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DIARI DE SESSIONS DEL 

PlE 
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
D. L. P. M. 770 -1987 11 Legislatura Any 1989 Número 51 

Presidencia 
del Molt JI·lustre Sr. J eroni Albertí 1 Picornell 

Sessió celebrada dia 29 de lnare; del 1989. 

Lloc de celebració: Seu del Parlmnení 

SU MARI 

1 j.-Presa de possessió de la Iwva diputada. 
l/ j.-Liquidació del pressupost del Parlamenl del 1988. 

Il/ j.-PREGUNTES: 

1 j R.G.E. 231(89, presentada pel diputat Sr. loan F. López i Casa novas, del Grup Parlamentari 
PS.M-EEkI, relativa al Pla d'Exposiciol1S per al 1989 del Govern de la CAlB. 

2) R.G.E. 276(89, presentada pel diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, relativa al 110U pacte sobre política autonomica. 

3) R.G.E. 284(89. presentada pel diputat Sr. loan F. López i CasaSl1ovas, del Grup Parlamel1tari 
PSlvl-EEM, relativa a la queixa contra ['empresa Servei el'Aígiies Binibeca Vello 

4) R.G.E. 346(89, presentada pel diputal Sr. loan F. López i Casasl1ovas, del Grup Parlam.enlari 
PSM-EEM, relaliu éL programes de milloia d'cdllcació física i d'ec.¡llipamen/s esportíus escol!J.rs. 

[V).-Dictamen de la Comissió el'Economia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecle de L/ei R.G.E. 1040(88, 
ele regim i circulació d'cn/ilats autonol'nes, e11'lpreses públiques i vil1clllaeles a la C.A. 

Tlj.-Dictamen elc la CO/11¡~)sió d'Orelenació Territ01'ial sobre la Proposició ele L/ei R.G.E. 1062(88, ele eleclara
ció de la ZOI1([ cosIera compresa entre Cala !vlitjana i platges ele Billigaus, així C011l els barrancs de 
Cala Mitjana; TrebellÍgcr, La Canova, SOII Fideu, Cala Fustam, S(/171 Miquel, Sa Torre Vella i Bini
gaus area no/ural n'especial i/1Ieres. 
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l ,-PRESA DE POSSESSlO DE LA NOVA DIPU
TADA, 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i SI-S. Dipulals, bunes tardes. 
Cumen<;a la Sessiü P!L:núri;:¡ Onlin~lria a la qual els 

han con\'ucat, cUI11el1~al1l pcl primer pUllt eh:: l'Ordre 
del Di«, que és la presa de possessió ele la nova Sra. 
Diputada. 

Pe!' tanl, aquesl~l Prcsidi.:ncia prega a la IHu sllT 
Sra. Teresa Riera i Madurell si \'01 veoir aqllí per pro
cedir al jurament o promesa. 

Hluslre Scnyora, jurau o promcteu per la voslra 
consciencia i pel \'oslre honor de complir fic1elment les 
obligacions del cürrec de Diputa6a del Padament ele 
les Illes Balears amb lI eia ltat al Rci i de guardar i fe r 
guarelar la COllstilució COIll :1 nonTla fonalllcnlal ele 
l'Estat, així com l'Estalul e1'Autonomia de ¡':'s mes Ba
lears? 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 
Sí, promet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Podcu prendre, ido, 110c al vostre escó. 

2.-LIQUIDAClO DEL PRESSUPOST DEL PARLA
MENT DEL 1988 . 

EL SR. PRESIDENT: 
Passant al punt segon, d'acord amb 1'establert a 

l'article 3D, punts 1 i 2, del Reglament de la Cambra, 
la Mesa del Parlament, en sessió celebrada dia 21 de 
mal'(;: del 1989, adopta l'acorcl ele donar la seva confor
mitat i presentar davant el PIe del Parlament la liqui
dació del pressupost del Parlament de 1'any 1988, .que 
s'ha repartit als Srs .. Portaveus. 

En cOllseqüencia,. aquesta Presielencia sol·licita, si 
no hi ha cap objccciú, la conformitat ele l'esmentaela 
liquielació a tots els Srs. Diputats. 

Queda aprovacla per assentiment de la Cambra. 

3.1.-PREGUNTA R.G.E. 231 /89, PRESENTADA 
DEL DIPUTAT SR. JOAN F. LOPEZ CASASNOVAS, 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EE M. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passant al punt tercer de l'Ordre del Dia, referit 

a preguntes, per formular la pregunta sobre el Pla el'Ex
posicions per al 1989 pel Govern de la Comunitat Au
tónoma, té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President . 
Honorable Sra . Consellera, voste va presentar a fi

nals del mes passat tot un ampli programa en mate
ria d'arts pHlstiques valorat en 24 milions de pessetes 
on, entre més de deu propostes d'exposicions i mostres 
d'arts plastiques, només una es feia a l'illa d'Eivissa i 
la resta practicament eren totes centralitzades a Palma. 
Amb aquest moti u Ji demanam quina causa ha motivat 
que el Govern de les Illes Balears, en el seu Pla d'Ex
posicions, no hagi programat l'any 1989 exposicions a 
Menorca ni a Eivissa ni a Formentera. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar ;:¡questa pregun ta té la parmlla la COIl

sel1er~l de Cu]¡ura SI'a . M.a AnttJnia MUllar. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACro 1 CULTURA (M." 
Ant8nia Munar i Riutort): 

Hlustre Sr. Diputal, vost\:: cs rcfercix' al Pb de 
Grans Manifestacions ArtísliC]ues que vaig presentar i 
que ha ele tcnir lloe a la Uotja. El Pla d'E\:posicions 
de b COllsellcri:l per ~, \.1allurcl, Mcnorca i Ei\'iss;,¡ en 
aquest moment cncara no s'ha concretat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraub el Diputat Sr. ~úpez Casasnovas . 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Grácies, Sra. Consellera, per dir que el Pla encara 

no és conelos i acabat. De tota manera és evic\ent que 
no cleu ser el programa de grans exposicions quan ;:¡ 
Eivissa, pcr cxemple, hi ha programada l'exposició Els 
bronzes de Mall orca, quan les excuses que s'han donat 
daml1n t l~ premsa respectc c1e les exposicions cliuen 
que la manca d'infrastructuJ'a fa que només es puguin 
realitzar aquestes magnes exposicions a la Llotja. En 
realit~t no totes són a la Llotja i voste ho sap perfec
tament, n'hi ha també a San! Antoníet, n'hi ha també 
al Museu d' Eivissa, com s'ba di t aquí. Inicialment pen
sam que voste és encara a temps c1e corregir aquests 
ddicils i fer possible que la cultura sigui un fet viu 
dins totes i cadascuna de les Illes Balears, 

Esperam, ielo, demanam que ho tengui en compte. 
Gracies. 

EL SR. PRESI~NT: 
Té la paraula la Sra. Consellera . 

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

Sr. Diputat, com li he cli t es va presentar el pro
grama de grans exposicions que només podem dll r en
clavant a la Llotj a . No obstant aixo, s'ha es tablert un 
pla d'ajudcs i sllbvenci ons per atendrc qualsevol sol·li
citud cJ'ajuda en arts plastiques i s'establiran exposi
cioos a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. 

La convocatória cJ'aquestes ajudes es va publicar al 
Butlle tí Oficial d'aquesta Comunitat núm. 24, en data 
25 de febrer del 89, i per c1onar-li m és publicitat va pu
blicar-se {lIs diari s de les Illes j aquesta notícia va sor
tir a l'eelició del Diari de Menorca de día 28-2-89, al 
Diari d'Eivissa elía 28-2-89 i a la premsa el'Eivissa dia 
1 de mar¡;: del 89 . L'esmentacla resolució estableix la se
güent distribució : En primer 11oc, ajudes per a les arts 
en els pobles , per promoure la difusió c1'artistes de les 
Illes, i per escrít de día 18 de gener del 89 i número 
de registre de sortida 120 es va comunicar a tots els 
ajuntaments excepte aquells que ja s'havien acollit l'any 
passa t, entre els quals es trobava l'Ajuntament d'Ei
vissa. 

També es promouen els ajuts per a exposicions iti
nerants amb altres entitats, oferint a tots els pobles les 
exposicions itinerants. Esperam en aquest moment que 
les díferents illes, els díferents pobles ens donin la reS
posta de quines exposicions volen fer i després elabo
rar definitivament el calendari que creim que el mes 
de maig o juny ja podra ser definit. 

També hi ha ajudes per a exposicions amb aItres 
entitats o associacions sense finalitat de lucre. Vos te 
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el que man ifesta és que jo vaig dir en aquesta rewlió 
o roda de premsa qu hi va haver, que ja hi havia a l
gunes exp idons programad s, UDa ele les quals a Ei
vissa, E/s bronzes de Mallorca, perque el director del 
centre ens havja presentat amb anterioritat a l'aprova
ció d J pressupost aquesta exposici.ó i la teníem ja apro
vada. E l mateix pa Sa amb I'e po ¡ció de ls bOll ai a 
Sant Antoniet, perque també la teníem ja presentada 
aban s d'aprovar-se el pressupost i ja l'havíem aprova
da. No obstant aixo, en tenim moltes altres que, ates 
que la convocatoria va ser els mesos de febrer i man;:, 
encara no ens han contestat. Esperem que abans de 
maig-juny s'hagin concretat totes les exposicions a les 
Balears. 

3.2.-PREGUNTA R.G.E. 276/89, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR. SEBASTIA SERRA 1 BUSQUETS 
DEL GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta núm. 276/89 relativa al 

nou Pacte sobre Política Autonómica, té la pürallla el 
Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Molt Honorable Sr. President de la Comunitat de 

les Illes Balears, hem sabut pels mitjans de comunica
ció de Madrid i de les executives del PP i del PSOE de 
Madrid que es planteja un possible nou Pacte Autono
mic a nivell d'Est2t. Volem saber si voste hi esta el'a-

_ cord, Sr. President de la Comunitat de les Illes Ba
lears, i saber en concret en aquests morrients on es 
troba aquest possible nou pacte entre partits estatals 
i excloent probablement les nos tres institucions el'auto
goverr' . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la p2raula el Molt Honorable President de la 

Comunitat Autonoma, Sr. Gabriel Cañellas. 

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Ga
briel Cañellas i Fons): 

Sr. Serra, jo no crec que l'Executiva del meu par
tit li hagi fel saber res d'una manera directa o alman" 
co crec que també m'ho hauria fet saber a mi, Segon, 
mai no s'ha de clonar una tal categoria a informacions 
d'aquest estil com per motivar preguntes com aques
ta. Tercera, ni encara que vulguin no podran l':xcloure 
les institucions d'autogovern de les Comunitats d'unes 
actuacions com aquesta, ni encara que vulguin. Quarl. 
el dialeg crec que és bo, i quint, el consens quasi sem
pre el solen patrocinar vostes, crec que també seurc's 

.?- parlar per ventura suavit7.aria multes relilciolls . 

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

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Molt satisfets que el Sr. Presiden! ens hagi contes

tat, pero dins la contesta hi ha una certa ambi0..iitat 
suposam que calculada, i a través deIs diaris 11;111 S3~ 
but i ningú no ho ha desmentit que el seu Vocal Es
t~tal d'aquests temes, Sr. Aznar, ja ha comen<;:at una 
sene de converses i temem que ];:¡ nostra Comunitat. 
COI:,. altres vegades, quedi d«lTera per falta el'una po
SICIO clara i directa en defensa de I'auto!!overn. 

Te.mbé temem que aquest projecte de- racionalitza-

ció que vosU:, Sr. Cañellas, ha propiciat en molts de 
debats públics i en aquest Parlament quedi en no res 
en aquests moments i, per altra banda, per al di~lleg 
i per trobar sortides i per millorar el nostre autogo
vern, volem dia i hora per poder treballar tots conjun
tament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. President de la Comunitat Au

tónoma. 

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA (Ga
briel Cañellas i Fons): 

Sr. Serra, aquest representant del meu partit que 
voste ha mencionat és l'autor d'una ponencia política 
aprovada en un congrés i publicada, on consta punt 
per punt i fil per randa quina és la postura que s'ha 
de seguir en aquest tem::t i faig cas omís a haver-Ia 
d'exp!icar aquí perqlle és purament de partit, pero la 
seguirem punt per punto 

Quant als problemes de la regionalització que jo 
patrocin des elel meu partit, tampoc no crec que sigui 
el !loc 011 m'ho hagin de preguntar, sinó que m'ho hau
ran de preguntar en el meu partit i hauré de respondre 
davant els mcus a[iliats, no clavant una actuació com 
la que <1quí perloca . 

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

3.:\ .-l'REGUNTA R G.E 284/89 PRESENTADA PEL 
DIPUTAT SR. JOAN F. LOPr,Z 1 CASAS NOVAS DEL 
GRUP PARLAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha rebut en aquesta Presidencia un escrit del Vi

ce-president del Govern justificant l'absencia de I'Ho
norable Conseller de S<1nitat i Seguretat Social i dema
nant que sigui posposada la pregunta 284/89, i per 
tant sera posposada per al proxim Plenario 

3.4.-PREGUNTA 346/89, PRESENTADA PEL DIPUTAT 
SR. JOAN F. LOPEZ I CASASNOVAS DEL GRUP PAR
LAMENTARI PSM-EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel- formular la pregunta registrada amb el núm. 

346/89 sobre prog¡"ames de millora el' E'c!ucacíó Física 
i d'equipaments esportills escolars, té la paraula el Di
putat Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gr8_cies, Sr. President. 
Hnnor211le Sra. Consel1era , vnste S<lp, cnm tots els 

Diputats que hem estat presents ~ la Comissíó de Cul
tura t1'aquest Parlament, que una de les aspiracions 
que tenim tots a les IlIes Balears en programes d'in
fraslructur<1 esportiva és trobar el marc adequat per 
poder clonar solució als equipaments esportius esco
lars prevists dills un programa que realitza el MEC, 
Ministel-i d'Educació i Ciencia, en coHaboració amb les 
Corponlcions Locals, siguin Consel1s siguin Ajunta
ments, i 21mb aquest reclam també dirigir a COl11uni
tal Autónoma, al Govern de la Comunitat Aut6noma. 

I-Ian passat mesos ja, cl'en¡:;a que vam dcmanar i 
aprovar mocions i proposicions no de !leí en aquesl 
aspecte, \loste ha anunciat, clia 17 cle febrer d'enguany, 
que hi ha"ia uns pressuposts que cfectivament hi ha a 
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la ConselJeria, pero hem vist lambé com s'han anat sig
nant e ls convenis amb divcrses Comunitats Autonomes 
ele I'Estat Espanyol j el Ministcri i no així en el nos
tre ümbit insular. Per a¡;o li c1t:TYmnam quines són les 
causes que motiven reztlment aguest retare! que ja es
elevé preocu pant. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Conscller~\ C]'Eclucació, Cul

tura i Esports. 

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

Bé, \'o s tc em demó\l13 duc~ coses i les mescla en 
la seva p regunta. En primer llo c. hauríem de distingir 
perfectament el que és un programa d'Educació Físi
ca als ce ntres escolars el'una cosa ben eliferent, el pla 
ele millora que proposa el MEC en coHaboració amb 
Comunita ts Autonomes i amb Corporacions Locals. Pel 
que fa al primer cas, que és el programa, mentre no 
hi hagi una transferencia de competencies eclucatives 
és d'exclu s iva responsabiiitat e1el MEC i afecta tant el 
currículum oficial de tots els nivells educatius no uni
versitaris com l'especialització del pmfessorat d'Eelu
cació Física. Es tracta, al nos lre entendre, d'un ambit 
netament escolar, sense una proj ecció social directa cap 
afora i que ha de resolclre, entenem, el mateix MEC, 
i en aquest sentit sí que hauria ele dir que des del 
punt de vista ele la Conselleria és precís incrementar 
les dotacions de professorat especialitzat en Educació 
Física, la plantilla actual creim que és insuficient, i 
també s'haurien d'estendre els cursos d'especialització 
a tots els centres escolars, sense descuidar-se els cen
tres concertats. 

Pel que fa la segona part ele la pregunta, que no 
té res a veure amb aquesta í que )'única connexió és 
que le~ dues parlen d'Educació Física, en el segon cas, 
com li deia, pel que fa al pla de millora d'infrastruc
tura í equipament, aquesta Conselleria ha mantengut 
una serie de conversacions amb el MEC i ha estudiat 
profundament la realitat de la nostra Comunitat per 
tal d'adaptar el pla a les nostres necessitats abans de 
signar un conveni que costa molts ele milions. En aquest 
sentit, la Conselleria ha realitzat i realitza les següents 
accions previes: Informació als Ajuntaments implicats 
en una doble vessant, coneixer les necessitats reals i 
possibili ta ts financeres de les Corporacions Locals ac
tualitzant el cens d'infrastructura existent i fins i tot 
tractant de coneixer quins són els habits esportius de 
la població juvenil a les Illes Balears; aixo es fa en col
laboració amb l'Associació Balear de Sociologia Espor
tiva. 

Aquest treball puc dir que a hores d'ara ja es tro
ba molt avan<;:at, de manera que el proper mes de juny 
s'haura finalitzat completament i ens podra servir de 
base i fonament per al desenvolupament d'aquest pla 
de millora del qual parlam. 

Explicar als ajuntaments les responsabilitats que 
han de contreure, perque no és tan facil el que voste 
proposa. EIs ajuntaments hauran de fer aportació del 
solar, aportació economica per a la construcció d'a
quests móduls, manteniment de tota la infrastructura 
i, a més, la gestió. Tot aixo és necessari que ho cone
guin els ajuntaments, ja que la seva responsabilitat 
amb els centres escolars d'EGB és important; per cert, 
ens sorprtm que es descuidin en aquest pla el que és 
Formació Professional i el que són Instituts de Batxi-

llerat, no cntencm clarament d perqut: d'aquestes omis
sions. 

En segol1 lIo.c, ates que el MEC, com a conc\icilÍ 
pre\'ia pCl' signar el cnnveni L'xigcix com a mínim una 
aportació de 100 miliol1s ele pc~setes, no s'hauri<:t d'es
tranyar si voste concix el pl -c'~S UpCJst ele la meva Con
selleria, que encara no s'hagi ~ ignal. At2s que la Con
selleria no c\isposa e1'aquest<:t quantitat, i vostc ho sap, 
s'ha de tenir en comptt: el'un poclrien sortir aquests 
c1incrs, al \'oltanl d'uns 130 milions ele pessetcs, i hcm 
pensat que la solució era e l Pla Extraorclinari d 'Invcr· 
sions, que molt trcballosumcnt ha lret la Consclleria 
d'Ecol1omia i Hisencla i ("11 aqllest Pla Extraorclinari 
d'Inversions, del qual no puc donar massa referencies 
rerqL1(~' va a apro\'<1ció elel C(\n~cJl de Go\'crn el clivcn 
dres proper per a c1espr¿s yen i t' al Parlamen 1, peró sí 
Ji puc av;m¡;ar que tcnim prevists per a aquest Pla cl'II1S
taHacions Esporti\'es a Centres Escolars 3.000 milions 
de pcssetcs . D'aqucsla quantia, anirien 1,300 milion s a 
compte ele la Comuni tat Balear, 1.300 milions elel MEC 
i 400 s'havien prcvist per l'ajuntament, ates que l'A
juntament de Palma ja havia signat. Ens hem assaben
tat, no obslant aixó, que no són 400, sinó 600 la quan
tia aportada per l'Ajllntament ele Palma i ai.':':> faria que 
el munlant total del Pla d'lnstaHacions Esportives a 
Centres Escolars fos de 3.200.000 pessetes. La distribu
CIO seria per al 1989, 300 milions; per al 1990, 1.200 mi
lions; per al 1991, 1.200 milions, i per al 1992, 300 mi
lians. 

Finalment, aquesta Conselleria ha revisat els mo
duls proposats pel Ministeri d'acord amb un annex que 
se m'acompanya amb aquest escrit i que li puc fer ar
ribar, i en definitiva vull di¡- que aquesta Conselleria 
ha considerat des del principi aquest Pla molt interes
sant i ha volgut per aixo prenclre totes les mesures pre
vies necessaries per tal d'assegurar el maxim rendi
ment i benefici per a la nostra Comunitat. 

Aixo és el que s'ha fet fins ara i tan soIs queda, 
i aixó esperam de tots vostes, poder signar aquest con
veni en breu, qua n tenguin I'amabilitat d'aprovar aquest 
Pla cl'Inversions Extraordinari. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. J oan Francesc López 

i Casasnovas, 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. Pres ident, i gracies, Honorable Senyo

ra, per haver contestat aquesta pregunta, cosa que 'no 
ha fet amb l'anterior. 

Primerament hem de dir que la relació entre Edu
ca ció Física i equipaments esportius, voste sap perfec· 
tament que van intrínsecament lIigats i que al progra
ma del MEC una cosa té a veure realment amb I'altra. 
Es proposen programes de rec1c1atge que duen a ter
me els professionals a través de la Universitat i que 
voste sap perfectament que després, durant un any de 
practiques, han de realitzar i pagar les Corporacions 
Locals; després, aquestes Corporacíons Locals es fan 
beneficiaries ja de les places que han consolidat a tra
vés d'aquestes actuacians anuals. 

Ido bé, la pregunta concreta era quines eren les 
causes que motivaven que encara no s'haguessin ende
gat els programes previstos en el conveni i a l'esbar
rany de conveni i voste ens parla d'informació als ajun
taments. Els ajuntaments de les Illes per sort estan 
perfectament informats o almenys hi podrien estar, els 
de Menorca concretament hi estan i el de Palma per 

------------------------~ 
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suposat, que ja ha signat unilateralment aquest con
veni. 

Quant a les responsabilitats deIs ajuntaments són 
conegudes. M'estranya que digui que voste s'estranya 
que Formació Professional i Instituts de B~txil1erat no 
entrin en aquest programa; és que els InsÍltuts de Bat
xillerat i els de Formació Professional tenen obligata
riament moduls per exercir I'Educació Física, obligata
riament a través del MEC, cosa que no és així en els 
casOS d'Educació General Basica, que són instaHacions 
que han de donar els ajuntaments, concretament, a tra
vés deIs solars, i els moduls, infrastmctura i gestió ob
viament els han de correspondre. 

Per a~o jo crec que no cal esperar a tenir un Pla 
Extraord inari d'I nversions i jo el que li demanaria és, 
si a compte ja deIs pressupostos que voste té aprovats 
per aquest Parlament, vol i pot !:'nclegar .ia aquest pro
grama, per exemplc el Pla Territorial d'Equipaments 
Esportius, que podria clonar prioritat a aquests equi
paments escoJars obcrts al públic en general. 

Gracies. 

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

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

Sr. López Casasno v<J.s, jo Ji dono resposta puntual 
al que voste em pregunta, el que passa és que moltes 
vegades voste vol que jo li contesti coses que no li 
puc contestar, pero com que la facultat ele res posta és 
meva i no seva, permeti'm que jo li contesti les pre
guntes encara que voste vulgui una aItra resposta. 

Miri, l'Educació Física té a veure amb les instal
lacions esportives, sí, i ropera amb els tea tres i mol
tes al tres coses ten en relació, el que passa és que no 
veia per que havicn d'anar juntes les dues coses per
que realment eren dos temes que si bé tenen un nexe 
d'unió, eren diferents, i en la seva pregunta quedava 
embullat exactamcnt el que voste cm demanava, per
que la pregunta en qüestió era «quines causcs motiven 
el fet que eilcara no s'hagin endegat els programes ele 
millora de l'Educació Física i dels equipaments espor
tius escolars», com si fos tot una mateixa cosa i són 
dues coses bastant diferents. 

