltres estam a favor de la 
!libertat de preus en general i, per tant, aquesta és la causa 
perque nosaltres votem en contra que l'ajuntament i el Go
vern d'aquesta Comunitat hagin d'aprovar els preus en quasi 
res més que en un servei públic. 

Si fas l'ús públic, a nosaltres ens pareix bé i el Sr. Triay 
ha dit, en un to quasi tremendista, que aquí es crearan clubs 
privats, que no hi podra entrar la gent. Jo només volia fer 
una pregunta: de tots els camps de golf que he llegit, fins 
ara quants n'hi ha de tancats? Per a mi no n'hi ha cap, per 
tant votarem en contra. 

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

el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Simplement per fixar postura referent a aquesta esme

na, dir que votarem que no i ho farem perque el Grup AP
PL, en principi, defensam la !libertat d'inversió de la inicia
tiva privada així com també la !libertat de preus, o sigui, vos
tes imaginin que en lloc de fixar els preus o les tarifes dels 
camps de golf per part de l'Administració també volguéssim 
comenr,:ar a fixar les tarifes deis restaurants, de les botigues 
de souvenirs, etc., etc., que cree que més o manco si en fi
xassim uns hauríem de fixar els altres. 

Solament dir que sobre l'interes social, jo crec que els 
camps de golf, igual que els hotels, són tots públics, o sigui 
que qui hi vol anar hi pot anar i aixo de dir que perque 
és declarada per la CPU d'interes social ja hi ha de poder 
anar tothom, imaginem també una casa que és declarada d'in
teres social en terreny agrícola í només per aíxo hi pogués 
anar tothom que vogués, imaginín-s'ho vostes. Per tant, vo
tarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 'o • 
Té la paraula el Portaveu del Grup SOCIALISTA; Sto 

Francesc Tri ay. i 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Efectivament, Sr. President, és clar que aixo d'interes so

cial era un mer eufemisme i que és una auténtica perversió 
del !lenguatge. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votació, ido, l'addició d'aquest nou article as

senyalat com a 1 bis, que acabam de sotmetre a debat. 
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, 25. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda ido rebutjada l'addició 
d'aquest article que acabam de sotmetre a votació. 

A l'artide segon hi ha un Vot Particular del Grup PSM
EEM al paragraf c) de l'informe de Ponencia, que havien 
transaccionat els Grups Parlamentaris PSM CDS i SOCIA
LISTA. Per defensar aquest Vot Particular ... Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS l ROSANES: 
Es per una qüestió d'ordre, per ordenar i agilitar el de

bat. Nósaltres, el Grup Parlamentari CDS, també tenim un 
Vot Particular sobre la totalitat de l'artide 2, tal com va sor
tir de Ponencia. Essent essencialment la mateixa raó per la 
qual nosaltres mantenim aquest Vot Particular, tal vegada es 
podrien debatre conjuntament. Es una suggerencia per 
agilitar. 

Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té raó el Sr. Portaveu, hi ha un Vot Particular a la tota

litat de l'artide 2, Aleshores jo demanaria als Srs. Portaveus 
que es defensin conjuntament, encara que es votara separa
dament. Per defensar el vot particular del PSM-EEM té la 
paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
En efecte, l'article 2 s'havia transaccionat i indos un pa

ragraf que llegiré literalment. Deia que la sol· licitud per cons
truir els camps de golf s'havia d'adjuntar una justíficació de 
la suficiencia de l'aigua per r¡:gar els camps de golf, «que 
semprc procedira de la depuració d'aigües residuals o dessa
linització d'aigua de mar, així com la suficiencia i idoneitat 
de l'aigua per abastir la població per a implantar en cas de 
sol· licitar una oferta turística complementaria». 

Aquesta transacció, al debat, passada la Ponencia, arrí
bant una altra vegada a la Comissió, es veu que hi ha haver 
instruccions diferents, es va transformar en una altra, en l'ar
tide 4, que diu que «a la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar aíxí 
mateix justificació de la suficiencia de l'aigua per regar el 
camp de golf, que procedira de la depuració d'aigües resi
duals, dessalllutzació de l'aigua de la mar, de fonts, de rius 
i torrents que vessin directament a la mar. Així mateix, als 
municipis que no tenguin zona costanera s'hi podran utilit-
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zar aigües autoritzades per a ús agrícola sempre que es justi
fiqui que no és necessari per a la agricultura i el consum 
huma ». 

Jo voldria apel·lar des d'aquí al sentit del ridícul d'aquest 
Parlamento si és que encara en té. \nm podem aprovar una 
llei que digui que es pot utilitzar l'aigua de rius per regar 
La1lLp~ Lie gulJ! De qUlLl~ rlU~! ! 'arelIl un ¡rans~a~alllent'! 

Com? Que m'expliquin, si qua1cú ho pot explicar, a que res
pon aquest canvi. Aquesta historia d'aquests rius, torrents o 
fonts que vessen directament a la mar és també bastant cu
riosa i és una desconeixen<;:a absoluta del cicle de I'aigua, tots 
els torrents vessen a la mar o vessen a altres torrents que 
vessen a la mar. M'agradaria saber si aixo vol dir que qual
sevol albufera o zona que forma part del cicle de l'aigua i 
forma part de qualque manera del torrent ja se suposa que 
no és directa, que ja és indirecta, no ho sé. 

Pel que fa a utilitzar l'aigua de torrents significara que 
podem regar el golf els vint o trenta dies a l'any que a tot 
estirar qualque vegada corren els torrents i que a més sol 
ser a l'hivern, a la primavera, com a maxim, i és quan ha 
plogut, que supos que pes quan manco falta fa regar, i per 
acabar ve la perla aquesta que les aigües utilitzades per a 
ús agrícola no és necessari per a l'agricultura, jo crec que 
no importa fer més comentari~ 

Jo record i vul! aprofital per ler-ho que el Sr. Palau em 
va prometre públicament a vila J'Eivissa que donaria suport 
a l'esmena del PSM per la qual només es podrien utilitzar 
aigües depurades per regar, hi havia altres Diputats presents, 
aixo tampoc no sera ver. Jo crec que els de demanar que 
aprovin aixo, que demostrin que no hi ha manies, que tot 
val, que podem acabar no només amb els recursos hídrics, 
sinó amb el sentir comú, perque d'aigua no en sobra ni 
aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Quetglas té la paraula per defensar el seu vot par

ticular. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. 
No vull insistir massa en els arguments que ja ha expo

sat el Sr. Mayol i amb la gran brillantor parlamentaria que 
el caracteritza, sinó simplernent insistir en el sentit comú d'un 
text que va sortir de la Ponencia absolutament consensuat 
i amb el que tothom estava d'acord, que era que l'aigua per 
regar els camps de golf sempre procedira de depuració 
d'aigües residuals o de dessalinització d'aigua de mar, que 
va ser un afegitó que es va posar, que es va transaccionar, 
i que tots els grups que esmenavem el text del Projecte va
rem acceptar. 

