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1.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 696/90, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, DERIVA
DA DE LA INTERPEL.LACIÓ R.G.E. NÚM. 191/90, 
RELATIVA A LA RELACIÓ EXISTENT ENTRE LES 
DECISIONS DEL CONSELL DE GOVERN RELATI
VES A REQUALIFICACIONS URBANISTIQUES A 
FELANITX 1 ADQUISICIONS DE 1'ERRENYS A ALT 
PREU A CALA MONDRAGÓ I LES GESTIONS PRO
FESSIONALS 1 PRIV ADES DEL CONSELLER AD
JUNT A LA PRESIDENCIA COM A REPRESENTANT 
1 ASSESSOR DELS RESPECfIUS PROPIETARIS. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Comen<ram el Plenari extraordinari al qual se'ls ha 
convocat per al dia d'avui, que conté dos punts a rOrdre 
del dia i comen<ram pel primer, que corres pon a la Moció 
núm. 696/90, presentada pel Grup Parlamentarí SOCIA
LISTA, derivada de la Interpel.lació núm. 191/90 relativa a 
la relació existent entre les decisions del Consell de Govern 
quant a requalificacions urbanístiques a Felanitx i adquisi
cions de terrenys a alts preus a Cala Mondragó i les ges
tions professionals i privades del Conseller Adjunt a la Pre
sidencia com a representant i aSSessor deIs respectius pro
pietaris. 

Per presentar aquesta Moció i per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Josep 
Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

sr, Sr President. Demanarfern la lectura de la Moció. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Secretari Primer per fer lectura de 
la Moció. 

EL SR SECRETARI PRIMER: 

"1.- El Parlament de les Illes Balears considera que les 
gestions professionals del CiUlada Sr Francesc Gllel i Giran 
en materies sotmeses a la més alla decisi6 del Govern de la 
Comunitat són de tot punt de vista inacceplables atesa la la 
seva condició de Conseller Adjunl a la Presidencia i per 81-
xO el requereix a dimitir com a membre del Govero i insta 
el President de la Comunitat al seu cessament en el cas que 
aquesta dimissió no es produeixi de forma irnrnediata. 

2.- El Parlament, disconforme amb la insuficient regu
lació de les incompatibilitats de Consellers i alts carrecs de 
la Comunitat, insta el Govern a presentar en el termini ma
xim de quinze dies un Projecte de Llei que respongui a les 
següents exigencies: 

A) Les incompatibilitats afectaran el President, Vice
president, Consellers, Directors Generals, Secretaris Gene
rals Tecnies i aItres alts carrees del Govern de la Comunitat 

Autónoma. 

B) L'exercici de les seves funcions es desenvolupara en 
regim de dedicació absoluta i exclusiva. 

3) No podran rebre cap aItra remuneració de les Ad
ministracions públiques. 

4) Durant els dos anys següents a la data del seu cessa
ment s'abstendran de participar en activitats privades direc
tament relacionades amb expedients sobre els quals hagin 
dictat resolucions en l'exercici del seu carrec. 

5) L'entrada en vigor de la llei sera immediatament 
després de la seva aprovació." 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Diputat. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La Moció que han llegit i que presentam avui és, com 
s'ha dit, una conseqüencia d'una interpel.lació referida a les 
activitats públiques i privades del Conseller Adjunt a Presi
dencia Sr Gilet. 

En el debal de la inlerpel.1ació, que no repelirem - su
po que lOlS els 'DipulalS d'aquest Parlamenl ten en ufi 
cienLment ciar el que es va dir en aquest debal - va quedar 
pales, en la nostra opjnió, que I'activital d'assessor jurídic, 
secretad de consell d'administració i advocat assessor del 
Sr Gilet era una acció no compatible amb el carrec de Con
seller d'un Govern que autoritzava urbanitzacions - de les 
quals era assessor o secretari del ConseU d'Adminsilració, 
com hem dil, el Sr GHet - qualcuna de les quals era fora de 
l'ordenament urbanístic del municipi afectal en aquest cas 
el de Santanyi, duplicant, com recordaran, el nombre de 
places previst a les normes subsidiaries, municipi, per altra 
part, regit així mateix per un batle del mateix partit del 
Conseller i per un grup municipal majoritari també del ma
teix partit. 

NosaItres creiem, creim i continuarem creient que en 
aquests ternes la influencia del Conseller era absolutament 
i totalment evident. Consideravem llavors i consideram ara 
que l'activitat del Sr Gilet com a ciutada no era compatible 
- i per tant no era legal - amb la seva activitat com a Conse
ller del Govern de la Comunitat Autúnoma; que era, és i 
sera impossible que un Conseller, el que sigui, actui' com a 
Conseller de nou a dues i exerceixi activitats privades d'as
sessor, secretari, etc., de cinc a nou i que per rnolt bona vo
luntat que posi qualsevol ciutada, ja sigui un batle, un regi
dor, el que sigui, és molt mala d'entendre, de discernir 
aquesta doble personalitat: de nou a dues, Conseller; de 
cinc a vuit o de cinc a nou, no Conseller assessor jurídic, 
perque en aquest cas de doble personalitat el Sr Gilet no 
canviava de cara ni de vestimenta, ni d'expressió ni de pa
raula i no passava - perque no ho distingia - com a la novel. 
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la esmentada aquí pel Sr López i Casasnovas i al personat
ge de Stevenson, on el doctor Jekyll es transformava fisica
ment i psicologicament en mister Hyde. Stevenson va titu
lar la seva novela "El cas estrany", nosaltres també titulam 
aquí el cas estrany d'un Conseller - de diversos Consellers, 
peró en aquest cas d'un - que el matf és una cosa i el cap
vespre és una aItra. Tots recorden el final d'aquesta novel.
la, on s'uneixen les dues personalitats: mitjan~nt una tra
gedia, desapareix mister Hyde quan mor el Dr Jekyll o al 
revés: desapareix el doctor Jekyll quan mor mis ter Hyde. 

Com és lógic nosaltres no volem que hi hagi una trage
dia, pero sí volem que es consumi - i aixó és el que dema
nam - aquest fet, no en tragedia, sinó la unió d'aquestes 
dues personalitats en l'actuació normal d'un advocat asses
sor jurfdic i secretari del Consell d' Administració de les so
cietats. 

Peró al marge de la literatura - tot i essent molt signifi
cativa, ja que no s'ha esmentat perque sí, sinó que aquesta 
obra és una noveLla psicológica molt coneguda i molt estu
diada - encara que al debat anterior varem escoltar més 
d'un conte, deiem que consideravem que el Conseller Ad
junt era legalment incompatible i mirin que és curiós, per
que repassant coses que diu aquest Parlament, repassant la 
Llei de l'Administraci6 de la Comunitat Autónoma, els Es
tatuts, etc., també varem repassar els diaris de sessions d'a
questa Cambra i un Diputat aliat, d'acord o. que vota se m
pre i també amb pacte, perq ue hi ha dos c6IÍsellers del seu 
Partit, un il.lustre Diputat, el Sr Pascual, ens deia fa un any 
i busques, dia 16 de novembre del 88, ho deia al Sr Quet
glas, que no hi havía per que regular el terna d'incompatibi
litats, que eren ben regulades, perque resultava que la Llei 
53/84 de l'Estat, a l'article 2.l.B quedaven perfectament 
ciares les incompatibilitats i afegint paraules al Sr Huguet, 
deia "i valdría completar que aplicant l'article 149 de la 
Constitució, que tota la legislació de l'Estat és subsidiaria 
de les Comunitats Autonomes", paraules textuals, no les he 
tret de contexto 

Per tant, subsidiariament, si hem d'aplicar la legisla ció 
estatal, haurem d'aplicar la Llei 25/83 d'Incompatibilitats 
d'alts carrees, que diu: "Es consideren alts carrecs tots els 
membres del Govern", subsidiariament els membres del 
Govern de la Comunitat Autonona. Artic1e 2.1: "L'exercici 
d'un alt carree es desenrotllarA amb dedica ció absoluta, eS
sent incompatible amb qualsevol altre lloc públie o privat". 

L'argument del Sr Pascual era absolutament demoli
dor i no feia res més que seguir l'argumentació del Sr Hu
guet, no feia absolutament res més. CIar, una cosa és discu
tir quan es presenta una lIei d'incompatibilitats, nosaltres 
ha entenem, i una altra cosa quan es tracta d'una incompa
tibilitat concreta, el quid de la qüestió és aquest. El Sr Pas
cual, al darrer debat, considerava que el Sr Gilet no era in
compatible; quan discutfem la Llei d'Incompatibilitats, un 
projecte d'una proposició de llei d'incompatibilitats, el Sr 
Pascual i el Sr Huguet consideraven que es trobaven sufi
cientment regulades. La prova més clara que no ho són, la 
tenim avui aquí. 

Senyors del Govern, com es dei a a la Commedia de-

ll'Arte, "no'n si puose di servo due padroni", no es poden 
servir dos patrons, i com diu l'Evangeli, que voste utilitza 
moltes vegades, "hay que dar al César lo que es del César i 
a Dios lo que es de Dios". 

De totes maneres, la confusió del Sr Gilet i d'altres 
membres del Govern, aquest espinós assumpte de les in
compatibiblitats és responsabilitat absoluta del Govern, és 
responsabilitat total del Govern del Sr Cafielles, és res pon
sabilitat total de vos tes. L'any 1983 - no només el 83, sínó 
més enrera - el Grup SOCIALISTA proposava i vos tes de
negaven la següent esmena a la Llei de Pressuposts, no la 
llegiré tata perque és llarga, pero deiem: neIs alts carrees als 
quals es refereix l'article 10 són de dedicació exclusiva i el 
seu exercici és incompatible amb qualsevol altra funció o 
actiVitat pública i amb tota casta de professions liberals i 
activitats mercantils o industrials". 

L'any 84 deiem una cosa semblant, l'any 85 deiem una 
cosa semblant, etc. El terna d'incompatibilitats ha estat un 
tema recurrent en aquest Parlament, ha estat un tema refe
rent al quaI el Grup SOCIALISTA i després altres Grups 
els hem demanat sistemAticament que clarificassin aquesta 
situació, que no es poguessin produir els casos que es pro
dueixen, no només un, ja ha hem dit, els casos que es pro
dueixen. No pot ser que membres del Govern, com a mf
nim tres en aquest moment, que deu o quinze alts carrees 
de la Comunitat Autónoma compatibilitzin la seva feina 
privada amb la seva feina pública, no- pot ser; o no es dedi
quen a una cosa o no es dediquen a una altra, o utilitzen o 
no utilitzen les seves influencies, el seu pes poUtic, la per
sonalitat política del carree que tenen - tal vegada no, tal 
vega da s1 i tal vegada sense voler -, peró la realitat és la rea
litat i la regulació d'incompatibilitats era absolutament im
prescindible, és absolutament imprescindible i fins que no 
es reguli serA absolutament imprescindible. 

Regular clarament les incompatibilitats, amb presses, 
amb moltes presses, sense pauses, Sr Huguet, sense pauses, 
sense cap dubte; ja. Li die aixó perque voste deia que no 
frisaven, l'any 88, que no s'havia de frisar, s'ha de frisar i 
molt, tot d'una; ja. Deia voste, Sr Huguet, fa molt poes 
dies, en un programa de radio - per casualitat el vaig escol
tar, nosaltres no tenim aquests aparells que té el Govern, 
que lógicament ha de tenir per tenir tata la inforrnació pos
sible - que estava d'acord, després del debat de la Interpel. 
lació, que s'havien de regular les ineompatibilitats. Nosal
tres, jo personalment quan ho escoltava em vaig alegrar 
molt perque s'havia imposat el bon mteri, perqué ja es, re
coneixia que hi havia coses molt importants en aquest 'de
bat, que havien passat coses molt importants: primer, per
que es tractava de clarificar l'etica i la legalitat polftiques i 
que aixo era un assumpte molt urgent a la Comunitat Au
tónoma en relació amb els alts carrecs, de tots els alts car
rees; perque reconeixia que hi havia dubtes en la regulació 
d'incompatibilitats en contra del que havia dit l'any 88, i 
també perque reconeixia que el Grup POPULAR estava 
d'acord amb aquesta regulació. 

Jo no sé si en deu o quinze dies voste ha canviat o 
l'han fet canviar d'opinió, Sr Huguet, pero li assegur que 
ero vaig alegrar molt quan el vaig sentir; tal vegada ara no 
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m'alegro, no per nosaLtres, no m'alegro per la Comunitat 
AutOnoma si ens diu una altra cosa, peró cregw'm: és im
prescindible regular lesincompaLibilitals, és imprescindible 
que discutim en aquest Parlament els problemes reals deis 
ciuladans d'aquestes ilIes i no que només diseutim o ho fa
cero en aqueslS momenlS, dediquem hores a un tema molt 
important, pero que els ciutadans d'aquestes illes només 
toquen quan els afecta, que deixero ja de discutir aquesl te
ma que hem discutit set anys. 

Ara és el moment, Sr Huguet, de fer ... ; ara és la millor 
ocasió per salvar la responsabilital deis Consellers que si 
no volen ser incompatibles deixin la Conselleria i de bas
tanls aJts carrees que tenen la mateixa opció: o ser all car
ree o dedicar-se a l'aetivital privada. Avui és ¡'ocasió de dei
xar de ser una excepció dins (ot l'Estat Espanyol avuj és 
J'ocasió - el Sr Huguet diu que no; llegeixi EstatulS i Llei 
d'Incompatibilitals, les dues coses juntes i sabrA que no hi 
ha cap Comunitat Autónoma, ni una, on el Consellers i al-
18 cA.rrees no sigui n incompatibles -, ami és l'ocasió, Sr Hu
guel, d'equiparar-nos amb exigéncies a nosalaes mateixos 
abans que amb agravis i és I'ocasió perqu~ podem demanar 
molt, pero si no ens exigim a nosaltres maleixos ens dona
ran molt poe. 

Des d'Aslúries a Extremadura, dins lota la geografia 
espanyola lOlhom ha clarificar legalment aquesta siluació; 
al maTge d'aetuations personals posteriors, han clarifical 
legalment aquesta siLuaciÓ, eis carrees públics són incom
patibles. Aquí i avui, si vos tés, ;:>rs DiputalS, tolS ha volen, 
el eamf de la ¡gualtat autonómica que tots -prediquen i que 
en temes que ens afecten nJngú no hi creu, almanco d'a
questa part, quedaria clar. 

El camí, Srs Diputats i senyors del Govern, ha de ser 
deixar de servir a més d'un senyor; el carol, coro deia abans, 
quasi evang~lic, perque no és transposició literal, és donar 
al César el que és del César deixant de donar al senyor el 
que és del César. 

GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Govern, té la paraula el Vice-president Sr 
Joan Huguet. 

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

Sr President. Sres i Srs DiputalS. 

Quan aquests dies preparava aquesta intervenció, em 
vaig adanar que te~a dos camins: el de la desqualificació 
generalitzada o panieularilzada, aplicant aI1ó que deim a 
Menorca i aquí ho diré un poe més ti, "rep qui rep i visea la 
resta", o donar una resposLa procuranl que sigui la més 
contundent al contingut de la Moció que presentava o que 
ha presentat avui aquí el Partit Socialista. 

Després d'haver escoltat el Portaveu del Partit Socia
lista, m'he adonat que cree que havia elegit bé, perque en-

·tene que seguir el primer camí, el de la desqualificació ge
neralitzada, seria una equivoca ció i no tal vegada per man
ca de motius o perqu~ sigui més fAcil o més demagógic i 
vengui més, sinó perqu~ erec que entre tots estam obligats 
a contribuir a la digníficació de la classe poUtíca i a no con
vertir el Parlament en una espocie de tribunal acusatori 
contra tots i contra tot. 

Dit a~, em cenyiré aJ contingut del primer punl. Hem 
de pensar que ens trobam davant un fet que es circumscriu 
en una qüestió professional i que afecta un ciutadA, aixi ho 
manifesta el mateix ParLil Socialista a la Moció que acaba 
de presentar. Es evidenl que el ParIament és una Cambra 
poUtica que adopta deeisions poUtiques, que legisla, que 
controla l'aceió del Govern, pero també és evident que el 
Parlament no és un órgan adequat per considerar accepta
bies o inacceptables actuacions de canlcter professional 
d'uns ciutadans. I 

Es evident també que el ciutada Gilet no ha incorregut 
en cap il.legalitat en la seva actuació professional - almenys 
avui lampoc no s'ha aportat cap prova - i que, per tant, no 
ha incorregut en cap incompatibilitat i abó es despr~n, re
petese, una vegada més i cree que amb bastant d'encert de 
la mateixa redaceió del primer punt de la Moció en qüestió, 
la Moció que vost~ presenten. Vost~ qualifiquen la con
ducta professional i la qualifiquen com a inacceptable, eri
teri subjectiu que no discutiré, perque als qui diguem que 
no ho és també ens poden dir que és igualment subjectiva 
la nostra afirmació, pero no han pogut demostrar, en 
aquesta aetivitat professional del ciutadll, cap tipus d'irre
gularitat en les seves actuacions. 

Es clar, ido, que vost~ saben positivament, els agradi 
o no els agradi, encara que considerin que no és prou ben 
regulat, encara que considerin que l'actuallegislació pugui 
tenir llaeunes, encara ' que considerin que. es poden posar 
moltes més específicacions, la realitat, avui, és que vost~ 
saben positivament que el Conseller Gilet ha actuat en tot 
moment dins l'ordenament jurídic vigent, no el que vost~ 
desitgen, el vigent. 

Vost~ saben que el Sr Gilet es troba emparat per un 
r~gim jurídic de la nostra Comunitat Autónoma que esta
bleiX compatibilitats i incompatibilitats. Vost~ accepten 
aixó en la mateixa redaceió de la Moeió i cree que avui, 
malgrat vost~ hagi dit que no tractava de repetir els argu
ments de la Interpel.lació, vosté els ha repetit gairebé tots, 
argumenlS que van ser defensalS i que van ser contradits 
amb la intervenció del Sr Gilel. 

Dit a~, cree necessari, erec imprescindible concloure 
aquesta qüestió d'una manera clara i definitiva i és que cap 
de nasal tres, cap d'aquesta Cambra, cap ciutadA i en el cas 
que ens ocupa tampoe el Conseller Sr Gilet no ha de de
mostrar que és innoeent, ja que la prcsumpció d'innorencia 
empara qualsevol persona davant una acusació. 

Per tant, Sr President, Sres i Srs DiputalS, senyors so
cialistes, una vegada olés ens han fet assistir a un debat par
lamentari sota una acusació, l'única prova de la qual és la 
compatibilització de clrrec i de professional regulada per 
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l'actual ordenament juridic i que, per tant, no el fa actual
ment incompatible, art> és totalment cert. No vull caure, 
perqu~ cree que aquest no ha estat el to del debat i li ho a
graesc, amb la facil excusa que aquí s'han vengut afer corti
nes de fum per salvar temes de fora d'aquesta Cambra, no 
hi entrarem, no vull entrar en aquest punt, pero sí he de dir 
que és trist que aquesta Cambra es vegi involucrada en un 
tipus de debat que rúnica cosa que fa és sembrar confusi6, 
sembrar dubtes sobre la reetitud de procedir deis alts car
rees, siguin membres del Govern O de les institucions auto
nomiques, perque, repetesc, un, avui, pot estar a favor o en 
contra d'aquestes actuacions, pero ningú, avui, no pot afir
mar que s'hagi actuat fora de J'actual ordenament jurídico 

Cree, Sr President, que si aquesta Cambra aprova avui 
aquest primer punt significara la condemna d'un polític per 
gestions d'un ciutada en l'exereici legal i compatible, ac
tualment, de la seva aetivitat professional i hauran vist que 
he deixat de banda el recurs que si només és el President 
que pot cessar i pot nomenar, en el qual punt em podia em
parar facilment, pero I'he deixat de banda perque crec que 
l'important - art> és el que hem intentat de fer, entenc que 
el Portaveu del Partit Socialista també ho ha intentat - era 
debatre si en les actuacions havia existit o no incompatibili
tat real, real, constatable i que conculcava l'actual estat ju
rfdie de la nostra Comunitat. 

Art> no ha passat, per tant nosaltres hem de manifestar 
i manifest que assumim i reafirma m el suport'i la tasca que 
desenvolupa el Conseller Adjunt a la Presidencia i que, per 
tant, consideram inacceptable aquest primer punto 

Passem a la qüestió de fons. La qüestió de fons és veu
re si cal o no cal una llei que reguli les incompatibilitats. 
Voste, Sr Alfonso, ha tret aquí una inlervenci6 per radio 
en la qual vaig manifeStar que no teníem cap inconvenient 
que es regulessin les incompatibilitats en una sola llei espe
cífica, pero voste s'ha callat que jo vaig afegir "malgrat que 
consider que la Comunitat Autonoma ja té regulad es les 
incompatibilitats que aquest Govern creu a través de la 
Llei de Regim Juridic i de la Llei de Pressuposts", ho he 
volgut aclarir perque no hi hagués cap tipus de dubte. 

Per qu~, art>? Perque la posici6 del Govem en el tema 
d'incompatibilitats ha estar clara; pot agradar o no agradar, 
pero ha estat clara i entenem que les incompatiblitats sÓn 
materia suficientment regulada a la nostra legislació econo
mica i també a la legislaci6 estatal, aquesta darrera, és clar, 
a Mallorca afecta els funcionaris. 

Efeetivament, aquí tenim una llei de Regim Jilridic de 
!'Administració que regula les incompatibilitats del Presi
dent - article 9, ja ho han dit -, del Vice-president, deis 
Consellers, Direetors Generals i Secretaris GeneraIs - arti
ele 32 . Que vostés consideren insuficientment? S'accepta, 
pero acceptin vostes que altres Grups puguin entendre que 
es regulen suficientment i eljoc democnHic que decideixi la 
suficiencia o insuficiencia de la regula ció d'aquestes incom-
patibilitats. . 

El regim d'incompatibilitats del President cree que no 
requereix cap comentari, perque es tracta d'una incompati-

bilitat total i absoluta que no planteja.cap dubte. Quant a 
les incompatibilitats deis alts carrees tal vegada convendría 
analitzar eIs punts 1 i 2 de l'article 32, la leetura deis quaIs 
eIs estalviaré pero que de la mateixa es dedueixen les se
güents incompatibilitats: que som incompatibles amb l'e
xercici de la funció pública, que som incompatibles amb l'e
xercici d'un altre carree en una Administració Pública terri
torialo institucional, es regula que som incompatibles amb 
l'exercici de funcions direetives, representatives i de gestió 
a empreses i societats de caracter civil i mercantil, que s6n 
incompatibles o som incompatibles amb l'exercici de qual
sevol activitat professional o mercantil en eIs quaIs casos hi 
hagi contradicci6 amb interessos de la Comunitat i la in
compatibilitat també es refereix a activitats professionals 
que tenguin alguna cosa a veure amb la seva jurisdicció. 

Per tant, és clar que hi ha dues grans castes d'incompa
tibilitats regulades actualment, les incompatibilitats que 
podríem anomenar absolutes, que sÓn l'exercici de la fun
ció pública, ocupar un altre carree en una Administració 
Pública territorial o institucional, l'exercici de funcions di
rectives, representatives i de gestió a empreses i societats 
de caracter civil i mercantil i, per altra part, les incompati
bilitats parciaIs o relatives, que són les inc10ses dins el se
gon bloc. 

Que ens queda per regular? Ens poden quedar per re
gular incompatibilitats d'altres organs públics de la Comu
nitai Autenoma, com per exemp\e la Sindicatura de Comp
tes, el S1ndic de Greuges, que pugui incloure o no la matei
xa legislació la propia incompatibilitat i art>, ¿per que no 
ha poden contemplar cada una d'aquestes lleis especifi
ques? Pel que fa a entitats autonomes i empreses públi
ques, es pot aplicar de manera supletoria l'artic1e 32 de la 
Llei de Regim Jurídic. 

Per tant, repetesc, aquesta ha estat la postura que sem
pre ha manifestat el Govern de la Comunitat Autonoma, 
aquesta és la postura que continua manifestant el Govem 
de la Comunitat Autonoma, pero vull afegir que una volta 
hem deixat clar quina ha estat i és la postura del Govem i 
perque creiem que actualment hi ha una regulaciÓ suficient 
també Vull deixar clar que si el Parlament acorda per maja
ría que el Govem redacti un Projecte de Llei d'incompati
bilitats, indiscutiblement el Govem complira, per bé que 
en aquest cas vull fer dues o tres observacions. 

Primera, és inacceptable segons el nostre criteri que 
s'insti el Govem a fer una llei .~'incompatibilitats en 15 
dies. Donin més temps. Jo cree, Sr Alfonso, que si la seva 
capacitat i la seva intel.ligencia en un dia la fa, presenti una 
proposició de llei, perque una de dues: o dóna plena facul
tat legislativa al Govem de la Comunitat Autonoma per
que faci el Projeete de Llei que cregui que ha de fer o si no, 
faci ús del reeurs que li brinda el Reglament d'aquesta 
Cambra i faci la seva proposiciÓ de llei i la sotmeti a l'apro
vació d'aquesta Cambra. 

El que no pot ser és que voste pretengui que el Go
vem de la Comunitat Autonoma faci un Projeete de llei 
d'incompatilitats amb eIs seus criteris, perque aleshores el 
que faria aquest Govern sería una llei amb els críteris del 
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Partit Socialista. El que ha de fer vos te, en tot cas, si la 
Cambra ho acorda, és dir que el Govern presenti un Por
jecte de Llei i si no hi esta d'acord té el Reglament de la 
Cambra que li permet de presentar via esmenes totes les 
modificacions i rectificacions que cregui oportunes. 

Peró aquest no és el cam! que voste vol prendre, el ca
mí que voste propasa aquí a les Sres i Srs Diputats és un 
cami d'un Projecte de Llei que ja vengui condicionat per 
una serie d'actuacions i una serie de mesures. Voste, com a 
representant d'un grup polític, ha de saber, per exemple, 
que a la seva moció hi ha qualque punt que ja és .contem
plat actualment a la Llei de Regim Juridic, com el de la 
percepció económica. Com pot posar a<;Ó, si ja diu c1ara
ment que no poden ostentar cap altre carrec públic ni rebre 
cap remuneració d'altra instituci6? 

Quant al darrer punt, el passarem per alto El passarem 
per alt, perque en aquests moments hi ha una forta discus
sió sobre l'aplicació d'una llei de caracter general d'incom
patibilita15. La discussió es fonamenta sobretot en l'entrada 
en vigor d'aquesta lIei, perque aquesta llei no pot conculcar 
en cap moment un regim juridic pel qual to15 nosaltres ens 
vam presentar i vam ser elegi15, amb unes condicions que 
estableix precisament la Llei Electoral i que també esta
bleix la Llei de Regim Jurídic, peró en qualsevol cas voste 
no cerca a<;ó amb el punt núm. 5, passem a llegir entre H
nies aquest punt. El que cerca voste és que si a<;ó s'aprova)
si es presenta el Projecte de Llei i s'aprova dema, que dema 
mateix es decideixi per una activitat o una altra, a<;ó és el 
que voste cerca realment amb aquesta aplicació. i a<;ó és 
amb el que realment no esta d'acord el Govern <le la Co
munitat Autónoma. 

. Per tant i per conc1oure aquesta intervenciÓ, li diré 
que en nom del Govern cüntinuam pensant que en aquest 
moment la regulació de les incompatibilita15 a la nostra 
Comunitat Autónoma és suficient i continuam pensant que 
aquesta regulació queda perfectament establerta tant a la 
Llei de Regim Juridic, en un cas, com a la Llei de Pressu
pos15 i que, per tant, encara no fa falta en aquest moment 
més definició. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputa15. 

He pujat aquí a replicar al Sr Huguet amb pena; amb 
molta pena, Sr Huguet, he pujat amb pena perque el pitjor 
es mantenir-se en l'error dia a dia, pas a pas, sense valer 
rectificar. He pujat aquí amb pena perque continuarem es
sent l'excepció de tates les Comunita15 Autónomes en tema 
d'incompatibilita15, em fa pena que aixa passi en aquesta 
Comunitat Autónoma. 

Ha fet el mateix discurs que l'any 88, no podia dir res 
roés, vos te no creu el que diu, és com aquells mals predica
dors que no ereuen el seu djscurs, que no creuen alió que 
diuen. Diu que hi ha una regulació suficient. Que feim 
aquí, tata la Cambra i tata aquesta gent? Regulació sufi
cient? Regulació adequada que l'única cosa que fa és com
patibilitzar certes actuacions de carrees públies. 