Pel que ra al tema deIs nstituls que vos te diu que 
ja tenen instaHacions esportives, si voste veu els ma
duls que proposa el Ministeri, sobretot el modul núm. 
4 i el que tenen la majoria eI'instituts en aques! mo· 
ment hi ha realment una difüencia abismal. Les ins
taHacions esportives estan bastant malament a tots els 
centres, a tots els in st ituts, també als de Formac ió Pro· 
fessional, a no ser els de recent creació, i aquests ma
duls que es proposen, sobretot el núm. 4, rcalm ent són 
bastant més importants que les instal'lacions que s'han 
tengut fi11S ara. A mi el que em fa por d'aques ts mn
cluls és el manteniment q~le ve a posteriori i voste diu 
que els ajuntaments estan molt bcn in fo rmats, els ajun
tam ents no es tan tan ben informats i quan " cuen que 

el manteniment d'aq\1 es ls m0cluls és él costa sc\'a molts 
cliuen que no podran a tendre clesprés aquest manteni
ment i la gestió a posteriori 

Pel que fa 3 les po>:sibilitats de dur endavanl aquest 
pla amb el prcssupost que tenc en aquest moment, li 
he de dir que no n'hi ha cap perque el móclul núm. 4. 
qu e és el que realment pod¡'ia justificar que la Conse
lIeria aportés el 50 %, t~~ngui e~ compte que costa 100 
milions de ressetes un sol Illodul a llll sol ajuntament 

a un sol centre escolar. 100 milions de pessetes a un 
50 % significa que podríem fer dos moduls i aquests 
modu!s són els únics que fan possible que a més d'E
ducació Física, que és una responsabilitat del MEC, pu
guin practicar esport tots els ciutadans, que és el que 
justifica que la Comunitat, la Conselleria doni suporto 

En aquest mament voste comenta i com que no 
té clret a r,:;plica ja li dono la resposta, que hi ha qua
trc mócluls diferents, sí senyor, hi ha quatre moduls di
ferents. El modul 1 i el modul 2 tenen unes dimen
sions ínfimes i no s'hi pot practicar més que Educa
ció Física i per subvencionar només instaHacions per 
fer Eclucació Física, que ha pagui el Ministeri, que és 
el qui té la competencia i l'obligació. Nosaltres, té sen
tit que aportem diners a un 50 % a aquestes instaHa
cion s, si aquestes instaHacions se'l:\leixen després per
que tots els ciutadans practiquin l'esport, si no, no té 
cap sentit; el modul 1 i el modul 2, si voste els veu, 
tene n 16 me tres quadrats i 19 metres, él.mb aques tes di
mensions SÓIl auJes el'usos ml1!tiples, com es diu, no 
té cap sentit que I'Ajuntament o la COl11unitat subven
cionin aqllestes instaHacions, el logic és subvencionar 
COl11 a mínim el núm . 3, que costa 38 milions de pes· 
setes, o el núm. 4 que costa 100 milions. 

Per tant, amb una quantia ridícula COI11 la que te
nim pe!" PIa Territori¡:¡[ de 130 rnilions per a Mallorca, 
Menorca i Eivissa, no té cap sentit ni un entrar c1in
tre un programa d'aquests, per aIs quals es necessiten, 
hem calculat, 3.000 milions de pessetes. El que sí po
dem fer, no obstant aixo, és clemanar als Consells In
sulC1rs 5i renuncien a la seva possibilitat de rebre deu 
i mi g, deu i mig i 10 milions i busques per al Pla i ho 
valen canviar per aquest, pera ja Ji avaJ1(;:, Sr. López 
Casasnovas, que la resposta molt probablement sera 
que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia res[Jecta profundament la lIi

bertRt de demanar, la llibertat i el dret que tenen a 
contes tar, per'Ü demana als Srs. Diputats que també 
respecl in el Reglament , que dill que ho faran en cinc 
minuts i no en quinze, com han emprat avui capves
pre. No he tallat, pero com que avui comenGam el pe
ríocle orclinari de sessions, ten 2:uin en compte que el 
Reglament estableix un temps de cinc minllts. Aquesta 
Presidencia sera conelescendent fins a set, en tornar; 
fins a ql.linze no ho tornara a ser. 

Mol tes gracies. 

4.-DICTAMEN DE LA COMTSSIO D'ECONOMIA, 
HISENDA 1 PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJECTE 
DE LLET R.G .E 1040/88 DE REGIM 1 REGUI.ACIO 
1)'ENTITATS AUTONOMES. EMPRESES PUBUQUES 
1 '.'INCULAD ES A LA C.A 

EL SR. PRESIDENT: 
P;:¡ SS élm al punt quart el e l'Orel re ele! D;a C]!.Ie es 

refercix al debat del Dictamen d,., la Comissió eI'Econo
mia. Hisencla i Pressll["J(l';ts sohre el Pro i ~cte ele Ll ei re
g!sLrat :.1l1lb '~l núm. 1040/88 del. R~gim i Rcgllbció d'En
titats Allt.Jnolll es . Empreses PLlbliques i vincubdes a 
la Comunitat Autonoma. 

Comellt;ant per l'ar ticle Ir. elel Dictamen de la Co
miss¡ó, 11i ha una esmcna mantengucla, la núm. 1602/ 
88-2. diu aquí, ele! Grup Parlamen tari CDS al paragraf 
C). Pe!" ckft'n sar aq u('qa esmena té la paraul a el Por
taveu d'aqucst Grup, Sr. francesc Qu ctglas. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gdlCi¡;s, Sr. Presiclen1. 
En primer Iloc hem de dir que lamentam haver de 

defensar aquesta esnR'na en C1quesL PIe i ho brnentam 
perqué elurant la tralllit~lció, al llarg ele la lramitació 
parlamentaria d'aquesta lki, aquesta esmena s'hmia 
incorporat en tramit ele ponencia amb una acceptació 
gencral ele tots els Grups Parlamentaris, que -ai:\o ha 
estat tóniGI al lIarg ele la tramitació el'aquesta JIci
dcsprés \'a ser corregida per I'~lctitud ele la majOlia 
quan la llei \3 arribar a Comissió. 

Lamentam, en conseqi.iencia, haver de tornar a re
produir els argumeI1t~ que en un elctenninal mllment 
varen con\'encer la majoria ele Diputats, els represen
tants a la Ponencia, i que a més ,'aren enriquir de ma
nera substanci:1l ]::¡ lIci, que -tccnicament Ji varcn do
nar una solvencia, de \a qual no mancava en absolut, 
seria exagerat clir-ho, pero de \a qual n'estava seriosa
ment maIlcada i que ara, ine:\plicablement, perque la 
veritat és que no se'ns han donat explicacions convin
cents, s'ha tornat a un text qlJe és plc de deficicncíes. 

Nosaltres dcfensam en aquesta esmena que l'artí
cle 1, que defineix el que són empreses vinculades a 
la Comunitat Aulónoma, és a dir, empreses que en con
seqüencia tenen un determinat control per part el'aquest 
Parlament i tenen una determinada fiscalització inter
na per part de la mateixa Comunitat Autónoma, que 
aquestes empreses "ínculades es defineixin lógicament 
en funció ele la participació, de! percentatge de parti
cipació de la Comunitat Autonoma dins aquestes, fins 
aquí correcte. El que passa és que nosaltres ja hem 
vist, al llarg de les compareixences deIs distints res
ponsables d'empreses públiques i d'empreses vincula
des d'aquesta Comunitat Autonoma, per exemple du
rant la tramitació pressupostaria, que hi ha serioses 
diferencies, a la realitat, entre el capital subscrit i des
emborsat i el capital tecric, la participació teórica de 
la Comunitat Autonoma elins a.questes empreses j, per 
tant, nosaltres volem que per determinar el gral1 -ele 
vinculació i per tant el control parlamentari, el capi
tal amb el qual participa la Comunitat Autonoma dins 
aquestes empreses vengui determinat per la seva par
tici'1ació efectiva. Es ya transaccional' que el text fos 
«efectiva i desemborsada» i en aquests termes la de
fensam. 

També vull dir que en cas de ser acceptada I'es
mena hauria de canviar-se lleugerament, perque la seva 
textualitat ho és en el text original del Govern i en 
canvi el text que ve elel Dictamen canvia lIeugerament. 
Nosaltres dei m que elesprés de participació s'ha d'afe
gil' efectiva i al text elel Dictamen ja no ve la paraula 
participació, sinó que diu «participin directa o indirec
tament»; en aquest cas s'hauria de fer una adequació 
gramatical a la realitat elel Dictamen de Ponencia. 

Gra.cies, Sr. Presiden!. 

EL SR, PRESIDENT: 
Srs, Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el ConseIler d' Economia Hisenda, 

Sr, Forcades. 

EL SR, CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Ale
xandre Forcaeles i Juan): 

He demanat als Grups que ens donen suport, que 
ens suporten, que votin que no a aquesta esmena per 
d~verses raons, La primera a sensu contrario que vos
t~ ha esmentat, perque realment l'article al qual afec
ta aquesta esmena ha sofert una serie de transaccions 

que ens pan.'ix que podrÜl seI una csmcna enlesa tal 
L'om era el ln.l PI inúliu, [Jcró ar,1 ja no, i )Jer alu'a 
pan hcm miral la jurisprudencia, 1'11em comparada amb 
la redaccil) d'aqucst a, licle i creim que aregir en aquest 
rnoment la par<111la "dcdi\'a» seria introelllir una inse
gureLll jurídica que Ilosaltrc" no \'01 e 111 , precisament 
pcrquc realment les emprcses públiques, les cntitats no 
puguin excusar-se ele complir el control parlamentario 

Per allra parl, cn:im que tal ,:om és reelactat, <da 
seva participació en t'l c~lpital sllci;ll». introclui,' tt'rmes 
comptables, ya contra el significat juríclic de l'expres
sió «capital social». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Francesc Quetglas, 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracics, Sr. Presiclent. 
Jo accept, ele les parauJcs del ConselIer, el que el! 

ha dil, ql.le ell ha ckmanat als Grups que Ji clonen su
POI-t que votín no i tota la se\'J. ,lr~lll1lentació; el que 
cm resulta molt mal cl'acceptar. Sr. Conseller, és que 
aix:) vost ·~ ho raci en 110m ele la seguretat jurídica, per 
l'amor ele Déu, la segurelat jurídica el que reclama és 
1111a derinició exacta, precisa i ecrlTl~:mlica, comptable i 
economica. ele la participació, és él elil', ele la participa
ció efectiva i no només la nominal, aixo crea una gran 
inseguretat jurídica, Sr. Conseller, i jo cree que en el 
fons vosts ho sap, en qualsevol caso 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Economia Hi-

senda. 

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

No ho sé en absolut, i voste ha tengut mol tes oca
sions per milIorar en 1:1 resta el'articIes aquesta segu
retat jurídica, i nosaltres cntencm que aix:':> d'efectiu 
en relació amb el capital social no la millora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Crup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL J AMOROS: 
Sí, per elir dues coses. En primer Iloc, que l'apar

tat C de l'artiele Ir. va ser transaccionat en Comissió 
i em pareix que no hi va haver més que una abstenció, 
si mal no ho record en aquests moments, per tant aixo 
vol dir que aquesta transacció no esta tan malament 
com ha volgut suposar el Diputat Sr. Quetglas , 

Per una aItra banda eH ha dit que eliu participa
ció directa o indirecta i jo pens que és suficient i tam
poc no és tan important que hagi de dir efectiva, per
que els casos que pot passar aixo són transitoris, en 
un moment determinat i tampoc no és tan important. 

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

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Com a Grup que no suportam el Govern, votarem 

afirmativament aquesta esmena del CDS. Nosaltres pen
sam que sí que dóna més c1aretat a l'artic1e, que no-
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més quan la participació s'hagi fet efectiva, s'hagi des
emborsal, es poeb'a parlar d ] percen tatge rea l de par
ticipaci i s'eviten abó con fus ion n percentatges que 
en aHres momenls s'han derno l1'3l om a purament 
nomina ls, COl1l a puramenl comptables. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per parl de l Ct-UP Par lam ntari SOCfALIST • té 

la parau la e l Di put l Sr. Valenc iano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gra ieoS, Sr. Pres idcnt. 
R collirem le. paralll es tkl e nse ll er quan diu que 

hi ha casion s P '1" milloral" e l texl d la lJ e i i nosal
lres crcim que aix' , di screpa nl ti 1 parer de vos te, é 
una (;¿Is ió p r millo rar J texL tic la lI e i, no és e l ma
l eix t:[ect iva que directa u indirecta i no é un tema 
"úlil , p '¡-que cfec li vanl nL es pOI donar ' 1 cas que la 

omun jl.at Al11 ' non1< parlicipi d'una manera i fecli
vameot i realmcnt hi participi amb un t,mt per cent 
major. 1 aixü, per que serveix? Per que es fa? Per que 
no interessa? Perque és imporlant, a vegaelcs, i aixo 
poI ig¡ ifiear que es pO i el'e ' ti,,') (1 qUl: no C' p ' i, ''s 
ti di l-, que si 'ui cap ilal efe Liu o que no ho s igui pol 
sig1iifiCill- c.I rugir 1 cOl1lml 1 ~Irlarnenlari. COI11 ja h< 
ucce"it a "cg'\(les i aq ue l' Parlal11t:nt ho sap, 

P "r lanl l10sa lLres consid.eram que ere! 'l ivam nl ha 
d'esLar així i el Grup Parlamentari SOCIALISTA votara 
ét" favor d'aquesta esmcna. 

EL SR. PRESIDHH: -
Passam a votació, idó, I'esmená núm. 1602/88 que 

acaba de ser debatuela. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, cs volen po

sar drets? Gracies. 
Si·es. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix passar a votació l'artic1e Ir. tal com fi
gura i ve al Dictamen de la Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votín a favor, es volen po
sar drets? 

Sre.<;. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets ? 

Absleneions? 

Resultat de la Voracíó: Vols a favor, 30. Vots en 
contra, 26. No hi ha abs tencions. Queda aprovat I'arti
ele Ir. que acalla m de votar. 

A l'arliclc 211 . nO hi h<1 esmenes manlengudes. Per 
tanto si no hi ha ohjecció. procediríem a la yotació de '. 
l'artiele 2n . 

Sres. i Srs. Dipulats que votin él favor, es volen po-
sar drels' 

Sres. i Srs. Diputats que volen en contra? 
Abslen cions? Gr8ci es_ 

Resultat de la Volac ió : Vol<; a favor, no [1'hi ha. 
Vots en contra, 30. Abstencions, 25. Queda rebutjat l'ar
ticle 2n. que aG.bam de sotmet re ;:¡ vot 2ció. 

Al filléll elel Capítol I. clesprés ele l'arlicle 2n., eom 
a artic!e 2 bis, el Grup Parlameotari SOCIALISTA man
té l'esm e na núm , 1541/88. 

Per ckfcns:lr l'esmena, té la paraula el Dipulat Sr. 
Valencia no. 

EL SR, VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Amb aquesta esmena, que és una esmena d'addi

ClO d'un nou artiele, que en aquest cas seria l'artiele 
núm. 2 ja que el núm. 2 ha clesaparegut, del que es 
tracta és d'introduir un eIement més de racionalitat en 
le possibles acruacions de la Comunilat Autón ma. 
I\..ixó s ignifica qu 1 s acl uacions que rad la omuni
tal Autónoma sigu in avalacles, siguin rete perque 'han 
eSludiat, perque s'han raonat. s'han sospe al i a m és 
a mé també, dintre d'aquest segon anicle, en un nitre 
apartat es demana que en cas de convenis de la Co
lTIunitat Autónoma amb possibles entitats autonomes o 
bé amb empreses públiques o bé amb empreses vincu
lacles o amb a]tres societats mercantils, es facin previa
ment i es facin en consicleració que abans s'hagin plan
tejat toia una serie d'objectius que són precisament 
els que marquen aquesta esmena. Aquests objectius se
rien, dones que es planiegi efcctivament la nccessitat 
d'actl¡ ~ci(), ¡ere livam nI és n 'cessñ ria o 110 , qu e es 
·oncre¡i. que 'avalu"i, que s'c ludii"n quin Sl1 J mit-
jans que s'han d'ulili!zar per aconsegLl ir 'ls objecliu 
a ls quals ' vul < rribur, qu 'c ' !udi"i a<.l>quaclamen! 

uin ha de. r ' 1 contn)1 per f>nrl de I'Executiu. el e
guiment de lots aquets avals, etc., ele. 

Per tant, nosaltres creim que amb aquesta esmena 
senzillament es tracta ct'introduir, com deia abans, un 
elel11ent de racionalitat a les actuacions quc pugui fer 
la Comunitat Autónoma en aquestes materies. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del G\l..lp Parlamentari PSr..·1-EEM, té la 

paraula el Diputat Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Donarem també suport a aquesta es mena del Grup 

SOCIALISTA. Nosaltres pensam que el que fa aquesta 
esmena en realitat és reproduir el que preveu la Llei 
de Finances i ens sembla que és bo que es reiteri. Es 
tracta que quan la Comunital Autónoma es comprome
ti via aval amb empreses, el conveni que s'estableixi 
haura de contenir els estudis suficients que permelin 
él la Comunitat Autonoma saber, concixer la política de 
personal, els tipus d'empresa, els objectius u'aquesta 
emp¡-esa, hipótesi de productivitat, rendibilitat previs
ta, així com l'estudi ele la siluació sectorial que fa ne
cessari aquest aval i un pressupost d'explotació. 

La Comunita t Autónoma, cnlenem nosallres, no es 
pot comprometre donant un taló en blanc, avalant una 
empre.c,a o subvcncionanl-Ia sense saber cap on va 
aquesta empresa si es vol que la Comunitat te ngui una 
política racional. 

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

el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracics, Sr. Pres iclcnt. 
J() volia fer un21 explicació perquc nosaJtres , en 

aquesla ·'s mcna, al 11 . rg de la se l 'a tramilació c ns l)¡l
viem ab_ I.c perque nI 'nícm, COm ha dil el Porta
veu tlel Crup P..,M- :. EM Sr. Orfila , era una re ileració 
d'allo qU l' i< tlil¡ la L1ei de Financcs i tcninl en comp
le qu' I'anicle 2, que a ra sorprcncnLmen l i e Lranya-
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ment ha quedat no aprovat pel vot en contra de la ma
joria, ja subratllava la vigencia de les prescripcions de 
la Llei de Finances en aplicació del no previst en aques
ta llei per a les entitats autónomes i empreses públi
ques de la Comunitat Autónoma, ens veim obligats si 
més no a donar el suport afirmatiu a aquesta esmena, 
perque d'alguna manera quedin en vigencia les pres
cripcions de la Llei de Finances, perque si no, aquesta 
llei, que ja de per si tenia nombroses deficiencies, sem
bla que al lIarg d'aquest PIe encara resultara una !lei 
-jo voldria emprar una paraula més suau, pero és que 
no en trobo una altra- una !lei absolutament inútil. 

Gracies, Sr. President. 

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

Sr. Forcades . 
Hisenda, 

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

Nosallres precisament creim que l'article 68 de la 
Llei de Finances, que li afecta i que és explicat a l'Ex
posició de Molius que I'hem acceptal tots, és prou im
portant i (Jrou precís , i precisament eles del principi 
hem elit que inlenUlvem fer una regulació deixant i 
fent extracció ele temes com empreses vinculac\es, com 
control parlamentari, conlrol pressupostari ele tipus 
complable, que són a la Llei de Finances. 

Jo crec que no és una llei inútil, el que passa és 
que cree que el Sr. Quetglas s'ha oblielat elel missatge 
que ens va emiar l'any 88 per a la llei que havícl1l ek 
crear i pensa en a l tres coses. 

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

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gdlcies, Sr. President. 
El Sr. Conseller avui esta molt críptic, he de dir 

que no l'he entes ele res, el que sí he entes és una cosa 
que li vull precisar, voste ha dit que l'Exposició de 
Motius l'hem acceptada tots, el Grup Parlamentari CDS 
no accepta aquesta Exposició de Motius precisamen t 
per.':Jue és absolutament inadequada a la llei, si el text 
de la llei fos un altre probablement l'acceptaríem. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Valenciano per part 

del Grup defensor de l'esmena. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
El nostre Grup opina en aquest cas, pel Ljue fa rt> 

ferencia a les explicacions donades pel Conseller d'E
conomia. és que és bo que en aquesta llei sigui reco
pilat tot el que faci referencia a la materia d'entitats 
autonomes, tot el que faci referencia a la materia d'em
preses públiques i d'emprescs vinculades, perque aixo 
és molt millor, perquc: així ho tendrem en un lext únic 
i no haurem d'anar cercant una !lei darrera I'altra a 
veure on fa referencia a una cosa i on fa referencia a 
una alLra. 

Per tant si nosaltres en aquest moment que feim 
una llei nova, que tenim I'oportunitat de poder recopi
lar lota la legislació que hi ha sobre aquesLa maU~ria 
i poder-la posar- aquí. a mi m'agradaría saber per que 
fins ara el Grllp de la majoria s'ha oposat a aixo i per 

quin motiu prefereix no tenir tot l'articulat que pugui 
ser recopilat en aquesta llei i s'estimi més que en comp
tes de ser en aquesta !lei els ciutadans ho hagin d'anar 
a cercar a les diferents lleis que s'han anat elaborant. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'es

mena del Grup Parlamentari SOCIALISTA núm. 1541/ 
88. 

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? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Volació: Vots a favor, 27. Vots en 

contra, 30. No bi ha abstencions . Queda rebutjada l'es· 
mena que acaba m de sotmetre a votació. 

El Grup Parlamentari CDS té I'esmena 1603/88 que 
proposa afegir altres articles després de I'artícle 2n. 
Per defensar aquesta esmena té la paraula el Portaveu 
SI". Francesc Qlletglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Gracies, Sr. President 
Aquest conjunt eI'artieles que el nostre Grup Par· 

lamentari proposa d'afegir c!esprés de I'article 2n. pre
tén l'establiment del que la lIei, a la mateixa Exposi
ció de Motius, declara que és la seva propia finalitat. 
En efecte, l'Exposició de MotillS, que ha aHudit el Sr. 
Conseller i que lenim lots davant, demana o planteja 
la necessitat d'una lleí que perPilí el regim general d'a
quests ens, deIs ens públícs. perque s'estableixi un re
gim jurídic, per tant neix com una Ilei marc a la qual 
s'han d'adaptar els organismes autonoms, les empreses 
públiques i parcialment les empreses vinculades. Aix-O 
voldria que aquesta lIei determinas el regim jurídic 
deIs actes de les entitats autonomes, la seva vincula
ció amb el regim jurídíc que els és propi, evidentment 
el regim jurídic administratiu, etc., i així la nostra es
mena proposa la definició deIs actes de les entitats au
tonomes com a actes administratius amb una redac
ció que s'ha tret de la legislació autonomica compara
da i amb una referencia en definitiva a la de l'Estat, 
en concret la redacció que proposam és la mateixa que 
té I'Estatut de l'Empresa Pública ele Catalunya, el re
gim ele recursos deIs seus propis actes, les autoritats 
que han de resoldre les reclamacions previes tant en 
via civil com en via laboral, de les reclamacions pre
vies judicials, fent una reserva, naturalmcnt, a les es
pecificitats de la legislació urbanística, aixÍ com el re
gim de les reclamacions economico-administratives que, 
logicament, en la mesura que són duites cap al sistema 
adm inistra t iu, tenen el ca racter ele recursos economico
administratius així com, en definitiva, la responsabili
tat deis memb¡-es i de les autoritats d'aquests organis
mes i el'aquestcs empreses. 

D'aquesta manera queda perfilat el que és el regim 
jurídic, el rcgilll jurídic aclministratiu de les entitats au
tanomes i parcialmcnl també. després pcr I'artide 23, 
de les cmpreses públiques. En el text del Projecte jo 
crec que hi ha una gran confusió i jo diré més i anun
ciaré ja una esmena que tenim, en el lext del Dicta
men de Ponencia .ia no és que hi hagi una confusió, 
és que jo cree que hi ha una vertadera barbaritat, és 
a dir, en la mesura que es declara que les empreses pú
bliques Pan acles que tenen el caracter d'actes adminis
tratius. cometem un error sisLematic de primera mag-
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nitud, a part de viola r el que és UD a l gica jurídica ele
mental j molt probablement el qU,e és la legis )ació ba
sica de ¡'Bstat. Si una empresa pública, que per defi
nició intervé dins el mercal en regim de competencia 
amb altres, en regim de competencia o no, pero pre
visiblement o possiblement sí, en regim de competen
cia amb empreses privades, resulta que per aplicació 
del previst a l'article 23, em pareix que és, no, no és 
l'article 23, vaig equivocat, pero en funció que se li 
aplica el contengut al capítol 3 quant a regims del.s 
actes, les empreses públiques podrien fer actes adml
nistratius. 

Aixo ja ho veurem més endavant a la proxima es
mena, el que pretenem ara no és més que definir un 
regim jurídic amb caracter de marc per als actes deIs 
organismes autonoms, que aquests sí han de ser recur
ribles, etc., etc., i han de disposar ele tots els privile
gis que tenen els actes administratius, no així els de 
les cmpreses públiques . 