Jo em dernan, si no s'accepta aquesta esmena, si no s'ac
cepta l'esperit d'incorporar aquestes esmenes, per que feim 
els estudis, per que feim els plans, per que feim els projectes 
i, en definitiva, per que s'ha fet el Llibre Blane de Turisme 
de les Balears si el Llibre Blane fa una cridada d'atenció se
vera, important, al períll, literalment ja ho he lIegit abans, 
~ ~rill de proliferació de camps de golf per la seva inciden
CIa negativa en l'alabat consurn d'aigua. Com ja ha assenya
lat el Sr. Mayol, posar les alternatives de l'aigua que sobra, 
~e 'l'aigua que va a la mar, de l'aigua que va a la mar per 
nus i torrents, a l'absurd de permetre regar els camps de golf 
quan ja ens ha regat la pluja o, en qualsevol cas, donar una 

sortida a males consciencies que s'expliquen massa bé, per
que en definitiva alxó supu~a una agressió molt important 
als escassos recursos hídrics de la nostra Comunitat i, a més, 
el text de les esmenes, que en definitiva són unes esmenes 
tremendament possibilistes, no signifiquen ni un atac frontal 
ni una negativa ni un impediement a la posada en marxa 
deIs projectes deis camps de golf que aquesta mateixa Ilei 
empara. 

Per tant, amb una apel·lació al sentit comú, amb una 
apel·lació a no aprovar en aquest Parlament qüestions rigo
rosament absurdes, nosaItres mantenim i defensam la nostra 
es mena. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
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. 
Per comenyar jo voJdria recordar al Sr. Quetglas que, 

jo no se i é que aqueo t no era a la Ponencia, tal vegada 
no hi era, pero aquesta ra~i'o a transacció de l'apartat c) de 
l'article 2 es va produir amb el vot en contra nostre, o sigui 
varen transaccionar vostes, varen transaccionar vostes, no va
rem transaccionar tots, nosaltres mai no hem estat d'acord 
amb aque 1 texl, mai. punl número l. Pum número 2. lant 
é aixi que varem maOlenir la nostra csmena JOII, que va 
servir per dur U.1l lext Lran accional que é avui I'arúcle 4. 

En egOIl lIoc he de dir que a lOLs els mu n icipi COSla
ners. o igui a tal Eivi a. lOI Menorca. lot Formemera, ha 
die pel que ha dil el Sr. Palau, només es poden fer servtr 
aigücs de depuraci6, aigües dessalinitlade veninl de la mar 
o aigüe que vagin direcla menl a la mar. No e poden fer 
servir aigücs sublerranie i aixo es el que diu I'article 4, per 
tant jo dell1anaria que argumentin el que vulguin pero q ue 
n tergiversin el emit de la lIei. 

1 després hi ba un aparta l 2n., que ; especial per a mu
nicipi no costaners i municipi no costaner vull recordar 
que n me n'hi ha a Ma ll rca, que en aquest cas í que es 
p den' fer sevir aigües sublerranie . 1 per que, aix'? Molt 
énzjll. uri camp de go lf necessita de 1000 a J500 metre cú

bies dia d'aigua per regar, aquesla quantilat é equivalen! a 
entre 7.000 i 10.000 hab'Ílants d'una població. Als municipis 
de l'interior, on el consum d'aigua és molt més baix que als 
municipis costaners, anam a 10.000, i tots aquests poblets 
de l'interior de Mallorca que tal vegada en poden juntar Jos 
o tres i que arriben a 5.000 o 6.000 o 7.000 habllams, no 
tenen aigua suficient, i i nosaltres laIJam de soca-reJ que en 
aquests municipis no pugujn fer un camp de golf, feim un 
flac favor a l'Ordenació Thrritorial de Mallorca, perque és 
un objectiu de tota aquesta Cambra rcvitali tzar I'interior de 
Mallorca i que la població de l'i nterior de Mallorca q uedi 
a l'interior i no vagi a la costa, com ha ocorregut dmant 
aquests trenta anys. 

Per tant, en aquests casos, primer es fa servir l'aigua 
depurada, un incentiu perque es facin les depuradores en 
aq uests pobles, i I'aigua que faci falla es pOl utiHtzar la sub
terrAnia sempre que es demos tri que no sigui oecessaria per 
a l'agricultu ra O per al con um huma j per tant aixo no és 
cap atemptal a res, aixo és senzilla ment anar paral·lels al pla 
hidrologic, perque evidentment a la Conselleria d'Obres Pú-
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bliques i Ordenació del Territori tenen dades suficients per 
saber si una aigua és necessaria o no ho és i si és necessaria 
no es pot fer servir per definició segons l'articulat, segons 
el que diu I'artiele 4. 

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

raula el Portaveu Sr. Francesc Tri ay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Sembla que es mesclen dos debats, el de l'artiele 2 i el 

de l'artiele 4, per si se'm permet també ho faré en aquest 
sentit i el tema de les aigües ja s'haura resolt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li ho agraesc, Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPlS: 
Moltes gracies. Nosaltres estam a favor de l'artiele 2 de 

la Ponencia, quan parlava que s'haurien d'utilitzar aigües de
purades o dessalinitzades per regar els camps de golf, tal com 
ara ha quedat l'artiele 4, en el sentít que es podran utilitzar 
aigües autoritzades per a ús agrícola sempre que es justiffi
qui que no és necessaria per a l'agricultura o el consum huma, 
per una part suposa un nou element de discrecionalitat en 
la decisió de l'autorització, que cree que és un deIs temes ab
solutament discutible d'aquesta llei, la gran diserecionalitat 
que deixa en mans de! Govern per autoritzar o no autoritzar 
els eamps de golf que li demanin. Per una altra part, erec 
que su posa un sentít patrimonial de les aigües subterranies 
que. la veritat. no respon ('n absolllt a l'esperit del clomini 
públic hidraulic tal eom és establert a la Llei d'Aigües, no sé 
SI es Cjue Ja donen per lel que el l"nbunal Constitucional els 
donara la raó, en tot cas convendria esperar una mica, no 
sigui que quan ha digui ja siguin autoritzats tots els e:lmps 
de golf, i per altra part no respon a una racionalitat hidrolo
gica aquest artiele, perque vegem: Potser hi ha aigües no ne
cessaries per a l'agricultura i el consum huma, a les Illes Ba
lears? Aixo no ho diuen els estudis hidrologics que hi ha en 
aquest moment, més bé tO! e! contrario Potser hi ha aigües 
autoritzades per a l'agricultura que no són necessaries per 
a l'agricultura i que no afecti l'equilibri hidrologic? Tenguem 
en compte que els equilibris hidrologics es fan damunt el con
sum, no damunt els papers de les autoritzacions teóriques, 
per tant els papers realment tenen poca influencia. Si tates 
les aigües autoritzades per a l'agricultura s'extraguessin no 
hi ha dubte que els problemes encara serien moltíssim més 
greus que els problemes actuals. com saben tots \,0'1(><;. 

Per tant, nosaltres creim que aquest és un articIe real
ment absurd des del punt de vista hidrologlC, no "ull entrar 
ja en el tema de les albuferes, deIs rius d'estiu i totes aques
tes coses, perque ja ha ha comentat el Sr. Mayal amb prou 
gracia; cree que han volgut aquí solucionar el tema i real
ment ¡'han malmes moltíssim i que tendra conseqüencies molt 
negatives. 

Moltes gracies. 