Diu que ja és regulat el que deim a la Moció, que ja no 
tenen altres carrees públics, que no tenen aItres percep
cions. Quin temps fa que no perceben dietes del Parlament, 
Sr Huguet? Diu no sé que de la Llei Electoral, ni voste ma
teix no ho ha volgut argumentar; perque nosallres no par
lam de Diputats i Senadors, no parlam de Diputa15 d'a
questa Cambra, parla m de persones designades pel Presi
dent del Govern, no parlam de ningú més, i aques15 senyors 
no estan inclosos, que jo sapiga, dins la Llei Electoral. 

Es molt curiosa la seva actitud que, a més, no és una 
actitud del Partit Popular i manco mal, no és una actitud 
del Partit Popular respecle de les incompatibilita15. Es 
molt curiosa, perqu~ a totes les Comunita15 Autanomes, la 
darrera Andalusia, la incompaLibiliuH lotal i absoluta deIs 
alts carrees de la Comunitat Autanoma es va aprovar per 
unanimitat, fins i tot a CantAbria, que és del seu Partit. 

Per que, a Balears? Per que en aquesta Comunitat Au
tanoma s'han entestat a no regular les incompatibilitats? 
Qúalcú d'aquf dins, de tata aquesta zona de la dreta, m'ho 
pot dir? Per que aquesta obstinació del Govern del Sr Ca
fiellas que els seus Consellers i els seus alts clrrees siguin 
compatibles? Només es pOl entendre d'una manera: perque 
aixf es pOl mantentr el nivell d'influencia normal q uc tal all 
carrec té . 

Coro és possible, Sr Huguet, que digui que es pot ser 
ciutada per a un !loe i Conseller per a un altre? Com és 
possible que caiguem en aquesta doble personalitat? Em 
permet que digui la paraula més t~ica, Sr President? No 
és mala llet. 

EL SR PRESIDENT: 

Tecnica, sí. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Amb aquesta esquizofrenia. Com és possible que de
fensi aixa? Per a nosaltres, el Sr Gilet és Conseller ara, ha 
és el capvespre, el matí, quan actua, perque també podriem 
dir, al revés, que resulta que és advocat quan és al Consell 
de Govern i nosaltres aixa no ha pensam, no ha pensam, i 
com el Sr Gilet, el Sr Conseller de Sanitat és Conseller 
quan estA operat, encara que operí continua es ent Conse
Iler i quan lé un despatx continua essenl ConseUer, perque 
són dlrrees que no es lleven l'americana i se'n posen una 
allra. EL metge es posa una bala, perO ell, el mctge, el Con
seller de Sanitat, continua essent el mateix, igual que els 
Directors Generals, que són un caramull, continuen essent 
Directors Generals i tenint la influencia d'un Director Ge
neral quan actuen fora de la Direcció General. Que ereu? 
Que a la gent no li afecta anar a un despatx, X, i que I'aten-
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gui el Sr X, Conseller i Director General que l'atengui? 
Que creuen? Que no hi van per qualque cosa? En aquesta 
Comunitat ens coneixem totS. 

Després deia d'una forma . ... que no hi ha il.legalitat. 
Nosaltres creim quc n'hi ha i hem donal lOl lipus d'argu
ments: que hi havia interes, que ha lengut influencia; que la 
legislació sub idiAria de l'Estat, coro deia el Sr Pascual, és 
aplicable. Hi ha hagut claramem il.legalital, pero hi ha 
més, agur no som en un lribunal, aqu! som en una Cambra 
polltica que pOl demanar o-no, pOl aprovar o no que el Sr 
Gilet dirniteixi j eU fara el que trobi, el que la seva cons
ciencia, el seu pes POHlic o la seva volunlal poHtica ti di
guin, o la seva voluntat de eiutada, que tOl és el mateix o, 
en el cas que no ho faci, si aquesta ca.mara ho aprova, que 
el Sr President el dimiteixi, i tampoc no importa que el di
miteixi, perque nosaltres no el podem obligar afer-ha per 
llei , pero seria una voluntat política i voste, Sr Huguet, ha 
entén molt be, és voluntat política. 

Aquest deba! no s'hau r:ia de repetir, pero vostes tenen 
10la la responsabilüat polftica absoluta que aque~¡t debat es 
faci i tal vcgada en sun un allre i un altre, no ho sabem, pe
rO pot sort ir en qualsevol moment i la responsabilital poH
lica és seva. Si un Director Genera!., si un ConselJer ha de 
deixar el seu despatx .o ha de dimitir perqu~ és incompati
ble, que ho faei, no passa res i no hem de confondre amb 
Diputals i d'altres d'aquests Parlament que, p -brets, lots 
lenen unes simples dietes que cobren de UiÍlt en l¡lnl, quan 
hi ha un aCle parlamenlari, perqu~ aquesta confusió també 
era per mig del que VOSl~ ha dil. Hem de lenir molt ciar 
que nosaltres demanam a aquesl Parlament incompalibili
tats d'alts carrees. 

Jo crec - i aixo el Sr Gilet ho deu sa.ber molt millar que 
jo - que el Conseller i el ciutada són la mateixa persona, jo 
cree que vost~ ha sap que el Conseller Sr Huguel i el ciuta
da Sr Huguel són la mateixa persona, ¡ que el Conseller Sr 
Cafiellas j el Ciulada Sr CañeIlas són la maleixa persona, no 
són dues persones. Quan surti d'aqu(, si fa un poe de sol, 
no farAn dues ombres, en fara una; és la mateixa _.persona 
mental, psicologica, fisica, tot és la mateixa perSona i ningú 
no es divideix i els ciutadans no ha divideixen, cregui que 
no ho divideixen. 

A més, hi ha una serie de pregunles molt senzilles, 
molt molt simples: On es Classiüquen les urbanitzacions de 
Felanitx? Al Consell de Govern, no és aixf? Es cIar que és 
aixf. El Sr Gilet, dins o fora, a Madrid o a Palma, és mem
bre del Consell de Govern? Sí, és secretari del Consell de 
Govern. Jo no sé que més esperam per saber quan es tenen 
responsabilitats O quan no se'n tenen. 

Vul! acabar dient que avui, igual que fa set anys - i no 
ens retregui que aprofitant que el Pisuerga passa per Valla
dolid nosaltres hem dut aquest tema, fa sel anys que en 
parlam - avui perdem dues magnHiques opon unitats, o les 
podem perdre, encara no hem vOtal: Una, que aquest Par
lament demani la dimissió al Sr Gilet O insti el President 
perque la presenti; i la sega na - potser molt més imponant 
polfticament, pot ser que no tengui tant de resso, pero que 
tengui una imponancia política molt major - que es clarifi-

quin les incompatibilitats deis alts carrees d'aquesta Comu
nitat Autonoma. Que donem la primera pass a, la primera 
passa perque tots vostes i un grupet que hi ha per aUe\, que 
han vengul, són "los asesores en la sección del delito", 
aquesta secdó nova que han posal, que supOs que 'han ven
gut a donar suport al Sr Gilet - "víctimas del deUto', aixo 
era, ~viclimas del delito", aixO, perdó. nvictjmas del delilo" -
bé, lot aquesl cúmul de senyors designats per vos tes facin 
feina, jornada completa; que no puguin fer res més que la 
seva feina poUtica, perque crec i ahí! en parlAvem quan es 
parlava de l'Estatut, que si aquesta Comunítal Autonoma 
vol tenir un majar nivell d'activüat - avui mal! lambé en 
parlAvem d'aixó, que el mvell d'aclivitat ha estat molt bai
xel; ara m'explic, Sr Forcades, perque vostés no executen: 
no poden executar o nomé.~ poden executar el 50% precisa
roent perque només fan feina al 50% - acabar amb aixo, 
acabar amb la il.legalitat poUtica que suposa que un Conse
lIer estigui en el Consell de Govem, que un Director Gene
ral est igui dins la Conselleria i resolgul assumptes moll re
lací nals amb tata la seva feina. Acabar amb aixó és la gran 
oporluniLat que avui lé aquesta Cambra; de vos tés, 10ls els 
Dipul3ts, depen que la duguem endlWanl o no. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
I 

I 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr loan 

Huguet. -

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

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sr Alfonso, voste és una persona alegre, no tengui pe
na, no tengui pena i no sigui tan vehement en la seva argu
mentació. No som \'única Comunitat Autonoma que no té 
regulat expressament el tema d'incompatibilitats amb una 
!lei especffica, no som I'única. Bns acompanyen Catalunya. 
que lampoe no té lIei espccffica d'incompatibililats, Arag6, 
que lampoe no en té, Astúries, que tampoc no en lé, CanA
ries lampoe, Galleia tampoc, Navarra tampoc i Valencia 
Lampoc. Tenen regulades les incompalibilitals amb altres 
Ueis, com els hi tenjm nosallres, l'únic que passa és que les 
noslres no 1i agraden. Miri que abans d.e parlar hem de re
passar el que hi ha: lIei especffica d'incompatibililats cap 
d'aquestes Comunitats no en té i voste ha dit que érem l'ú
nica que nO tenJem una Ilei que regulés les lnCQ.mpatibli
tats vosté ha dit a«Ó, després podrem repassar el Diari de 
Sessions. Per tanl, contestació primera: NO soro I'única, hi 
ha el 50% que encara no en tenen. 

Que ens coneixem tots és evident, precisaroent som 
una Comunitat redulda. Quan el CDS va presentar la Pro
posició de Llei d'incompatibilitats, me van contestar amb 
una certa troma i ho reconec, que aquí no soro 6 mílions, 
som 600.000 habitants i és facil que entre iIles i iIles ens co
neguem tots i sapiguem tOts que fan uns i que tan els altres, 
per lanl és logic que ens coneguem tOIS. Jo no he dit en cap 
moment que quan aCluava el ciutada Gilet com a professio
nal perdés la condició de ConseUer, ni molt manco. Indis-
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cutiblement, quan el Conseller de Sanitat al qual voste s'ha 
referit opera, ho fa el doctor Oliver, pero no perd la condi
ció de Conseller, pero operar, actualment, amb l'actual or
denament jurfdic, no és inoompatible amb el seu carree; 
que ti agradi o no li agradi és una altra cosa, que s'hagi re
gulat poc o molt és un altre criteri, pero no és incompati
ble, igual que no ho és l'aetivitat exercida pel Conseller Sr 
Gilet o per qualsevol altre membre d'aquest Govern que 
s'ajusti a l'actual ordenament jurídico Ens agradarA o no 
ens agradarA, peró no és incompatible i vos te no ha ha afir
mat perque no ho pot afirmar. 

La ... , no sé que.vol dir aquesta expressió, perdoni, pero 
no l'entene, una il.legalitat política, una incompatibilitat, 
bé, a<tÜ no és regulat, a0 sÓn apreciacions, peró res més, 
apreeiacions i res més. Que vosl~ volen un tipus de regula
ció d'incompatibilitats? la ho coneixem. Q uan ha passat tot 
el que ha passat, certs dirigents di uen: Voleu brou? Tassa i 
mitja. Molt bé, aquest és el seu criteri, perque governam 
des del 83 i governam amb els nos tres criteris, no ho feim 
amb els seus. Quan vostes governin, si és que ho fan, gover
naran amb els seus eriteris i quan nosaltres hi vulguem po
sar els nostres, si vost~ tenen una majoria no els aceptaran 
perque governaran amb els seus criteris. Des del 83 gover
nam amb els nostres criteris, des del 83 vostes ens ho dema
nen perque són eIs nostres criteris i no són els seus. 

Res més i moltes grAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
Ricci. . 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Jo, per descompta t, no estic d'acord amb el q ue ha di t 
el Sr H uguet quau diu que creu la regulació és suficient; jo 
erec que no és sufie.ient i que ería bo que es regulés, que la 
vigent per a mi no és prou. Ara bé, també cree que s'hau
ríen de fer molles reflexio ns i pensaments , sense que que 
a rxO signifiqui que e l que es pugui dir en aquesl moment si
guin normes o Ueis que s'hagin d'aplicar, sinó serttillament 
pensamenLS, si les aetivita l.S professionals són o no compa
tibles amb els personatges pollties i governams d'aquesles 
illes. 

Es indiscutible que no hi ha dues figures, dues perso
nes, és una sola perso na j, com deien ara, és indiscutible 
que e l Sr Gilet és la ma teixa pe rsona quan és aquí din com 
a Conseller que quan actua com a advocat a a ltres despai
xos, com també és incompatible i inconcebible des del meu 
pUOI de vista que siguin difcrents els Dipulats que aqul són 
Diputats, que form en pan de Comissions i després tenen el 
seu despaex i quan són al seu despatx lambé són advocaLS, 
també són arquitectes , també són enginyers i la mbé s6n po
tities, polflies que fa n coses tan importants de.c; del meu 

punt de vista, i tot a<tÜ són pensaments, coro ho pugui ser la 
gestió de govern, com ho és el fe t de fer les lleis, Ileis que 
manen puntualment el que es fara i el que haurA de fer el 
.Govern, i que sÓn lleis que fan eLs Diputats, Diputats que 
també tenen els seus despatxos. 

A mi em fa pensar on es troba la irregularítat. Jo estic 
convenc;ut que les persones són prou etiques i maraIs per 
saber ajustar-se, el que no sé ben bé és fins on arriba el do
mini de l'ioconsciencia, el que no sé ben bé és 00 acaba 
l'advocat professional Diputat quan ha de donar un consell 
a algun client seu, sabent que fa unes lleis i que fins i tot és 
possible que amb dissenys fels per la seva prOpia ma mar
qui plAnols on s'assenya lin les zones d'aIees de possibles o 
no possibles urbani tzacions i el maleix Diputat que marca 
aixó és el mateix que professionaLrncn t dcsprés aconsel!ara, 
com a bon professional que és, persones que aniran a recla
mar unes aetuacions d'aquell senyor, ja sigui, insisteixo, ad
vocat, arquitecte o enginyer. Jo dubto molt que puguem dir 
que és ben regulat; jo cree, Sr Huguet, no és ben regulat i 
que sera bo que ho regulem. 

Per tant, jo he de reconeixer que estíc d'acord amb el 
Sr Josep Alfonso que s'ha de regular, perqué la il.legalitat 
no es produeix perque ho digui el Sr Alfonso o perque el! 
citi una cosa que va dir el Sr Pascual o una altra que va dir 
el Sr Huguet. La il-Iegalitat hi serA quan hi hagi una lIei 
que ho reguli i no es compleixi, després parlarem en verit31 
d'il.legalitat i jo esper de verilal que aquesl Parlament sigui 
capac; de fer aquesta llei, amb lOls els condicionants que he 
dit abans, perque jo mateix, que som president d'una co
missió tan important com la d'Ordenació Territorial, m'i
magino en algun moment en un despatx que no tenc, que 
podría tenir fent la feina que feia abans d'assessoria i ges
tió, on em vinguessin a demanar quin serA el tutur d'aque-
11a zona, si hi ha d'invertir o no, de quina forma ho han de 
fer o deixar de fer, a mi que en un moment determinat vo
taré i marcaré unes zones determinades. 