Jo cree que amb aquesta esmena, que és una cs
mena de caractel- essencialment tecnic, no té cap carrec 
ni cap contengut polític, efectivament la llei almanco 
recuperaria aquesta vocació de llei que estableix un re
gim jurídic 3mb caracter de marc, si no, aquesta és la 
raó pelo la qual jo he aHudit abans la inutílitat d'aques
ta lIei. Una !leí que determina, en definitiva, que re
serva a Decrets l'establiment del regim jurídic de les 
entitats autonomes i de les empreses públiques que 
s'han de crear, és una !lei que francament no serveix 
per a res. 

Gr~lcies-, Sr. President. 

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

Sr. Forcades . 
Hisenda, 

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

El respecte que em mereix com a Diputat no m'ha 
d'impedir dir-li que la paraula barbaritat i la paraula 
inutilitat ... , jo li contest que llegeixi la pagina 403 in 
fine del text García EnterrÍa -he esmentat García En
terría per no esmentar altres més propers a mi-, To
más Ramón Fernández in fine, edició elel 84, i veura si 
la barbaritat la diu voste per ralta d'estudi o la deim 
nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Orfila, 

EL SR. ORnLA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres anunciam ia el vot favorable a aquesta 

esmcna 1603/88 del CDS. A nosaltres ens sembln que 
és una esmena que acaba la llei, que la completa, una 
qüestió que ia es va comentar en Ponencia, la neces
sitat ele millorar aquesta llei, una qüeslió que, a més, 
semblava que hi esUlvem d'acord tots els Grups, dones 
de qualque manera llamentam que els resultats finals 
ele la Comissió hagin servit per canvial' absolutament 
tot all6 que es va fer a Ponencia i acabar amb el ma
teix text que el Govern havia planteiat des elel primer 
moment. 

Aquesta es mena 1603 del CDS delimita, ja ho ha 
explicat el seu representant, el rcgim jurídic aelminis-

tratiu de les entitats autonomes, assenyalant les seves 
especificitats i donant una majar claredat i seguretat 
jurídiques. Repetim, és una es mena que ens sembla que 
és tecnica, sense contingut polític, a un text que en 
Ponencia tots els Grups van reconeixer que era confús 
i que, per tant, aquests vuit articles servirien per millo· 
rar-la; no veim, per tant, la justificació per suprimir
los ara. 

Gracies. 

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

paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Ens trobam davant una altra ocasió per també mi

llorar el Projecte de Llei, perque considera m que amb 
aquesta esmena s'ajuda a omplir un buit que existeix 
en aquesta lIei. Per tant, creim que és una es mena tec
nica que la millora i ja no entraré en els arguments 
que .ia ha explicat el representant del COS; on sí m'a
gradaria incidir és que comparativament amb altres 
lleis d'altres Comunitats Aulonomes és una esmena que 
e1'una manera o d'una altra, a un m·ticle o a un altre 
hi és, siguin eI'un color a eI'un altre, per tant sembla 
logic que en aquesta ]Jei el'aquesta Camunitat Autono
ma també hi sigui. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat de I'esmena 1603/88 del Grup Par

lamentari CDS, procedeix sotmetre-la a votació. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votín a favor 

d'aquesta esmena, 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, 27. Votsen 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votaciÓ. 

A l'article 3r. hi ha les esmenes mantengudes 1538/ 
88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, al paragl'aP pri
mer, 1540/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA al 
paragraf segon i 1604/88 del Grup Parlamentari CDS al 
parag:raf segon també. 

Per defensar, si no hi ha inconvenient, les esmenes 
1538 i 1540, té la paraula per part del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR, VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. Presiden!:. 
Efecti\'aJTIent es noden defensar conjuntament pero 

qU 2 son dues esmenes que tencn rebció una 3mb I'al
tra i van complctament lligades. La primera es mena 
és de substitució a l'article 3.1 i el que intenta en aquest 
cas, perque el Gnlp Parlamentari SOCIALISTA opina 
que s'ha de substituir l'article 3.1 i s'ha de canviar per 
aquest nou text que proposam. Aguest text tracta ele 
la crcaeió, de la constitució d'entitats autonomes i con· 
cretament aquest article 3.1 el que fan és regular la 
creació o elir com s'ha de fer la llei ele creaeió d'aques· 
tes en ti la ts autónomes. 

Les entitats autonomes, per crear·se, s'han de fer 
per !lei, pep'l no basta dír només que s'han de fer per 
!leí, si nó que també s'ha el'explicitar una mi ca més qut: 
és el qlt(~ ha de contenir aquesta lIei, és a dir, no bas
ta fer una llei que només digui quin és el caracter de 
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l'entitat autonoma i .ia esta , sinó que a més a més 
necessari concretar di[erents punls, que són el que te· 
nen relació amb l'esmena que nosaltrcs defensam j n 
Domé és així pel'que ho opini el Crup Parlamentari SO
CIALISTA, s inó que a més a mé aixo ve avalat per
que efeclivament · n aBres lIe- , per exemple la Llei de 
I'any 58 c1'Enlitat Autonomes, concreta menL, quan fa 
r eferencia a la reaeió d' ntitats aulonome , a part de 
dir que 'ha de fel" pe.)' IIci, lambé concreta les dife
rents runcions que són les que h de tenir com a ob· 
jc tiu aqucsla enUte l au(t)floma, quina ha de ser la 
'cva OI'C1a l1ització, I regim d'acord , etc., e le., ctc., és 
a di r qu ' é. una esm -na que també és l'ecollida en al
tres lexts , n saltres consiclcram que és tina ' mena lam
b 1 logi a i CfLl ' a -1 ri ria i millot'aria bastant· e l leXl que 
pr ¡p a e l overn. 

Pc]' tant, n sallre ' cr im que é' una eS01ena que 
és en on o)'daJ1~a ,mb la I gis lnció es talal , quc é ' una 
esrnel1 qu t ' pie en tj( i que mili ra mol l e l lcxt d 
I'arti le 3.1 del Covem i, con:eqü>ntmen t, també t que 
fa referencia a l'esmcna 1540. 

Gra cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentarís que vul

gui n intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Portaveu Sr. Francesc Quelglas. 

EL SR_ QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Som en una altra esmena d'aquelles que enriquei

, en o poclrien enriquir e l texl en el sen til qu aque
la esmena entén que aquesla Il ei Ilauda de ser una Lle i 
que s lablís amb caracter g nera l el regim jurídic, el 
marc a través del qual s'han de crear , e pod n crear 
en Lila ts autonome i emprese públiques, i a]eshores 
demana a les 11 i ele c l'eació, es lablei une del.ermi-
11 des xigencies sobre e l seu contengul que e tal' com" 
pletament d'acord amb la normaliv es talal en la qual 
e n aq ucsts In tn\:!nls que legis lal11 aqul en em param, 
p rque és ba ' iea , per<1u ~ no hem d'obl idar que feim 
una legi lació qu' - el senvo lupament d 'una legi lació 
bao ica de I'Esta l i d'alt ra banda es l.ab lim aquelles con· 
dicions que h an el tenir les 11 i que cre'in les empre
ses púb li ques. pe rd , les e ntitals autonomes i les em
preses públiques. re im que dcmanar als pI' je te de 
lI e i de reaci ' lJn contcllgut mínim basaL en el obje
t ius socia ls i ecoLlomics el l.'cnlil'aL, e l estuc1is de vi a
bilital, e l pla d'invers ions a curl i a mig termini i S1-
waci6, n I S'u ca:, del mercal a l qual concurrira 
l'cmprcsa o entilot 10 "s m-s que tlemanar un ' inror
rnaciú i. :ol)relo t, dcrn. ¡ al' ::11 GO\'crn que o ans d la 
e nsl i LUció d'una cmpl'es'~ d 'ti na enli ta l c!'aq'U SI li-
1 u s faci una previa refl'xió. lIn previ e LucE sob re la 
-e a ne css il~ 1, b seva adcquació i la eva bondat p r 
al fins que persegueixen_ En conseqüencia, el nostre 
Grup donara suport a aqllesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part d~1 Gmp Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Dipulat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr_ President. 
Votarem afirmativamcnt aquesta esmena 1538, les 

duc s . 1538 i 1540 elel PSOE,ja qtte les han clefensat 

conjuntament, perque entenem, el nostre Grup, que les 
entitats autonomes s'han de crear per llei i de la ma
teixa manera que ho preveu així la Llei General d'En
titats Autonomes de l'Estat, la del 58, al seu artic1e 6. 
Per tan l, pensam nosallres que el lexl prim ' 1- que va 
presenlar el Govern i aq uest que ha sort iL de la Ca
missió prelenen simplement que la U ei d Creació d'En
titats Autbnomes simplernent determini el caracler de 
l'entitat, deixant que el Consell de Govern, a través de 
Decrets, pugui desenvolupar-ne l'organització i el regim 
jurídic, fins i tot els estatuts. De fet, així el Govem en 
tendría prou amb la Llei de Pressuposts per presentar 
la crea ció d'una o diverses empreses públiques i des
prés aquest desenvolupament es faria via Decret; nos
aItres pensam que, al contrari, la lIei hauria d'incloure 
els estatuts fundacionals, les funCÍons que hagi de te
nir, la Conselleria a la qual ha de ser adscrita, els béns 
que se li assignen i no deixar-ho al Govem a través d'a
questa via de Decret que no ens scmbla lógica ni bona. 

Aquest arLicle va en contra, com ja s'ha dit, d'una 
lIei general ele l'Estat, eI'aquesta L1ei del 58. i el que 
és més important, ens sembla que deixaria sense con
trol parlamentari o amb mol! poc control parlamenta
ri I'actuació d'aquestes entítats autonomes a partir de 
la seva ma! eixa creació. El Parlament no discutiria, així, 
1'0portuniLat de la creació ele eleterminades empreses ni 
com es regulen ni quins són els seus estatuts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part el e l Crup Pa rlall1entari AP·PL, té la parau-

la el Diputat Sr. TudurL -

EL SR. TUDURI I MARI: 
Gracies, Sr. President. 
Bé, aquí és que tenim dos conceptes diferents uns 

partits i els aItres, uns Grups i els al tres i, ciar, fins 
al final d'aquesta llei estarem igual. NosaItres pretenem 
defensar una lIei que sigui una normativa marc per a 
tot el desenvolupament de l'Administració institucional; 
aItres partits o aItres Grups el que volen és, fins i tot 
per crear una petita empresa o una gran empresa, que 
hagi de passar per tot, que, fins i tot els estatuts ha
gin de ser aprovats per aquesta Cambra i un control 
excessiu. Nosallres pensam que el fet que sigui un De
cret del Govern que clefineixi aquests estatuts és su
lJercorrecte, en aquest sentit crec que sempre estarem 
uns contra els altres, nosaltres pensam que s'ha de res
pectar la sistematica legislativa, que si un concepte ja 
és definit en una Ilei no hi ha per que repetir-lo i res 
més que ac;6. 

Gracies_ 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per a replica té la paraula el Diputat Sr. Va

lenciano per part del Gnlp Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
G¡-acies. SL Presiclent. 
Primerament volelríem dir que feim una lIei gene

rica, no feim una Ilei per a empreses petites ni per a 
empreses grosses i concretament feim una lIei. Per 
crear una entitat autonoma, a part que es faci per llei 
el que també és important és que aquesta !lei reculli, 
per exemple. quins són els estatuts_ Per que és que la 
Ilei de crcació el'una entilal autónoma no ha de reco
lIir els esta luts que han ele fer fun cionar aquesta en
titat aut:)noma? Per que és que la llei de creació d'una 
entitat aut6noma no k1 de clur un estudi ele viabilitat 
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i aquest estudi de viabilitat sigui el que demostri que 
efectivament s'ha de crear aquesta entitat autonoma, és 
a dir, que és necessari que es ere!? Per que no ha de 
dur també la llei de creació, com a UD a nnex, u n pla 
d'inversions a curt i a mig term in i? Etc., te. , e tc. Per 
que no ha de dur, per exemple, aquesta en t ilat au tó
noma, un annex que parli d la itu ació del mercar al 
q ua l oncw -rira aq ue lla em pre a o entitat? Es a dir, 
són coses q ue no a lt res con ideram que són raonables, 
que es demanen i que ava len la necessitat de creació 
e1'aquesta entitaL au to nom a; per tant, nosaltres conside
ram qtle en aquesta ll ei de creació aixo són coses que 
hi han d'anar, que se n'ha de parlar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS i per defen

sal' l'esmena 1604/88, té la paraula el Portaveu Sr. Fran
cesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. Presiderlt. 
L'esmena té exactament el mate ix esperit del que 

hem discutit fins ara en relació amb aquesta esmena 
del Grup Parlamen tari SOCIALISTA. 

El text elel Govern i el Dictamen de la Comissió 
pretenen que el regim jurídic de les entitats au1ono
mes vengui determinat per un Decret del Govern, és 
a dir, aquí és on ens tmbam amb la reflexió i la de
mostració més palpable de la inutilitat ele la llei i ho 
dic ep un sentit estricte. Es a dir, si és la Llei de Fi
nances la que estableix la tipologia de les entitats au
tonomes i de les empreses públiques, que és establer
ta perfectament i a més de manera bastant correcta a 
la Llei de Finances, si després el regim jurídic d'aques
tes entitats autonomes, no amb caracter general, sinó 
de cada una, el fa el Govern per Decret, jo li deman i 
m'agradaria que em contestas seriosament i objectiva
ment, quina és la necessilat d'aquesta lIei pe¡- crear 
cap empresa. Absolutament ni una, és a dir, no és ne
cessaria per a res, absolutament per a res, aquesta llei 
que avui aprovam, perq uc l'única cosa que feim és dir 
que sera el Consell de G v rn el qu i establira el re
gim jurídic, en contradi ció tll1lb l'Exposició de Motius, 
que es basa en el p r incip i el seguretat jutidica que 
aquest article, tal com ve rcdaclat. no respecta de ma
nera suficient, perque determina que sigui un Decret 
de Consell de Govern el que determini el regim jurídic 
de cada empresa, en primer !loe; segon, no tipifica, no 
establcix un marc general i comú a tot el sector pú
blic autonomic, tant a les entitats autonomes adminis
tratives com a aque!les de caracter comercial, indus
trial.o financer, com a les empreses públirIues o empre
ses vlnculades, sinó que pcrl1lct que c;:¡c!a ltn~ tengui 
una tipologia distinta, tengui un regim jurídic distint, 
individualitzat, i que sigui impossible una tipificació 
d'aquest sector público Pcr tant, en1re l'Exposició de 
Motius i aquest article l1i ha una profunda contradic
ció j aleshores , insislesc. si la raó per la qual es fa 
aquesta llei és per establir aquest r~gim general i Jes
prés es dcixa que sigui el Govern, per Dccrel, que esla
bleixi aquest rcgim general, insistesc que aquesta !Iei 
no serveix absolulament per a res. 

Gracies. 

EL SR. PRESJDENT: 
Té la paraula el Conseller el'Economia 

Sr. Forcaeles. 
Hisenda, 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Amb tota precisió li vull dir que l'expressió regim 
jurídic es una expressió bastant amplia que en aquesta 
llei, que pretén ser una llei marc, com voste va dema
nar i és al Diari de Sessions a la seva intervenció, voste 
veura que si llegeix tots els articles ben llegits, jo li 
recoman per exemple que tomi a llegir l'article Ir., 
perque quan voste enumera de memoria la l ipo logia no 
l'enumera bé, en deixa qualcu na, a lesho res la primera 
precisió del r~gim jurídic és que aquí definim UIla ti
pologia, tema molt importan l, i parlam de temes de 
regim jurídic, com és contractació, com SÓIl rgans de 
govern, etc., etc., i aleshores si eliminam -parlam 
de contractació, parla m de regim de govern, parlam de 
personal, parlam de recursos, tema que voste hi torna 
i que vost':: va criticar que en parlassim- i si eliminam 
l'expressió ({rcgim jurídic», voste impedeix que el Go
vern per Deo-et, quan pertoca, pcrque rcalment jo no 
comprenc com vostes, que hauran aprovat sobinmament 
una partida pressupostaria amb un cstueli de viabilitat, 
amb lot els l'cquisits que eliuen els pressuposts, no po
den permetre que despn~s, per Decrcl, es el-e'in uns es
tatuts cl'acorcl amh el que cliu la Llei del 58. No ens 
posam d'aconl, la primera vegada \"aig citar la llei ca
talana, cm varen acusar contínuamellt d'haver copiat; 
aré! vustes en aquest momen! parlen de la !lei catalana, 
fns i 10t en !loe de dir Consell de Govern a les esme
nes diuen Conss:ll Execuliu i la L1ei del 58 que voste 
m'esmcnta, em va dir un company seu que parcixia 
mentida, quc hi havia un cClnflicte de constitucionalitat, 
ele manera que tenim que l'expressió «regim juríclic» 
comporta una serie de qüestions que són regulades en 
aques1a l1ei d'acord amb una llei marc i llevar aquesta 
expressió, que és l'objec1e ele la seva esmena, suposaria 
que altres qüestions, per exemple les organitzatives no 
podrien figurar a cap aItre lloc. 

Per aItra banda hi ha una serie d'entitats que són 
dcfinides i tipificacles, que en ser societaries, que en 
ser autonomes, és imposible reproduir aquí tot el re
gim jurídic, perque hauríem de copiar la Llei de No
mines, per exemple, ja és alla, i quant a la Llei de Fi
nances creim que dóna més seguretat jurídica fer una 
refer·:>'ncia, que tot el text comptable és aHa, que no 
posar trossos, pe¡- exemple hi ha una altr,) esmena on 
vos tes parlen d'actius patrimonials, també hauríem de 
repetir la Llei de Patrimonio 

En definitiva, Sr. Quetglas, l'expressió «regim .iurí
dic» és justificada i si la llevassim impediríem que es 
complementas, per exemple, amb normes organitzatives. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té 1;:1 paraula el Diputar Sr. Quclglas, per part del 

Crup Parlamentari CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
(~raci " Sr. Pre idenl. 

1', Con ('!lcí, jo 'uros que amb la seva fogosila l 
VOS I;' 13mb : in '( rre ell pro[und ' 1I'ors. L'aHusió " 'a 
vigen i · de la L1ei d Finol1c .S, Is l'UpS que clonen 
supol"l al ,(Jvern, ara. e ' lranyam 'nI i orprcnenlmcn t, 
nra han v()l, t en conlr~ . és a Jir, s'ha suprimit de 1<1 
1I· í. pe )' lonl n el ig tl i v sIc que qu 'da perr t:l 111 en l 
( o;ta bkrld ;,'I mh ¡'aHu. id que es fa ti la Llei de Financ 
perqu2! vost·~s acaben de carregar-se-b, .io crec que si 
c!emanás als Dipulats per que no 110 sabrien c"plicar, 
jo per descumptat em sen! absolulament incapa<; cl'ex-



1976 DIARI DE SESSIONS / Núm. 51 / 29 de man;: del 1989 

plicar-ho. En qualsevol cas, el que sí és important és 
el tema de regim jurídic i l'adequació o no a la Llei 
d'Entitats Estatals Autónomes del 58, i li !legiré aques
ta reserva ele !leí que estableix aquesta !lei, la Llei d'En
titats Autonomes del 58, que cal interpretar que és 
la legislació basica que en aquest moment nosaltres 
elesenvolupam, que eliu, traduesc: «Les lleis de crea
ció deIs organismes autónoms constituiran, per tant, 
e]s estatuts de cada un i determinaran de manera 
específica a) les runcions que hagi de tenir el seu car
rec, així eom la seva competencia, b) el Ministeri al 
qual hagin de quedar adscrits, c) les bases general s de 
la seva organització, régim d'acord deis seus organs 
coHegials i designació de les persones a les quals es 
referix ]'article 9, el) els béns i els mitjans economies 
que se'ls assignen per al compliment deis seus fins i el 
que hi hagi disposat per a la seva realització». Aixo 
és la !lei que ho ha ele elir, la lIei, és a elir, la reserva 
de !lei que estableix una legislació basica, vostCs, amb 
aques! text, Sr. Conse!ler, se la salten, l'obvien, i aixo 
a mi em pareix que debilita tremendament no solament 
la seguretat juríelica, sinó la mateixa vigencia ele la lIei, 
que la fa molt vulnerable davant un eventual recurs 
que és previsible que qualcú s'atreveixi a posar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller el'Economia Hi-

senela. 

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

Sr. Quetglas, ara voste em permet precisar que l'ar
ticle 2n, s'ha votat que no, no per la Llei de Finances, 
que és en vigor, s'ha votat que no perque era impor
tant per als nos tres Grups que ens donen suport fer 
una clara referencia a l'economia ele mercat, sense es
pecial discriminació i a una altura final hem vist que 
aixó s'havia elimnat, aquesta és la raó, i pel que fa a 
la !lei elel 58, Sr. Quetglas, parla el'organismes autO
noms, eh?, el tema de la regulació ele les societats -i 
a posta en aquesta !lei les entitats autonomes es creen 
per !lei- és diferent, és eliferent. Una cosa són les 
societats al Dret Espanyol i al Dret Frances i al Dret 
Comunitari, i I'altra és la generalització el'una lIei del 
58 que ha plogut molt i que respectam en el que és 
vigent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Només per fer un aclariment, Sr. President, que la 

interpretació que ha fet el Sr. Quetglas que la Llei de 
Finances queda derogada per aquesta llei, jo precisa
ment volia dir que no és aixÍ. La Llei de Finances que
da vigent en tot el que no contradiu aquesta llei, aixo 
es eledueix de la Disposició Final corresponent i per 
tant hi ha algun precepte de la Llei de Finaees que 
possiblement quedara derogat perque és contradictori 
amb aquesta llei i la majoria no. 

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

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
No pot ser que es reservi al Govem la facultat ele 

desenvolupar via Decret el regim juríelic de cada una 
de les entitats autonomes que es creln, com diu rapar
tat 2 de I'article 3r. El regim jurídic ha de ser únic per 
a cada tipus d'entitat autonoma, com proposa aquesta 
esmena 1604/88 del CDS, a la qual evidentment dona
rem suport. 

Jo volelria recordar que aquesta esmena va ser apro
vada també en Ponencia, amb els únics vots en contra 
d'AP-PL i que elesprés, sorprenentment, en Comissió 
van succeir altres coses, i elir, per finalitzar, que per 
molt que hagi plogut -enguany evidentment ha plogut 
molt poc-, la Llei del 58 continua tenint vigencia. 

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

paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Per situar una mica el debat en aquest article 3.1 

jo voldria dir concretament que som al Capítol II, al 
Capítol II d'aquesta lIei, Srs. Diputats, que tracta de 
les entitats autonomes de la Comunitat Autonoma. L'ar
ticle 3.1, i el llegiré textualment, eliu: «La L1ei de Crea
ció de les Entitats Autonomes determinara ... », i que 
és el que determinara?, dones aquí ha diu c1arament 
«el caracter ele l'entitat d'acorel amb les categories etc., 
etc.", res més. 

No és tracta que s'hagin de fer uns estatuts d'acord 
amb la Llei del 58, no és tracta d'aixo en absolut, la 
Llei de l'any 58 diu "la creación ele los organismos 
autónomos habrá de ser autorizada siempre por una 
ley», pero diu més coses, diu «las leyes de creación de 
los organismos ajJtónomos constituirán, por tanto, los 
estatutos -las leyes constituirán los estatutos- de 
cada uno de ellos y determinarán de manera específi
ca: a) las funciones que han de tener a su cargo etc., 
etc., etc.; b) el Ministerio, que avui en dia s'ha disfres
sat, c) las bases generales de su organización, etc., etc.», 
és a dir, que del que es tracta en aquest cas, el que 
parlam aquí és concretament que és el que ha de dur la 
llei de creació el'una entitat autonoma, no que es regu
lin els estatuts per la del 58, sinó que en aquesta lIei 
han ele venir recollits els estatuts i a més a més el 
Grup Parlamentan SOCIALISTA feia referencia que a 
part deIs estatuts i a part que la !lei determinara les 
funcions deIs recursos economics, etc., etc., coro a an
nexos, han de venir aquí els objectius social s i econO
mies que persegueix l'entitat, que es dugui un estudi 
de viabilitat de per que es crea aquesta entitat autO
noma, per que es vol fer, com a mínim que ho sapi
guem, el pla d'inversions a curt i a mig termini, etc., 
etc. 