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

el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU I TORRES: 
Gracies, Sr. Presidenl. 
Només vull aclarir a veure si l'aigua corre on ha de eó

rrer, perque aquÍ, tant per part del Sr. Mayol eom pel repre
sentant del CDS s'ha dit que en Ponencia havÍem aeeep!at 
l'article 2. Jo ten e aquÍ l'informe de Ponencia i vull dir que 
en aqlle~t te,,! <;'ah<;tenen el, {Jrllr' Parlamentari, t 1M i el 
Sr. Rieci, i són absents els ponents d'AP-PL, o sigui que en 
el momelll que es va lraeLa] al.\O, 110 UlgUlll uesplc, que lal 
vegada hem tengut instruecions d'última hora i hem eanviat, 
simplement no hi érem i després en Comissió varem intro
duir una modificació, quc cree que és legÍtim, no hem co-

. ~ mes cap delicte. 
1 al Sr. Mayol li vull dir que efeetivament ell té molt 

bona memoria i jo també, o sigui que en una taula rodona 
que es produir a Eivissa i parlilVem del problema de l'aigua 
d'Eivissa, perque eren temes d'Eivissa, em va demanar sobre 
camps de golf, si jo don aria suport a que els eamps de golf 
d'Eivissa -i de Formentera, si n'hi fan- no es poguessin 
regar amb aigua dolc,:a. Li vull repetir una ~egada més I'arti
ele 4, que l'esmentam eon!Ínuament, que Eivissa té cinc mu
nicipis i tots són costaners. Formentera té un munieipi i també 
ho és, per tant cree que som eoherent amb el que vaig dir 
aquell dia. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument, jo vull tornar simplement a Ilegir I'arti-

. ele 4. I'artrcle 4 diu que e~ podran re.!!.ar amb aigua «proce
dent d'aigües resicIuals o dessalinització, de fOIll', IIUS I lU
rrents». l!únie riu que hi ha és el de Santa Eularia, ja no 
sabem si corre per damunt o per daval1 la terra, pero segur 
que hi haura qualque promotor de golf que ho sabra que 
COITe per daval1 la terra i ho demanara, o sigui que ja en 
tornarem a parlar. 

Quant a la prioritat de I'aigua depurada en els munici
pis de l'interior, Sr. Pascual, podia ser la seva intenció, pero 
a l'articulat no hi és, no hi ha cap prioritat de l'aigua depu
rada en els municipis de l'interior, cap ni una. Cap municipi 
de l'interior, cap camp de golf no té necessitat de regar amb 
un sol litre d'aigua depurada; em sap mol! de greu, pero és 
així. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Quetglas té la paraula . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Quan jodic la Ponencia va arpovar un text vol dir que 

la Ponencia el va aprovar, de la mateixa manera que aquí, 
el Pie arpova un text que nosaltres votam en contra, pero 
el PIe l'aprnva. Si la Ponencia va aprovar l'artic1e 2 i el~ ,en
yors Diputats d'AP-PL no hi eren, no és un problema que in
validi l'acte de la Ponencia, la Ponencia ho va aprovar i per 
tant nosaltres hem fet un vot particular a a110 que va sortir 
de la Ponencia, una precisió de caracter tecnic, parlam a un 
Parlament, la Ponencia ha va aprovar. 

Sr. Pascual, a part del que li ha dit el Sr. Mayol en rela- \ 

\ 
~I 
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ció amb la presumpta protecció que l'article 4 dóna als mu
nicipis de l'interior, no hi ha cap exdusivitat. La primera part 
de l'article 4 diu que a la sol· licitud s'ha d'ajuntar etc., etc., 
«per regar els camps de golf procedira de depuració d'aigües 
residuals, desalinització d'aigua de mar, fonts, rius i torrents 
que vessin directament a la mar» i afegeix «així mateix -és 
a dir, també- als municipis que no tenguin zona costanera 
s'hi podran utilitzar aigües autoritzades ete., etc., per a ús 
agrícola sempre que es justifiqui que no és necessari per a 
I'agricultura i el consum huma». 

El que ha dit el Sr. Triay em pareix suficientment reve
lador, és a dir, en aquesta Comunitat Autonoma parlar 
d'aigües necessaries i d'aigües innecessaries pareix no sola
ment poc científic i poc rigorós, sinó quasi resquillant l'ab
surd per justificar algunes postures difícilment justificables. 
En qualsevol cas, Sr. Mayal, té tata la raó, no hi cap prefe
rencia per als municipis de I'interior perque usin aigües pro
cedents de depuració, ni la més mínima, per tant nosaltres 
entenem que aquest nou article i la correcció que s'ha pro
du"it a I'article 2 suposen un canvi radical en la filosofia que 
sobre el tema hídric mantenia aquest projecte en el transcurs 
de la seva tramitació en aquest Parlament fins al moment 
d'arribar a la Comissió, que estranyament va canviar i va fer 
un canvi de rumb de 180 graus. 

Moltes gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix sotmetre a votació en primer Iloc el Vot Par

ticular del Grup Parlamentari PSM-EEM al paragraf c) de 
I'informe de Ponencia, de I'article 2n-. Sí, Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Sr. President, crec que e1s dos vots particulars són iden

tics, encara que un faci referencia a tot I'article, i I'altre a 
un apartat, I'única direrencia és I'apartat, per tant és el mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedim a votació, ido, els dos vots particulars con

juntament? Hi ha acceptació per part deis dos Portaveus? 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs vots particu

lars que acabam de sotmetre a debat, es volen posar drets? 
Moltes gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

29. Abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, rebutjats els dos 
vots particulars que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votació l'article segon, tal com ve al Dicta
men de la Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de !'article segon, 
es valen posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con

tra, 7. Abstencions, 18. Queda, ido, aprovat l'artide segon 
que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a l'article tercer, que no hi ha esmenes man
tengudes, per tant procede ix passar directament a la votació 
de I'article. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article tercer, 

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

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

4. Abstencions, 21. Queda aprovat, ido, I'artide tercer que 
acabam de sotmetre a votació. 

Donant-se per debatut el Vot Particular... Vol la parau
la? Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Sí, és una qüestió d'ordre. Efectivament s'ha debatut; 

com que és una es mena de supressió demanaríem que es vo
tas directament l'article. 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies, Sr. Triay. Passam, ido, a la votació de I'article 

quart tal com ve al Dictamen de la Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con

tra, 25. Queda, ido, aprovat I'artide quart que acabam de 
sotmetre a votació. 

A I'article cinque s'ha mantengut I'esmena n~ 984/87 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President, s'ha produü un error 

material. A I'informe de Ponencia que no va ser detectat a 
Comissió hi ha una frase que es repeteix als paragrafs Ir. 
i 2n .. h~m consUltat amb els diferents Gruf1s Parlamentari, 
i pareix que hi ha acord de suprimir aquesta mateixa frase 
repelida a I'apartat 2n., que si m'ho permel lIegiria com 
quedaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si li és igual lIegira el Secretari, i voste dira si és així 

i no ho éso 
Sr. Secretari Primer de la Cambra, Sr. Godino, vol pro

cedir a fer lectura de l'artide cinque tal com quedaria una 
volta rectificat? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 

«Article cinque. l.-No es podra promoure la construc
ció de camps de golf en aquelles zones on el planejament 
territorial o urbanístic de qualsevol mena no ha permet ni 
a les arees classificades com a elements paisatgÍstics singu
lars, així com tampoc a las incloses a inventari obert d'ICO
NA ni als espais naturals declarats d'Interes Especial per 
I'aplicació de la Llei d'Ordenació i Protecció d'Arees Natu
rals d'lnteres Especial de 30 d'abril del 1984. 