M'imagino el mateix amb els altres, m'ímagino el ma
teix fins i tot amb els Consellers, m'imagino el mateix amb 
Directors Generals; per tant, bo sera veure la nostra capa
citat quant a dir que s'ha de fer, pero també m'agradaría 
que cada cosa es fes en el seu moment. M'agradaria que la 
redacciÓ fos tal com dir que "el Parlament, disconforme 
amb la insufici~ncia - que reconee que és real - de regulació 
d'incompatilitats de governanLS i pollties - governants i po
lftics - de la nostra Comunitat Autónoma, insta el Govern a 
presentar en el termini de 15 dies", i després diria" després 
que hagin sortit les incompatibililaLS que en aquest mo
ment cree que volen fer a Madrid", perque seria interessant 
veure com ho regulen ells perq u~ nosaltres. des d'un nivell 
inferior, ens puguem posar al día ense que hi hagi incohe
rencies amb el que puguin dir elIs i després de 15 dies d'ha
ver fet aquesta !lei a Madrid i que hagi sortit al Butlletí si
guem capat;Os, Sr President Cañellas, de presentar la nos
tra, per que no?, i que alla es determini, i serem parlamen
taris de dreta i d'esquerra, nacionalistes i regionalistes els 
qui prendrem unes deeicions intentant regular el problema. 

En definitiva, m'agradaria que aquests pensaments i 
aquesta história de les dues personalitats no acabés refleeti-
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da en una cosa puntual i directa sobre un senyor determi
nat, sinó que tenguessim la capacitat d'agafar un mirall i 
mirar-nos tots i fer una llei prou modesta, prou capalt i 
prou honrada. 

Per últim, quant a la dedicació exclusiva, tamM voldria 
alguna cosa sobre el tema. Jo veig aquí, per exemple, tenir 
dedicació exclusiva a cinc persones de la Mesa d'aquest 
Parlament i no sé fins a quin punt tenen tanta feinll: per ac;ó 
i no La té, per exemple, u1l: President de Comissió, que tal 
vegada hi ha algun President de Comissió que té més feina 
que no pugui tenir algun senyor de la Mesa. Vull dir amb 
alto que si jo crec que venaderament, la l co ro passa avui.en 
dia, la Mesa d'aques t Parlament té dedicació exclusiva, estic 
lota lment d'acord que el governants d'aquesl8 A ul nomia 
han de ten ir dedicació exclusiva. 

Cree que és mereixedora, i per molt que m'expliquin 
que amb poca cosa en té prou, ha sento molt, pero jo fa 
molts d'anys que faig gestíó d'empreses i mai no tenc prou 
hores professionalment, i t\<tO és una gran empresa, aquesta 
segurament és I'empresa més important de tot Balears i per 
aixÓ mateix mereix i necessita que tots els responsables en 
aquests nivells deIs Consells de Balears estiguin dins l'ex
clusiva. 

Gracies, Sr President. 

EL 'SR PRESIDENT: , . ,.. . .. 

Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Pascual. 

EL SR PASCUAL I AMOROS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Quan el Sr Alfonso ens feia una gracia respecte deis 
responsables de la victimologia d'aquesta Comunitat Auto
noma que són en aquesta sala, jo m'he preguntat: Que vol 
dir, el Sr Alfonso? Perque jo supos que no vo l dir, que no 
ha dlt en cap moment, perque jo no ho he sentit, que e l Sr 
G ile l hagi comes un delic te. Per tant, la pregunta és: ¿Es e l 
Sr Gile t vktima d' un de Licte i, per la nl, subjecle actiu de la 
victimologia, en aquest cas, i a posta el venen a recolzar 
perqu~ és subjecte passiu d'un delicte? 

Passern a parlar de coses una mica més serioses. Avui, 
les darreres paraules del Sr Alt:pnso han estat parlar d' il.le
galitat política. Bé, ja tenim un concepte nou, la il.legalital 
polflica, que si e l lIigam amb la intervenció de l'allre dia, 
en la qual no va dir que hi hagués iJ.legalitat - jur[dica em 
referesc -, només ho ba dit avui. amb un raonament basal 
en unes paraules meves i que ti remeué: a sensu contrario 
jo he d'entendre que Ll.legaliLat poUtica vol dir que no hi ha 
il.legalitat jurídica, perqu~ si no. sobre l'adjectiu polític, no 
fa falta, basta dir il.legalitat. 

Bé, jo vull tornar repetir que aquí no hi ha hagut il.le
galitat. sense cap adjectiu, no hi ha hagut il.legalitat. Per 
qu~ no hi ha hagut il.legalitat? Molt senzill, els arguments 
de I'altre dia afegirem, imaginem avui la citació que ha fet 

de la meya intervenció quan contestava al Sr Quetglas, diu 
que jo vaig dir que les lleis de l'Estat, segons l'article 149 
de la Constitució, són subsidiAries de les de la Comunitat 
Autonoma i com que hi ha una llei de l'Estat que diu que 
són incompatibles, absolutament incompatibles els Minis
tres, el President del Govem i no sé qui més, dones aquí 
també ho són els Consellers. 

Molt M, Sr Alfonso, molt M. En primer lloc amb la 
normativa autonomica. Hi ha llacuna, aquí? No, senyor; 
aquí hi ha una regulació que varem esmentar l'altre dia, 
que és l'article 32 de la la LIei de R~gim Jur[dic de la Co
munitat Autonoma i fins i tot hi ha - també ha tomarem a 
repetir perque quedi clar -la Llei de Pressuposts del 1988, a 
l'article 10 - un article que per cert va sortír amb 54 vots 
d'aquesta Cambra a favor, si no vaig equivocat, ja sé que es 
varen fer unes reserves, pero va sorti.r amb 54 vots d'aques
ta Cambra a favor - que diu que els Consellers amb dedica
ció exclusiva tenen un plus. Aixo vol dir que es reconeix le
galment, legalment, que hi pot haver Consellers amb dedi
cació exclusiva i Consellers sense dedicació exclusiva, ens 
agradi o no ens agradí, pero ara faig un raonament jurldic 
quant a legalitat i per tant l'únic que li queda per aferrar-se 
és l'article 32 de la Llei de Regim Jurídic de la Comunitat 
Autonoma, quan diu qui.ns són els suposits d'il.legalitat i 
parla d'interes de la Comunitat Autonoma. 

Molt bé, ja ti ho vaig dir l'altre dia, respecte de Fela
nitx: Jo entenc que hi hauria hagut interes de la Comunitat 
AutÓnoma si la zona de S'Algar hagues estat inclosa dins 
una Area natural d'especial interes remesa pel Govern a 
aquest Parlament, pero aixo no és aro. Pero, a més, encara 
hi ha una altra cosa que ja és el summum, Sr Alfonso, ja és 
el summum, que és el tema de Cala Mondragó í de Santa
nyL Es a dir, el Sr Gilet era, no sé si ho és en aquest mo
ment, pero era assessor jurídic d'una societat que tenia un 
solar a Cala Barca Trencada, no a Cala Mondragó, sinó a 
Cala Barca Trencada, i llavors diuen: aquí el que interessa 
és que Cala Mondragó no s'urbanitzi, perque Cala Barca 
queda revaloritzat i jo faig una pregunta: Qu~ és que ha im
pedit que Cala Mondragó s'urbanitzi? ¿E l Projecte de Llei 
del Govem de compra o la Proposició de Llei presentada 
pels Grups NACIONALISTA I D'ESQUERRES i CDS? 
Que és que ha impedit que s'urbanitzi? La Proposició de 
Llei que varen presentar vostes, els tres Grups de l'Oposi
ció aquí i que va impedir que s'urbanitzi Cala Mondragó. 

1 jo pregunt: ¿Es que el Sr Gilet és tan maquiavél.lic 
que els ha conven~ut a vostes, a vostes i a vostes que pre
sentassi.n aquesta proposició de llei perque no s'urbanitzas 
Cala Mondragó per tal que la socíetat que defensa tengués 
uns beneficis economics? Aquesta és la conclusió que hem 
de treure d'aquí? Sincerament, em pareix que ens trobam 
amb una argumentació per part de voste, Sr Alfonso, que 
no vull qualificar perque hauria d'emprar un adjectíu que 
crec que no és pro pi d'aquesta Cambra. 

Per tant, aquí hi ha hagut legalitat i ve la segona part: 
hem de fer una lIeí d'incompatibilitats. Molt M. Aquesta 
lIei d'incompatibilitats l'ha de fer el Govern en quinze dies 
segons els criteris que díguín vostes. Aquí hi ha una norma
tiva d'incompatilitats que no els agrada i aixo em pareix 
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molt correcte i per tant els vull repetir el que ha dit el Sr 
Huguet: Per qu~ demanen al Govern que presenti una llei 
d'incompatibilitats? Per qu~ no la presenten vost~? En 
primer lloc. 

En segon lloc, a Madrid sí que es prepara una llei d'in
compatibilitats que afecti el Govem, els Diputats també. A 
Madrid el Partit Socialista té el poder i també vol que els 
Diputats siguin incompatibles, fins ara, quan s'han adonat 
de la barbaritat pareix que ja negocien i diuen que no, que 
no han de ser incompatibles. Aquí, vos tes ja no parlen de 
Dipulats, sinÓ que parlen de Govern, ens pareix mOl! bé, 
pero ¿no és raonable esperar a veure que pa sa amb aques
ta lIei d'incompatibilital<¡ que s'ha de dictar a Madrid? Dos 
o lres mesos, i 11 diré pcrque die aixo. Perque el punt Se. de 
la seva Proposició no de Llei consider que és inacreptable, 
perque aixo que entri en vigor una llei d'incomptibilitats 
enmlg d'una Legis latura, sigui per a alts cArrees, per a Di
putats o pel que sigui, em pareix que tal vegada sedem el 
primer Parlament que ho faria, normalment es respecten 
les regles del joc durant tata la Legislatura, sempre, quan 
hi ha unes regles de joc establertes. 

Pcr tant, nosaltres consideram que eIs possibles canvis 
que hi pugui haver en la legislació d'incompatibilitats han 
de ser uns canvis que cutrin en vigor en el momem que 
acabi aquesta Legislatura i si aixo ha de ser aixr, ¿per que 
no pode m esperar dos O tres mesos í tenim més coneixe
ment de causa, veim que passa a nivell de tOl l'Eslal i des
prés feim la nostra llei? 

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta Pro
posició de Llei en cap deIs seus punts i li deim el mateix: 
Que tenen molta pressa per tenir una llei d'incompatibili
tats? Presentin una proposició de llei. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Per comen<;ar, una puntualització: Quan el Vice-presi
dent del Govern Sr Huguet ha intervengut en el tom de re
plica a la intervenció del Sr Alfonso, ha anomenat una se
rie de Comunitats Autonomes que segons ell no tenien le
gislades les incompatibilitats i com que les ha oiL molt ha
viat no he tengut temps de prendre nota de les que ano me
nava, perO cree que la primera que ha anomcnal era Cata
lunya. Catalunya, abans de tenír la lIei tenia un Oecret d'n 
d'abril del 85, "Procedimiento para aplicación de Las incom
patibilidades al personal de la Generalitat" i la Llei 21/87 
de 26 de novembre d'incompatibilitat del personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat, Sr Huguet. Si miren 
la llei, trobara que estan regulats els alts cArrees, jo els he 
llegit eIs titulars i ara anem a la Moeió i a la nostra in ter
venció per fixar la posieió del nostre Grup en relació amb 
el tema que avui ens ha dut aquí. 

Una altra puntualització també seria tal vegada dema
nar una explicació al Grup Parlamentari SOCIALISTA 
Sembla que la seva moció es divideix en dos apanats, un 
pum primer i un punt segon, pero més que res ho die per a 
una correeció, supos que és un error mecanogrAfie, que 
després deIs dos apartats A i B venen els núms. 3, 4 i S; o 
hem de seguir el maleix ordre O hem de pensar que hi ha 
cillc aparlats. Ha die perque en tal cas ho lcnguin en 
compte eIs serveis de la Cambra. 

liLa incompatibilidad ética es personal, pero no puede 
ser juzgada por otros", deia el Sr Gilet en unes manifesta
cions a uns mitjans de comunicació quan defensava l'Hono
rabIe Sr Francesc Gilet i Girart, la seva actuació professio
nal, davant el que considerava greus imputacions deIs 
Grups Parlamentaris SOCIALISTA i NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES per la seva actuació com a advocal, l'ad
vocat Sr Gilet, com a assessor d'una determinada societat 
anónima i vet aquí que avui el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA ens presenta una moció que al seu primer apartat 
té, al nostre entendre, molt més de comportaments elies 
que de determinació d'incompatibilitats o fins i tot d'il.le
gal.litats. 

Tot i que al debat amb motiu de la Interpel.lació i en 
aquesl maleix quc ha succe'il fa poes mjnuts en tre el Pona
veu del Orup SOCIALISTA ¡el Vice-presidenl del Govern 
ambdós represcntanLS jo cree que han p rdut I'ocasió la 
gran i meravellosa ocasió de deixar paLesa la supremacía 
elica en els componamerns deis polfties per sobre qual e-' 
vol alua consideració fins i tOl legal. Nosallres no creim 
que la incompatibilital elica sigui solamenl personal del Sr 
Gilet. Al CDS pensam que lOla elaboraeió d'un projecte 
sugestiu de vida en comú soIs es pOl fer des d'un planteja
menl elie preliminar, des de la fixació d'una escala de va
lors que ofereixi a la socielat com a desiljable i des de la 
plasmació d'una relació i jerarquia enlre objeclius a acon
seguir. 

Tota concepció de la política ha de ser primordialment 
i radicalment ~tica i democrAtica; tots, absolutament tots 
han de ser realment protagonistes en un pla d'igualtat. No 
podem oblidar, ara que parlam de l'etica, I'actual divorci 
que existeix entre la joventut, recordant allo deis fona
ments de futur, i el sistema poUtic, perqu~ encara que la 
democracia com a tal és acceptada plenament peIs joves de 
la nostra Comunitat, la classe política és rebutjada de for
ma implacable, és a dir, eIs depositaris del futur, els joves, 
no troben 'una sintonia entre eIs missatges que es plantegen 
per a la resolució deIs problemes i els executors de tals 
compromissos, que continuen fixant uns estiIs i un Mbits 
cadues d'una societat democnltica i avan<;ada del segle 
XXI, i és aix1 perque la jovenlul és el sector de la soeietat 
pel fel d'eslar m Il poc lIigaLS a interesso materials imme
diaLS, que més rebutja la prepotencia en les acti luds politi
ques, les amenaces de crispació, la corrupció o la sospita 
que la corrupció pugui existir quan s'arriba al poder. 