Jo no vull ser reiteratiu, pero sí que m'agradaria 
que se centras el debat, és a dir, no parlam aquí d'anar 
a l'any 58, sinó que parlam d'una altra cosa, de situar
nos al 89. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas, per a replica. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
GraCÍes, Sr. President. 
Jo voldría conc1oure, perque el debat comenc;a a 

ser una mica reiteratiu sobre aquesta qüestió, en el sen-
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tit que les paraules que ha dit el Sr. Conseller sobre 
l'amplitud que suposa fer una aHusió al regim jurídic, 
és precisament el gran perill que consti el regim jurí
dic com una determinació que pugui fer el Govem per 
Decret, és a dir, perque el regim jurídic ho contempla 
tot i en qualsevol cas deixar en mans de la casuística, 
en mans que cada empresa púbIica, cada entitat auto
noma tengui el seu regim jurídic propi i diferenciat, 
l'única cosa que fa és llevar racionalitat a l'estructura
ció del sector públic autonomic, que és el que s'in
tenta fer. 

1 una aItra replica moIt breu al Sr. Pascual: crec 
que de les meves paraules en cap moment no es pot 
deduir que jo hagi presumit que aquesta llei o aquest 
text derogui la Llei de Finances; el que he dit és que la 
votació que vostes han fet suprimint l'article 2 llevava 
qualsevol aHusió a la Llei de Finances que existia en 
aquest text legal, la qual cosa no vol dir ni molt manco 
que la Llci de Finances queda derogada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passal11 a votació. Pareix que per les intervencions 

es pot fer conjuntament de les tres, si no hi ha in
convcnient, perquc pareix que les fOl-ces polítiques es
tan clarament clelimitades; per tant, del11;:ll1 a les Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor ele les eSl11enes 1538 i 
1540 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i 1604 del 
Grup Parlamentari CDS, que es posin drets, per favor. 
Moltes gracies. 

Sres. i Srs. Dipulats que voten en contra? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutja
des les esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació de l'article 3r. tal com ve al Dic
tamen de la Comissió. 

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, 30. Vots en 

contra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovat I'article 
3r. que acabal11 de sotmetre a votació. 

El Grup Parlamcntari SOCIALISTA manté l'esmena 
núm. 1539/88, proposant un nou article. Per clefensar 
aquesta esmena i per part del Grup SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Es tracta d'una qüestió que en certa mesura ja s'ha 

dcbatut en aquesta Cé1T111wa, perC¡lle es trClcta d'intro
duir un nou article en aquesta lIei, perque nosaltres 
creim que es tracta que aquesta llei tengui el maxim 
d'elements que fé1cin referencia a empreses públiques, 
a entitats autanomes i a empreses vinculades, és a dir, 
de no tenir una legislació escampada, un article per 
aquí i un altre per alta, sinó que ja que feil11 una llei 
convé que hi tenguem tots els elements que fins ara 
lcnim. 

Aquesl article que volen introduir és un articIe que 
efeclivament ja és recollit a la Llei ele Finances, pero 
nosaltres continuam considerant que és bo que s'intro
dueixi aquí perque tcl1im l'oportunitat, al manco de mo
ment, ele lenir-ho tal en un sol lexl. Per tant, mantenim 
aquesta eSll1ena i elemanam que es passi a votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la pa

raula el Diputat...; perdó, per part del Grup Parlamen
tari CDS, té la paraula el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument per anunciar el nostre suporto Nos

altres en principi aquesta es mena no la veiem necessa
ria en tant que veiem que quedava suficientment reco
llida amb la proclamació de la vigencia de la Llei de 
Finances per a tots aquelIs aspectes que regula ven les 
empreses i les entitats autonomes. Ja que aixo s'ha 
retirat, creim convenient, en conseqüencia, intentar al
manco que preceptes que determinen una certa racio
nalítat, que donen més transparencia i sobretot que 
transmeten més informació -informació de la qual, 
per tant en gaudiria el Parlament-, enriqueixen i són 
bones per al text i per tant anunciam el nostre suport 
a aquesta esmena. 

Gracies. 

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

el Diputat Sr. Tuclud. 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Gracies, Sr. President. 
J o cree que els dos Portaveus que m'han precedit 

ja han dit el que jo havia de dir, que és que el Capitol 
IV de la Llei de Finances, entre els articles 62 i 68, 
defineix perfectament la normativa a seguir en aquest 
cas i per tant decau, des del nostre punt de vista, aques
ta esmena. 

Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'es

mena 1539 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquesta esmena, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a Pavor, 28. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 4t. no hi ha esmenes presentades; per 
tant, procedeix sotmetre'l directament a votació. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar clrets") 

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

Resultal de la Votació: Vots a favor, 30. Vols en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queda aprovat l'ar
tiele 4t. que acabam de sotmctre a votació. 

A I'article 5'~, hi ha mantengucles les esmcnes ... 
Sí, Sr. Tudurí. Per que em demana la paraula? 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Gracies. 
Per a una correcció, per dir-ho així, gramatical a 

l'article 4 que acaballl de votar. No sé si s'ha adonat 
que el text cataJa és incomplet i no té cap sentit. El 
text castella és corree te. 
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Res m és que a ixu. 
( Pau sa) 

E L SR . PRES ID E NT: 
Em vol in fo rm ar a ,'CLlIT que passa? 

EL SR . VALE NCIANO I LOPEZ: 
Sí, Sr. Pres ident. 
Es cer t el qu e ha dit el rcprcse n t:m t d'AP-PL, que 

hi ha u na d iscrepancia en tre e l tex t ca tala i el lext 
cas te lla, i e l tex t ca tala és incomplet. 

EL SR. PR ESID ENT : 
Alcsh ores es co mpletara així com ve el text en llen

gu a caste ll ana , IlO és aixP 1\1 0ltes gracic~ , Sr . Tuc\urí. 
A J'article Se hi ha m a nt engudes les esmenes 1606 

i ]609 el el C rup Parlamentari CDS i les 1543 i 1546 del 
Grup Parl ame n tmi SOCIALISTA. 

Per defensa r les esmen es 1606 i 1609, si no té in
conveni ent el Sr. Portaveu de fer-h o conjuntament, té 
la parau la el Portaveu elel CDS , Sr. Qu etglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Gracics, SI'. President. 
Tractam ele l'adscripció de béns per part del Go

vern de la Comunitat Autonoma, per part ele la Comu
nitat Autónoma, percló, a aquestes entitats autonomes, 
a empreses per al compliment de les seves finalitats i 
el que intenta aquesta esmena és fer una distinció en
tre aquells béns que per la seva mateixa naturalesa s'hi 
adscriuen per al trafic jurídic, mercantil, i aque!ls al
tres que s'adscriuen a aquestes entitats autónomes per 
al compliment cle la seva finalitat, és a dir, béns que 
en principi fins i tot podrien ser béns de caracter de
mania!. La confusió que existeix en el text original entre 
una i l'altra c1asse de béns dóna !loc que s'hagi de fer 
una Disposició Transitoria, perdó, una Disposició Acldi
cional Tercera especial per als béns de l'Institut Ba
lear de la Vivencia, que se li varen adscriure el seu dia 
per al trafie jurídic, per comprar i venclre tant solars 
com vivendes, etc., perque el que pretén l'esmena és 
distingír entre aquells béns que fins al moment ele 
creació de l'organisme autonom de caracter comercial, 
industrial o financer, són de titularitat ele la Comunitat 
Autonoma i és la mateixa Comunitat Autonoma la que 
exereeix aquest trafic mercantil, raó per la qual es crea 
l'entitat autOnoma o l'empresa pública, d'aquells aItres 
que se li aclscriuen -per exemple un edifici o unes ins
taHaeions de qualsevol altre tipus- per al seu mateix 
funcionament, que tendrien un regim jurídic distinto 

Crec que aquesta elistinció és bona, que és posi
tiva per a la mateixa !lei i fa innecessaria aquesta ex
cepcionalitat de la Disposieió Addieional Tercera, per
que el problema és si dema, si passat derna, si d'aquÍ 
a uns mesos es crea un aItre organisme autónom amb 
la mateixa finalitat o amb una finalitat identica a la 
de l'IBAVI, diguem jurídieament identiea a la de I'IBA
VI, i se Ji han d'adscriure aquells béns, també s'hauria 
d'incloure una clausula d'excepcionalitat que no cabria 
en el text de la llei, com és lógico D'aquesta manera 
quedaria regulat arnb caracter generaL 

Pel que fa referencia a l'esmena núm. 1609, jo crec 
que persisteix una estranya confusió entre la naturale
sa deIs béns en el text del Projecte i en el text de la 
Comissió, a part que jo crec que vull esperar que sigui 
un error que el text que ve de la Comissió diu que no 
sera necessaria autorització administrativa per alienar 
béns quan el valor d 'aquests sigui inferior· a 10.000 pes-

St:l es , em pareix una xifra ev identment exagerada, su
posél m que \'01 dir 10 m ili ons de pessetes com deia el 
tnt dcl G() \t~rn , inelependent ment cl 'a ixo el que semb la 
incrcihlc és que es clist ingeix in els bé ns en fun ció elc la 
se va cJu::t 111ia i no en func ió de la seva naturalesa i jo 
vo lcl l ia que el rcgim jurídic ele ls bén s, inc1ependentmen t 
de l seu valor, fos diferen ciat a la llei en funció el e la 
SC\'::t naturalesa, perque s i no, resultaria, Sr. Consell er 
- i és cvident que no és la voluntal del redactor el e la 
l!t:i, Ill:rl) ,li"i rcsulta- que Ull bé demanial ad scrit a 
u n organisrne ~\Ul on om, per exemple una carrete ra , sem
p re que es ven gués a lots, en parceHes infer iors als ID 
mili ons de pessetes , no requ er iría cap m ena d 'aut orit
zació admini s trativa per ser venut , la qual cosa és u n 
absurcl absn ltltam e nt increi'b le, no CI'ec que Sigl1i la vo
luntat _ Aquí nosaltres demanam la supressió el'aq ues t 
afegi t, perque el que volcm és que es respeeti que la 
ina li enabílitat deIs b én s vengui determinada per la se va 
1l 3tu ra lcsa jurídica, no p el seu valor . 

Gr :leics. 

El SR. PRESTDE NT: 
Té la paraula el Conse ll er el'Eeonomia 

Sr. Forcadcs_ 
H isenda , 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(A lexandre Forcades i Juan) : 

Amb tota cordialitat i a més amb un anim que 
realment yolem aconseguir la transparencia, a nosal
tres aquestes dues esmenes hi va haver un moment 
que ens va pareixer que sí, que es podien introduir, 
pero per una part trobam que una mateixa esmena, 
la 1607 del CDS, creim que fa un eanvi de redaeció 
important que, comparada amb altres articles, ens crea 
problemes de tipus d'interpretaeió sistematica intro
duint aquesta voluntat del CDS, que creirn que és fac
tible, pera que Creim que ja és regulada per la !lei, i 
per altra part, qllan fa aHusió él les entitats alltonomes 
en s loma ckixar fora les entitats aelministratives, de 
manera que ens podríem quedar també coixos. 

De manera que jo entene que clemanaré al Grup 
qlle ens dóna suport que voti que no, pero amb el 
benentes, Sr. Quetglas, que jo cree que el que voste 
demana és ineJos, i tom a parlar de transparencia i 
vull elir una cosa que he de dir, encara que hagi passat 
l'article: nosaltres tenim la fermesa, en un any i mig, 
cosa que no ha demanat cap Grup Parlamentari i ho 
die públieamcnt perque consti al Diari de Sessions, de 
regularitzar una serie el'estatuts, una serie de situacions, 
eh?, perquE: no pareixi que per una redaeció -que no 
és així, pero que vost·es es malpensen- puguin quedar 
díguem protegides per · uns _ pensaments que vostes 
diucn sobre inutilitat, falta de transpar·~ncia ... 

De manera que, repetesc, amb tota cordialitat, crec 
que el que voste demana és inclos, cree si ho ficam 
així gramatiealment cream problemes i creim que, a 
més, nosaItres ens comprometem en un any i mig afer 
una serie ele can vis de tipus estructural, de tipus esta
tutari, perque hi hagi la totalitat de transparencia que 
en aquest moment, diguem, vostes, més que d'una for
ma difuminada en parlen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Franeesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. ConselIer, nosaltres lí demanam rnoltes coses, 

.. 
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i vostes ens ofereix cordialitat; li acceptam la cordia
litat, pero ens és insuficient. Nosaltres no li demanam 
compromisos que voste hagi de fer coses per canviar
les d'aquí a un any i míg, les podem canviar ara; ara 
som aquí, al PIe, i acceptant determinades esmenes 
aquesta llei queda, podria quedar perfectament adequa
da a les seves necessitats, i jo veig que aquí voste ha 
trasllu"it una aItra de les confusions que té la llei i que 
nosaItres venim esmenant successivament al llarg de 
distintes esmenes. 

Miri, les entitats autonomes de caracter adminis
tratlu no fan trafic jurídic, perque si fan trafic jurídic, 
si compren i venen coses, béns, productes, llavors són 
entitats de caracter comercial, industrial o [inancer per 
propia definició, que hauria de ser contenguda en 
aquesta llci i aquesta llei obvia per crear una confusió 
i una manca de transparencia, i em sap molt de greu 
dir·li-ho perque no és que contengui cap mena d'acu
sació, és que les coses que no són clares, per definició 
són fosques. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per pan dd Gnlp Parlamcntari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Només per precisar al Sr. Quetglas que pensi que 

les carreteres són inalienables i per tant, ho posi aques
ta llei o no ho posi aquesta llei, no es podran vendre 
béns ele clomini público En segon lloc, aixo que per na
turalesa ja s'ha de demanar autorització, em pareix 
que arribats a l'extrem que es compri per deu pcssetes 
una cosa i s'hagi de demanar autorització al Consell de 
Govern, em pare ix realment absurd, hi ha d'haver un 
sostre mínim per sota del qual no hi hagi d'haver aques
ta autorització. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta l'es
mena 1546 que clavalla de 10 milions a un milió, aixo 
em pareix més raonable, no hi estam d'acord perque 
pensam que 10 milions és una quantitat petita, pero 
passar de 10 a O em pareix que conceptualment és un 
error tremendo 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parla mentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Odila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Donarem suport també a aquestes dues esmenes. 

La primera, la 1606/88 del CDS, és una es mena que 
contempla amb caracter ¡:reneral la problE'matica que 
afecta entitats com IBAVI, la qual cosa ens sembla 
positiva, pcrquc una llei ha de fugir d'excepcionalitats i 
tendir a cobrir amb caracter general la problematica 
de les qüestions que intenta tractar. Amb aquesta es
mena es podria obviar fins i tot la Disposició Addicio
nal Tercera, que fa rekrencia a IBAVI, per la qual 
es elispasa que tots els béns immobles de la CAIB que 
hagin estal aclscrits a IBAVI s'han d'integrar al patri
moni d'aquesta entitat. 

Respecte de la 1609, dir que efectivament nosaltres 
pensam que és necessaria, que ha de ser necessaria 
autoritzaciú per alienar béns segons la seva naturalesa 
i no per la qU3 nti a del seu valor, recorclant o dient 

aquí que hi ha una equivocadó respecte d'aquesta es
mena i és que en principi la 1609 s'havia plantejat en 
el text elel Govern i si se suprimís el paragraf D del 
punt 5 de ¡'article 5, no seria correcte; s'ha de suprimir 
el padl.graf D del punt 6 de l'artide 5 si no m'equivoc. 
1 per altra banda també una correcció, si la Presiden
cia m'ho permet, a l'informe de Ponencia, al Dictamen 
de Ponencia, perque quan al paragraf 5 parla que «l'au
torització a que fa referencia el punt 3», el punt 3 no 
fa referencia a cap autorització, és el punt 4 que hi 
fa referencia. 

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

la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument, per dir que també en aquest G1S 

compartim els criteris del Grup Parlamentari CDS, que 
és millor que aquesta !lei en comptes d'anar a cercar 
les cxcepcionalitats intenti fer regles generals, que re
cullin més ampliament les coses. L'esmena 1606 v;:¡ en 
aquest sentit i pel que fa l'esmena 1609 també compar
tirn el criteri que la nccessitat o no per alienar determi
nats béns ve Jeterminaela per la naturalesa i no per la 
quantia. Per tant, donarem suport a aquestes tilles es
n1enes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Crup Parlamentari _AP-FL, té la paraula 

el Diputat Sr. Tudurí. 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Sí, Sr. Pl'esident. Moltes grades. 
Aquí es tracta que anant a aquestes xifres tan bai

xes, a zero de xifra, és indubtable que l'única cosa que 
aconseguim és llevar agilitat, llevar elasticitat a l'Admi
nistració i a a:;o redundara sempre no sabem en bene
fici ele qui, pera per descomptat mai del Govern. 

Res més, Sr. President. Gracies. 

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

Grup Par1amentari CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANE'S: 
Gracies, Sr. President. 
Jo volia replicar molt breument al Sr. Pascual amb 

el qual no compartesc el criteri, el seu bon criteri que 
els béns dem ania ls són béns inalienables i ho són per
q\l(~ així ho determina la !lei i aleshores legalment que
da pe¡-fectament determinada la inalienabilitat deis béns 
demanials, pera és que aquesté\ lIei, 8mb aquest;:¡ re' 
dacció , decreta que indepenclentment de la seva natura, 
lesa jurídica, és a dir, béns demanials inclosos que es 
poden adscriure a aquestes entita ts autonomes , poden 
ser a lienats i, arnés, sense cap mena d'autorització 
administrativa, basta que valguin manco de 10 milions 
de pessetes. Ai"ó és la literalitat de la llei, Ullé! altra 
cosa és que voste Íntenti dir-me que no és l'esperit, 
que jo lambé ha cree que no és l'esperit, pero la litera
litat és aquesta, és a dir, aquí es producix una vulnera
ció del principi ele no a lienab ilitat deIs béns de natu
ralesa demanial a canvi que sempre que tenguin un va, 
lar inferior als 10 milions de pesse tcs, sense cap mena 
d'autorització administrativa una entitat autonoma o 

'. 
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una empresa pública els pot vendre i aIXO ens pareix 
que no té absolutament cap sentit, ni en un cas extrem 
en que es davallas fins i tot la quantia a un milió de 
pessetes; és un tema de caracter general i que ve de
terminat per la naturalesa jurídica deIs béns. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les esmenes 1543 i 1546 del Grup Par

lamentari SOCIALISTA, té la paraula per part d'aquest 
Grup el Diputat Sr. Valenciano. 

(Pausa) 

EL SR. VALENCIANO I LO PEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aix6 són dues esmenes que concretament l'objectiu 

que pretenen és davallar les quanties, perque el Grup 
Parlamen tari SOCIALISTA considera que sÓn excessi· 
ves, tant a l'article 5.4 com a l'artide 5.5.D. Per tant, 
creim que ja han estat objecte de debat abans i que 
queden defensa des en els seus termes. 

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

raula el Diputat Sr. O1'fila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gdl.cies, Sr. President. 
Nosaltres donarem suport en principi a aquestes 

esmenes del Grup SOCIALISTA si es voten primer les 
esmenes del CDS i no s'aproven, perque si s'aprovessin 
les del CDS evidentment pe1' a nosaltres no tendria 
sentit votar les del PSOE, supos que a ells també els 
succeiria el mateix perque de qualque manera esta1'ien 
en contradicció. Nosaltres pensam que és logic que 
l'autorització per alienar béns taxats pericialment en 
més de 25 milions es faci de la manera que diu el Grup 
SOCIALISTA, pero si en principi tots els Grups no es
tan d'acord amb alló que ha proposat el CDS. 

I perdonin que tomi a fer una correcció ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Faci correccions, que ja veig que és necessario Sr. 

Orfila ... 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Jo crec que sí. En primera, quan l'esmena 1543/88 

del PSOE parla ele l'article 5.4, hauria ele parlar de 
l'artic\e 5.5, perque ha ele dir l'autorització que fa re· 
ferencia, a més, al puat 4 d'aquest artide. Es una altra 
equivocació, simplement és que s'ha afegit o s'ha llevat 
un artic\e i aquestes són qüestions que val la pena que 
quedin ciares. I respecte de l'esmena 1546/88 del PSOE, 
també estaría equivucada la referencia; es refereix a 
l'artide 5.6.D. 

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

elel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. Presielent. 
Només per adarir quro les esmenes nasal tres ](w:ica

ment les feim sobre el Proiecte ele L1ei, no les feim 
sobre el que surt ele Comissió, de l'informe de Comis
sió ni de cap dictamen, per tant les esmenes s'han fet 
en concordanr;:a amb el Proiecte ele L1ei i en funció 

' . 

d'aixo després el mateix Parlament ja fa els canvis opor
tuns d'enumeració. Senzillament era apuntar aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, aquesta Presidencia vol dir que per als resul

tats de la votació, logicament les es menes es fan al 
projecte original i després ja se sistematitza perque re
flecteixi la vertadera voluntat deIs Grups Parlamenta
ris esmenants. 

Passam a votació. Pareix que el Sr. Orfila demana 
que es votin primer les del CDS. Si no hi ha inconve
nient, es poden votar les dues juntes, Sr. Quetglas? 

Passam a votar les esmenes 1606 i 1609 del Grup 
Parlamentari CDS. 

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, 28. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebut
jades les esmenes 1606 i 1609 elel Grup Parlamentari 
CDS, que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació les esmenes 1543 i 1546 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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. No hi ha abstencions. Queden rebutjades 
també les dues esmenes que acabam· de sotmetre a 
votació. 

Procedeix sotmetre a votació l'artide Se. del Dic
tamen de Comissió. 

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, 30. Vots en 

contra, 27. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'artide 
Se. que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article 6e, hi ha mantenguda l'esmena 1548/88 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula per part d'aquest Grup 
el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LO PEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta es mena la retiram. S'ha indos per error 

la retiram, perque no té sentit en aquest moment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Valenciano. 
Acceptada la retirada el'aquesta esmena, procedeix 

sotmetre a votació l'artide 6e. del Dictamen de la Co
missió. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 27. Queda aprovat l'artide 6e. 
que acabam de sotmetre a votació . 
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Passam a votació l'artic1e 7{~., que no té cap esmena 
mantenguda. 

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. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 27. Queda aprovat l'article 7e. 
que acabam de sotmetre a votació. 

A l'artic1e 8e. es manté l'esmena 1549/88 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta esme
na i per part d'aques t Grup, té la paraula el Diputat 
Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena és practicament identica al text del 

Projecte de Llei, senzillament només hi ha una petita 
diferencia i és que en el que fa referencia a les tarifes 
i preus que s'apliquin a les entitats autonomes nosal
tres demanaríem «que realitzin operacions o prestacions 
de serveis comercials, industrial s o financers)), aixó és 
la diferencia que bi ha respecte del text del Dictamen 
de Comissió i nosaltres consideram que en aques t cas 
aixo ha de ser inclos. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portavells que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS té la paraula 

el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Jo volia demanar al Portaveu Socialista si s'ha re

tirat la segona part del contengut de l'esmena, perque 
a més de les explicacions que ha donat parla d'altres 
organs que poden establir les tarifes o els preus. 

En qualsevol cas jo voldria subratllar, cridar I'aten
ció sobre el sentit d'aquesta esmena, que té identic 
sentit a la que defensarem a continuació en relació 
amb l'article 9, del Grup Parlamentari CDS, perque es 
revela una vegada més la confusió del text de la llei 
entre Ql-ganismes autonoms de caracter administratiu i 
aquells de caracter comercial, industrial, finan¡;:er o 
analeg i no sé si en deix cap, Sr. Conseller, pero en qual
sevol cas, per definició, els que tenen tarifes i preus 
són organismes autonoms que realitzen operacion s de 
caracter comercial, industrial o financer, perqlle els or
ganismes autonoms administratius, que ['única cosa que 
[an és exercir un servei administratiu o executar un 
servei administratiu amb caracter descen trali tza t. 
aquests no tenen tarifes i no tenen preus, si de cas 
tendrien taxes. 

Gracies, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per pa rl dd Grup ParJamentari PSM-EEM no té la 

paraula ningú, perque diu que no en vol fer ús. 
Té la paraula el Sr. Valenciano per part del grup 

pro[Josant o mantenidor ele l'esmena. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, precisamcnt ¡Jet' precisar que efectivamcnt <Ss 

una csmcna de substitució ele l'article 8, per tant ]'<1r
ticle 8.2 qu edaria suprimit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia Hisenda, 

Sr. Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Nosaltres pensam que l'article 8, millorat amb una 
esmena del CDS, la 1610, convé més que quedi d'aques
ta manera i en tot cas discu tirem el tema a l'altra i ales
hores votarem que no. 

Gracies. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, de l'esmena 1549/88 del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Di¡mtats que votin a favor, es volen 

posar c\rets? Gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? Gracies . 
Abslencions? 
Resultat de 13 Votació: Vots a favor, 28. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstcncions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de votar. 