2.-A les arees classificades com a paratges preservats 
únicament se'n permetra la construcció a les zones no fores
tals i en cap cas I'oferta complementaria no podra ser edi fi
cada dins el paratge preservat». 
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EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha conformitat per pan deis Srs. Portaveus en aquest 

sentit? Ido per defensar I'esmena que hem dit, 984/87, per 
part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el 
Portaveu Sr. Francesc Triay. La Ilegim? Vol procedir a fer-ne 
lectura, Sr. Secretari, per favor? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Substituir per «no es podnl promoure la construcció de 

camps de golf en aquelles zones on el planejament munici
pal, les Directrius d'Ordenació Territorial o els plans del medi 
natural no ho permetin, ni a zolles declarades pel Parlament 
Area Natural d'Especial Interes o incloses en catalegs d'es
pais naturals d'espais naturals rrotegits». 

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

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Aixo és una esmena que realment és incomprensible que 

no sigui aprovada per tots els Diputats, perque no afecta en 
absolut la situació actual i planteja una situació futura de 
normalitat urbanística i territorial on hi hagi Directrius d'Or
denació Territorial, on hi hagi plans del medi natural, on hi 
hagi catalegs d'espais naturals protegits, i és logic que quan 
aquests existeixin prevalguin sobre les determinacions d'un pla 
provincial que ni soIs s'esmenta a l'article cinque, pero que 
realment es suposa que en fa referencia. Parla d'elements pai
satgístics singulars, parla de paratges preservats, no es fa cap 
menció de quins són aquests paratges preservats ni elements 
paisatgístics singulars, per tant nosaltres hem fet una esme
na que planteja la situació d'esfabilitat, una situació que no 
sé si hi arribarem mai, potser aquesta lIei ja s'haura derogat 
i encara no sera aplicable aquest article ~i aVlli <;'incorporas, 
pero aquesta seria la logica, que aquí. dins l'articulat, és la 
situació on hi ha tots els elements de planejament i que a 
les disposicions transitories hi hagi un article que digui «si 
no hi ha Directrills d'Ordenació Territorial, s'aplicara transi
toriament a tals arces els plans provincials, etc.», aixo seria 
raonable. 

Per tant, nosaltres hem complementat aquesta esmena 
amb una que sera acceptable o no, pero que realment va com 
a Disposició Transitoria on milloram el que aquí és l'articIe 
cinque i aprofit ja per defensar-ho conjuntament i així la Dis
posició Transitoria 2a. crec que ja s'haura resolt per la nos
tra part. Nosaltres proposam que siguin no tan soIs els ele
ments paisatgístics singulars, que com vostes saben no són 
res, són unes arees limitadíssimes que encara que vostes hi 
volguessin posar un camp de golf de 60 hectarees no li po
drien posar mai perque no hi cap, no hi ha cap eIement pai
satgístic singular d'aquestes dimensions. 

Els paratges preservats ja sembla que els miren amb lupa 
i es poden situar fora del paratge pero prop d'ells, en un fo
rat les zones d'edificació ... Pero, senyors, si els paratges pre
servats, ho vam dir I'altra vegada són la Penya de l'Indi de 
Menorca, mitja illa de Dragonera, són uns espais insignifi
cats, són els penyals de Mallorca, punts on vostes no podran 
posar cap camp de golf, no fa falta que ho diguin aquÍ. La 
zona important, les zones importants són els paisages prote
gits, aquests no els posen, vostes volen construir els camps 
de golf amb les seves edificacions complementaries dins els 

paisatges protegits, i després només esmenten l'inventari 
d'ICONA i s'obliden de l'inventari que vostes mateixos han 
fet, el que vam pagar, el que ha fet la Direcció General del 
Medi Ambient, que és el d'INESE, el de la Conselleria 
d'Ohn.' <; Pllhlique<; i qu e com <;ahem es va fer per comple
mentar d'ICONA i entre tots dos tenir una cosa més com
plela 1 l1J tan sois l'hl posen. 

Per tant jo cree que aquest article quart en primer Iloc 
hauria de ser una Disposició Transitoria, hauria de ser més 
complet, i al einque el que hi hauria d'haver és la referencia 
a les Directrius i als instruments de planejament així eom 
pertoca. Jasé que vostes no pensen fer unes directrius, que 
no pensen arribar tan enfora' en els dos anys i mig que els 
queden, pero almanco posem-ho a la llei, quedarem millor. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del Grup 

Parlamentari d'UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí. Hi ha un vell aforisme roma que diu «no bis in 

idem», ho dic perque tant si es posa aqui com si es deixa 
de posar, quan hi hagi unes directrius i aquestes directrius 
diguin aquí no es pot fer un camp de golf, no es podra fer 
encara que no s'hagi escrit aquí Per ,_·onsegüent és inneces
sari fer referencia a qualsevol llei I ULura, a qualsevol pla fu
tur que no s'ha fet, a posta conscientment no varem accep
tar aquesta esmena perque és inútil. 

Respecte deis paisatges protegits li he de dir que no la 
varem acceptar perque els paisatges protegits tenen una ex
tensiq molt gran, n'hi esmentaré un només cbm a referencia, 
tota la Serra de Tramuntana quedaria exclosa de poder fer 
camps de golf, des d'Andratx fins a Pollen¡;:a, o sigui partint 
del Reiguer, del Pla de Mallorca eap alla ni un camp de golf, 
i nosaltres pensam que a molts de lIocs, o sigui al 70 o 80070 
de la Serra de Tramuntana no es pot fer un camp de golf, 
pero tal v('l!ad<1 hi ha qualque lloc que sÍ. Una \lei que pot 
exclourl' radicalment J'aquesta manera, evidentment si a un 
lIoc no es pOl ler un camp de golf no s'hi fa, pero la lIei 
ha de ser més raonable. 

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

EL SR. TRIAY 1 LlDPIS: 
Sí; gracies, Sr. President. No estaria gens malament que 

mentre no facin unes directrius, mentre no hagin acabat el 
famós pla parcial territorial de la Serra de Tramuntana, no 
en facin cap de camp de golf per la Serra de Tramuntana, 
seria una mesura ben prudent i ben racional. 

Per altra part, sembla que l'evidencia del Pla Provincial, 
que tothom el dóna per mort fa molts d'anys, aquí té una 
vida més llarga que la del Cid, que matava moros després 
de mort, pero aquí s'insisteix en una terminologia incomple
ta, poc rigorosa, a vegades fa empegueir. Jo cree que quan 
tenguem les obres completes de les lleis fetes en aquest Par
lament sobre aquestes qüestions, quan les llegirem amb tran
quiJ.iitat crec que la seva expressió i el seu rigor fara empe
gueir, perque resulta que no hi ha cap referencia aquí ni al 
Pla Provincial ni a res. Per altra part, no diu res respecte 
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de l'omissió del Cataleg d'INESE, etc., crec que realment aquí 
es veu que deIs camps de golf que hi ha compromesos n'hi 
deu haver bastants que són dins paisatge protegit o dins arees 
delimitad es per l'inventari d'INESE i potser aixo obligui a 
fer aquesta redacció tan nefanda, pero realment des d'un punt 
de vista general és impresentable. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passem a votació l'esmena n? 984/87 del Grup Parla

mentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido , rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'article cinque tal com ve en Dictamen 
de Comissió. 