Ja veu, ido, Honorable Sr Conseller, com sí, que l'eti
ca, la incompatibilitat etica no és una qüestió personal i 
que fins i tot condiciona el futur de rnoltíssimes coses. Fins 
aquí hem d'estar en desacord, ho reconegui, amb les mani-
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festacions del Conseller al rilitjans de comunicació, pero 
tampoc no podem manifestar una total coincid~ncia amb el 
contingut de la Moció. Nosaltres demanam: Pot el Parla
ment de les Illes Balears considerar que per part del ciuta
da Francesc Gilet hi ha hagut gestions professionals? S'han 
establert clarament quines han estat les actuacions profes
sionals de l'advocat Sr Gilet en eIs temes sotmesos a la més 
alta decisió del Govern de la Comunitat Autonoma? Les 
coneixen totes, vost~? Les coneixem, nosaltres? Han estat 
inacceptables, com? Sustantivament, qualitativament, legal
ment, quantitativament, ~ticament inacceptables? Qu~ en
tenen, vost~s, dins el contingut i el context d'aquesta mo
ció, per inacceptables? 

Es a dir, que quan jugam amb adjectius que tenen i po
den tenir fins i tat una transcend~ncia processal, és molt 
important una definició clara i expressa de l'adjectivació 
que es fa de totes les paraules, ja que sembla, a més - aquí 
ho ha reconegut fins i tot el Portaveu Socialista - que jurí
dicament l'actuació del Conseller ciutada Sr Gilet ha estat 
impecable, ningú no li ha concedit la presumpció constitu
cional d'innorencia, de rectitud i honestedat - nosaltres 
pensam que aquestes presumpcions també han de jugar en 
pol1tica, perqu~ és lógic i just que hi juguin sempre que es 
dirimeixin responsabilitats de qualsevol ordre i molt més 
responsabilitats de l'ordre de les que avui discutim - i per 
altra banda no ens sembla serios a la segona proposta del 
punt primer de la Moció. Si el Parlament decidís instar el 
President de la Comunitat Autónoma, dél ' Govern de la 
Comunitat Autónoma, al cessament d'un Conseller, no ens 
sorprendria gens que d'aquf a uns quants dies se'ns plante
jas una moció instant el President a no menar el Sr Damia 
Pons, per exemple, Conseller de Cultura, o el Sr Josep Al
fonso Conseller d'Hisenda, per posar dos exemples. 

Dia 16 de novembre de I'any 1988, aquest Parlament 
no va prendre en consideració una proposició de Llei que 
va presentar el nostre Grup, que va presentar el Grup Par
lamentari del CDS per regular el régim d'incompatibilitats 
d'alts carrees del Govern de la Comunitat Autonoma i no 
va ser en consideració peIs vots en contra deIs Grups PO
PULAR, UM i MIXT. Tenia la temptació de llegir-li, Sr 
Vice-president, unes paraules de la seva intervenció tretes 
del Diari de Sessions, peró com que ja s'hi han referit tant 
el Portaveu del Grup SOCIALISTA com vost~ mateix, no
més em remetré a les darreres. 

Voste deia: "Per tant, no és urgent aquesta llei; no és 
necessari i no resol eIs problemes de l'~tica poHtica, de mo
ralitat, d'exercici de la poHtica. Sera l'exercici que en facin 
els carrees públies que fara la moralització de la vida públi
ca, per moltes lleis que hi hagi". Varen ser unes paraules 
premonitories, Sr Huguet. D'haver-se aprovat aquella llei, 
segur que avui no tractarfem, no jutjarfem imcompatibili
tats i comportaments d'un Conseller del seu Govern. 

El CDS esta per una regulació de les incompatibilitats 
per aconseguir una Administració que serveixi amb objecti
vitat els interessos de la Comunitat Autónoma i deIs ciuta
dans segons els principis constitucionals d'eficacia, jerar
quia, descentralització, desconcentració, coordinació, im
parcialitat i respecte institucional; una Administració, en 

.una paraula, desprovista de la politització i clientelisme on 
es troba enfonsada; per a nosaltres, una Administració mo
derna de la Comunitat Autonoma. sobretot una Adminis
tració agil i transparento 

Diuen que els JJatins solem ser gent afeccionada a 
l'abstracci6 imel.lectual. que discutim sobre les idees men
Lre ens violen els nosu'es interessos, per aixO tal vegada la 
democrAcia sigui de tan difIcil concreció a la vorera del Me
diterrani, pero els grans objectius es construeixen a passe
tes curtes. En poUlica enlcnem que no es pot dÍ! senzilla
ment que no, s'ha de dir sf a una altra cosa, és a dir, no bas
la denunciar irregularilats, s'ha d'oCerir una alternativa per 
evitar-les í actituds adients per combatre-les. 

Farem, dones, una bona Llei d'IncompatibiUtats; regu
lem de manera seriosa les activitats que eIs polfties hauran 
d'ajornar mentTe durin els seus carrees públies i alhora les 
dimissiolls es produiran de manera natural. EIs Consellers i 
els a ILs carrees de la CAIB, de la Comunital Autonoma. 
bauran d'escoJlir entre exeTcir de Conseller o de metge. o 
d'advocal o de músic o qualscvol altra professiÓ que avui 
per avui, legalmenl. el ciutada Franeesc Gilel i Giran. per 
aquesta manca de regulació, pOI compatibilitzar sense allre 
problema que la prOpia consciencia d'actuar més o manco 
etícament. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Portaveu Sr López i Ca
sasnovas. 

EL SR LOPEZ 1 CASASNOV AS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Tenia ganes de comen~r aquesta intervenció llegint 
una cosa que és habitual en el Butlletf Oficial de la nostra 
Comunitat Autonoma i del Parlament: "Francesc Gilet Gi
rart. Advocat. Secretari del Consell de Govern de la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears, certifica". Secretari de 
Consell de Govern i Advocat. PensAvem que eren dues H
nies paral.1eles que no es tocaven, pero miTin per on la H
nia d'advocat i la Hnia de membre del Govern i Secretari 
seu s'han tocat, es sequen en aquest punt. 

Per tant, és bo comen<;ar recordant algunes cOses. Vull 
puntualitzar i molt breuement el tema de si hi ha o no hi 
ha lleis d'incompatibilitats a les Comunitats Autónomes; -
s'ha dit aquf que a Catalunya n'hi ha una i és cert, n'hi ha 
una, pero també és cert que avui mateix els mitjans de co
municació anuncien que el Partit Socialista proposa dues 
lleis per endurir les incompatibilitats deIs alts carrees, per
que es considera que a Catalunya hi ha una ona de permis
sivitat; a les illes la permissivitat no és tal perque- aquf na
vegam dins el més ample deIs mares del libera lis me. 

Parlant de la mar, en elllenguatge de la gent de la mar 
hi ha una dita rellevant. Diu que el vent que més tem el 
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mariner no és la forta mestralada o el fortunal desfet; el 
vent que més tem el mariner és aquell que el deixa desco
bert. En aquesta sala d'embats i de combats dial~ties, una 
tempesta es va desfermar ja fa uns quants mesos, el novem
bre de l'any passat, quan el nostre Grup va fer pública la 
vinculació d'un Diputat i Conseller del Govern, I'Honora
ble Sr Francesc Gilet i Girart, a la Societat Anonima Cala 
Barca com a Hetrat assessor. Dia 18 de maig del 1988 es sig
niva la inscripció en el Registre Mercantil; aqueU vent va 
fer quedar al descobert el Sr Conseller. 

A més a més d'aquest fet, la realitat és que el Conse
ller Adjunt a la Presidenciai Secretari del Consell de Go
vern de la Comunitat Autonoma, al mantenir el seu des
patx d'advocat obert i exercir ell mateix com a tal ha anat 
compatibilitzant el seu carree poHtic d'amples poders exe
cutius amb actuacions professionals que tocaven de pIe 
l'ambit de deeisió política com són, per exemple, sondejar 
l'opinió d'un regidor socialista a l'Ajuntament de Felanitx, 
actuar d'intermediari per trobar suports financers, gestio
nar un conveni urbanfstie per a Inversiones del Este,etc. No 
ho diu aquest Portaveu, cree que ja es deu haver registrat al 
Diari de Sessions, perque el mateix Conseller ho va fer pa
les al Debat sobre la Interpel.1ació, fa quinze dies. 

Fa quinze dies aqu[ mateix constatAvem també que era 
possible que la legislació actual a la nostra Comunitat Au
tcnoma permeti - permet - compatibilitzar la Hnia profes
sional d'advocat d'una societat anonima amb la Unia políti
ca d'un carree públic al serve! de la societat general de les 
Illes Balears. Només li caldria, per a<tJ, al poHtie, absentar
se puntualment del Consell de Govern quan es tractava un 
tema que l'enganxava com a professional liberal; més greu 
encara, perque aquest Conseller era el Secretari del Con
sell de Govern. 

Per cert, en el transcurs de la Interpel.lació el Sr Gilet 
es defensava amb una argúcia florentina, pero que no deixa 
de translluir la seva propia insuficiencia. Era la tactica de 
generalitzar dins tots els Grups els mals seus com a mals de 
tots. Quin Grup no té problemes de compatibilitat o de 
trAfec d'influencies? Potser no li faltin exemples, Sr Gilet, 
pero pel que fa al nostre Grup, estam farts de sentir-li em
bullar fill, de fer insinuacions en aquest tema; hora és ja de 
parlar cIar, nos al tres li hem de dir rotundament que no, no
saltres no som d'eixe món, com deia el cantant Raimon. Si 
té alguna noticia, que la digui; que, quan, on, com, no vul
gui despistar l'atenció de la gent que recau damunt vostes 
en aquests moments i prou, prou de fer volar colaros dins 
aquesta sala, prou de fer volar colaros dins aquesta sala. 

Per cert, no va demanar també el Diputat dei CDS el 
cessament del Conseller Cladera? No entenem com ara, 
oblidant aquest punt, avui diu que no hem de demanar ces
saments i que vindran d'una forma natural, recordar les co
ses a vegades du sorpreses. Tanmaleix, i la Icgalita! actual 
és aquesra, creim que ara és j'ocasió de canviar-Ia, perque 
quan l'exercici privat d'un professional PO! entrar en coI.li
sió, ni que només fos aparentment, que no és el cas, amb la 
seva activitat poUtica de competencies decisories, llavors -
s'ha d'optar per la professionalització O pel carrec público 
A<tJ no és cap drama, sens dubte es tractaria d'una situació 

transitoria, perque convindrem que viure de la poHtica no 
hauria de ser l'aspiració de cap persona que dignament ha 
acceptat el compromfs de viure per a la política. 

Qui pot negar que en els temps que corren fa malta 
falta reintroduir més etica en els comportaments polfties? 
Diss<Jrtadament, la nostra Comunitat Autcnoma no repre
senta cap excepció dios I'Estat Espanyol saesejat, Sr Gilet, 
per aquests fets de guerra, fets bel.lies vull dir. Desitjar el 
bé pot ser la pauta de conducta, el bé personal no necessa
riament ha d'anar aparellat amb el bé col.1ectiu, pero és ob
vi que no sempre coincideixen. 

Es més, en assumptes de guanyar doblers negociant in
teressos immobiliaris que afeeten Afees naturals, per exem
pIe, quasi mai no coincideixen. Per a~ el Grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES creu que en un sistema de
mocnhic - per cert, la democrAcia és condició necessaria, 
pero no suficient per garantir la llibertat, com diuen eLs te
ories - l'important, die, en un sistema democrAtic, no és 
com s'obté el poder, sinó com s'exerceix; l'important són 
els lfmits que es posen al poder, no quines mans el deten
ten. 

Del que he manifestat fins ara ja es pot deduir que el 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES donara suport 
a la Moció que tractam. Sr Gilet, és escrit, no es poden ser
vir dos senyors, i són paraules sagrades, evangeliques; a 
més a més, el Sr Alfonso ens ha recordat no la Commedia 
de/l'Arte, sinó tal vegada El criat de dos amos de Goldoni, 
també és adequat. Com a membre del Govern, ido, voste ha 
de servir els ciutadans i ciutadanes de les nos tres illes, pero 
si s'estima més conservar el seu negoci al servei d'altri, qui 
Ji ~o nega?Només ha de dimitir i seria un bon exemple. 

Sr President del Govern: Des del temps d'aqueH afer 
Torcal i Zeus, ja en un llunyA any 1984, voste ha apres molt 
de les experiencies. Hi ha un proverbi xines molt anlic, pe
ro no vell, que diu "Un savi es pOl asseure damunt un for
miguer, perO romandre-hi .assegut només ho faria un necio. 
Si el Sr Gilet no dimiteix i persisteix assegut al setial del 
Consell de Govern, caldra que voste el cessi i per evitar que 
esdeveniments tan lamentables no succeeixin més, conside
ram imprescindible que aquesta Cambra legislativa legisli 
sense exageracions i sense demagogies. 

Sres i Srs Diputats, Willy Brandt, aquest important po
Utie de la Casa Comuna Europea, al seu llibre La fallía or
ganitzada, carrera armamentista i fam en el món, escriu 
aquest petit conte, diu "La gallina propasa al porc una em
presa comuna. "Que podem fer, junts", Ji demana el porc i 
la gallina respon: "ous frits amb pernil". El pare replica: 
"Ah, no, perque mentre tu en surts ben xalesta amb una 
contribució diaria, a mi se'm demana dedicació exclusiva". 

Bé, no és que vulguem que els alts cArrees siguin com 
aquell pore amb la seva dedica<.;ó exclus iva , perO lampoc 
no podem acceptar l'estrategia hAbil de la gallina, que és la 
que contempla actualmenl I'arude 32, apanat 2, de la Llei 
de Regiru Jurídic, incompatibilitats d'alts canees. El regim 
d'incompatibilitats del diferenrs Parlarnents presenta avui 
una certa diversitat. Els parlamentaris italians, per exem-
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pIe, no poden simultane'ítzar aquest carrec amb altres que 
directament o indirecta tengui carActer potitic, públic o els 
nomenaments deIs quals els faei el Govern. Fran¡;a no priva 
que els Senadors i Diputats compatibilitzin el seu treball 
parlamentari amb el de la seva professió o amb activitats 
empresarials privad es, sempre que no siguin expUeitament 
prohibibes por la normativa vigent, per taot cal normativa 
vigent a Fran~; ara bé, a la República Federal Alemanya 
només es el temps el que diu la disponibilitat perqu~ sigui 
l'única norma i al Regne Unit de la senyora 111atcher la 
compatibilitat és absolutament lliure, total. 