Passam a la votació de ['article 8e, tal com ve al 
Dictament de Comiss ió. 

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

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

Abstenc1ons? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 

contra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'artic1e 
8e. que acabam de sotmetre a votació. 

A l'article ge. es manté una esmena, la 1611/88 del 
Grup Parlamentari CDS. Per defensar aquesta esmena 
té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Encara que el Sr. Conseller, amb una vehemencia 

ja molt més minvada que la que ha usat en les seves 
primeres intervencions en aquest PIe, ja ha anunciat 
que e[s GIlJpS que donen suport al Govern votarien 
que no, nosaltres volem mantenir i volem explicar les 
raOl1S d'aquesta esmena perque assenyala, J'esmena re
vela l'existencia d'aquesta eterna confusió del Projecte 
del Govern i del text del Dictamen de Comissió en re
]ació amb les entitats autonomes. 

Efectivament, tarifes i preus només els ten en les 
entitats autonomes de caracter comercial o industrial; 
de la matcixa manera, obligacions, obligacions davant 
tercers , obligacions elerivades de ·la seva activitat eco
nomica, jurídica, de la seva activitat financera, només 
la tenen les entitats autcmomes de caracter industrial, 
comercial o financer, no les aclministratives, perque les 
administratives [Jer definició -insistesc una vega da 
més- ['única cosa que fan és prestar un servei adm i
r'!Ístr3tiu amb car¿ldcr descentra litzat i aquesta tremen
da, aquesta insis tent con[usió del text elel Govem l'úni
ca cusa que fa és restar seguretat jurídica i restar en 
definitiva la pr8pia consistencia al mateix Projecte. 

Gr3.cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intel"venir? 
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Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 
paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Es tracta d'una esmena que corregia el que ens 

semblava una equivocació i així ho presentava el ma
tex CDS i així va ser aprovada en primera lectura en 
Ponencia, per unanimitat i és que és ben cIar que, com 
diu l'esmena, únicament les entitats de caracter comer
cial, industrial, finan-;er o analeg poden efectuar opera
cions deIs tipus que tracta aquest articIe 9. Amb el text 
del Govcrn quedarien ineloses també aquestes entitats 
administratives i aquestes el que [an és prestar un ser
vei públic de caracter administratiu sense generar ope
racions de tipus mercantil; si ho fes sin -també ho ha 
dit el CDS- automaticament deixarien de ser cntitats 
autonomes administratives. 

No entenem el motiu de no ser acceptada aquesta 
esmena en Comissió, a no ser que haguem d'atribuir-ho 
al desig deis Grups que suporten al Govern que el su
port sigui tolal i es mantengui e l text que el Govern 
va presentar sellse cap canvi en absolut, ac;:o seria rúni
ca explicació que nosaltres veim. Tristament ens sel11-
bla que ac;:o hauria malmes aquella iHusió que ens va
rem fer dins Pon,~ncia que la feina de la Ponencia era 
creadora en el sentit que es millorava realment un text. 

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

paraula ~1 D~pu la 1 Sr. VaIL!l1ciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres també compartim aquest criteri que la 

via de constrenyiment s'ha d'aplicar a les empreses pú
bliques que executen operacions de caracter mercantil. 
no administratiu_ Per tant, nosaltres creim que s'ha de 
canviar aixo de I'apartat l.A i s'ha de concretar tal 
com fa referencia l'esmena del CDS. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paranla el Conseller d'Economía 

Sr. Forcades. 
Hisenda, 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA: 
Només per una aHusió del Sr. Orfila, que realment 

si votam i no clol1am supon a aquesta esmena és per
que hi ha una clisparitat ele criteri jurídic inteHectual, 
no per tot el que voste ha dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat de l'esmena, procede ix sotmctre

la a votació. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor ele l'esmena 

1611 /88 del Gnl]) Parlamentari COS, es volen posar 
drets, per favor? 

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

Abstencions? 
Resultal de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada ]'es
mena que acabam de SOl mctre a votació. 

Passam a \'otal- l'article ge. tal com ve al Diclamen 
ele Comissió. 

Sres. i Srs. Diputals 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, 29. Vots en 

contra, 27. No hi ha abstencions. 
Als artides lOe i 1Ie no hi ha esmenes mantengu

des. Procedeix, ido, si no hi ha objeccions, sotmetre'ls 
a votació conjuntament. 

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? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 27. Queden aprovats els 
artides 10 i 11 del Dictamen de Comissió. 

A l'article núm. 12 és manté una es mena, la 1550/88 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar 
aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr. Valen tí Va
lenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena fa referencia a quan es tracta de 

cobrar els ingressos de dret privat que han de ser exer
cits davant la jurisc\icció ordinaria per part de la Co
munitat Autónoma. Nosaltres creim que a més d'aixo la 
Comunitat Autonoma o la mateixa entitat pot tenir uns 
serveis jurídics, la Comuniat Autonoma també té uns 
scrveis jurídics i cl'eim que aquests serveis s'han d'uti
litzar. Per tant, a la nostra esmena concretament el que 
demanam és afegir, a més, que aquestes accions seran 
fetes pels serveis jurídics de la mateixa entitat o, en 
clefecte seu, pels de la Comunitat Autonoma, que en té 
i nosaltres creim que són suficients. 

Per tant consideram que així quedaria més ben re
fleclit i a part d'aixo seria un estalvi tal vega da im
portant. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamental-i PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
A nosaltres ens sembla una esmena assenyada. Amb 

ella s'evita -s'evitaria si s'aprovés, que evídentment no 
succeira- que una entitat confractés de forma cons
tant serveis jurídics [ora de si mateixa, la qual cosa 
e\-itaria també les tcmptacions lan fl'eqi.ients ele clien
telisme cap a certs despatxos que s'arriben a especia
litzar en aquests serveis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat el'Zlquesta esmena, proceclcix sot

metre-Ia a votació. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 

1550 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen po
sar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputals que voten en contra, es valen 
posar drets) 

Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 28. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencíons. Queda rcbutjada l'es-
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mena 1550 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que 
acabam de sotmetre a votació. 

Pasam a votar l'article núm. 12 tal com ve al Dic
tamen de Comissió. 

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, 30. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'article 
12 que acabam de sotmetre a votació. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA té mantenguda 
¡'esmena núm. 1551/88 ... 

Per que em demana la paraula, Sr. Pascual? 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Pcrque hi ha una incorrecció gramatical en el text 

que s'ha aprovat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui quina és i prendra nota el Sr. . . 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Diu «per una altra banda, les accions per cobrar» 

i ha de dir "per a cobrar». 

EL SR. PRESIDENT: 
Prenguin nota, senyors deIs serveis jurídics, que hi 

ha certs Diputats que eliuen que no amb el dit perque 
no poden conversar. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA manlé I'esmena 
núm. 1551/88 d'addició d'un nou article; 12 bis seria, 
no? Per defensar aquesta esmena té la paraula el Dipu
tat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí; grades, Sr. President. 
Es una esmena que va també en el sentit d'altres 

esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari SO
CIALISTA. Es una esmena d'addició que ja ve recollida 
a la Llei de Finances, pero que nosaltres també consi
deram que hauria de venir recollida en aquesta llei per 
poder tenir un text completo Per tant consideram que 
la defensa ja l'hem feta abans i el debat també. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedcix, ido sotmetre a votació I'esmena 1551/88 

d'addició d'un nou articJe, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

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

Sres . i Srs. Diputals que \'oten en contra, es volen 
posar c\rels? Gl"úcies. 

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

contra, 30. Queda rebutjac\a l'esmena núm. 1551 que 
acabam de sotmetre a votació. 

El Grup Parlamenlari SOCTALISTA també m émté 
¡'esmena 1552/88 d'adclició d'un altre nou article 12, que 
sera bis 1 o .ia veurem com l'anomenam si l'aprovam. 
Per defensar aquesta esmena té la paraula el Diputat 
Sr. Valenciano, per part del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
G¡-acies, Sr. President. 
Aix8 és Ulla esmena bcn senzilla, és una esmena 

d'addició, com molt bé ha dit el President, que senzi
llament diu que l'exercici pressupostari coincidid! amb 
l'any natural, cosa que el nostre Grup considera logica 
i coherent; cm sembla que amb aixo és suficient. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President . 
Aquesta esmena, ja s'ha dit, és un reflex de l'article 

63 de la Llei de Finances i es pot dir que si la Llei de 
Finances ho estableix, aquí no fa falta. Nosaltres pen
sam que pel mateix motiu no hi sobra i així la !lei que 
farem sera més completa, sense contínues refet-cncies a 
la Llei de Fimmces, la qual cosa facilitara la feina deIs 
que hagin eJe seguir i utilitzar aquesta llei . 

Gracies. 

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

la el Diputat Sr. TudurÍ. 

EL SR. TUDURI I MARI: 
Gracies, Sr. President. 
Simplement, sistematica legislativa, de la qual hem 

parlat abans. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procede ix sotmetre a votació l'esmena 1552/88 del 

Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
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? Gracies. 
Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en 

contra, 30. Abstencions, no n'hi ha . Queda rebutjada 
l'esmena que acabam de sotmetre a votació. 

Aquesta Presidencia decreta un recés de quinze mi
!luts, o sigui es reprendra el PIe a les set i mitja en 
punto 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomem;:a la Sessió. 
A l'artide núm. 13 hi ha les esmenes mantengudes 

núms. 155~ i 1614 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
al punt Ir. 

No, percló , la 1554 és del Grup Parlamentari SO
CIALISTA i la 161~ del Gmp Parlamentari CDS, perdó 
pe] lapsus, pero l'he tengut. 

Per defensar l'esmena 1554/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Valenti 
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Senzi!lament pel- dir que aquesta consideram que 

és recolliela él la transacció que es va fer a la Comissió, 
per tant donarn per retirada l'esmena 1554. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
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Per defensar l'esmena 1614 del Grup Parlamentad 
CDS, té la paraula el Portaveu , Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
La nostra esmena té dues parts completament di

ferenciades. La primera respon a aquesta pretensió que 
el nostre Grup té que aquesta llei sigui una llei que 
estableixi un regim de caracter general i per tant al
manco faci una indicació de quins són els organs de 
govern de les entitats autonomes, establint amb carac
ter general que seran el consell d'administració, presi
dent, gerent i que en el seu cas podria haver-hi un 
conseller delegat i un secretari del conseller d'adminis
tració; es tracta d'establir una estructura mínima de 
cara a aquesta homogene"ització, a aquesta tipificació 
del sector públic, que nosaltres pensam que és conve
nient a aquesta !leí, peró evídentment la majaría no 
ho considera així. 

La segona part, que em pareix que és l::I més im
portant i molt possiblement la més novedosa, diu que 
el Govern podra establir per Decret una pal-ticipació a 
través ele membres elel consell eI'adll1inistració nOll1e
nats a proposta i en representació de les associacions 
ciutadanes, d'usuaris, sindicals, professionals o empre
sarials. Jo cree que l'esmena queda defensada en els 
seus mateixos termes i que respon a una coneepció 
moderna del que és la participació democratica dins 
unitats administratives i entitats de tipu5 comercial, 
professional i industrial que afecten coHectius impor
tants, als qu;:¡ls és cOllvcnient, és ncccssaria, ¿s dcmo
craticament important i al mateix temps suposa un 
grau d'integració i de participació ciutadana en la ges
tió pública que evita, a més, molts de problemes ulte
riors i en conseqüencia creim que aquest signe de 
modernitat hauria de quedar inelos en aquesta lIei. En 
qualsevol cas, cree que el text queda defensat en els 
seu s termes, termes que supos que seran els mateixos 
que argumentara la majoría per oposar-s'hi, imagino 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la 

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Dir que donarem suport als dos apartats d'aquesta 

esmena del CDS, la 1614, perque pensam que apro\'ant 
l'apartat Ir. de l'esmena es clarifiquen els punts se
güents i per tant ho guanya també el text, per des
figurat que ja es1igui, d'aquesta lIei. El 2n. punt, el 
que feia era ampliar l'antic apartat 3 de l'artiele 13 del 
text del Govern que abans deixava establert que «e'ls 
estatuts prevelll-an la presencia de representants socials 
en els cOl1sells d'administració cte.». L'esmena del CDS 
no [a més que definir de guines representacions es 
parla, associ(lc.:i()l1 s iula lanes, sindical!;, d'u sua ris, pro
fessionals o empresaria l '. urio ament el text que ha 
sortit de COl1l issió sllprim ,ix aqu 'sl(1 rcpresentació des
prés del ¡oc de I 0.11 en ie.'i i omission amb els corres
ponents canvis i recanvis, empitjorant per tant el text 
de l Govern. i aqo que .ia era difícil. 

Seria important, pcnsam nosallres, per tant, rein
trocluir aquest punt deIs órgans i aPectuosalllent dir al 
CDS que són urgans ¡ no orgues, els orgues serien ins-

truments musical s i perilla que si int roduim els orgues 
com a assessors envün els organismes sindicals, per 
exemple, amb la música a una altra b anda; reintroduir 
aquest punt per facilitar la p articípació directa deIs 
ciu tadans, la qual cosa refon;:a la democracia. 

Gracies. 

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

la el Diputat Sr. Tudurí. 

EL SR. TUDURI I MARI: 
Gracies, Sr. President. 
Molt rapidament. A nosaltres ens sembla molt bé 

tot el que diuen els punts Ir. i 2n. d'aquesta esmena, 
el que passa és que consideram que a~o ha d'anar al 
Decret fundacional de cada una de les empreses i sim
pIement per ac;o no ha ele figurar aquí. 

Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votaeió l'esmena 1614/88 del Grup Par

lamentari CDS. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

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 rebutjada l'es
mena 1614 que aeabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a votació ]'article núm. 13 del 
Dictamen de Comissíó. 

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

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

A bs tencions? 
Resultat de la VotaCÍó: Vots a favor, 29. Vots en 

contra, 25. No hi ha abstencions. Queda aprovat l'arti
ele 13 que acabam de sotmetre a votació. 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA manté J'esmena 
núm. 1557/88 d'addició d 'un nou article. Per defensar 
aquesta csmena té la paraula el Diputat Sr. Valen tí Va
lenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Es tracta el'una esmena d'addició i la incompatibi

jitat que dcmanam per als Diputats en aquesta esme
na amb aquest nOLl m-tiele ve motivada per una COI1-

sideració molt clara, perque nosaltres consideram que 
els Diputats no poden ser art i part a la vegada, és 
a elir, no es pot per una banda participar, influj¡-, po
der fer variar els pressuposls de la Comunitat Autó
noma, que inclou pressuposts d'empreses públiques, en
titats autonomes, etc., etc., i al mateix temps formar 
part del Consell d'Aclminístració que sortiria beneficiat 
el'aquesta empresa, d'aquesta entitat autonoma. 

Per tant, primcramcnt nosaltres creim quc l1i hau
ria d'havcr una incompatibilitat per part deis Diputats 
del Parlament a formar part del Consell d'Administra
CIO d'aquestes empreses i per una altra banda també 
tractam d\~v itar, al segoll apartat, aquesta multiocupa
ció que l1i poclria han.: r a diferents Consells cl'Aclminis
tració. Nosaltres opinalll que el fet el'anar a un Consell 
d'Aclministraeió significa anar a [er feína, dec1icar-s'hi, 
i que perlanve r a dive rso..; Consells c1'Adminislració scn-
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se que aixo sigui justificat realment no té molt de 
sentit. Per tant, nosaltres en aquesta es mena pretenem 
limitar aixo i en casos excepcionals que vendrien pre
vists per la mateixa esmena, el mateix Consell de Go
vem podria permetre al funcionari en qüestió que es
tigués adscrit a diPerents Consells d'Administració o 
que en formas part. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Si s'aprova aquesta esmena, els Diputats que són 

Consellers del Consell de Govern no podran participar 
en el Consell d'Administració de les empreses que de
penen de la seva Conselleria, punt núm. l. 

Punt núm. 2: Per que els regidors deIs Ajuntaments 
han de poder formar part deis Consells d'Administració 
i els Diputats no) Jo cree que és totalment absurda 
aquesta esmcna i per tant votarem en contra. 

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

parauIa el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA r PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Votarem favorablement aquesta esmena 1557/88 del 

PSOE. Per a nosaItres ve a ser un article d'incompati
bilitats, amb la seva aprovació s'eliminara la possibi
litat d'acumular carrecs per part d'alguns membres de 
la Comunitat Autónoma, amb les excepcions corres po
nents, que serien ar;:o , excepcions, i per suposat, el que 
ens sembla més important, deslligar absolutament el 
carrec de directiu d'empreses o de societats mercantils 
privades de formar part deIs Consells d'Administració 
de les entitats autonomes o cmpreses públiques, evitant 
així clientelismes i favoritismes estranys que qualque 
vega da es donen. 

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

paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Abans ja hem explicat que genericament els Dipll-

1ats nosaltrcs Cl-eicm que 110 podien sér arl i part a 
l'hora de confeccionar els pressuposts i variar-los, etc., 
etc., i beneFiciar-se'n per una altra banda. Evidentment, 
pero, s'ha de J1egir lot el text i tam bé s'han de llegir 
les excepcionalitats, i precisament per aixó, en el cas 
que hi hagi consellers que haguessin de ser membres 
d'un Consel! d'Administració, precisament per aixo 
aquesta mateixa esmena, aquest mateix possible article 
preveu que la Ilei de creació podria autoritzar expres
sament el Conseller a formar part del Consell d'Admi
nistració, pe¡'o una cosa és aixo, que es pot fer i no hi 
ha cap problema, i l'altra que qualsevol Dipulat en 
pugui formar part; són dos temes diferents i el que 
voste diu precisament ve recollit aquí i es pot produir 
perfectamenL 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix sotmetre a votació l'esmena 1557 del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena, 

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, 19. Vots en 

contra, 27. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada 
l'esmena que acabam de sotmetre a votació. 

Als articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 no hi ha es
menes presentades; procedeix sotmetre'ls directament 
a votació. Si no hi ha objecció per part d'algun Porta
veu de Grup Parlamentari ho faríem conjuntament. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
deIs articles 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 del Dictamen de 
Comissió, es volf'n posar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: VOts a favor, 27. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 19. Queden aprovats els arti
eles que acabam ele sotmetre a votació. 

A continuació ele ['artic1e 20 el Gmp Parlamentari 
SOCIALISTA té les es menes núms. 1561, 1562, 1563 i 
1564, que són lotes d'addició d'lln nou article, cada 
una de les esmentacles. Per defensar aquestes esmenes 
i per part elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí, Sr. President. 
Demanaríem defensar les 1561, 62 i 63, i la 64 dei

xar-la per fer-ho posteriorment, perque la 64 seria co
herent si s'aprovassin les anteriors. Jo supos que amb 
el «rodillo» actual no s'aprovara res, pero jo demana
ria dePensar i votar les 1561, 62 i 63 ... 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, Sr. Diputat, ho faci. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Aquestes esmenes, Sr. President, també milloren 

el text en el sentit que el completen i recullen arti-
1 que ja xi tcixell a la LIei de Pinanc ; alguna el 

milI ra, com p dria sel' r '1" ex Olplc la 1562, que mi
Ii ra una mi a el I.ext i a més a més hi afcgeix una 
cosa qu el' im n all res qu é inleres 8tH, que s'hagi 
d publicar al 80 LB pI' i aml1nt I programa cl'ac
luació d'aquo:'s tes cmpre ·es. osalrre. r irn qu é in-
ere $anl Clu> el iulndan s puguin leni¡- lln c n ixe-

rnent no exhaustiu, pero sí global, sobre l'actuació de 
la Comunitat Autónoma. 

Per tant, aquestes tres esmenes milloren global
ment el text i .ia vénen recollides, la majoria, a la Llei 
de Finances. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Porta\'eus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM. té la 

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies. Sr. Prcsic\ent. 
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Donarem suport a aquestes tres esmenes 1561, 62 
i 63/88 del PSOE. Respecte de la primera, es tracta del 
mateix que pretenia qua n a través de l'esmena 1551 
s'afegia un nou article 12 bis, després parlaven d'enti
tats autonomes i ara d'entitats de dret públic que ha
gin d'ajustar la seva activitat al dret privat, pero és 
el mateix, són esmenes que obliguen a elaborar progra
mes d'actuació, d'inversions, de finan<;:ament i el con
tengut d'aquests. D'alguna forma precisen més el que 
ja preve u la Llei de Finances; com hem dit ja que es
taríem d'acord que a<;:o s'introduís, els donarem suporto 

Respecte de la 1562, nosaltres pensam també que 
és important que els ciutadans coneguin precisament 
els programes d'actuació d'aquestes entitats j per ar;o 
s'han de publicar al BOCAIB i que els avantatges que 
ten en aquestes entitats són correctes, per a nosaltres 
positius, pero que també és important que siguin co
neguts pcls ciutadans a través de la publicació al 
BOCAIB . 

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

raula el Diputat Sr. Tudurí. 

EL SR. TUDURI 1 MARI: 
Grilcies, Sr. President. 
No sé el «rodillo» fins on arriba, pero aquí no s'ha 

parlat de les esmenes que han quedat incorporades al 
text de Comissió, sembla que totes aquestes esmenes 
que manté qualque Grup, IJloltes en un pla un poc fic
tici, ¡-ealment són esmenes que haguel-en pogut decau
re perfectament o retirar-les. Les han volgut dur aquí. 
hi tenen dret i em sembla molt bé; la paraula «rodi
llo» ja no m'ho sembla tanto Ara no tenc el nombre 
exacte de les que s'han incorporat, pero són bastants 
que entre Ponencia i Comissió han quedat aprovades. 
A part de tot a<;:o, ja sobre aquestes es menes en parti
cular només volem dir el mateix de sempre, es reflec
teix a la Llei de Finances, al Capítol IV, a partir de 
l'article 62, i per tan t no volem repetir en aquesta !lei 
el que ja es diu alla . 

Res més, Sr. President. 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Efectivament s'han recollit algunes esmenes, molt 

poques, molt poquetes, practicament cap, i esmenes 
que deien coses que eren tan obvies que vos tes les va
ren haver de votar a favor. Moltes altres eren tan ob
vies que a Ponencia també es van votar fins i tot per 
un:1l1imitat i ja a Comissió va canviar totalment, i aixo 
no són dues o tres esmenes, era més o manco un 60 % 
de les esmencs, és a dir que un 60 % ele les esmenes 
qLTe veim élvui aquí \'8n ser votades afirmativament per 
tots, no per un, ni pe r dos, ni per tres, per tots els 
Grups d'aquesta Cambra. Per tant, jo ja no parlaria de 
«rodillo», ja parlaria d'"apisonadora>}, realment aixr) és 
una «api sonadora». 

Nosaltres creim que aquest text ha ele ser com
plet, que ha ele recollir tots els articles que facin refe
rencia a en titats autónomcs i a empreses públiques, 
perque és bo tenir textos complets í per aixo mante
nim aques tes tres esmenes. 

Cdlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedeix sotmetre a votació les esmenes 1561 

1562 i 1563, totes barra 88, del Crup Parlamentari SO 
CIALISTA. 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots er 

contra, 27. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebut 
jades les esmenes que acabam de sotmetre a votadé 
i segons he entes jo i m'ho confirmara el Sr. Valen 
ciano, pareix que una volla rebutjades aquestes tre~ 
esmenes retir8ria la 1564. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, Sr. President. Confirmada l'«apisonadora», la 

retiram. 
(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
A l'article 21 hi ha mantengudes les esmenes 1565, 

1566 i 1567 a distints punts ele l'article, del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. Per defensar aquestes esme· 
nes, té la paraula també per par-t el'aquest Crup el Di
putat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Entre els objectius que té aquesta !lei a mi em 

sembla que n'hi ha bastants on es diu qL!.C es pretén 
dotar d'un mare uniforme el sector públic de la Co
munítat Aut6noma i aquesta lIei, si no ho entenc ma
lament, pretén preeisament regular d'una forma homo
g~nia el procediment de creació i funcionament del sec
tor públie de la nostra Auton mia. Em pemlctran que 
I Ilegeixi , p l' exemple , un paragraf q u és ignifica

tiu, qu és precisa m nl a b mateixa Exposieió de Mo
tiu d'aque la 11 >j, ·1 clélrrer I ragraf de la qual diu: 
,da erenció d'un marc uniB nne que rt'lguli 1 procedi
ment de creació i funcionament el les en titats auto. 
nomes, empreses públiques i vinculades ele la Comuni
tat Autonoma de les IlIes Balears etc., ele.». Es a dir, 
que és el que es pretén? Es pretén crear un marc uni
forme ele tot el sector púbJic de la Comunitat Auto
nOma i rrecisament al Capítol ITI d'aquesta llei també 
es diu clarament a l'article 16 que les entitats de dret 
públic que hagin d'aj u tal' 1'01 t.ivitat a l elret privat, pre
cisament diu qu la eva r a<;ió 'ha el fer mitjan
¡;:ant una lIei elel Parbrn lit, é a dir, que expressa po
sitivament que pelO crear ulIa nova oci tat ho volem 
fer per llei elel Parlament, tant entitats autónomes com 
empreses públiques, com a ¡'Exposició ele Motius d'a
questa lIci, i ens trobam, en aquest Capítol IV, al ca
pítol d'empreses vinculades, concretament a I'articIe 21 
en aqu S l apartal , on per crear una cmpr 5a vjncu la
da no '$ vol fer p runa lIei , ¡nó qu e es v 1 fer per 
un De r ' l i oncret.amenL a ¡'an icl e 'gücnl, quan par
Ia de la di s , luc ió d'aqucst s cietats, ia no s 'ha de 
rel' p 'r Dccret s ine) que 5 '11 :\ efe rt;r miljan<;, nl un, 11 ' i 
de l Parlamen l, és a el i r qu a;:ó ~. una incoh erencia 
b stanl importanl que nosa1ll'CS crcim que precisament 
per ai. ·ú nns i lot ,qu ' sta incoherencia av la e l reí 
eI'aquesta esmena 110stra, on concretament demanam 
que aix~ es faci ]Jer una llei del Parlament, és a dir, 
que les empreses vinculades 110 eS cre'in per DecrcI sinó 
que es cre'in a través el'una lIei elel Parlamento 

Gracies, Sr. President. 
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-- EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

, guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Fins ara tothom s'ha omplit la boca, per part de 

l'Oposició, de parlar de la Llei del 58 d'Entitats Esta
tal s Autónomes. Molt bé, jo m'hi referiré respecte del 
Títol !II, quan parla d'empreses nacionals, que són 
empreses molt més grosses, com per exemple GESA, 
en tenim una aquí, a Balears, que no és de les més 
grosses, perD respecte del que podem crear a la Co
munitat Autonoma hi ha una diferencia considerable 
quant él volum i quant a importancia, i jo vull recor
dar que aquest Títol !II, que són els articles 91, 92, 
93 de la L1ei del 58 , no parlen per a res que el 
latuts d'una empresa púb li ca s'hagin d r r mitjanyaol 
!lei, al revés, si le meves inf rmacions ón corr les, 
per ex mple la maleixa socielal E A p t modificar 
els S"us estalul . 

Pe!' on ' glienl, nosaltres, el Govern i eIs Grups 
Parlamcntad qu ~ li donam suport en aquest cas, es
(am p rque alxo cs pugui fer pel- Decrct i no s'hagi 
de fer per !le i. 

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

la el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Només é per donar la raó a l Sr. Pascual, els ar

liclcs 91, 92 i 93 que eH ha dit de la L1ei d'Entitats 
Estatals Autonome no diuen per a res qu els esta
tul i la llei i que la lid no han de e r els e laluts 
ni hi han d'eslar On t nguls, pero l'article 6 í que ho 
diu. L'articlc 6 ele la mateixa lid di.u, J'hi tom a llegir 
literalm en t «le ll e i de creació clels organi mes auto· 
noms consLi tuiran, p 1- tant, els esta tut de cada un 
d'ell 'lO, és a dir, la lI eí s6n el eslaluls, a ixo ho d iu 
I'a rti le 6, no m digui que no 8mb el cap, Sr. Paso 
cual. pcrqu ~ ten' la !le i da'vanl i cree que voste també; 

feetivament els a."licle 91, 92 i 93 no ho diuen, ni el 
90, nil 87. ni el 32. per e l 6 'í que h dju. 

Gracies. 

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

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Grades, Sr. President. 
D narem suport a aquest s e O1e¡ e , la 1565 em 

embla esp cialmenl intercs alll, aque la d' ' ub titu
ció de I'ar licl 21. i té com a ob'jecte precisamcnl que 
les societats amb participació majoritaria i les soc ie
lets vinculades ' $ c rc"in per llci , In ntrc quc:: el le:1 de 
la Comissió, que tl ef. nsa el Gev · rn, que pr senta el 
Covem, relorna al texl p¡'imiliu on pr veu la c r a-
ció pel' De rel i 11 0 pe r llei i així tinddem la e ntra
dicció que l(~$ . ocieta lS a les quals f'a refer ' ncia aque t 
capitel onsl ituiricn per [l e i i a l'hara de dis old r 's 
O le pn.:ndrc lo majoria u'acci ns ¡ ~r pu,·t del Covern. 
e l c nlr I del GOV'I'II. s 'hauria ele fe!" p r Ilc.i, l qual 
co a é lll1a con lt-ad i ció flagranl. 

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

raula el Diputat Sr. Tudurí. 

EL SR. TUDURI I MARI: 
Realment el Sr. Pascual ja ha dit quasi tot el que 

hagués pogut dir jo per defensar que aquestes esme
nes no segueixin endavant. Per descomptat l'agilitació 
és 10Jn concep te que JlO ten n en campte els autors de 
les esmeaes i e l control parlamentad tampoc, perque 
és garantít perfectament, la Ud Pressupos taria anual 
ja és aprova da, ['articlc 31' punts 1 i 2, 00 també es 
tracIa el 1 lema, eLc., etc. 

Res més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pascual, voste em demana la paraula? 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Per cantradiccions; crec que han fet una argumen

tació contraria al que és la lIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Pascual per contradiccions. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
La Llei del 58, SI". Qu 19las, diu: «TílOI I. Del 01'

ganí smes Autonoms. Article 6 -p r lant l'article 6 v 
l' feri 'a rganis-mes autónoms-, Títol IIl. De les Em
preses acionals. Article 91. 92 j 93». Fent una inter
prclació s iskmatica d'aquesta II i, j nl n , Sr. Ouet. 
glas, que ¡'articlc 6 només és aplicable al organi mes 
allton m ' i no a les emprese nacionals. 

Per una altra banda, també parlant del tema de 
perdua de majaría, jo entenc que la perdua de majo
ría és equiparable a ¡'autorització per crear una em
presa i no a la constitució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas, per corttestar breument. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

m' per pr i al' que és aquest matei' text le
ga l el que determina la unificació de regims 'urídic 
entr rnpr~ses i rganisrnes autonoms. Quan? Doncs 
miri, a I'arli le 25, a l qual aque t Crup lé una esme
na de sLlpressió, qU3n dill que e ls capítols Ir i TII que
den unificalS quanl a l regims jurídics deIs acles i tam
bé en aqucst a rticle, n quan regulant les emprescs pú
bJiqu s l'artic le 19 diu que era ap licable a aquesles en· 
titat e l que dispo en els article 4, S, 6, 7, 8, 9. 12, L3 
i [5 tl'aqllC?sla Il ei, que a referencia preci amenl a lol 
l'arLiculal c.!' rgani."mp.s aut n rn~ . Pet- t;:¡nt és aques
la Ile i la que unifica 1 regim jurídic d'empreses pú
bliquc i d'organismes autonoms i en onseqücnci. Ji 
é ap li t"lb le, li és de plena ap licaci' a llo que a ni .... Il 
e tala l ' s preví . p r a ls organi mes autonoms, que és 
la creació per Ilei, i aquest tcm' ia el disclllirem a la 
uefc il -:1 de 1 proxima mene. 

Gracies. 

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

del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
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Realment se ria lTIoll iniL' I'eSS::lnt qu e continuassim 
fent la clefensa de la Llei de l 58 com ]'ha reta ara, 
]'hauJ'íem eJe fer bastant m és perque sortiria una lIei 
bZtstant millor. Jo cunCrelanll"nl el5 vull d ir, per exem
pIe, I'article 2J, que é~ 1'ar1 iele que disculim ara, apZtr
tat Ir., "di ns les previsions pressupostiries , e] Consell 
de Govern podril aeordZtr miljanr;:ant Dec ret la consti
tució»; al mateix article, aranat Se., ,, 1:1 perdua de po
sició maioritaria en aquestes soc ieta ts ha de ser apro
vada per llei del Parlamenl» . ReZtlment lambé haUl-ia 
de ser una ll ei elel Parlament la que hauria ele crear 
precisament aqucstes emprcses, i \'ostes mélleixos aquí 
implícitament hu reconeixc n. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, P¡'occ(leix sot metre a votació, si 

no hi h::l in convenient per part del Portaveu elel Grop 
Parlam entari SOCIALISTA, conjuntament les tres es
menes que acaben ele ser clefensades. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que voten a favor 
de les esm enes núms. 1565, 1566 i 1567 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, es volen posar clrets, per fa
vor? Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vals a favor, 27. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades 
les tres esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

EIs articles 22, 23 i 24 no tenen esmenes manten
gudes, per tant procedeix passar-los directament..., per
dó. Procedeix sotmetre a votació ]'article 21 tal com ve 
al Dictamen de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
21, es volen posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 
Result a t ele la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 

contra, 27. No hi ha abs1encions. Queda, ido, aprovat 
]'m-tiele 21 que acabam de sotmetre a votació. 

Els articles 22, 23 i 24 no tenen esmenes manten
guc1C's. Procedeix, icló, passar-los directament a votació 
que es fara conjuntament, si no hi ha objeccions per 
part de cap deIs Portaveus deIs Grups Parlamentaris. 

Sres. i Srs . Diputats que votin a favor elels arti
cles 22, 23 i 24 elel Dictamen de Comissió, es valen po
sar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 
contra, no n'hi ha cap. Abstencions, 27. Queden apro
vats els articles 22, 23 i 24 que acaba m de sotmetre a 
votació. 

Als articles 25, 26 i 27 hi ha una esmena del Grup 
Parlamentari CDS, núm. 1619/88. Per defensar aques
ta esmena té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quet
glas . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
El fet lbgic seria que, decaiguda la nostra esmena 

que estableix el regim jurídic deIs actes de les entitats 
autonomes, també decaigués aquesta perque en defini
tiva era una substitució. Jo surt a defensar-Ia perque 
almanco demanaria una darrera reflexió de racionali-

ta ! i que a I'artick 2.1 se SLl pl inlís on cliLl «quant als ac
tes adminisrra t ius ele les en !i ta ts r egulaeles als ca pí-
101s JI i lIJ>" se suprimís t'l TrI, perque és on es de
termina que les emprescs ]lúhliques taran actes aclmi
niSlratius recurribles en via contenciosa administrati
va etc., el c., perque les enti tals regubdes al Capítol IIT 
són les cmpresl'S púbJiques. A aquestes hores elel debal 
jo jil no vull Ztvorrir cls Srs. Consellers amb exempl es 
ele dLlr a I'absurel cl que s ign ificaria la posada en prüc
tic~\ (.l'aqucs ta ll~i, uec qUl' lulhom és capar; el'imagi· 
nar e l que podría passar s i una empresa pública qual
sevol, com per cxemple l'Institllt Balear de Disseny, en 
en trar en conflicte amb una empresa per a la qual pres
t ás un servei de qualsevol tipus, excrcÍs la potestat ad
miniqrativa que li clóna ilCl\leq articJe i digués miri, si 
vosté té alguna J'cclamació afer pels serveis que jo li 
he prestat, el primer qlle ha de fel' és el recurs eI'aIGa· 
da i clesprés resolelre-ho al con tenciós administratiu. La 
logi ca ens demana, la logica exige ix que la diferencia 
entre organismes auti)noms i empreses púhliqucs, que 
és una diferencia on es va degradant el control intern 
i extern , on es va degradant de més a manco la par
ticipació en l'imperiul11 aclministratiu que té per defi
ni eió la m;lteixa Administració, sigui respost IOgicament 
amb una major agilitat cl'actuació en el mercat, etc. El 
que no pot ser és que constnúm híbriels que tenguin 
per un costal 13 facultat d'intervenir en el mercat en 
term es de dret privat, que és com es clefineixen les 
empreses de l'article 3, pero per I'altra banda decielim 
que els actes eI'aquestes empreses siguin actes admi
nistratius. Aixo jo crec -i insistesc una altra vega da en 
la paraula- que és una barbaritat i ho dic en el sen· 
ti t etimologic; és tan barbar, és tan estrany al sistema 
j a J'ordenament juríelic en el qual es contextualitza 
aquesta !lei, és lan alie al sistema en el qual s'incardi
na o s'hauría d'incardinar aquesta !lei, que no puc fer 
altra cosa que qualificar·ho una vegada més el'autenti· 
ca barbaritat. 

Grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris ... 
Té la paraula el Conseller d'Economía í Hisenda, 

Sr. Forcaeles. 
( Pausa) 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

Jo li donaré el meu punt de vis la, difícílment ens 
posarem d'acord, pero almaneo crec que quedara en 
l'ambient una discrepancia jurídica que no té per que 
entelar, no té per que desfigurar temes de tolerancia, 
de control ni eI'afinitat. Tots empram paraules amb di s
tints significats, parlam en un determinat moment d'em
preses públiques i (¡uan deim empreses públiques se
gons quins agafen tota la !lei; parlam d'entitats auto. 
nomes i agafam també tata la lIei. Jo Ji vull precisar 
el se~ent, primerament insistesc en el que ha dit el 
Sr. Pascual, que és diaran: una cosa és una entitat au
tonoma que actua com a dret privat i no com a socie
taria, i aleshores voste té raó -des del meu punt de 
vista, Sr. Quetglas, eh?- i I'altra és una empresa pú
blica societaria, soeietat anónima, i aleshores aquí amb 
tata precisió, i li han posat exemples concrets d'em
preses públiques, del elret espanyol, aquesta va per un 
altre camí i aleshores el pas següent és dir si una en
titat que és societaria, per una llei pressupostaria del 
Parlament s'aprova la partida, el pla de viabilitat, ales-

---

. -
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hores en aquesta legislació que proposam i a l'espanyo
la logicament després es pot regular per un Decret tot 
aixo que vostes diuen, aixo és el primer punt de vista 
i vull que que di clara la discrepancia, no el convence
ré, ja ho sé, és impossible, mai no el convenceré, jo a 
voste amb la LIei de Pressuposts li don la raó sempre 
que la té, en aixo discrepam rotundament, em deixi ar
gumentar, tal vega da voste s'equivoqui, tal vegada jo 
m'equivoqui, sense errors no hi ha progrés, o sigui que 
si m'equivoc jo no té importancia i si ho fa voste tam
poc, hem d'argumentar, hem d'argumentar científica
ment. 

Aleshores insistim, nosal tres pensam que hi ha en
titats autonomes que no actuen en regim societari i són 
empreses públiques i queden definides a l'article Ir. i 
aleshores li precisa molt bé després el Sr. Pascual que 
si aquesta entitat pública és societaria va per un altre 
camí, aquest és el nostre punt de vista, i e1esprés tret
ze són tretze amb cls actes administratius, ins istesc, li 
dic que llegeixi García Enterría, pagina 403 in fine, i 
veura voste que és el meu punt de vista i el punt de 
vista de la doctrina espanyola. 

Res més , gdtcies. 

EL SR. PRESTDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, jo lament la meva pobresa argumen

tal, la meya pobresa per explicar-me, pcrque a mi em 
pareix que el problema que hi ha entre el Sr. Conse
lIer d'Economia i Hisenda i aquest Diputat que parla 
no és de discrepancia, és que no ens entenem, Sr. For
cades. 

Ara intentaré ser el més clar que pugui, l'article 25 
que jo discutes e diu «contra els actes administratius 
de les entitats regulades als Capítols II i nl», actes 
administratius, Capítol nI. bé; anam al Capítol nI. que 
diu «de les entitats de dret públic que hagin d'ajustar 
l'activitat al dret privat», és a dir, la contradicció és 
flagrant en el seu mateix enunciat, són entitats que 
han e1'ajustar la seva actuació a dret privat per defi
nició, perque és el que diu que han de ser el Capítol 
III i ha de ser així, i en canvi voste diu que aquestes 
entitats fan actes adminístratius. Quina entitat de elret 
privat pot fer mai un acte adminisratiu, Sr. Forcades? 
Si és una cosa absolutament elemental, és senzilla, si 
vos te necessita un ens descentralítzat que faci actes 
administratius, voste el que ha ele constituir és un or
ganisme autonom i si voste necessita que aquest ens 
elescen tralitza t tengui interven ció directa en el marcat 
produint béns o serveis, voste necessita un organisme 
autonom de caracter financer, comercial o industrial, 
pero si voste no neccssita una entitat que faei aetes 
administratius, sinó que iniervengui en el mercat, ha 
de construir una empresa púhlica i aquesta és la sis
tematica de la llei i la confusió, Sr. Forcadcs, em per
meti, és absolutament seva, és a dir, no pot voste in
troduir la contradieció de dir entitats que han de sub
jecta¡- la seva actuació a drct privat i a contiouació 
declarar que aquestes entitats fan actes ad01inistratius, 
perque aixo és una flagrant contradicció i crec que tot
hom ho entén, tolhom tret de voste, Sr. Forcades. 

Gracies, SI". President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 

(Pausa) 
Procedeix sotmetre a vota ció l'esmena 1619/88 del 

Grup Parlamentari CDS referida als articles 25, 26 i 27. 
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? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació els articles 25, 26 i 27 del Dic
tamen de la ComissiÓ. 

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

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

Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 30. Vats en 

contra, 27. No hi ha abstencions. Queden aprovats els 
articles 25, 26 i 27 del Dictamen de la Comissió. 

Acabat l'articulat, passam a la Disposició Addicio
nal Primera, on manté una esmena, la núm. 1572/88, 
el Grup Parlamentari SOCfALISTA. Per defensar aques
ta esmena j per part el'aquest Grup, té la paraula el 
Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, Sr. President. 
Primerament per fer una precisió ¡ es que aques

ta esmena és escrita en un ful!, pero són diverses es
menes, de les quals la segona línia s'ha retirat, ja la 
vam retirar, si no ho record malament, a Comissió; li 
ho dic perque quedi reflectit aixÍ. Quant a les alU-es 
esmenes ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Esperi un momentet, Sr. Valenciano, i jo miraré .. . 
( Pausa:) 
La línia que varen retirar, quina és? 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
La segona línia de l'esmena 1572. L'esmena 1572 té 

cinc línies, que són de supressió; la segona va ser re
tirada a Comissió . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, ido, per defensar l'esmena. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Primerament, demanam la supressió ele la Disposi

CIO Addicional Primera perque realment aquesta Dispo
sició Addicional és una mica estranya, cm permclran 
que ho digui així pel que segueix. Si s'hi fixen, intenta 
canviar l'article 79 de la Llei de Finances amb una re
dacció que realment és un;) mica estranya per no elir 
una altra cosa i els ho llegiré perque cree que val la 
pena llef-Sir-ho textualment. Consta ele dos paragra[s 
aquesta Transitoria, el primer aparlat diu «les entitats 
autonomes i empreses públiques, previs l'informe fa
vorable de la Conselleria de la qual depenguin i l'auto
rització del Conseller d'Economia i Hisenda -és a dir, 
quc el Conseller eI'Economía i Hisenda autoritza aixo-, 
poelran prestar avals dins els límits maxims fixat s amb 
aques ta finalitat per a cada exercici etc.», és a dir que 
el Conseller eI'Economia i Hisenda autoritza aixo i des
prés haura de retre comple a la ConselJ eria . Realment 
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jo crec que si el Conseller d'Economia ja autoritza aixo, 
no ho entenem molt bé, tal vegada vol tenir un aItre 
significat o no entenem l'expressió, precisament per aixo 
creim que valdria la pena retirar i que se suprimís 
aquesta Disposició Addicional Primera. 

Per una altra banda, les altres Disposicions Addi
cionals, la Se i la 6e, jo crec que en aquest cas ja són 
un exemple de les futures lIeis que vendran en aquest 
Parlament, perque ja cream tota una serie d'empreses 
públiques que precisament ja no vénen aquí coses que 
nosaltres creim que haurien de venir i que haurien d'a
valar precisament la creació d'aquestes empreses, és a 
dir, que en aquest sentit aixo jo crec que és un fidel 
reflex de les futures lleis de creació el'empreses públi
ques que venelran en aquesl Parlamen1. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parau!a el Conseller d'Economia 

Sr. Forcacles. 
Hisenda, 

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

Quan voste ha lIegil la Oisposició Adclicional Pri
mera s'ha botat una línía que diu «dins el límit maxim 
fixat amb aquesta finaljtat [Jer a cada exercici i enti
tat a la L1ei ele Prcssuposl..~», no l'ha Ilegida vost~. se 
]'ha botada, és important. i aleshorcs després, al final, 
no és cap contradicció, a efectes patrimonials, a efec
tes de comptabili tat es necessita saber quins avals [eal
ment han concedit, perque ai)(o grava el meu patrimo
ni o el patrimoni de la societat. -

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

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Precisament era aixo elarrcr el que nosaltres vo

líem ' remal-car, si s'ha ele retre compte per saber e ls 
avals que hi ha i previament el Conseller els ha auto
ritzat, suposam que si els autoritza és perque sap 
quins són, la qual eosa creim que realment. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. COl1seller té la paraula per a eontrarcpliea. 

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

Es paradigmaJic, és a elir que tal vega da quan hom 
discllteix és elolent fer una transferencia ele la seva ex
peri:':!ncia a un \loe ele Diputat i també va malament 
no pensar en l'experiencia del traEic diario El Consell 
d'Administració d'una soeietat, el Parlament pot auto
ritzar uns a\'3Is, pero dcsprés s'ha de ret¡-e compte dc 
cada aval que s'ha concedit perque és important per a 
la eomptabilitat. 

T per altra part li diré, apl-ofitant la replica, en re· 
lació amb el segan tema que ha esmentat, que efeeti
vament ¿com poclem exCclltar el pressupost si realment 
amb aquesta \Iei no surt endavant a\lo amb que ens va
rem comprometre l'any 88' No és cap exemple de com 
funcionara, és només posar en mana una cosa que in
tentam posar-Ia-hi des del desembre del 88. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vlllguin intervenir? 
Per part elel Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Se Miquel Pascuéll. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Jo entenc que l'explicació d'aquesta Addicional Pri

mera, pel que es refereix al elarrer paragraf de retre 
compte, és necessari retre compte perque a pesar de 
l'autorització pot ser que no es faci l'aval i per a la 
eonfirmació que s'ha fet l'aval i per a la comptabilitat, 
eom ha elit el Conseller, s'ha ele donar compte a la Con
selleria, perque el primer paragraf eliu que és un in
forme favorable del Conseller, pero que qui dóna I'aval 
evidentment és l'empresa. 

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

paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Donarem suport a ¡'esmena 1572 en la seva prime

ra Unia, quan parla de supressió ele la Disposició Ad
dicional Primera, perque el que pretén aquesta dispo
sició és substituir l'articlc 79 de la L1ei de Finances 
de la Comunitat AutOnoma amb un canvi que pretén 
que s'elimini la prescripció c\'aquests avals que parla 
I'a¡-ticle 79 ele !él Llei de Finances, «poelran ser prestats 
per les enlitals autónomes i empreses públiques sem
pre que la norma de crearió respectiva e1s autoritzi a 
efectuar aquests tipus d'operació». 

Respecte de les Disposicions Aeldicionals Cinquena 
i Sisena, el nostre Crup ha manifestat anteriorment la 
seva posició respecte de com s'han ele crear les em
preses públiques i les entiLats autonomes. Hem elefen
sat anteriorment que s'havien de crear per llei, una \lei 
específica per cada una que haura de determinar f'un
cions, recursos económics que se li assignen, bases ele 
la seva organÍtzació; una \lei de creaeió que constitui
ra, per tant, els estatuts de l'entitat autonoma o em
presa pública que es crea i que determinara funeions, 
competencies, la Conselleria a que han ele quedar aels
crites, bases generals ele la seva organització. regims 
el'aeorel deIs seus organs coHegiats, béns i mitjans eco
nomies que se li assignen. entre altres. Amb aquestes 
Disposicions Aeldicionals Cinquena i Sisena es creen 
cinc empreses públiques i una entÍtat autónoma ele les 
quals no sabem res, aproFitant l'ocasió que elóna l'a
prov~ció e1'aquesta !lei a la qual a la vegada contradiu. 
Quina participació de capital tindra la Comunitat Au
tanoma en cada una? Quins seran els altres socis ac
cionistes? Per quins estatuts es regiran? Quina compo
sició tindran els seus organs elirectius? 1 sobretot, quins 
objectius persegueixen? Uns objectius que no queelen 
en absolut definits a l'enunciat de la \leí que fan vos
tes en aquestes Disposicions Addicionals. 