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

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

Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con

tra, 22. Abstencions, 3. Queda, ido aprovat I'article cinque 
que acabam de sotmetre a votació. 

A I'article sise hi ha també un vot particular .del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Sí, Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Previament, Sr. President. Hi ha un vot particular i dues 

esmenes, una del PSM i una del CDS, per la nostra part no 
hi ha inconvenient que el debat sigui conjunt, perque el tema 
de les tres qüestions és molt igual. 

EL SR. PRESlDENT: 
Un vot particular seu, una es mena del PSM-EEM i una 

esmena del CDS. Si no hi ha inconvenient faríem la defensa 
conj untament. Sí. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, per facilitar el debat retiram la nostra es

mena en aquest moment i podem centrar el debat sobre el 
Vot Particular del PSOE i l'esmena del PSM. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. El PSM-EEM retira també la seva es mena? 

Dones comenr;arem per defensar I'esmena del Grup Parla
mentari PSM-EEM, i té la paraula el Diputat Sr. M ayo 1. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Ens sap greu allargar aixo, pero pensam que el tema 

ho mereix perque parla m realmcnt de qüestions importants. 
Jo vull destacar com la Ponencia ha estat molt més permis
siva que el mateix Govern i ha duplicat, a pro posta del Grup 
MIXT, I'edificabilitat permesa per a construccions de nova 
planta vinculades a I'esport del golf, i se situen en 2.000 me
tres quadrats, aleshores pareix que quasi es volen [er com 
a golfs coberts, eprque pensam que per a I'esport del golf 

el que s'ha de vincular és la caseta de pals i el magatzem 
de maquinaria, i per aixo seria necessaria una extensió molt 
més petita. Una altra cosa és si parlen del que la !lei deno
mina oferta complementaria i la volen duplicar i no només 
pensam en l'existencia d'un hotel amb els seus corresponents 
serveis, sinó en l'existencia d'altres serveis de tipus restaura
ció, etc., vinculats al golf suposadament. 

Nosaltres pensam que sacrificar per aixo tres quartera
des -ens agrada més parlar de quarterades que de metres 
quadrats- és excessiu i que amb mitja quarterada n'hi hau
ria prou i per aixo mantenim l'esmena. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per de

fensar el seu vot particular, té la paraula el Diputat Sr. Car
bonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquest és un vot particu lar per defensar el text del Go

vern tal com va venir la !lei a Ponencia, en el sentit que l'ar
tiele cinque deia que I'edificabilitat maxima prevista en les 
construccions de nova planta vinculades a l'esport del golf, 
o sigui el club social i la caseta de pals no podra excedir 
mai de 1.000 metres quadrats, i aquí ja s'ha dit que aquesta 
llei, quan va passar per Ponencia i després per Comissió, 
doncs ha sortit empitjorada respecte del text del Govern. Efec
tivament, _en certs aspecres, i aquest n'és un, ha sortit doble
ment -empitjorada, perque de 1.000 metres, sense cap tipus 
d'altre estudi s'ha passat a 2.000, sense que existeixi, com die, 
cap tipus de justificació. Nosaltres creim que quan el Go
vern va fixar en 1.000 metres la superfície maxima possible 
per a aquests tipus d'instal·lacions vinculades a l'esport era 
perque els estudis que havia fet i que donaven suport a la 
redacció de la !lei justificaven que els 1.000 metres eren sufi
cients. Pareix que altres estudis han aconsellat doblar aques
ta xifra i per tant la proposta que ara es du aquí, la propos
ta que va sortir de Comissió, proposa ni més ni manco que 
2.000 metres només per al club social i la caseta de pals, la 
resta va a part. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del Grup 

Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs .. Diputats. 
Aquesta esmena es va introduir perque després d'havcr 

arribat el text del Govern i després de consultar entitats afec
tades, Federació de Camps de Golf, Federació de Golf, etc., 
etc., ens varem temer que no hi ha cap club social que no 
tengui més de 2.000 metres, o sigui que tots en tenen més, 
no hi ha cap camp de golf de Balears ni d'Espanya, supos 
que tampoe, que tengui un club social tan petit. 

Pero hem de mirar l'impacte urbanístic, o sigui, si hi 
hagués un impacte, que evidentment en les condicions que 
hi ha dins 600.000 metres quadrats no hi sera, s'ha de mirar 
el conjunt de les edificacions que es facin dins un camp de 
golf, que és el club social i caseta de pals més I'hotel o 
aparthotel. 
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Jo vull recordar que el PSOE va fer una esmena, que 
és la 985/87, que proposava que es pogués fer un hotel de 
500 places amb 40.000 metres quadrats d'edificació. Si en Iloc 
de 1.000 són 2.000, serien 40 més 1.000, 41.000; ara serien 
40 més 2.000, 42.000, venc a dir que la diferencia és irriso
ria, és pnkticament un 2% sobre el total de I'edificació. Ales
hores jo pens que aixo no és cap impacte urbanístic, és sen
zillament deixar fer les casetes de pals i el club social així 
com els fan en tots els camps de golf i res més. 

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

EL SR. CARBONERO l MALBERTI: 
El Sr. Pascual per argumentar ha anat a un altre artide 

i ha comen<;:at a parlar deIs hotels. En qualsevol cas, quan 
parlem deis hotel s veurá que la nostra posició és absoluta
ment contraria a qualsevol tipus d'oferta complementaria i 
per tant estam en contra deIs hotel s i de les edificacions que 
aixo suposa. 

Per una altra banda, Sr. Pascual, voste parla d'uns es
tudis de la Federació de Golf i d'altres tipus d'estudis que 
no s'han aportat i que nosaltres pensam que són' estudis mix
tificats, nosaltres estam amb el Govern, amb els estudis que 
ha pogut fer el Govern, que ha pogut fer la ConselIeria de 
Turisme i per consegüent continuam defensant que els 1.000 
metres són més que suficients per a la caseta de pals i per 
al club social; de la resta, de la qüestió deIs hotels i deIs apar
taments, etc., en parlarem ara mateix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar en rrimer lloc el Vot Particular del Grup 

ParlamentarL SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? Gracies. 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

29. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjat el Vot Particular que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar I'esmena 993/87 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

29. Abstencions, 21. Queda, ido, també rebutjada I'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a votar I'article sise tal com ve al Dictamen 
de Comissió. 

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

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

Sres. i Srs. Diputat que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

25. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat I'article sise 
tal com ve al Dictamen de la Cornissió. 

1 passam a l'article sete, on hi ha mantenguda l'esmena 
n? 993/87 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar 

aquesta esmena i per pan d'aquest Grup té la paraula el Di
putat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Aquesta esmena és de supressió completa de J'articJe per 

constituir, entenem, una subvenció encoberta i basada en una 
autentica especulació urbanística, simplement. Es convertei
xen terrenys no urbanitzables, s'adquireixen a preus de no ur
banitzables i es converteixen en terrenys urbanitzables, em di
ran que és una petita urbanització, 450 places, no més, pero 
no és una q üestió de dimensió per ventura, sinó el fet de 
convertir I'especulació en una via financera legal, que aquest 
Parlament avui adopti com a Ilei d'aquesta Comunitat Auto
noma que la compra o aprofitament d'un sol no urbanitza
ble per fer-hi establiments hotelers es converteixi en una via 
per la qual la Comunitat Autonoma dóna suport al desen
volupament de determinades activitats. Seria com si en un 
moment determinat del futur volguéssim mantenir la pobla
ció de la Serra de Tramuntana i li donassim permís des 
d'aquest Parlament per fer contraban de tabac, pose m per 
cas, que ha estat una activitat tradicional, i consti que no 
és l'activitat hotelera la que viu del contraban, sinó I'especu
lació del sol, la construcció sobre sol no urbanitzable de te
rrenys hotelers. 