Potser si aquí tinguéssim tots una major cultura i en 
consequ~ncia, COm reclamava Gramsci, apuntéssim a donar 
universalitat moral a la vida polllica, no caldria més que ac
tuar segons una Hei ~tica no recollida legislativament com 
és el cas de Suocia, per exemple, una llei ~tica que confia 
que els cArrees públies no aprontaran la influ~ncia del seu 
cArrec per afavorir els seus negocis privats. Mentrestanl, 
nosaltres donarem suport a aquesta moció tal i recordanl 
que en cas que no sigui aprovada convé tenir molt present 
aUo que diuen els companys ... , els verds, que diuen "la veri
tat, la veritat millor.que les majories". 

Gr!lcies. 

EL SR PRESIDENT: 

. Per part del Grup Parlamentari PQPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr Presidente. Sras y Sres Diputados. 

Creo que era Ortega que decía que al hablar' se debe 
hacer precisión o se debe hacer literatura. El Sr López Ca
sasnovas ha hecho evidentemente literatura y yo, con toda 
modestia, vaya ver si hago precisión. 

Las gestiones profesionales realizadas por el Sr Gilet 
son legales y son legítimas, y el otro dla, al fijar nuestra 
postura ante la lllterpelación del Grupo SOCIALISTA, así 
lo mantuvimos y lo razonamos.y nadie, nadie hasta ahora, 
nos ha demostrado lo contrario. 

He dicho legales y legítimas. La ley permite al Sr Gilet 
realizar la función de asesor jurídico de una empresa priva
da y simultanear ese cargq con el de Conseller. El Sr Gilet 
desempefió su tarea profesional con absoluta transparen
cia, no lUVO ninguna intervención en las decisiones polfti
cas subsiguientes y no hay. ni en la forma ni menos aún en 
el fondo de sus actuaciones, el más leve resquicio para sos
pechar una actuación anómala, ni siquiera atípica, ya que el 
Sr Gilet viene desempeflando habitualmente tareas profe
sionales similares desde hace más de veinte afios, siete de 
los cuales simultaneándolas con el cargo de ConseHer del 
Govern. 

¿Por qué razón había de ser cesado o dimitido de su 
cargo o debía dimitír de su cargo ahora? ¿Tal vez porque 
ahora ha intervenido un asunto urbanlstico? Ultimamente 

parece que el urbanismo es pecado mortal. ¿Se acuerdan 
ustedes cuando decían que el liberalismo era pecado mor
tal? Ahora es el urbanismo lo que parecer serlo. 

Aceptamos el hecho de que a una parte de los Diputa
dos de este Parlamento no les guste el régimen de incom
patibilidades que afecta a los altos cargos del Gobierno de 
la Comunidad y aceptamos también que rechacen las deci
siones urbanlsticas tomadas en su momento por el Ayunta
miento de Felanitx y por el Consell de Govern en relación 
con el caso que nos ocupa, pero no podemos aceptar de 
ningún modo que se quiera hacer responsable de esa situa
ciÓn al Sr GUet, que en el caso de las decisiones urbarusti
cas ha quedado claro que no tuvo intervención jurldica al
guna, ni en el Ayuntamiemo. ni en el Consell de Govern. 

y en el tema del régimen de incompatibilidades tiene 
la misma responsabilidad que cualquiera de los otros 58 
Diputados de esta Cámara. Para ser justo y consecuente, si 
quisiera serlo con sus planteamientos, el Grupo SOCIA
LISTA puede traer hoy aquf el apartado segundo de su 
Moción y los sucesivos que van en consonancia y emplear 
como argu.mento en su defensa que no le gusta que se pro
duzcan actuaciones profesionales de miembros del Govern, 
de altos cargos que puedan tener alguna relación con deci
siones polfticas que haya de to.mar el propio Govern, algu
no de sus órganos, municipios que coincidan y donde la 
mayorfas coincidan con las del Gobierno, y pedir por ello 
que se lomen medidas legislativas o reglamentarias. pero a 
nuestro juicio no puede pedir dimisiÓn alguna, 

El Sr Alfonso mencionaba al doctor Jekill i a mister 
Hyde, yo no sé si hoy hubiera sido más adecuado hablar de 
Guerra y Paz. Ustedes evidentemente están por la guerra, 
nosotros por la paz, Sr Alfonso, y esto nos lleva a discutir 
el apartado segundo de su moción que, como digo, me pa
·rece más pertinente en cuando al tema que nos ocupa: la 
petición de un Proyecto de Ley de incompatibilidades de 
altos cargos. 

Lo primero que nos llama la atención és el plazo. 
Quince díasl Quince dia¡¡. Quince días para tener el Proyec.-
10 de ley aquí. Es evidente que quien redactó esta moción 
desconoce o pretende desconocer que un procedimiento de 
redacción de UD Proyecto de Ley en quince días es práctica
mente imp'osible por senzillo que pueda ser el Proyecto de 
Ley. Deben llevarse a cabo las operaciones de la propia re.. 
dacción del Proyecto, hacer las pertinentes consultas admi
nistrativas y jurídicas, evacuar consultas políticas con los 
partidos que componen el Gobierno, elevar el Proyecto 
con ladas sus correcciones, con todas la correcciones que se 
hayan producido por el camino, al Consell de Govern para 
su definitiva discusión y aprobación y finalmente remitirlo 
aquf. 

Yo no sé si es que ustedes daban el asunto por perdi
do, si se trata de establecer alguna nueva plus marca en re· 
dacción de proyectos de ley o simple y puramente si se tra
ta, UDa vez más, de hostigar al Gobierno. En primer lugar -
ya entrando en el ámbito de la ley - tengo que seftalar que 
me parece muy poco novedoso. Ya se ha repetido aquí has
ta la saciedad que las incompatiblidades de los altos cargos, 
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únicos destinatarios, al parecer, de esta ley; el otro día, en 
la interpelación, ya hablaba de la posibilidad y hay se ha re
ferido a ella algún otro Por:tavoz, la posibilidad de que la 
Ley de Incompatibilidades contemple otras cosas, porque 
claro, el sefior que va a un deSpacho de un sefior que se sa
be que es Director generala es Conseller, sabe donde va, 
no es tonto, evident~mente, Sr Alfonso, y el sefior que va al 
despacho que tiene abierto un Diputado de esta Cámara 
que estA interviniendo en comisiones y en ponencias tam
bién sabe donde va, lo slffie igualmente, tiene el mismo co
nocimiento, porque tontos me parece que ya no quedan. 

Tengo que insistir, pues, en que las incompatibilidades 
de los altos cargos del Gobierno - Consellers, Directores 
Generales, Secretarios Generales Técnicos - están recogi
das en la Ley de Régimen Jurídico y es que parece que se 
habla de eso y que no se sabe de que se está hablando, es
tán recogidas aqul, el artículo 9 recoge concretamente las 
del Presidente de la Comunidad; el arúculo 32 - en realidad 
Capitulo VI - que se titula "De las incompatibilidades del 
Vice-presidente, Consellers, Directores Generales y Secre
tarios Generales Técnicos". Vienen desarrolladas; a ustedes 
no les gustan, pero vienen desarrolladas, están perfecta
mente des arraladas, no se puede decir que en la Comuni
dad de Baleares no hay legislación sobre incompatibilida
des de altos cargos, aquí está, tiene un título incluso dentro 
de la ley, un Utulo espec1fico, un capitulo específico. 

-
Aparte de eso, también se ha citado aquí, hay otras le-

gislaciones. La de· Procedimiento Administrativo, desde 
luego, en sus articulas 20 y 21 regula estas cosas; la legisla
ción presupuestaria, también se han referido a ella; la de 
contratación pública, por supuesto, y a todas ellas deberá 
afiadirse la reglamentación que se haga de empresas públi
cas y organismos autonomos, que lógicamente, en relación 
con sus directivos, por razones de oportunidad es preferible 
no incluir en una ley de ámbito general, sino en la ley espe
cífica y concreta. 

Por consiguiente, ley de incompatibilidades, regulación 
de incompatibilidades ya la hay; lo que ustedes quieren es 
otra cosa, lo que usted~ quieren es lo que dicen después, 
"que debe recoger corno llÚnimo", y ¿qué es lo que debe re
coger? La incompatibilidad absoluta, la dedicación absolu
ta y exclusiva, eso es lo que ustedes quieren, todo lo demás 
son afiadidos, todo lo demás son adornos, lo que ustedes 
quieren es una incompatibilidad o una dedicación absoluta 
y exclusiva. 

Desde luego tiene sus ventajas la dedicación absoluta y 
exclusiva, las tiene, ¿qué duda cabe?, tiene sus ventajas y 
sus desventajas. Las ventajas son que desde luego el alto 
cargo no se ve distraldo por otras atenciones en el desarro
llo de su labor o de su quehacer público y que puede ex
tender esa labor y ese quehacer a todo el ámbito de la acti
vidad pública, no hay ningún sitio donde le esté vedado por 
razones de incompatibilidad con su profesión o con sus ac
tividades personales, pero, claro, también tiene desventajas 
ya nuestro juicio desventaja importante - se ha dicho muc
has veces, pero hay que repetirla - es que priva a la colecti
vidad de contar con la incorporación a cargos de responsa
bilidad poHtica de personas con conocimientos profundos, 

con larga experiencia, con una ejecutoria valiosa y conoci
da, a las que ditlcilmente puede pedlrseles el sacrificio de 
abandonar por completo sus actividades, al tiempo que eso 
en muchos casos tendería a convertir la política en una 
profesión vitalicia, con los graves riesgos que eso conlleva y 
a los que no me vaya referir. 

Esta relación de ventajas y desventajas yo creo que nos 
lleva a concluir que el mejor es un sistema flexible, un sis
tema capaz de establecer un equilibrio entre los enremos y 
que procure que el Gobierno disponga del máximo m1mero 
posible de miembros con dedicación absoluta al tiempo, 
también, que se tenga el mayor n'Ómero posible de profe
sionales de primera línea, aunque la oportunidad de tener 
esos profesionales de primera lmea lleve aparejada la nece
sidad de compatibilizar sus actividades y de renunciar a que 
dediquen toda su actividad a las labores pol!ticas y esto es 
lo que contiene precisamente la Ley de Régimen Jurldico 
de la Comunidad Autónoma, este sistema y este sistema es 
el que nos gusta, por eso lo venimos defendiendo, por eso 
-lo mantenemos y por eso, precisamente, vamos a votar en 
contra de sus propuestas. 

Nada más y muchas gracias. 

ELSR PRESIDENT: 

Per que de mana la paraula, Sr Trias? 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Sí, Sr President. 

Cree que d'acrod amb l'arlicJe 71 del Reglament, jo di
ria que per al.lusions i per precisions molt curtes al Porta
veu del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, si m'ho pennet. 

EL SR PRESIDENT: 

Faci les precisions curtes. 

EL SR TRIAS I ARBOS: 

Gnlcies, Sr President. 

Sr Portaveu del Grup Parlamentari NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, vosté ha tret a comparació un cas d'una 
comissió d'investigació que va sol.licitar el Grup Parlamen
tari CDS i és aixo: el Grup Parlamentari CDS va sol.licitar 
una comissió d'investigació que es va crear per presumpte 
vulneració de la legisla ció vigent i aquí no n'hi ha hagut 
cap, primer punto 

Segon punt, el Grup Parlamentari CDS no va, demanar 
la dimissió del Conseller Sr Cladera, va demanar la repro
vació del ConseIler Cladera. 

Per tant, Portaveu del aleshores Grup Parlamentari 
PSM-EEM, ara NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, amb 
les seves preeisions i sobretot amb els seus silencis, més ri
gor, per favor. 
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EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso? Per qu~ demana la paraula? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Cree que eIs Portaveus de distints Grups, sobretot eIs 
deIs Grups POPULAR i UM, han utilitzat arguments per 
replicar i jo li deman la paraula per a aixb i també un 
temps molt breu. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula, perb sigui breu. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Gr~cies, Sr President. 

La impressió de les r~pliques deIs Grups que donen 
suport al Govern i del Govern és molt simple. El Govern 
no vol que es regulin les incompatibilitats deIs alts carrees i 
aixo provoca situacions curiosíssimes i acabaré amb tres pa
raules més: que un Conseller cobri 6 milions i mig de pes
setes o 6 milions si no té excluSiva i que el President, amb 
una incompatibilitat absoluta, total, cobri 7 milions i bus
ques de pessetes. Curiosa situació, curiosa situació. 

Darrer tema: EIs grups majoritaris;lúm defensat que 
aquest cas que ha passat i que hem dcbatut a través d'una 
interpel.lació es puguí reproduir passat demA i a aixb no ti 
donen importAncia, troben que estan regulades les compa
tibilitats del Govern. Lamentable, senyors del Govern. La
mentable, senyors de la majoria. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació la Moció del Grup 
Parlamentari SOClALIST A . 

Sr I06ep Alfonso? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Demanam que la votl;lció es faci per apartats. En pri
mer Uoc l'apartat 1, l'apartat 2; si hi ha qualque Grup que 
no estA d'acord amb qualque regulació, pero tenim que l'a
partat A, B, del 2 hauria de ser Cal següent, i DiE - es 
van posar números en lloc de lletres - on diu 4 i 5. 

EL SR PRESIDENT: 

Es procedirA, ido, a votar l'apartat primer i després el 
segon, perqu~ si no s'aprava el segon ja no hi ha lloc ... 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'a
partat primer de la Moció presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA que acabam de debatre, es valen posar 
drets? Gr~cies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda, ido, rebutjat el primer punt 
de la Moció que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt segon de la Moció presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda, ido, també rebutjat el 
punt segon de la Moció que acabam de sotmetre a votació. 

Se susp~n aquest Pie per quinze minuts. 

I1.- DEBAT DE LES ESMENES A LA TOTALITAT 
PRESENTADES AL PROJEcrE DE LLEI DE MO
DERNITZACIÓ D'ALLOTJAMENTS TURISTICS 
EXISTENTS A LES ILLES BALEARS: 

• RG.E. NUM. 484190; DEL GRUP PJ\RLAMEN
TARICDS. 