Arrovant aquestes Disposicions Addicionals s'in
complcí:;: de '-forma fbgrant la Llci Basica General del 
1958, per continuar fugin t, a més, ele Is controls parla
mentaris, cosa que ja fa gracia o pena, no sé que he 
de dir. Si tenim en compte les batalles que han tin
gut lloc a la Pon<::ncia, que s'ha reunit elurant mesos, 
i a la Comissió, amb els canvis i recanvis deis quals 
parla va abans, sohre com es crearien aquestes émpre
ses, la defensa per part de la elreta ---és a elir, AP-PL, 
UM i el Grup MIXT, la dreta que dóna suport al Go
vern- que es puguin crear per Decret amb la incon
gruencia que s'hagin de elissoldre per I1ei i avui, apro
fi!ant que es b la L1ei General d'Empreses Públiques 
j Enlitats Autónomes, se 'n creen sis, una ineongrw~ncia 
incrc·ible. allucinant, de peHícula. 

Gracics, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Valenciano, si la vol. 

No la vol. 
Passam a votació, ido, l'esmena 1572 en el que es 

refereix a la Disposició Addicional Primera, en aquest 
moment. 

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, 28. Vots en 

contra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Disposició Addicional Primera 
tal com ve al Dictamen de 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? 

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

contra, 28. Abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada la 
Disposició Addicional Primera que acabam de sotmetre 
a votació. 

Retirada la segona línia de supressió de la Dispo
sició Addicional Quarta, queden la segona, la tercera i 
la quarta sense esmenes mantengudes; procedeix, ido, 
sotmetre-les a votació, que sera conjunta si no hi ha 
objeccions per part dels Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que "otin a favor de lcs Dis
posicions Addicionals Segona, Tercera i Quarta del Dic
tamen de Comissió, es volen posar drets? 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queden aprovades 
les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quarta 
que acabam de sotmetre a votació. 

A la Disposició Addicional Cinquena hi ha una es
mena del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que pens 
que ja la dóna per defensada amb la seva intervenció 
anterior i una altra, la 1620/88 del Grup Parlamentari 
CDS. Per defensar aquesta es mena té la paraula el Por
taveu d'aquest Grup, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
L'esperit és basicament el mateix de l'esmena del 

Grup Parlame'1tari SOCIALISTA. el que passa és que 
nosaltres érem més modes~s en les nos tres pretencions 
i només pretení~m suprimir b cr~ació pel- via auLUl iL
zació de Disposició Addicional d'una empresa pública 
i una entitat autónoma que el'acorel no solament amb 
la Llei d'Entitats Estatals Au~onomes ele l'any 1958, 
sinó el'acord amb la mateixa llei que aprovam o que 
aproven, requereix una llei ele creació, és a dir. incom
plim a través el'una Disposició Aeldicional el mateix COI1-

tengut elel que eliuen els artÍcles de la lIei, que és que 
les entitats au~ónomes i les empreses públiques seran 
creacles per !lei i a més vul! elir que hi ha una esmena, 
que era del Grup Parlamentari CDS, que ha qucelat 
incorporada, on es va suprimir elel text, i així queda 
ara, que fos suficient una autorització per crear una 
empresa o una cntitat autonoma, que era necessaria 
una llci elel Parlament, Ulla llei, una llei específica i 

aleshores ara, en aquests moments, a través d'aques
tes Disposicions Adelicionals, entra m en contradicció 
amb el mateix text de la llei que acabam d'aprovar. 

Per tant, nosaltres elemanam la supressió deIs pa
ragrafs A i B que creen, respectivament, una entitat 
autonoma i una empresa pública, i manteníem en de
finitiva els paragrafs CiD, que creen o autoritzen a 
crear una societat que el'acord amb el mateix text de 
la llei no requereix autorització legislativa, vuU dir, és 
suficient l'autorització legislativa. Es una esmena de 
mínims, és menor que la pretensió del PSOE i la man
tenim i la votarem. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Passam, idó, a votació. 
Pel sentit del debat pareix que proceeleix votar 

abans la 1572, perque si se suprimeix totalment no fa 
falta votar l'altra, no? 

Per lant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor ele 
l'esmena 1572/88, referida exclusivament a la Disposi
ció Addicional Cinquena, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, es volen posar elrets? Gracies. 

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

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

contra: 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Procedeix sotmetre a vota ció la 1620 del Grup' Par
lamentari CDS. 

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: 28. Vots en 

contra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena 1620 elel Grup Parlamentari CDS, que acabam de 
sotmetre a votació. 

Passam a votar la Disposició Addicional Cinquena 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 

contra, 28. No hi ha absLenciol1s. Queda aprovada la 
Disposició Addicional Cinquena que acabam de sotme
tre a votació. 

A la Dispúsició AJJicional Sisena hi ha l'esniena 
núm. 1562 del Grup ParIamentari SOCIALISTA, que jo 
deman al Sr. Portaveu si la dóna per elefensada i la 
passam elirectament a votació. 

A votació, ielo, ['csmena 1572/88 referida a aquesta 
Disposició Adelicjonal Sisena, del Gnlp Parlamentari 
SOCIALISTA. 

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

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

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

contra, 30. No hi ha abstencíons. Queda rebutjada l'es
mena que acabam ele sotmeLre a votació. 
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Procedeix sotmetre a votació la Disposició Addicio
nal Sisena tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 

contra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovada la 
Disposició Addicional Sisena. 

A la Disposició Addicional Setena també hi ha l'es
mena . .. 

Sí, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Aquesta ha estat acceptaela, precisament. Per tant 

ja ve recollic\a al Dictamen i no importa votar-la. 

EL SR. PRESlDENT: 
Proceeleix sotmetre a yotació la Disposició Setena, 

si ja s'ha incorporat. .. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Era la setena del Projecte de LIei. que s'ha supri

mit. i ara la setena logicament sera la yuitena del Pro
jecte, la setena elel Dictamen és la vuitena del Pro
jecte. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha de votar la setena que ara és al Dictamen. no 

girem la setena i passem a la vuitena. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí, Sr. President. 
Es que les esmenes s'han fet al Projecte de LIei i 

al Pro jecte de LIei la Disposició Addicional Setena era 
una que es ya aproyar a Comissió. aquesta esmena. i 
s'ha suprimit. Per tanto claro al Dictamen la que era 
la vuitena ha passat a ser la setena, pero aquesta es
mena fa referencia a la setena del Projecte de LIei. 

EL SR. PRESIDE'NT: 
I és la vui tena del Dictamen? 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
No, la vuitena del Dictamen ja no existeix. La vui

tena del Projecte és la setena del Dictamen, i aquesta 
esmena s'ha acceptat i no té sentit votar-la. 

EL SR. PRESIDENT: 
L·esmena. no. pero la disposició sÍ. 

" 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí. President, pero és que la Disposició Setena del 

Dictamen .. . . nos al tres tenim una esmena a la Disposi
ció Vuitena ... (rialles) ... i no la podem votar sense 
veure l'esmena. . 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats. tranquils, que tot s·arreglara. 
(Pausa) 
Sre.s. i Srs. Diputats, continuam el debat. 
La Disposició Adclicional Setena, que és la que fi

gurava com a Cinquena al Projecte de LIei original 
passa a ser la Setena ara i hi ha una esmena elel Grup 

Parlamentari SOCIALISTA, de substitució. Per defensar 
aquesta esmena té la paraula el Diputat Sr, Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Es l'esmena 1573, concretament, i amb aquesta es

mena es tracta de reduir el termini que han de tenir 
les entitats i empreses per adaptar els seus estatuts; 
nos al tres consideram que sis mesos són suficients i so
bra temps per fer-ho, per tant aquesta esmena va en 
el sentit de disminuir aquest temps. 

EL SR. PRESIDE'NT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia 

Sr. Forcades. 
Hisenda, 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Alexanelre Forcades i Juan): 

Gracies, Sr. Presiclent. 
Aixo ja va ser redui't, parlavem de elotze meso s i 

són nou mesos, i és una precisió que fa efecte als es
tatuts i 11avors he parlat el'un altre termini per a al
tres coses que no té res a veure amb aixo, De manera 
que ja varem acceptar una reclucció de dotze mesos a 
nou mesas i no acceptam, no votarcm a favor d'aques
ta modificació de substitució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus dels Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Procedeix sotmetre a votació, ido, ]'esmena núm. 

1573/88 elel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
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? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en 

contra, 3D, No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la votació de la Disposició Addicional Se
tena tal com ve al Dictamen de Comissió. 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 

contra, 28. No hi ha abstencions. Queda aprovaela la 
Disposició Aeldicional Setena elel Dictamen de Comis
sió, 

La Disposició Transitoria Única. la Disposició Fi
nal Primel-a, la Disposició Final Segon::t i ]'Exposició 
de Motius no tenen cap esmena mantenguda. 

Sí, Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Demanaríem un v01 separat ele les Disposicions Fi

nals respecte de I'Exposició ele Motius, 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Així poelriem votar, si no ho entes malament, la 

Transitoria única. la Final Primera j la Final Segona, 
per separat I'Exposició ele Ivlotius? 

Sí, Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA I PONS: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. La Disposició 

Transitoria única comen<;a parlant que «per a l'exer
cici del 1988 i d'acord amb el que estableix». Aquesta 
llei es va presentar dia 28 d'abril del 88 i som a mit
jan 89, per tant imagina m que a~o és un error que 
s'haura d'esmenar. 
EL SR. PRESIDENT: 

Prenguin nota els serveis deIs Lletrats per esmenar 
l'error que fa veure el Diputat Sr. Orfila. 

Passam a votació la Disposició Transitoria única, 
la Disposició Final Primera i la Disposició Final Se
gona. 

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? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 27. Queden aprovades la Dis
posició Transitoria Única, la Disposició Final Primera 
i la Disposició Final Segona segons el Dictamen de la 
Comissió. 

Passam a votar I'Exposició de Motius. 
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, 30. Vots en 

contra, 24. Abstencions, 3. Queda, ido, aprovada també 
l'Exposició de Motius tal com ve al Dictamen de Co
missió i amb aquesta votació queda aprovada la Llei 
d'Entitats Autonomes i Empreses Públiques vinculades 
a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

S.-DICTAMEN DE LA COMISSIO D'ORDENACIO 
TERRITORIAL SOBRE LA PROPOSICIO DE LLEI 
R.G.E. 1062/88, DE DECLARACIO DE LA ZONA COS
TERA COMPRESA ENTRE CALA MITJANA 1 PLAT
GES DE BINIGAUS, AIXI COM ELS BARRANCS DE 
CALA MITJANA. TREBELUGER, LA COVA, SON FI
DEU, CALA FUSTAM, SANT MIQUEL, SA TORRE 
VELLA 1 BINIGAUS, AREA NATURAL D'ESPECIAL 
INTERES. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam al debat del darrer punt que figura a 1'0r

dre del Dia d'avui, que és el debat del Dictamen de la 
Comissió d'Ordenació Territorial sobr'e la Proposició de 
Llei núm, 1062/88 de declaració de la zona costera com, 
presa entre Cala Mitjana i plat)!es de Binigaus, així com 
els barrancs dlO Cala Mitjana, Trebelúger, la Cuva, Son 
Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre Vella i Bi
nigaus, Area Natural d'Especial Interes. 

A l'article Ir. no hi ha esmenes presentades. 
Procedeix, ido, passar directament a la votació, 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'article 

Ir. del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Dioutats que voten en contra?, em oa-

reix que no n'hi ha. 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
A l'article núm. 2 hi ha presentades ]es esmencs 

núms. 2098 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i 2095 
del Grup Parlamentari CDS. 

Per deFensar l'esmcna 2098 del Grup Parlamentari 

SOCIALISTA, té la paraula el Portaveu d'aquest Grup, 
Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
La nostra esmena és una es mena a la proposlclO 

inicial que va presentar el Grup PSM-EEM, i aquest 
punt, aquesta esmena era l'única discrepancia que man
teníem amb la delimitació que proposaven i aquesta 
discrepancia se centra en un sol urba que queda inclos 
dins la delimitació de l'Area Natural d'Especial Inte-
res. 

Passada per Ponencia i per Comissió aquesta Pro
posició de Llei, aquesta Area Natural d'Especial Inte
res, passada pel filtre d'AP-UM amb l'additament MIXT, 
ha sofert un procés de retracció i en alguns casos de 
forta mutilació que realment l'ha deixada bastant des
coneguda. No obstant aixo, aquesta esmena continua 
tenint un sentit, perque una part d'aquest sol urba que 
nosaltres proposavem que fos exclos de la delimitació 
d'Area Natural d'Especial Interes continua dins aques
ta area i per tant nosaItres creim que és necessari, per 
prudencia política de tot tipus, fins i tot per coheren
cia amb actuacions precedents d'aquest Parlament, que 
el sol urbi.l del Pla General de Ferreries, que l'ha apro
vat l'Ajuntament, que no és un pla antic, sinó relati
vament modern i recent, aprovat per la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, que aquest sol urba que suposa la 
maxima consolidació deis drets a edificar, ja que per 
donar llid:ncia d'obres com a maxim hi pot faltar en 
alguns ca50S -alguna dotació de serveis, pero cap altre 
instrument de tipus urbanístic', que aquest sol urba no 
s'hauria d'incloure dins l'Area Natural d'Especial In
teres perque en qualsevol cas n'és una part absoluta
ment secundaria. 

Per altra part, també vull dir que a pesar de tot 
i a pesar del que pugui succeir amb aquesta esmena, 
nosaltres discrepam totalment de l'article 2 tal com ve 
del Dictamen de Comissió, perque se separa clarament 
de les arees delimitades a l'estudi que va fer el Go
vem, I'estudi d'arees a protegir fet pel Govern, per la 
Conselleria d'Obres Públiques i se separa clarament 
també de l'estudi de l'inventari revisat de l'ICONA, que 
tots dos coincideixen en els valors a protegir d'aques
tes arees. 

Per tant nosaltres, en conclusió, estam en desacord 
total amb la Proposició tal com ve, pero en qualsevol 
cas mantenim aquesta es mena perque aquest punt en 
comú de discrepancia hi és tant amb la proposta que 
inicialment va fer el PSM-EEM com amb la proposta 
que ara surt de la Comissió d'Ordenació Territorial amb 
una altra majoria, pero que insisteix en aquesta incIu
sió dins l'Area Natural d'Especial Interes d'un sol urba 
dlOfinit pel planejament vigcnt 'i que a m¿s és incuhe
rent amb les actuacions del mat.eix Govern, que supos 
que alguna relació deu tenir, tal com deien, amb la llei 
que anteriorment es tramitava, encara que sigui una re
lactó de suportar-se mútuament. alguna relació hi deu 
haver entre el Grup Popular i Unió Mallorquina amb 
el Govern, alguna actuació, em referesc, que seria in
coherent amb alguna actuació recent, de tomar, perque 
sigui modificada per aquest Parlament, una lIei apro
vada pel Parlament, aprovada ambla seva abstenció i 
que precisament es torna perque es retoqui un sol urba 
que no va ser degudament perfilat en els treballs par
lamentaris. Jo crec que per una rao de coherencia, de 
prudencia i de seny, aquest sol urbi.l de Cala Galdana 
també convendria exeloure'l. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la parau

la el Diputat Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Es curiós que el mateix Grup que fa uns pocs me

sos va donar el seu vot a favor de l'atropellament de 
gent que tenia terrenys, edificacions, un dret ja conce
dit, el qual Grup no va tenir cap mira d'agafar i dir 
que era igual, els drets que tenguessin aquella gent, 
fins al punt que sembla que la valoració que es va fer 
del que podia repercutir el pagament d'aquest Govern 
o d'aquesta Comunitat a la gent arectada podria supo
sar prop de 2.000 milions. l avui resulta que els ma
teixos que no han considerat res de tot a<;o, que sen
zillament van dir prou n'hi hagi i aquí s'ha de carregar 
el que s'ha de C31Tegar , pel que veig, avui ens cluen una 
esmena amb la qual, amb tota senzillesa, aquest ma
teix Grup defensor de l'ecologia, de la bel1 esa, a cent 
metres dc1s espadats cle Santa Galc!ana, una de les zo· 
nes més policles, perque no és Santa Galdana en si, sinó 
que arnés dóna a Cala Mitjana, una zona \'erge total
ment , on no té cap objecció a clonar el seu vot perque 
s'hi pugui fer un hotel que pugui ser vist de lluny, si 
és necessari fins i tot de Mallorca. Es increi"ble ['obses
sió que a vegades té algú a fer cos~s invertides. 

Per tant, indiscutíblement, on vostes no miren prim 
a canegar-se b possibilitat, que s'ha de reinvertir en
darrera, d'ún pagament de 2.000 milions possibles i avui 
per una petitesa de 15.000 me tres quadrats, als quals 
sí ens podem enfrontar si és necessari per no destruir 
el que vertaderament s'ha de conservar, i vostes alXI 
ho diuen als seus programes, pero em sembla que 
aquesta conservació depen d'on i de qui. 

Gracies, Sr. President. 

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

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 
Está bien. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la la Diputada Sra. Maria Antonia Aleñar. 

LA SRA. ALENAR 1 PUJADAS: 
Gracias, Presidente. 
Si me lo permite, además de la intervención co

rrespondiente a la defensa o posicionamiento del par
tido respecto a la enmienda 2098 del Grupo SOCIALIS
TA, de paso defenderé la enmienda que tiene relación 
con esta otra, con lo cual con una sola inteI-vención 
terminaremos. 

El Grupo Parlamentario CDS apoyaría la enmien
da 2098/88 elel Gru po SOCIALISTA en la qu e se exclu
yen de la delimitación los terrenos calificados como 
suelo urbano en el Plan General de Ferreries, dicho 
ésto nuestra enmienda debería ser modificada, como 
así se hizo en Comi sión, si lo autorizaran los represen
tantes o los Portavoces de los Gmpos Parlamentarios, 
mediante una transacción tan sólo en el espacio perte
neciente al municipio de Ferreries, que sería en el sen
tido de incluir en el Area Natural el'e Especial Interés 
el suelo urbanizable no programado perteneciente a di
cho municipio. El r es to de la delimitación set'íalada en 
el plano que se adjunta a este artículo núm. 2 hemos 
querido mantenerlo por considerarlo, primero, más 

acorde con la exposlclOn de motivos y segundo, acor
de también con las intervenciones del resto de los Gru
pos o de los Portavoces de los Grupos en el debate de 
toma en consideración de esta Proposición de Ley, bas
tante más acorde que el texto que ha salido de la Co
misión. 

Por otro lado, recordar la similitud, mejor dicho, 
la identidad de otras enmiendas presentadas por Gru
pos Parlamentarios. Casi todos los Portavoces hicieron 
mención a los catálogos elaborados por INESE e ICO
NA, unos como límites más razonables, otros como es
pacios que merecen ser protegidos, etc., etc. Otras en
miendas además de la nuestra decían textualmente «el 
Area Natural ele Especial Interés -la denominaban
comprende las zonas protcgidas por ICONA e INESE 
dentro de la ya indicada, además de una separación de 
la costa, etc., etc.». Pues bien, la enmienda del Gnlpo 
Parlamentario CDS recoge la delimitación exacta de las 
propuestas elaboradas por lCONA e INESE como áreas 
a proteger cuyos valores naturales, ambientales, bióti
cos, etc., son recordados en la Exposición de Motivos 
ele esta Proposición de Ley 

Tal y como ha venido dictaminada de Comisión, el 
texto de la Exposición de Motivos v el articulado no 
tienen nada que ver entre sí; lo mis~10 le ocurre al tí
tulo o enunciado de la Ley, que no tiene nada que ver 
con el contenido y que si se sometiera a votación tal 
y como se encuentra en la actualidad deberíamos vo
tar en contra por incongruente. 

Por otra parte, si se aprueba tal cual ha salido dic
taminada de la Comis ión, m e temo que, como ha dicho 
el Portavoz SOCIALISTA, el Govern se vería obligado 
a presentar una nueva ley que modificase los límites 
de esta ley que se aprueba en este momento, tal y como 
ha ocurrido recientemente en otra aprobada por esta 
Cámara, pues se ha visto la necesidad de excluir de una 
área natural un espacio calificado como suelo urbano. 

El representante socialista en el debate de toma en 
consideración de esta Proposición de Ley hizo una ad
vertencia que en el día de hoy podría considerarse como 
una premonición. Decía, como ustedes saben, lo que son 
proposiciones de ley para proteger muchas veces que
dan convertidas en todo lo contrario; creo que aquí 
se habrá cumplido respecto a calas como Binigaus, Cala 
Escorxada, Cala Fustam i Trebelúger. 

Muchas gracias. 

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

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. PI-esident. 
AIs SI-S. Diputat ~ i Sres. Diputacles tal "egada cls 

haura fet un efecte estrany que el Grup proponent d'a
questa Proposició de Llei no hagi mantingut un vot par
ticular als límits inicialment pmposats . 

Nosaltres pensam, com a pares d'aquesta criatura, 
que no hem de rcconeixer aques ta criatura; a<;:o que ha 
sortit dcsprés de pass;:¡r per Ponencia i COlllissió no és, 
ni per aproximació, el que el Grup Parlamentari PSM
EEM proposava i \'o lia. Hi ha una gran discrepancia 
entre l'anic1e 1 qUe acabam d'aprovar i l'article 2, I'al-
tiele 1 parla de protegir, de dec lurar <<la zona costera 
compresa entre Cala Mitiana i Platges ele Binigaus, així 
com els barrancs» i anOlllena els barrancs, Cala Mitja
na, Trebelúger, la Cova, Son Fideu, Cala Fustam , Sant 
Miquel, la Torre Vella i Binigaus. ieJo b é , sapíguen, Sres. 
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i Srs. Diputats, que si avui s'aprova aquesta llei, aquest 
article 2 concretament, hi haura el barranc de Sant Mi
quel, el barranc de Son Fideu que quedaran exclosos 
d'aquesta protecció i a més a més tots els altres que
daran segmentats practicament per la seva base. 

No hi haura, ido, una visió integral de protecció 
del territori com era el propósit que ens animava a 
presentar aquesta Proposició de LIei. Es cert i val re
coneixer-ho que les 19 vivendes previstes i aprovades 
ja per l'Ajuntament del Mercadal a la zona de Treba
lúger queden dins l'area de protecció i en conseqüen
cia esperam que el recurs que ha posat el Consell In
sular ele Menorca en aquest cas pugui prosperar si s'a
prava avui aquesta !lei, pero a<;o no és en absolut sa
tisfactori . Sres. i Srs. Diputats, 400 metres de distan
cia des elel penya-segat i 600 si hi ha arena, són uns 
límits absolutament arbitraris i gratults. A quin crite
ri científic respon aquesta delimitació? Basta recordar 
que la LIó de Costes, per exemple marca una limita
ció a l'celificació de 100 metres com a 7.Ona ele protec
ció i 500 a la zona d'influencia, on els volums edifica
bies no poden superar la mitjana de sol urbanitzable 
programat i alla no n'hi ha de sol programat; que no 
hi hagi s6l programat no \ '01 dir que no hi hagi ex
peclati\'es u¡-banitzadores, perque ja tenim prou conei
xemen l, per experiencia, que les coses no responen nor
malment a les paraules que es eliuen. 

En t rant concretament a les dues esmenes, perque 
em sembla que es trae taran conjuntament les esmenes 
del CDS i del PSOE, nosaltres volem dir que compar
tilll totalrnent la pl'eocupació pe! retal! que hi ha hagut 
a tata la zona delimitada, diguéssim, de la part dé dalt 
i ens preocupa enormement que tot s'hagi centrat en 
la inclusió o exclusió d'una zona no edificada, d'una 
zona boscosa, d'una zona d'un alt valor ecolúgic, pero 
una zona que té una qualificació, segons el Pla Gene
ral de Ferreries, de sol urba. 

Nosaltres, el noslre Grup pensam que hem de ser 
coherents amb el que hem propasat altres vegades, nos
altres no podem donar suport a aquestes esmenes que 
propasen excloure aquest sol urba no consolidat, on la 
lllaxima dotació de serveis que hauria de ten ir com a 
sol urba, cIs convid a analitzar in situ aquest terreny 
per veure que no la tencn, que no la tenen almanco 
amb el núxim que la L1ei del Sol sel11bla que diu i 
en conseqüencia que hauria de tenir si el Pla General 
fos aprovat. Per cel't que el Consell Insular de Menor
ca, a proposta el'un grup polític, va presentar un re
curs contra el Pla General ele Ferreries, entre aItres 
motius també per aquest sol urba. 