Poden dir que ni, que 450 places és la diferencia entre 
que un golf sigui mantenible o no ho sigui, jo els diré que 
aixo és falso D'aquestes lIeis o Jleis semblants a aquesta n'hi 
ha algunes, aixo no és cap invent, ni aixo no sabem fer, per 
exemple n'hi ha una a Fran~a que consagra menys de 100 
places per camp de golf, hi ha una variació pero mai no s'arri
ba a les 100 places, aquí quadriplicam generosament aixo. 
Per ventura un dia ens adonarem de I'error, veurem que la 
Jlei provoca milers de noves places hoteleres en uns anys, su
posar que siguin construi'ts 20 golfs no és excessiu, aixo im
plicaria 9.000 noves places que per 300 dies d'activitat a l'any, 
perque hi ha un punt de la lIei que diu que han de ser ober
tes tat I'any implicarien més de 2 milions d'estades, cree que 
amb aixo perdem bastant la possibilitat de parlar que s'ha 
de frenar I'excés d'oferta, perque realment feim exactament 
el contrario 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir. Per part del Grup 

Parlamentari d'UM té la paraula el Portaveu Sr. Miquel 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí. En primer lloc, Sr. President, per una qüestió d'or

dre, perque durant tota la tramitació s'ha parlat d'un hotel 
o aparthotel de 4 estrelles i després a la redacció final, i nO 
ens adonfuem a la Comissió, no ha v~rem poder corregir 
aJla, diu d'hotels o aparthotels, i jo demanaria que el Presi
dent sol·liciti dels Grups Parlamentaris a veure si no tenen 
inconvenient en que es canvil la redacció d'hotels o apartho
tels de 4 estrelles per «d'un hotel o aparthotel de 4 estrelles». 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha cap inconvenient per canviar el que diu per «un 

hotel o aparthotel de quatre estrelles»? No hi ha inconve
nient. Pot continuar amb l'ús de la paraula, Sr. Pascual. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí. 
Evidentment ja s'ha dit tot respecte de que qui no vol 

l'oferta complementaria impossibilita la rendibilitat dels camps 
de golf i per tant, a la practica, frena que tenguem camps 
de golf homologats internacionalment que no tenim en 
aquests moments, perque deIs que tenim n'hi ha sis o set de 
nou forats i dos o tres de devuit i no tots són par 70 o SS 
72. Aleshores aquest artiele és el que fa possible la rendibili
tat deIs camps de golf i jo vull dir que aixo no deu ser tan 
dolent quan, tornam fer referencia a l'esmena del Partit So
cialista, en proposava 500 places, nosaltres ho hem deixat en 
450, ja sé que l'han retirada després, pero quan en un mo
ment determinat varen posar que permetien .500 places deu 
ser que no éstan dolent. 

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

raula el Portaveu Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Molt dolent, Sr. President, tan dolent que el vam reti

rar, de la mateixa manera que vostes van retirar la seva que 
en permetia 250 i han pujat a 450, el mateix dIcuJ. Nosal
tres hem tornat efectivament a la proposta de I'esmena de 
totalitat, no volem hotels en sol no urbanitzable per interes 
social, creim que provoca I'especulació del sol rustie, creim 
que aquesta dispersió hotelera sobre el territori és elarament 
negativa, que fins i tot des del punt de vista turísti c es erro ni 
promoure i fomentar des del Parlament i des del Govern que 
es facin inversions hoteleres competitives amb les existents, 
que no es destinin a la renovació de la planta hotelera exis
tent, creim que s'han de centrar en tot el que sigui possible 
els recursos privats en aquest objectiu prioritari i que obrir, 
encetar nous territoris, noves ofertes absolutament diferen
ciad es a territoris interiors de les Illes és negatiu, creim que 
no és positiu ni tan sois des del punt de vista turístico 

NosaItres pensam que construir camps de golf que apro
fitin aigües residuals prop de les zones turístiques, integrats 
en les zones turístiques existents, en les zones denses turísti
ques existents, realment seria una millora d'infrastructura i 
seria una millora de recursos recreatius, pero que promoure 
camps de golf ai1lats a l'interior, amb utilització de recursos 
hidraulics que ten en altres prioritats que regar els camps de 
golf, que exquitxin el territori d'instaI·lacions hoteleres al mar
ge de tot planejament creim que és elarament negatiu i per 
aixo hem retirat la nostra es mena i defensam la supressió 
d'aquest artiele en la mateixa línia que vam defensar la pro
posta d'esmena a la totalitat de retirada de la llei. 

Moltes gracies. 

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

Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 1DRRES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Jo no defensaré les 500 places del PSOE, sinó que de

fensaré I'article 7 tal com va sortir de Comissió. El nostre 
Grup creim que perque es construeixi un camp de golf, és 
necessaria I'adquisició de 600.000 metres quadrats, creim que 
s'ha de donar oportunitat de construir oferta complementa-

ria, si no és fa així pensam que no tendría cap sentit que 
fessim una llei, amb la qual segurament no hi hauría ningú 
que s'atrevís ni tan soIs a fer un camp de golf. 

Per una altra banda tenim la garantia que el camp de 
golf ha de ser obert sembre conjuntament amb l'hotel i que 
molt bé, sí, és obert tot l'any, pero que aquest numero d'est
gades que deim no vol dir que tot l'any sigui al 1000/0. Per 
tant donarem suport al text de l'article 7 i votarem contra 
l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
A l'article 7, com que han acceptat l'esmena de canviar 

hotels o apartotels per un hotel o aparthotel, jo també pro
posaria als Srs. Parlamentaris canviar en el segon paragraf 
«aquest establiment», en primer lloe, i després, per millor 
puresa lingüística catalana, que digui «hauran d'operan> en 
lloc de «tendran que operam, amb les quals rectificacions 
pareix que el text quedaria millor. Si no hi ha inconvenient, 
també introduiríem aquest canvi en el paragraf 2n. 

Passam, ido, a votar I'esmena n? 993/87 del Grup Par
lamentari PSM-EEM, i deman a les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor si es volen posar drets. Moltes gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada aquesta esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votació l'artiele sete amb les correccions que 
el PIe ha acceptat, i per aixo deman a les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor si es volen posar drets. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

21. Abstencions, 3. Queda aprovat, ido, l'artiele que acabam 
de sotmetre a votació. 

Als articles assenyalats amb els números 8, 9, 10 i 11 
no hi ha es menes mantengudes. 

Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, el Grup Parlamentari CDS té una esme

na, la número 15, a l'artiele 9, ara article 10. Perdó, ara arti
ele 12, si. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara artiele 12? Ido no entra amb els que anam a votar. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Perdó, ésque a l'esmena tenia posat artiele 10 i d'aquí 

la confusió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a la votació conjunta. 
Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LWPIS: 
Sí, Sr. President. Per a nosaltres, l'article 10 s'hauria de 

votar separadament. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, es fara així. El 8 i el 9 es poden votar 

conjuntament i el 10 separadament. No, els 8 i 9 i 1'11, no; 
hem d'anar per ordre, el 8 i el 9, el 10 i després 1'11, a no 
ser que el 10 i 1'11 es poguessin votar conjuntament, aixo 
seria una aItra cosa. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs artides 8 i 
9, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vols a favor, 49. Vots en contra, 

4. Abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, aprovats els artides 
que acabam de solmetre a votació. 

1 passam a votar I'artide n? 10, que no té esmenes. Per 
tant, jo deman a les Sres. i aIs Srs. Diputats que votin a fa
vor si es volen posar drets. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

4. Abstencions, 20. Queda, ido, aprovat I'artide n? 10 que 
acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'artide n? 11. Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor, es volen posar drets? 

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

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

Resultats de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en con
tra, 4. Abstencions, 17. Queda, ido, aprovat també l'artide 
n? 11 que acabam de sotmetre a votació. 

A l'artide 12 hi ha I'esmena n? 15 del Grup Parlamen
tari CDS. Per defensar-Ia té la paraula el Portaveu d'aquest 
Grup, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Seré molt breu. Amb la desaparició de l'artide 10 del 

text del projecte, que significava una penalització exagerada 
i ja es va comentar que fins i tot anticonstitucional i per aixo 
es va suprimir, queda sense cap instrument de penalització 
l'abandó de I'explotació de les instal·lacions esportives i la 
pervivencia de I'explotació hotelera. Aquest perill aconsella 
la introducció d'una es mena com la nostra, que és la impo
sició d'unes multes recurrents per part de l'Administració en 
cas que es produeixi l'abandó de les instal·lacions esportives 
i es mantenguin les hotel eres per tal d'assegurar les finalitats 
de la mateixa llei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Per part del Grup 

Parlamentari UM, té la paraula el Portaveu Sr. Miquel 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquí diu que en cas d'abandó de la instal·lació esporti

va quedara automaticament anul·lada la instal·lació hotele
ra, quedara automaticament anul·lada la llicencia d'obertura 
i funcionament de l'hotel. Si aixo no és una sanció prou for
ta, a mi em pareix que és una sanció, aixo; des del punt de 

vista administratiu po! ser que no sigui una sanció, perque 
no és una multa, el que passa és que és una mesura dissua
soria bastan! suficient perque no abandonin el camp de golf. 

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

raula el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument per explicar la posició del nostre Grup, 

que sera d'abstenció en aquest cas, perque pensam que les 
sancions han de ser unificades i que en aquesta materia, en 
materia turística, hi ha una llei en tramitació en aquest Par
lament de sancions, precisament. 

Gracies. 

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

el Diputat Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 
Gracies, Sr. President. 
També molt breument només per remarcar que aquest 

mateix artide diu que les autoritzacions sempre seran vincu
lades al funcionament de les instal·lacions esportives i que
daran automaticament anul·lades. Jo cree que quan diu viun
culades ja vol dir que si deixa d'explotar-se una cosa no podra 
continuar-se I'explotació de la resta. 

Per una altra banda coincideix fins i tot amb el PSOE 
en el sentit de dir que, naturalment, si hi ha d'haver san
cions que aquestes siguin establertes a la llei corresponent. 
En aquest moment hi ha una !lei en tramitació en aquest 
Parlament, que és d'inspeccions i sancions d'establiments tu
rístics, que creim que en tot cas, si correspon, ja ho recolli
ra, pero dins aquesta llei no s'han d'establir sancions. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Quetglas, té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Molt breument. Sr. Pascual, per a voste és suficient la 

suspensió de la lIicencia i per a nosaltres no, per aixo plan
tejam les multes recurrents, aquesta és la diferencia. Quant 
al tema que apuntava el Sr. Carbonero de la Llei d'Inspec
cions i Sancions que és en tramitació en aquest Parlament, 
no és prevista la penalització d'una manera especial i especí
fica, específicament accentuada, d'aquest suposit, i nosaltres 
entenem que no és suficient la san ció simplement normal 
d'operar sense llicencia, que seria la que es podria derivar 
si s'aplicas el text del Projecte tal com ve de la Comissió, 
nosaItres defensam l'existencia d'una sanció específica per el 
cas que s'hagi produit un abandó, que no és contemplada 
dins el Projecte de Llei d'Inspecció i Sanció en materia tu
rística. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de l'esmena n? 15 del Grup ParIa

mentari CDS. 

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

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

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

Resultats de la Votació: Vots a favor, 3. Vots en contra, 
32. Abstencions, 18. Queda, ido, rebutjada l'esmena n? 15 
del Grup ParIamentari CDS, que acabam de sotmetre a 
votació. 

Passam a votació l'artide número 12. 
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? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en con

tra, 3. Abstencions, 18. Queda aprovat, ido, l'artide 12 tal 
com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'artide 13 no hi ha esmenes presentades. Procedeix, 
per tant, procedir a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artide 13 del 
Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 50. Vots en contra, 

3. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, aprovat l'artide 13 
que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Transitoria Primera hi ha mantenguda 
l'esmena n? 993/87 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per 
defensar aquesta es mena té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Aprofitaré per retirar l'esmena perque pens que els ar

guments s'han rebutjat fa un moment per aquesta Cambra, 
són els mateixos, i simplement la retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Mayol. 
Passam, ido, a la votació de la Disposició Transitoria 

Primera segons el Dictamen de la Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 
Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con

tra, 24. No hi ha abstencions. Queda, ido, aprovada la Dis
posició Transitoria Primera que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Transitoria Segona hi ha l'esmena n? 
989/87 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que si aquesta 
Presidencia no ho ha entes malament es pot donar per de
fensada, salvant que el Sr. Portaveu, vulgui dir una altra cosa. 
Té la paraula el Portaveu Sr. Tri ay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Sí, és defensada, Sr. President, pero passa que com que 

s'ha defensat, ha decaigut, perque realment és un tema que 
ja s'ha votat a l'artide 4 o el que sigui. 

Moltes gricies. 

EL SR. PRESIDENT: 
La donam com a decaiguda, Sr. Triay. Passam, ido a 

la votació de la Disposicio Transitoria Segona. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

18. Abstencions, 6. Queda aprovada, ido, la Disposició Tran
sitoria Segona que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Transitoria Tercera no hi ha es menes pre
sentades; procedeix, ido, sotmetre directament a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Disposició 
Transitoria Tercera, es volen posar drets? Gracies. 

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, 49. Vots en contra, 
no n'hi ha. Abstencions, 3. Queda, ido, aprovada la Disposi
ció Transitoria Tercera que acabam de sotmetre a votació. 