• RG.E. NUM. 472/90, DEL GRUP P ARLAMEN
TARI NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

• RG.E. NUM. 534/90, DEL GRUP PARLAMEN
T ARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Volen passar a ocupar eIs seus escons? 

Recomencta la Sessió entrant al Punt 11 de I'Ordre del 
Día, que compr~n el debat a les esmenes a la t<>talitat pre
sentades al Projecte de Llei de modernització d'allotja
ments turístics existents a les llles Balears, oomen~nt per 
la primera, dins un debat que farem global. 

Per a la defensa de la prJmera esmena, que és la 484190 
del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr 
Francesc Quetglas. 

'. 
EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gr~cies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Hem tengut en aquest Parlament nombrosos debats 
sobre turisme i poUtica turística al llarg d'aquesta Legisla
tura. Nombrasos debats que han estat suficients com per 
poder establir un ca~leg, una relació d'assumptes, de qües
tions, sobre eIs quals, aLmanco en la seva formulació, nomi
nalment, tOles les forees poUliques parlamen~ries de les 1-
lles Balears estam d'acord i el que crida més l'atenció per 
raons d'oportunitat i per raons conjunturals, són sens dub
te les poc optimistes perspectives del futur immedíat del 
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sector. 

Les xifres de l'any 89, encara provisionals, semblen 
confirmar les previsions pessimistes que quant a oeupació, 
a nombre de turistes i ingressos que es feien per part del 
Govem - i em referesc a un document tan Msie com la do
cumentació complementaria a la presentació del projecte 
de pressuposts per a rany 1990 - al principi d'aquest any: 
L'amena~ de l'estancament, i "aquestes són paraules d'a
quell informe, plan~ja sobre el sector; disminueix la despe
sa turística per estada i dia tant en termes monetaris com, 
per descomptat, 10gicament, en termes reals, disminueix el 
nombre de visitants. El refor~ment de la pesseta fa entrar 
més divises, el creixement dels preus interiors retreu de l'e
lecció de Balears molts de turistes potencials i obliga eIs 
que vénen a gastar menys. EIs paYsos competidors s'han 
despertat i destinacions que no eren competitives per S8 

llunyania fins fa ben poe ara són a rabast, una vegada que 
el transport turfstie ha superat els efectes de la crisi petroH
fera deis anys 70. Afegim a tot aixO la retracció de la de
manda deis nostres principals mercats turístics - em refe
rese, és cIar, a Gran Bretanya i a Alemanya - i tenim un 
conjunt de circumstAncies que aboquen a un fAcil diagnós
tic: les Balears són de cada vegada manco competitives com 
a destinació turística. 

Com hem de reaccionar davant aixO? Quina resposta 
han de donar, hem de donar les institucions de la Comuni
tat AutOnoma de les Illes Balears a aquesta problemAtica 
greu, sens dubte, per a la nostra terra? Jo crec que hi ha un 
punt amb el qual- insistesc, també nominalment, almanco"
totes les forces poHtiques estam d'acord i és el de subrat
llar, de posar un important accent en el tema de la qualitat 
de l'oferta. Tots estam d'acord que un canvi de rumb en re
lació amb la tend~ncia de la qualitat de l'oferta és impres
cindible com a base per establir una nova frontera per a la 
polftica turística. 

La realitat, tanmateix, obstinadament ens demostra 
una aItra cosa. Avui mateix, amb una especial oportunitat, 
sorgeix aIs mitjans de comunicació un tema d'especial 
transcend~ncia en aquesta qüestió: creix l'oferta de baixa 
qualitat. ContrAriament a la polftica pretesa pel Govern, a 
la polftica cercada pel Govern, almanco, insistese, de mane
ra nominal amb els seus gestos, amb les seves accions nor
matives, amb les seves declaracions, la realitat és exacta
ment la contrAria. Si no record malament les xifres - les dic 
de memoria - per posar un exemple: hoteIs de dues i tres 
estrelles creixen en un nombre de 10.600 el darrer a:ny, 
mentre que les places relatives a quatre estrelles arriben a 
les 240 i de cinc estrelles cap ni una, aquest és el creixe
ment qualitativament disseccionat de la nostra oferta turís
tica del <larrer any. 

Podem dir, sense Anim d'establir cap tipus de valoració 
polftica, sinó simplement com a constatació d'un fet, que la 
polftica d'estimular un creixement qualitatiu de l'oferta 
constitueix avui per avui un fracAs i és un fracAs col.lectiu, 
un fracAs, per descomptat, en primer Uoe i com a primer 
responsable del Govem, de la ConseUeria de Turisme, pero 
també és un fracAs de tots en la mesura que no hem estat 
capactOS d'esbrinar els instruments administratius, norma-

tius, de tota mena que ens col.locassin en la situació d'a
'conseguir aquest objectiu. 

EIs esfor~s normatius, eIs esfor~s de negociació re
sulten vans, no serveixen per res, sinó per tot el contrari 
que pretenen nominalment. Un pla de modernització de 
l'oferta hotelera, un pla "de modemitació dels allotjaments 
turístics esdevé, davant aquestes circumstAncies, com a ab
solutament imprescindible, és una creen~ que compartim 
des del nostre Grup Parlamentari i, per tant, estam absolu
tament d'acord que és absolutament necessari un planteja
ment d'aquest tipus, perO aquest Projecte de llei no respon 
de cap manera aIs objectius que es pretenen en relació amb 
aquesta qüestió. 

Si m'ho permeten, per no citar-ne més que n'hi ha, em 
limitaré a esbrinar set arguments creim que de pes sufi
cient, que demos tren no solament la inadequació d'aquest 
Projecte als objectius que, insistese, almanco dins el pIa del 
nominalisme, en el pla de les declaracions que tots compar
tim, que fan d'aquest Projecte ul! instrument absolutament 
inadequat per a aquesta finalitat. 

En primer lloc, perque és un Projecte que, almanco en 
aquest Parlament, arriba com a desconnectat d'altres ac
cions de tipus poUtic, des del Govem, accions de tipus ad
ministratiu, accions de negociacions, etc., que fan refer~n
cia al mateix objectiu d'aconseguir una millora de la quali
tat de l'oferta. L'actuació que s'anuncia i que segueix les se
ves passes dins l'Ambit del Govem de la Comunitat AutO
noma relativa al pla de miIlora de les zones turístiques o 
plans relatius a altres sectors turtstics que també necessi
ten, que també reclamen una actuació imperiosa per a la 
seva actualització i per a la posada a punt de les noves de
mandes, no apareixen suficientment interrelacionades com 
perque puguetn dir seriosament que amb aquest Projecte 
de Llei ens trobem <lavant un aut~ntic pla, un aut~ntic pla 
de millora de l'oferta turística. Aquesta falta de desconne
xió, almanco en allO que fa referencia a la manera com ha 
arribat en aquest Parlament, és evidentment una primera 
mancan~ important que nosaltres hi trobam. 

En segon lloc, és inexacte, al nostre judici, que aquest 
sigui un Projecte pel qual es crea i regula el pla de moder
nització d'allotjaments turístics. No es crea cap pla, no es 
regula cap pla, l'ónic que es crea, l'ónic que crea l'articulat 
del Projecte de Llei que el Govenr ha remes a aquesta 
Cambra és, si de cas, una inspecció, la creació d'una inspec
ció per a la qual evidentment no feia falta un instrument 
normatiu de la categoria d'una llei, ho tenfem, aquest Par
lament ha aprovat una llei de funció i~pectora i sanciona
dora en materia de turisme que dóna al Govem els instru
ments suficients per complir els objectius que comporta la 
creació d'una inspecciÓ en mat~ria de turisme. Per tant, 
aquesta llei, en la mesura que només crea una inspecció, és 
absolutament innecessAria i evidentment es queda curta en 
relació al seu dtol, al seu objectiu tan ambiciós de creació i 
regulació d'un pla de modernització d'allotjaments turfstics. 

Quart argumento Aquesta inspecció que es crea, una 
vegada més - i aixO és una qüestió que ja ha estat suficient
ment debatuda en altres ocasions amb normatives també 
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emanades de la ConselIeria de Turisme - comporta una tre
menda confusió entre el que és funció inspectora i el que és 
funció normativa. Jo em vu11 referir al mateix articulat de la 
llei, que encomana a la inspecció d'allotjaments turísties la 
tasca de determinar - ho diu aixf el text legal - el contingut 
de les reformes, millores, etc., que s'han de dur a terme 
dins els establiments turístics. Jo crec, Sres i Srs Diputats, 
que és ben ciar per a tots que aixo no és una tasca d'un cos, 
d'una funció inspectora, aixo és una tasca que correspon a 
altres organismes de la Comunitat Autonoma, de la Conse
lleria en aquest cas, pero que confondre dins una mateixa 
unitat, dins una mateixa funció, dins un mateix servei i en 
les mateixes persones el que és una tasca inspectora i, per 
tant, amb 1'0casió de mantenir el nivelI adequat de compli
ment de la normativa vigent i ,de sanció en el cas que la 
normativa vigent no es compleixi ... ; és una tasca completa
ment distinta, és una tasca d'assessorament, és una tasca 
d'explicació i divulgació del contengut i abast de la norma
tiva que emani, si de cas, de la Comunitat Autonoma, enca
minada a obtenir aquesta normativa i la confusió, aquesta 
confusió de funcions provoca sens dubte una confusió dins 
el que és una logica administrativa, dins el que és una ra
cionalitat administrativa i, per tant, produeix una evident 
confusió entre l'administrat que pateix aquesta confusió. 

Punt número 5. Parlam d'un Projecte de Llei que pre
tesament crea i regula un pla de modernització. Un obri el 
Butlletl Oficial del Parlament de la Comunitat Autonoma 
amB l'esperan~ de trobar ~n dibuix, un tr.a~t d'un pla, si
guin quins siguin els nivells de definició, de concreció d'a
quest pla; un espera trobar almanco una definició que cor
respongui a uns objectius, a uns mitjans, a tot a110 que s'en
tén que compon un pla d'actuació de qualsevol tipus d'or
ganisme o d'Administració, ja sigui pública o privada, i 
¿quin és el contengut d'aquest pla si s'ha de jutjar per l'ar
ticulat d'aquesta llei? Cap ni un. No hi ha la més mInima 
definició d'objectius ni d'Uistruments que ens permetin 
afirmar que aquesta llei regula i crea un pla d'actuació go
vemativa, pero encara és pitjor, perqué si analitzam deten
gudament el contengut normatiu resulta que 1'0bjectiu que
da enunciat simplement com "adaptar-se a la normativa vi
gent", aquest és 1'0bjectiu del pla, és a dir, resulta que es fa 
una normativa tremendament complexa, com és logic dins 
un Ambit d'actuació administrativa complex com ho és el 
món del turisme, que afecta aspectes sanitaris, arquitecto
nies, de disseny, urbanfsties, problemes d'incendis, que 
n'hem parlat moltíssim, etc., i resulta que perqué els esta
bliments simplement es puguin adaptar a la normativa vi
gent, qne traduH vol dir qU,e puguin complir o compleixin 
la nromativa vigent, fa falta un pIa amb moratories de fins 
a cinc anys per al seu complimement i a aixo li deim un pla 
de modernització de la planta hotelera. La veritat és que 
creim que aquí resideix el bessó de la nostra oposició a 
aquest Projecte de Llei, és a dir, aquest Projecte de Llei no 
estableix cap pla, sinó tot el conteari: l'únic que fa és dilatar 
la possibilitat o l'exigibilitat per part del Govern de la Co
munitat Autonoma que els establiments turístics complei
xin la normativa vigent. 

Punt número 6. El sistema de negociació que s'esta
bleix jo el qualificaria d'estrany, d'aÚpic, que no encaixa 
dins una normativa administrativa. Nosaltres estam d'acord 

que hi hagi un procés de negociació ,amb el sector, no podia 
ser d'altra manera; es més, nosaltres no'podem concebre un 
pla que s'hagi negociat, parlat i consensuat adequadament 
amb el sector i, a més, el Govern en aquests moments té 
instruments de negociació tan poderosos com el seu pla de 
millora de les infrastructures, instrument de negociació que 
s'hauria d'utiJitzar préviament perqué d'una manera ade
.quadament negociada, amb un "do ut des", l'Administració 
farA aixo a canvi que el sector faci aixo altre, aquest pla pu
gui ser el producte d' aquesta negociació i no al revés, anar 
a una casuística on resulta que la negociació es produeix 
cas per cas i aixo és absolutament inconcebible des d'un 
punt de vista de logica administrativa. 

Número 7. El procedimcmt que dibuixa aquest Projecte 
de Llei és, al nostre judici, absolutament arbitrari i discre
cional. En el fons es deposita en una voluntat discrecional i 
no dubtam de la bona voluntat - nomq; de la bona volun
tat, que quedi constAncia - de les autorltats turístiques d'a
questa Comunitat Autonoma perqué aixo siguin objectius 
que s'aconsegueixin, no en dubtam d'aixo, pero no es po
den col.locar els ciutadans davant una total, prActicament 
total discrecionalitat - per tant a la vora de l'arbitrarietat -
de l'Administració de la Comunitat Autonoma sobre quin 
ha de ser el contengut de les millo res que aquesta 11ei pre
tén. 

L'existéncia d'una comissió d'arbitratge no resol el 
principal problema jurídic d'aquesta lIei, que és la insegu
retat jurídica que planteja. Per qué deim que planteja inse
guretat jurídica? Per tres raons fonamentals. En primer -
11oc, perqué no existeix una certesa de l'ordenament que es 
pretén, qué preten l'Administració que faOO els adminis
trats, qué preten l'Administració que facin els titulars d'es
tabliments turísties per a aquesta modernització. Ho expli-
ca, aquesta lIei? Evidentment, no. ' 

La igualtat, per tant, no queda garantida. No hi ha cap 
mecanisme que garanteixi que el teactament que te~ un 
titular d'establiment turístic sigui emctHleBt el lUteix que 
rebi un altre. Aixo és conseqüencia, l~cament, &: la dis
crecionalitat i l'arbitrarietat que denunciAvem üans i, en 
tercer lIoc, no existeixen uns criteris o una aormatiY& mú
tuament exigibles. Si l' Administració de la Cool1l!Ú&at Au
tonoma ha d'exigir al sector turístic un deter-mmat oompor
tament per a la modernització de la planta, és evident que 
el sector també ha d'exigir que l' AdmiJústració de ta Comu
nitat Autonoma es comporti d'una manera primbrdialment 
exigible dins un Estat de Dret sotmts Al LIRa legi8lació que 
condiciona i regula la seva actuació, oo¡a ilue 110 passa en 
aquest Projecte de Llei. 