En conseqüeneia, record el Diari de Sessions de 
dia 13 e1'octubre del 88, quan preníem en consideració 
pcr unanil11ilal aquesta Proposició de L1ei. En aquell 
moment deiem qlle "lamentam un problem3 que el re
tolador ens ha marcat», a una zona, ha lamentavem i 
ho corregiríem com s'ha corregit en els trámits de Po
nencia i ele COl11issió, «per» esperam que aquest pro
blema misteriós no es torni a rcnroduir quan arribi la 
L1ei a Ponencia i els límits s'esbonin i, en definitiva, 
Cjue aCjuesla unanimitat -que ciia 13 e1'octubre teníem 
en la presa dc consideració- no es converteixi també 
-es convcrteixi, per lant, avui- en unanimitat quan 
Cs voti ddiniti\'am ent la protecció integral d'aques ta 
zona". Aquella por de dia l3 s'ha convertit cn una rea
Jitat, .ia no és un fantasma; pensarn. ido, que no po
clem clonar suport él les esmenes, ni poclem recon¡~ixer 
aquesta !lei lal com avui s'aprovará, lamentant-ho molt. 

Grilcies. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Els Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que 

han tengut el torn d'intervenció abans de la Portaveu 
del CDS, si volen fer ús de re plica a l'esmena núm. 
2095 exclusivament, poden fer ús de la paraula, perque 
es dei'ensen conjuntament. 

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

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Jo quasi quasi aquí hauría de repetir amb més for

c;:a si cal el que he dit referent a l'esmena anterior. 
L'esmena del CDS no solament s'ha atrevit a ser la 
promotora d'uns hotels a uns penya-segats, sinó que a 
més a més pretenia inicialment fer fins i tot una ur
banització dins una zona ecológica al cent per cent, a 
200 metres de la platja, en pIe bosc; ac;:o indiscutible
ment és una forma normal i corrent d'actuació d'un 
grup que ,da verdad es que produce perplejidad su pos
tura, aunque ya empezamos a dejar de sorprendernos 
de sus constantes cambios de voto, cuyos motivos rea
les no alcanzamos a entender y que usted, señora Di
putada, no consigue explicar convincentemente». 

Gracies, Sr. President. 

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

la el Diputat Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente, Fcrnando Saura. 
Gracias, Sr, Presidente_ 
Yo realmente ahora ya no sé a quien tengo que 

contestar, porque lo que acaba de decir no sé si es 
a la enmienda del CDS o del Partido Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Las dos_ 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Las dos. Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Está en el ánimo del Grupo AP-PL no precisamen

te conseguir que una zona declarada por un Plan Ge
neral de Ordenación como es el de Ferreries, que una 
zona, repito, declarada como suelo urbano, sea decla
rada zona protegida porque sí, sino sencillamente como 
un motivo de una medida precautoria que entendemos 
que puede servir, en la próxima Ponencia de Espacios 
Naturales, precisamente como motivo de reestudio de 
la zona con una serie de contactos con el Ayuntamien
to y con los demás Grupos. Creemos que es importan
te y lo hemos repetido siempre, la autonomía munici
pal, lo hemos dicho así y esto parece que en estos mo
mentos sería todo lo contrario a lo que está diciendo 
el Diputado que les habla, pero no es tal; entendemos 
que el Ayuntamiento tiene unos motivos, pero también 
entendemos que el Parlamento tiene otros motivos que 
ya no sóJo pertenecen a grupos municipales que pue
den estar representados o no, en la Cámara están rc
presentados todos los grupos políticos. 

Si la zona en cuestión que en estos momentos en
tendemos se debe declarar espacio protegido, no exen
ta de modificación en su momento la ley, no tiene im
portancia modificar una ley cuando los razonamientos 
pueden ser lógicos, entonces en este caso parece ser 
que ya existe un proyecto de ley del Gobierno modifi
cando una ley ele protección, en concreto la Ley de Ata-
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lis, no por esto significa que no se podría hacer exac· 
tamente igual. Entendemos y lo elecimos claramente 
que si queremos proteger esta zona es precisamente 
porque es una zona hotelera bastante densa, en lo que 
entendemos, v demasiado próxima a la costa, en con· 
creta, si los ¿álculos no me Pallan del orden entre 70 
y 100 metros de la costa. Al margen de la Ley de Co:;
tas, en la que no entro (:'11 estos momentos, podría re
considerarse, por cun\'erSaCiolles, como he dicho antes, 
con respecto al Avuntamientu y los demús Grupos, lo 
más próximo que pudiera entenderse. 

En este sentido nuestro Grupo \'éTÍZI con buenos 
ojos que en estos momentos quedara protegido median
te ley, pero que al mismo tiempo podría entrarse ya 
en conversacionc~ sobre .las modificaciones jlertinentf's. 
Por esto, en estos momentos, nosotros y anle una pers
pectiva que podría ser muy fuerte en cuanto a urba
nización ele la zona, entendemos que debería posponer
se y declararsc úrea protegida precisamente esta zona. 

La enmicnda del CDS es una enmienda similar, sen
cillamente se han defenelido juntas porque evidente
mente pretendían lo mismo, uno gráficamente presen
ta un plano a escala 1/1000 y el Grupo SOCIALISTA 
en forma literal escribe que lo único que hay que ha
cer es excluir la zona Ul-bana, si bien, no sé si he en
tendido bien, la represcntante del Grupo CDS ha dicho 
algo como suelo no urbanizable, que entendía que po
dría existir una modificación, no lo he entendido bien 
V como no lo he entendido bien pues tampoco puedo 
hacer ni defensa ni ataque a lo que ha pretendido de
cir, salvo que lo pudiera explicar mejor para entender
lo. Es que realmente se ha hecho bastante difícil, o 
mantiene la enmienda como suelo urbano, en cuyo caso 
entre dentro del mismo contexto que acabo ele contes
tar al Grupo SOCIALISTA, o si no, si es diferente, en
tonces se podría estudiar. 

Por lo demás, hay algo claro, siempre se ha ape
lado a lCONA e INESE. leONA e INESE- son dos or
ganismos que desde mi punto de vista y tengo que de
cirlo así, son organismos científicos consLÍltores para 
el Gobierno y para el propio Parlamento, pero no de
cisorios ni vinculantes. Se ba estudiado para graneles 
áreas, concretamente espacios que podrían rondar el 
orden de 2.000, 3.000 o 4.000 bectáreas, y que en pla
nos escala 1/10.000 e incluso escala 1/50.000, como se 
ha visto, se hace difícil su estudio. No tengo que ocul
tar que el ponente en la Ponencia, que be sido yo, ha 
recortado por la parte norte espacios que parece ser 
debían entrar en la zona iCONA-INESE. Hemos creí
do que son espacios excesivamente grandes, que son 
suelo no urbanizable sin peligro de ningún tipo, me
ramente forestales y rústicos y que no tienen por qué 
entrar dentro de lo que es una protección integral, 
como se dice normalmente, ele la zona; sencillamente 
quedan protegidos, está claro que si hay una expecta
tiva urbanizadora, en el mismo momento, una semana 
después en este Parlamento entrará otra proposición 
de ley y no creemos que tuvieran que ponerse los lí
mites tan altos como se han puesto. No olvidemos que 
si empezamos a poner los límites del norte hacia el 
sur y del sur hacia el norte, sólo quedará desprotegida 
la carretera general que une Maó con Ciutadella. Nos
otros) en este sentido, tenemos que rechazar la en
mienda, pero en el bienentendido que existe una vo
luntad por nuestro Grupo para empezar conversaciones 
cuando los Grupos lo estimen oportuno al mismo tiem
po que el Ayuntamiento de Ferreries. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sra . Diputada, \'01 aclarir els límits al Sr. Saura) 

LA SRA, ALENAR 1 PUJADAS: 
Gr,\cias, T'resiclcnte. 
Solamente aclarárselo, etectivamente. El gnírico 

elel CDS, como el Sr. Saura nxorelarú, en Ponencia se 
estuvo vienelo, exclub elel Arca Natural elc Especial In
tcrés el suelo urb,\I1o y UTl (nno de un lll'baniz,1blc no 
progralllélClo que también tenia Ferrerics. En una en
micnda transaccional quc se pl'Cscntó en Comisión se 
excluía ese pequeño terrcno ele un urb~\1lizablc no pro
gramado y se incluía dentro ckl Arca Natural, pues eso 
mismo es lo que pretendo hacer ahora, por una razón, 
l'0rque la tn\ll<;acción l1l~Hllcniela o ]'1'C'5cnt3c1:1 en la 
Comisión, como usted sabní, no se puede mantener en 
Pleno sino que hay que volverlo a presentélr si los Sres. 
Portavoces lo autorizan. Pues es lo mismo que preten
do hacer, y dcjélr el texto elel artículo 2 ele la enmien
da del Partido Socialista reflejaclo cn el plano elel CDS, 
en lél parle elel término municiflal de FCclTeries,y en el 
resto el tr~i.?8elo que es reflejo mecánico del plano o 
elel catúlogo de lCONA e lNESE, simplemente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a replica, té la paraula per part elel Grup Par

lamcntari el Porlaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President,. 
Jo crec que la eliscussió simuWmia el'aquestes dues 

esmenes, que són molt diferents, pot haver creat certa 
confusió, a no ser que la elarrera intervenció de la Di
putada i Portaveu del CDS ara ha hagi aclarit. Nosal
tres no coincidim amb l'esmena que ha presentat el 
CDS, la que ha presentat aquí, una altra cosa és la 
que presenti a continuació, si ho fa i els Portaveus hi 
estan cl'acord, perc]11c aquesta esmena su posa el man
teniment del sol urbanitzable no programa!, que jo crec 
que és un elels objectes principals el'aquesta Prop6si
ció de Llei. 

Nosaltres, per tant, en aquest sentit no estam en 
absolut d'acord, una altra COS8 és I'esmena transaccio
nal que ha esmentat i que es va defensar en Comissió, 
pero que en aquest moment no la tenim aquí damunt 
la taula perque el Reglamcnt no ha permet. Nosaltres 
no parlam més que del sol urba, no parlam de cap sal 
urbanitzable de cap tipus. 

En relaeió ja amb les respostes que hi ha hagut 
a la nostra esmena, jo en primer 1Ioc demanaria al Sr. 
Ricci que es calmi; es calmi, Sr. Ricci, voste és el res
ponsable de la mutilació que es fa a aguest espai, vos
te és el vot necessari perque aquesta mutilació es pu
gui fer, fins i tot hi ha qui diu que voste és el promo
tor el'aquesta mutilació, voste és el responsable, no nos
altres. Li vull dir que nosaltres, i quan dic nosaltres 
ara ja em referesc a aguest Parlament, aquest Parla
ment sempre ha respectat eIs soIs urbans, sempre, sem
pre els ha respectat i podem passar revista a les si
tuaciol1s que voste enumerava. L'Albufera del Grau, no 
hi ha cap s6l urba a l'Albufera del Grau, no hi ha cap 
planejament anrovat, no hi ha vivendes, hi ha algunes 
vivendes amb llicencia, d'altres absolutament irregulars, 
soIs urbans no n'hi ha cap de definit, el que consti és 
opinable, s'ha recorregut aquest Pla Especial amb 
aquestes valoracions, és indiscutible el caracter de pri
meríssima categoria a les Illes Balears i probablement 
a la Mediterrania, on nosaltres ens trobam situats, deIs 

.-
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valors de l'Albufera del Grau; Son Bou i Atalis, pot ser 
efectivament aquí, perque el Pla General d'Alaior no 
era aprovat per tant no hi havia una delimitació apro
vada del sol urbil, pot ser que aquí hi hagués alguna 
zona de Son Bou que afecti el sol urbá i precisament 
el Govern ha estat el primer que ha dut un Projecte 
de Llei per modificar la !leí aprovada, per adaptar al 
límit del sol urba precisament aquesta delimitació de 
la !lei, cosa que sembla realment contradictoria i inco
herent amb que avui es vulgui actuar en sentit contra
ri. Al Trenc, que va ser la primera llei, jo cree que l'em
blematica de l'aplicació de les arees naturals d'especial 
interes , recordaran els Diputats que van participar i 
si no, tots els altres co m a informació, no es va dis
cutir mai el sól urbá de les Covetes, sempre es va ex
cloure i sabent tothom, perque era per no entrar en 
diseussió, precisament, amb un sol delimitat com a urbá 
i sempre sabent que aquest sol llrba era excessiu, abu
siu, que responia a un planejament de vint anys enre
ra, pero a pesar ele lOl hi va haver unanimitat deis qui 
van particip::tr en la decisió ele no tocar aquest s~~1 urba 
ele les Coveles precisament per aquest carácter de di
fí ci l c1iscussió. él hora de qualsevol plantejament rein
vindicatiu, deis sóls classificats com a urbans. 

Pel- tant, jo en ::tquest sen Lit diria més, no deu ser 
tan c\o\cnta la nostra esmena quan \'()st:::s n'han accep
tat e l cinquanta per cent, perque el cinquanta per cent 
el'aques ta es mena, que segons el Sr. Ricci és motivada 
per les persones, per no sé qui, pels propietaris, no sé 
com ho ha dit, ha [Cl aquí una afirmació insidiosa res
recte de les moti,'acio112 que 1110uen el Grllp Parlamell
tari SOCIALISTA a 'voler excloure el sol. urba d'aques
ta delimitació, realment aquesta afirmació insidiosa que 
se I'apliqui , perqu~ el cinquanta per cent de la nostra 
esmena el van acceptar, per tant no deu ser una cosa 
tan culpable, tan negativa la que nosaItres proposam 
perquc la m eitat el'aquesta negativitat sigui acceptada 
pels Grups Parlamentaris i Diputats d'una hones tedat 
i un a puresa tan irreprotxables com les del Sr. Ricci. 

Per una a ltra part, voldria dir, en relació amb les 
afirmacions elel Grup Parlamentari PSM-EEM, que el 
PSM-EEM és molt lliure el'abandonar la seva llei en el 
moment que consideri oportú. El PSM-EEM ha aban
donat la seva 11ei i ni tan soIs l'ha duta aquí, al Pie, 
com a \'ot particular; ni tan sois ens ha donat 1'0por
tunitat als qui vam votar a favor el seu artide 2 que 
aquí, en el Pie, el puguem votar a favor i marcar una 
distancia, encara que sigui eles ele la minoria, amb 
aquest proj ecte mutilat, que realment sera el que SOI'

tira aprovélt, han tirat la clau aban s d'hora, el'ar,:o nos
altres no en tenim cap culpa, creim que és una elecisió 
que e lls podi en prendre, poden abandonar, podien !lO 

haver-Ia presentada, perque realment el resultal que 
aquí s'ha clonat tampoc no és que fos tan. imDrevisible 
i per tant és una situació bastant ins61ita la d'un Grup 
Parlamentari que clu enda\'ant una Proposició de Llei 
i que abans d'art-ibar al Pie rentlncia a aquesta Propo
sició, pero e1'una man era activa i beHigerant, i ve aquí 
a defensar, com legítimament li correspon, la Propo
sició qllc' l10sallncS no poe1cm votar penluc: 110 han pre
sentat el vot particular COlTcsponent perque els qui es
Ul\'em el'acorel lúsicament, o en un 95 % o un 98 %, 
8mb aquesta delimitació pogué ss im tenir I'opció ele vo
tar-l a. insistesc, crJm v::tm fel" a Comissió. 

Res Illés. De totes maneres ha elit que sembla que 
aquí el Grup Parlamt:ntari SOCIALISTA, perqu~ es re
feria al Grup Parlarncntar-i SOCIALISTA, tenia interes 
a centrar la discussió sobre el petlt sol urb~ que queda 

elins o tora de la delimitació. Perdonin, nosaltres no 
tenim interes a centrar la discussió en aquest punt, nos
aItres tenim una esmena a aquest punt i la mantenim 
perque creim que hi ha arguments suficients que val la 
pena que quedin escrits al Diari de Sessions sobre 
aquesta qüestió; ara bé, la discussió principal és que 
aquí va venir una Proposició de protecció d'uns espais 
naturals, potser excesivament amplis en les seves de
limitacions, pero que cobrien el que són les arees es
tudiades, delimitades pels diferents estudis d'organis
mes de l'Administració Pública, un deis quals avalat 
per l'Administració de la Comunitat Autonoma i en con
cret per la Conse!leria d'Obres Públiques i el que sor
tira avui aquí no tan soIs no és la seva delimitació, que 
tal vegada era excessiva en alguns aspectes, sinó que 
el que surt aquí no respon en absolut a aquests estu
dis científics, sempre considerars amb una solvencia, 
que es plantejaven; no tan soIs no responen a aixo, 
sinó que hi ha més, J'artide Ir. que acabam d'aprovar 
per unanimitat tampoc no respon a la delímitació que 
es proposa, el títol de 'la llei tampoc no respon al que 
s'aprova, perque hi ha barranes que s'esmenten com a 
part integrant i que són a l'article 1 i que són al títol 
de la Llei que han queda1 absolutament erradicats ele 
la dclimitació que s'ha [et. 

1 per que s'ha fet aques ta elelimitació J El Sr. Ricci 
ho sap, ell sap pel" que s'ha fet aquesta delimitació, per 
que en determinaeles zones ens acostam molt a la mar, 
perque en unes altres ens feim enfora i el! segurament 
ho podra explicar igual que ho podra explicar el Sr. 
Saura , que és un scnyor que té una doble personalitat 
acusada i té una doble personalitat perque a la Comis
sió Provincial d'Urbanisine, de la qual n'és membre, 
quan discuteixen el Pla General de Ferreries per exem
pIe, manté una postura i qua n discutim aquí temes re
lacionats amb el Pla General de Ferreries que eH ha 
aprovat a la Comissió Provincial d'Urbanisme, manté 
una aItra postura , pero ells saben perfectament les 
raons per les quals hi ha aquestes profundes mutila
cions de l'area natural que va presentar el PSM-EEM 
i que a nosaltres ens agraelava substancialment. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS hi ha replica 

o no n'hi ha? 
No hi ha replica. 
Sí, Sr. Saura, per que em demana la parauIa? 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Si no recuerdo mal es por el artículo 71, por alu

siones del Sr. Triay, Portavoz del Grupo SOCIALISTA. 

EL SR. PRESTDENT: 
Té la paraula per aHusions. 

EL SR. SAURA 1 MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Ha hablado de doble person a lidad, no estamos aquí 

con el doelo!" Jekyll y misier l-Iyde, soy miembr-o de la 
Comisión Provincial de Urbani smo porqu e me ha nom
brado el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, no 
tiene nada que ver en absoluto el cargo de Diputado 
con el cargo de ser un representante del Gobier"no. Do
bles pel-sonalidacles hay muchas, en el Parlamento se 
protege y fuera se urbaniza, y esto es delicado decirlo, 
pero también me esloy ateniendo a las consecu encias 
de lo que esto pueda significar, no puedo aceptar en 
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absoluto quc estén involucrando dos cargos distintos 
en la misma persona. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Veig que el debat es pot donar per acabat. Proce

cleix sotmctrc a votació, primcr l'esmcna 2098 del Grup 
Parlamen tari SOCIALISTA. 

Farem un minut per tocar la campana. 
( Pausa) 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de I'esmena 

núm. 2098 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a 1'ar
ticle 2n. del Dictamen dc Comissió, es volcn posar drets? 
Gracies. 

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

A bstencions? Gr~lcics. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en 

contra, 30. Abstencions, 5. Queda rebutjada ]'esmcna 
que acabam de sotmetre a votació. 

S'ha fet arribar a aquesta Presidencia una propos
ta d'esmena transaccional del Grup Parlamentari CDS, 
que diu "queda modificat el planol annex a I'esmena 
2095/88 pel que fa a la inclusió a 1'Area Natural d'Es
pecial Interes del sol urbanitzable no programat que 
pertany al municipi de Fcrreries». 

Deman als Srs. Portaveus si hi ha objeccions per
que s'admeti aquesta transaccional i si n'hi ha que ho 
manifestin. 

Sí, Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Jo hi pos objecció, ja que no aporta res nou ni res 

que convengui. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'accepta la transacció per part del Sr. Ricci . 
Passam, ido a votació ... 
Sí, té la paraula la Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA. ALEÑAR 1 PUJADAS: 
Gracias, Presidente. 
Solamente decir que se retira la enmienda 2095, 

que no hace faIta que la someta a votación, agrade
ciendo al representante del Grupo MIXTO su colabora
ción. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirada, ido, l'esmena 2095 del Grup Parlamentari 

CDS, procedeix sotmetre a votació l'article 2n. tal com 
ve al Dictamen de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
2n., 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: 30. Vots en 
contra, 23. Abstencions, 5. Queda aprovat l'artic1e 2n. 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

A la Disposició Transitoria hi ha mantenguda 1'es
mena núm. 2097 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Per defensar l'esmena té la parauIa el Portaveu Sr. 
Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sí; moltes gracies, Sr. President. 

Aquesta csmena es refcria al regim transitori d'una 
altra llei que avui no discutim aquí, per tant queda re
tirada. 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies, Sr. Portaveu. 
Procecleix, ielo, passar a votar la Disposició Transi

toria segons el Dictamen de la Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar clrets? 
Sres. i Srs. Diputats que votcn en contra, es volen 

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

drcts? 
Resultat de la Votació: Vots a favor: 30. Vots en 

contra, no n'hi ha. Abstetlcions, 28. Queda aprovada la 
Disposició Transitoria que acabam de sotmetre a vota-
ció. 

A les Disposicions Finals Primera i Segona no hi ha 
esmenes prescntades. Procedeix, per tant, sotmetre-Ies 
directament a votació, que sera conjunta si no hi ha 
objeccions per part deIs Srs. Portavcus dels Grups Par
lamcntaris. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les Dis
posicions Finals Primera i Segona, es volen posar drets? 
Gracies. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 
contra, no n'hi ha. Abstencions, 28. Queden aprovades 
les Disposicions Finals Primera i Segona segons el Dic
tamen de la Comissió. 

A l'Exposició ele Motius hi ha l'esmena també man
tenguda núm. 2100 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sí, Sr. President. 
Aquesta esmena"a l'Exposició de Motius tenia per 

objecte simplement esmenar un error que existeix a 
l'Exposició ele Motius quan es refereix a l'area concre· 
ta de l'estueli d'INESE que serveix de referencia. Ara 
bé, tenim en compte que aquesta esmena té per ob
jecte perfeccionar una Exposició de Motius que ja no 
respon en absolut a l'articulat que s'ha aprovat, la re
tiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu. 
Retirada 1'esmena 2100 elel Grup Parlamentari SO

CIALISTA, procedeix sotmetre a votació l'Exposició de 
Motius tal com ve al Dictamen de Comissió. 

Té la paraula el Sr. López Casasnovas, si em eliu 
per que la demana. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Per a correcció gramatical; més que gramatical, per 

a correcció toponímica. 
Gracies, Sr. President, si em dóna la paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, sÍ. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Es que desdibuixant aquesta llei, hem arribat a 

desdibuixar fins i tot eIs topOnims. Trebula no és Tre-
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buler, és Trebelúger, per favor, que es corregeixi aquest 
punt i d'altra banda la Cava hauria d'anar amb artide 
literari, perque així sempre s'ha dit popularment; Sant 
Míquel és arnb qu, i finalment també dir que seria molt 
convenient que els serveis topogra.fics del Govern eli
minessin aquells barrancs que no han quedat incJosos 
dins la !leí, perque aquí hi figuren i després no són 
dins la delimitació. 

Gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. Els servcis jurídics ele la casa prendran 

nota per quan facin la redacció definitiva corregir tot 
allo que s'ha fei patent aquí 1 s i hi ha qualque cosa 
més també procuraran que surti d'acord 3mb el que 

'. 

s'ha aprovat. 
Sres. i Srs. Díputats que voten a favor de l'Exposi

ció de Motius tal com ve al Dictamen de COffiÍssió, es 
valen posar drets? Gracies. 

Sres. í Srs. Díputats que voten en contra, es volen 
posar drets? Gracies. 

Sres. í Srs. Díputats que s'abstenen? Moltes gra
cies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en 
contra, 19. Abstencions, 9. Queda aprovada l' Exposició 
de Motius i amb aquesta la Llei registrada amb el núm. 
1062/88 de Declaració de la Zona Costera, etc., etc., com 
a Area Natural d'Especial Interes. 

Sres. í Srs. Diputats, bona nit. S'aíxeca la Sessió. 
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