Abans d'entrar a la votació de les Disposicions Finals, 
hi ha dues esmenes. Per que demana la paraula, Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Sí, Sr. President. Per retirar les esmenes que tenim a l'Ex

posició de Motius, simplement. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, es donen per retirades. 
A les Disposicions Finals ... Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Continuen vives dues esmenes, les número 18 i 19 del 

Grup Parlamentari CDS, pero també cal entendre que han 
decaigut perq ue van connectades amb l'esmena n? 1. Per tant, 
queden retirad es en aquest moment, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. 
A les Disposicions Finals la., 2a. i 3a. no hi ha es menes 

presentad es, si no hi ha inconvenient es votarien conjun
tament. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Amb I'Exposició de Motius, ja que hi hem retirat les 

es menes també. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci? No? D'acord, votaríem Disposicions Finals la., 

• 2a. i 3a. i Exposició de Motius conjunament? No. Perfecte. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Demanam que I'Exposició de Motius vagl a part. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, les Disposicions Finals la., 2a. 

i 3a. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 
3. Abstencions, 21. Queden, ido, aprovades les Disposicions 
Finals la., 2a., i 3a. que acabam de votar. 

Sí, Sr. Ricci. Per que demana la paraula? 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Per a explicació de vot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per precisar el vot. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Per a explicació de vot de l'Exposició de Motius. 

EL SR. PRESIDENT: 
Només procedeix explicació de vot quan hi ha canvi de 

vot, i voste no ha ... 

EL SR. RICCI 1 FEBER: 
Perdoni, jo vaig fer un canvi de vot, jo vaig votar una 

cosa a la Comissió, i ara votaré una altra diferent. 

EL SR. PRESIDENT: 
El va fer alla, no aquí. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Perdoru, és un canvi de vot que faré ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
l:explicació de vot és per quan s'ha defensat un vot i 

després s'ha votat de manera distinta, per explicar el canvi. 
El debat a PIe no té res a veure amb el debat en Comissió, 
són dos debats totalment distints. Per tant, em sap molt de 
greu, pero no Ji puc donar la paraula. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President, li prego que considere el cas, ja que tot 

el temps no he dit res per intentar defensar la meva postura 
amb aquest punt, així de senzill. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sra. Canse llera, la raó la dóna la Presidencia, si no li 

sap greu .... (Rialles) ... Sr. Ricci, en vista que anam avan
r;:ant, vosté té el temps més curt possible per dir, no sé que 
ha de dir, pero ho digui. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
El que vulI dir com a explicació de vot a l'Exposició 

de Motius, és el per que. Aquesta lIei, vull explicar, és una 
bona lIei perque ha nas cut per crear riquesa per a aquests 
pobles de les Illes, per tant dic que és bona i vuIl dir per 
que és bona. . 

Va néixer per diverses coses i una és allargar la tempo
rada, una altra de les coses importants era basicament tam
bé intentar pujar la qualitat d'aquest ti pus de turisme que 
tenim avui en dia que gasta poe, és un aspecte social impor
tant ja que aconseguim, i el Sr. mayol m'ha donat la raó 
que hi hagi una possible ocupació molt important i que hi 

hagi 6.000 Ilocs de treball en menys de dos o tres anys, i ar;:o 
per aquest poble és molt important. Es important efectiva
ment fins i tot que s'hagin augmentat els metres quadrats 
de ... social, ja que donar oportunitat a que a l'hivem, quan 
no es jugui fins i tot jugar a golf perque facin dies dolents, 
també aquest turisme no quedi marginat per no tenir un \loc 
on estar. En definitiva no és una sola cosa, a més a més 
basicament és una gran lIei ecológica. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I "FEBRER: 
1 aixó és el que volia donar com a explicació basica de 

tot el tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Feim una recuperació d'aigües, perque no és veritat que 

es perdin aigües, es recuperen aigües i per filtració, a més 
arnés, aconseguirem omplir els aqüífers que es buiden de 
dia en dia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci, jo li deman que acabi, perque voste podia dir 

tot aixó en el moment oportú i no al final. Jo comprenc que 
voste no ha conversat, peró no forci la Presidencia, que té 
l'obligació de complir el Reglament arnés d'interpretar-Io. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President, voste sap molt bé que si haguéssim defen

sat I'Exposició de Motius a I'últim,- ho hagués pogut fer. 
Agraesc molt les seves bondats i ja he acabat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ricci. 
Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sr. President, és una qüestió d'ordre. Voldria fer ús d'un 

tom similar al del Grup MIXT, una mica més curto 

EL SR. PRESIDENT: 
Faci el tom similar al Grup MIXT una mica més curt, 

tengui en compte, Sr. Triay, que ha durat dos rilinuts, procu
ri voste durar un poc menyus. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Durara menys, a pesar que 

jo he fet ús de la paraula tot aIló que el Reglament em 
permetia. 

Nosaltres creim que aquesta és una lIei molt negativa, 
he explicat per que, per motius turístics, per motius d'orde
nació del territori, per motius hídrics, de recursos hídrics de. 
les Illes Balears, i creim també que aquesta és una !lei que 
s'ha fet per encarrec, per donar satisfacció a unes propostes 
concretes. Tenim un escrit oficial del President de la Comu~, 
rutat Autónoma, del mes de febrer del 87, que va remetre 
aquí, al Parlament, per justificar la urgencia en la tramita-
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ció d'aquesta llei al final de l'anterior Legislatura, ja no hi 
va haver temps d'aprovar-Ia, que deia que una de les raons 
per les quals era necessari tramitar amb urgencia aquesta llei 
era «la necesidad de proveer de un marco jurídico adecuado 
a las distintas iniciativas que se encuentran en marcha», és 
clar que és una llei feta per donar suport a unes iniciatives 
que ja són en marxa i que, per tant, és una llei que no pre
tén un caracter general. 

I per acabar, simplement, Sr. President, dir que és una 
llei que d'aquí a sis mesos la podran derogar, ja hauran do
nat satisfacció a aquest embús que hi ha de sol·licituds com
promeses, peró que lamentablement, encara que la deroguin, 
realment el mal ja sera fet i sera irreversible. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin fer ús d'un tom d'explicació 

de I'Exposició de Motius tenen l'oportunitat. 
Sr. M ayo 1. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Intentaré encara ser més breu. 

EL SR. PRESIDENT: 
No ho intenti, ho aconsegueixi. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Lament una vegada més el ridícul que feim avui vespre; 

que es pugui dir que aquesta !lei, per afegitó, és ecológica 
i algunes de les manifestacions que hem sentit crec que són 
una nova prova de la situació en que ens trobam, que pel 
cap baix és lamentable i dir que aquesta !lei només té un 
remei, que seria una Disposició Final que digués que queda 

derogada el mateix dia de la seva publicació, no esperem mig 
any. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Palau per part del Grup Parlamen

tari AP-PL. 

EL SR. PALAU 1 lDRRES: 
Gracies, Sr. President. 
Simplement reafirmar el que havia comenc;:at a la meya 

exposició dient que consider que aquesta llei és vertadera
ment positiva i al contrari del que han dit alguns portaveus 
d'algun Grup Parlamentari que ara era pitjor que quan l'ha
víem presa en consideració, jo lamentablement els vuIl dir 
que deuen tenir la sensació que tot el temps que hem treba
llat en Ponencia hem perdut el temps, jo crec que no, que 
la vare m millorar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Aquesta Presidencia vol de manar perdó per haver dei

xat passar un poc el Reglament, avui, i dir que no servira 
de precedent. 

Sres. i Srs. Diputats passam a la votació de l'Exposició 
de Motius. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

24. No hi ha abstencions. Queda, idó, aprovada l'Exposició 
de Motius que acabam de sotmetre a votació i la Llei de 
Camps de Golf que hem debatut avui horabaixa. 

S'aixeca la Sessió. Bona nit. 
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