En aquest Projecte de Llei resulta que l'administrat 
s'ha de dirigir a l'Administració demanant-li qu~ troba que 
ha de fer per modernitzar el seu establiment turfstic í I'Ad
ministració li ha dirA, li ho dirA en cada caso Sembla fins i 
lOt que a la Consel1eria de Turisme quasi quasi s'haurien 
d'instrumentar bufets de decoració per dir als titulars deis 
establiments hotelers de qu4ts colors han de ser les moque
tes o com s'han de distribuir els metres quadrats de l'oferta 
complementaria. Ens pareix que és tora de lIoc i molt més, 
encara, qué aquest disseny es faci des de la falta absoluta de 
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rigor d'emmarcar dins la llei l'actuació del Govern, de l'Ad
ministració de la Comunitat Autónoma. 

Acab amb aixó. Moltes gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentri NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, per defensar la seva esmena a la totalitat, 
té la paraula la Diputada Sra Paula Guillem. 

LA SRA GUILLEM I RIPOLL: 

Sres i Srs Diputats. 

El Govern de les Illes Balears sotmet avui a la Cambra 
un Projecte de Llei en mat~ria de modemització d'allotja
ments turístics exixtents a les Illes Balears. Després d'haver 
llegit i rellegit amb tota atenció el Projecte de Llei que el 
Govern sotmet avui a laconsideració del Parlament d'a
questes Illes, hem de manifestar la sorpresa del nostre 
Grup a la vista i coneixen~ del que ens han presentat. Amt 
tota franquesa esperAvem una llei, no un miracle, peró dis
sortadament el que aquí i avui venim a traetar no és una -
llei, és una disfressa; en definitiva, un reglament. 

Volíem i desitjAvem que d'una vegada per totes la 
Conselleria de Turisme tengués la capacitat de .canalitzar, 
mitjan~nt una llei, part o bona part de les sólucions neces
sAries a un turisme gairebé agonitzant, perO no, una vegada 
més no ha estat aoo, una vegada més !enim davant una llei 
que no aporta les solucions que tothom d'aquestes illes es
perava del 'Govern de la ComuDitat AutOnoma, és a dir, el 
compromis, la solució i una feina ben feta capa<; d'arribar 
al centre del mal i extirpar-lo, capac; de convencer i d'il.lu
sionar, capac; de dibuixar un futur esperan<;ador 'per a la 
nostra malmesa economía, peró vegin, Sres i Srs Diputats, 
que aquí no hi ha esperances ni il.lusions, per no haver-hi 
no hi ha ni realisme i hi manca voluntat. Sí, voluntat, vo
luntat de fer bé les coses. 

Una vegada més i amb aquesta lIei, senyors del Go
vern, senyores i senyors dcls Partits que li donen suport, -
s'han equivocat de totes totes. !-Jan estat capa<;os d'elaborar 
una llei - millor dit, un reglament - que no agrada ni con
vene; els Partits de l'Oposició, cosa normal, pero que tam
poe no agrada ni conven<; el mateix sector. Per cert, ahir, 
des d'Eivissa i per part de la Federació d'Hostaleria se'ls 
demanava, senyores i senyors del Govern que la retiressin i 
pel que fa refer~ncia a Mallorca i Menorca no creim que la 
posició d'ambdues federacions sigui gaire diferent. 

Podem afirmar que fins a l'aparició d'aquest Projecte 
de Reglament que avui ens ocupa els posicionaments de 
1'0posició i sectors afectats havien estat bastant propers. 
Vull avan<;ar, tot i aixO, que si bé estam d'acord per sol.lici
tar la devolució d'aquest Projecte de Llei al Govern, de se
gur que no hi estañem tant a l'hora de de manar les solu
cions. Traetam de la nostra primera indústria, de l'única 
font de riquesa per a Eivissa i una de les més importants 
pel que fa a Menorca i a Mallorca; traeten de la modernit
zació dels allotjaments turistics quan es precisa una recon-

versió global de tot el sector; una llei que, en s[ntesi, pre
veu la composició d'una comissió t~n1ca per decidir quins 
establlments s'hauran de modemitzar, ignorant la seva ... 
En definitiva, senyors del Govern, un parche Sor Virginia 
que ajuda a alleugerir el dolor peró que no combat el mal, 
una de tantes solucions a les que ja ens tenen acostumats 
destinades a promoure desordre, rebuig i confusió; una llei, 
diuen vost~ - un reglament, deim nosaltres - que no esta
bleix cap mena de planificació, que no prioritza, indefinida. 
Té un bon nombre d'articles, aixó si, peró són gairebé tot 
palla. 

Tenen, senyors del Govern, una responsbilitat davant 
el nostre poble, l'obligació de salvar una indústria que a 
'Uarg de molts anys ha eslal la gallina dels ous d'or, el su
port principal i gairebé ún tc de la nostra economía; la que, 
mentre va durar la seva ~poca daurada,¡va convertir moltes 
de les zones un temps privilegiades d~ les nos tres illes en 
barriades saturades i pat~tiques, avui gairebé convertides 
en ciutats dormitoris, ... del que a hores d'ara tenim davant. 
Aquest fet, gloriós un temps, s'ha convertit en una tiraUon
ga de lamentacions per pan del sector empresarial, que au
toculpant-se de les destrosses causades, reconeguent els 
seus errorS quan l'únie afaoy era guanyar més diners, ara 
demana aetuacions diferents i correctores. 

El nostre Grup veuria amb molts bons ulls la reconver
sió i reconstrucció a cArrec de la infrastructura tunstica 
existent, és a dir, millorar el que tenim adequant les zones 
turlstiques i les places hoteleres a la demanda actuar ja que, 
en cas contrari, el futur de la nostra Autonomia sen\ un in
cert i la primera fita la tendrem ben present, mal que ens 
pesi, aquesta propera temporada. 

Senyors del Govern: Haurien d'evitar de comen~r la 
casa, pel terrat, no és logic legislar tal com vost~ ho fan. 
,¿Com es poden disposar tOl una s~rie d'actuacions en ma
teria turística si no comptam encara amb la legislació i els 
instruments necessaris per emprendre tota una reconversió 
del sector? On són les Directrius d'Ordenació Territorial i 
el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística? Quin és el nivell 
de coordinació eutre les diferents Coruelleries implicades? 
Quin és el model turlstic que pretenen, en definitiva? 

Quan parlam de prioritzar, volem dir sens dubte que 
s'ha de fer 'un estudi seriós. No ens trobam davant una crisi 
hotelera, som davant una crisi turística que demana a crits 
un replantejament de la polftica turística a to18 els nivells, 
des'dels sectors de serveis, tranports, etc., des de la imatge 
que hem perdut i cal recuperar, des de la professionalitat, 
des del respecte a la natura, des de la conserva ció dels nos
tres recursos. Una assignatura encara pendent, Sres i Srs 
Diputats, senyors del Govem, que ens permeti, en el mlnim 
temps possible, posar-nos a l'altura d'altres pa'isos i territo
ris que ho han sabut preveure d'una manera a la vegada 
molt senzilla: creixent d'acord amb les necessítats, ajustant 
l'oferta a la demanda. 

No solucionarem la crisi obligant-li a pagar ... ,í ha re
petes e, s'ha de limitar el ereixement, no podem continuar 
fent el que hem fet fins ara, no poder continuar saturant les 
nos tres costes de construccions i urbanitzacions, no podem 
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continuar aprovant lleis permissives per un costat i d'ino
perants per l'altre. Han d'exigir, senyors del Govem, l'es
tricte compliment de les lleis i les normatives existents. 

La capacitat de la Conselleria de Turisme en materia 
inspectora ha estat fisn ara molt minsa. Si des que varen 
quedar regulades les mesures de seguretat s'hagués exigit 
puntualment el seu compliment, una part de la modemitza
ció ja s'hauria fet, pero sembla que no hi ha prou inspec
torso El nostre futur turístic no depen estrictament de més 
o meny's camps de golf o de més o menys ports esportius, 
depen de la qualitat i de la competitivitat. 

Vivim altres temps, tenim un repte davant i l'altemati
va ha de ser millorar el que tenim, transformant o enderro
cant el que no serveix, humanitzant les rones saturades, 
obrint espais lliures, dars i diMans; oferint al nostre poble 
un projecte de futur ja que, de continuar am, per l'actual 
cam!, de segur que algun dia, senyores i senyors del Go
vern, n'hauran de retre comptes. I un ... final, seIiyors del 
Govern: Faein cas a l'Oposició i retirin la llei que avui hem 
vengut a debatre, a veure si am els serveis jur!dics tenen la 
capacitat de millorar-Ia. 

Moltes gnkies. 

(El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el debat) .. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, en 
defensa de la enmienda registrada con el nO 534¡90, tiene la 
palabra el Sr Nadal. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sres i Srs Diputats. 

En defensa de l'esmena presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, creim que realment s'ha tomat a 
perdre una gran oportunitat per presentar en aquest Parla
ment un Projecte de Llei qué realment donAs resposta a la 
crisi, a les dificultats que passa el sector hoteler i els hote
lers a la nostra Comunitat. Ha tomat a passar una oportu
nitat que el Govem no ha aprofitat, que ens presenta un 
Projecte de Llei que titula per regular el pIa de modemit
zació d'allotjament tunstics existents a les nos tres illes en 
base a millorar eIs principis qualitativament de la nova 
oferta turística d'allotjamentS hotelers i extrahotelers. 

L'Exposició de motius diu que ha de realitzar aquesta 
millora amb decidit impuls de les institucions i defineix 
com a objectiu principal d'aquesta lIei una correcta i inte
gral aplicació de la normativa exigible aIs allotjament hote
lers i extrahotelers, o sigui que comen<;a dient que el motiu 
principal, l'objectiu principal d'aquesta llei és la correcta i 
integral aplicació de la normativa exigible, o sigui que par
tim de la base que per aplicar la normativa existent avui en 
dia, la normativa vigent, han de fer una llei, que el Govern 
ha de presentar un Projecte de Llei. En príncipi ja deim 
que no entenem per que, després profunditzarem més. 

La qüestió previa d'aquesta anMisi i el contengut del 
Projecte de Llei en principi ha de ser la idoneltat de l'ins
trument utilitzat. Per aconseguir aquest objectiu es presen
ta un Projecte de Llei per aconseguir, a més, que les neces
sitats del mercat turlstie, cada vegada més sensibilitzat i 
més exigent amb els problemes urbanfstics, medi"ambien
tals i d'exigencia de qualitat s'adaptin a les necessitats i a 
les exigencies d'un mercat cada vegada més competitiu i 
que de cada vegada va més de dret a destinacions exteriors, 
pero és dificil pensar que una llei es pugui fer per a aplica
ció d'una normativa existent. 

Aquesta llei, en principi no aporta novetats de cap ti
pus; les referencies a la legislació vigent sÓn contfnues. En
tenem, abans d'entrar en el seu articulat, que la llei en 
qüestiÓ pateix d'una gran falta de qualitat tecnico-jurldica. 
Li falta daredat, precisiÓ i, a més, una cosa que ens sorpren 
per venir de vostes, entenem que és intervencionista fins a 
l'extrem de dir si una cortina és usada o no, si un sof:\ és 
vell o no és vell, fins a aquest punt vostes han fet una llei 
. intervencionista. 

Pero anem a l'articulat, perque eIs Diputats que m'han 
precedit en la intervenciÓ de qualque forma ja han fet una 
reflexió generica sobre l'estat actual del sector hoteler, del 
sector tunstie i creim que ja convé centrar-nos un poc en 
l'articulat d'aquest projecte que vostes han remes. 

L'artide 1 comen~ parlant de pla de modernitzaciÓ i 
hem de demanar per que és aquest pla. Que volen fer amb 
aquest pla? On es defineix aquest Pla? No ho sabem. No 
apareixen enlloe la definició, els objectius del pla de mo
demització de l'oferta. Diu que tots els edificis ' existents 
oberts abans de dia 5 de juny del 84 hauran de superar la 
inspecció tecnica del pla de modemització. Qui forma part 
d'aquesta inspecció? La Consellería de Turisme, única
ment? Altres Conselleries del Govem? On és adscrita 
aquesta inspecció? Com s'articula la seva :\mplia activitat? 
Amb quins criteris actuarA aquesta inspecciÓ? Res de tot 
aixo no es reflecteix en aquest Projecte de LIei. 

L'article 2 parla de l'objecte de la llei i diu que seran 
obrés, instal.lacions i equipaments, pero no només per de
terminar les deficiencies, sinó fins i tot per a la determina
ció de les reformes i millores que s'hagin de realitzar. No 
entenem en absolut com un acte d'inspecció pot determi
nar millo res o inversions a realitar en un hotel o un establi
ment, és totalment impossible, és totalment impossible i 
una acta redactada en aquests termes és una a~ta incorrec
ta. Una acta pot reflectir incomplimemts d'uná normativa, 
peró no pot obligar afer inversions. Vos te podra tancar un 
hotel perque no compleix, peró vos te no pot obligar a in
vertir X milions de pessetes, aixo és totalment impossible. 

En aquest cos d'inspecció que voste crea, necesitar:\ de 
gent que sApiga de mesures contra incendis, d'ascensors, 
d'instal.lacions electriques, de depuradores, de piscines, de 
cuines, de cambres de fred i ja no parlem de tota el camp 
ampli que vost~ han obert de decora ció, aquf els decora
dors de Mallorca ja es poden considerar satisfets amb 
aquest Projecte de LIei. I bé: en quins termes s'ha d'aplicar 
aixó? Coro s'ha d'aplicar? Sabem que quan vost~ parla de 
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mesures contra incendis hem d'aplicar la normativa contra 
incendis o quan parla de mesures sanitAries sabem que hem 
d'aplicar la normativa sanitAria, que jaés vigent, que ja s'ha 
d'aplicar, perb quan parla de temes subjectius, de temes de 
decoració, que uo saló d'uo' botel, una babitació, una recep
ció estigui bé o sigui antiquada, quin és el grau de deterio
rament acceptable? Qui ho ha de diI? L'inspector? Com es 
pOI recórrer contra una acta teta per un inspector que sub
jectivament decideix que una cortina és vella? 

Aixb és totalment impossible, no hi ha cap normativa 
que pugui fixar el grau de dete~orament que obligui a cari
viar una cortina i vostes ho deixen al criteri d'un inspector 
que al final, per una s~rie d'al.legacions, podra arribar a ser 
una decisiÓ seva, peró sempre serA subjectiva, mai no serA 
una norma reglada. 

Després fiquen en tota aquesta descripciÓ l'article 3 
del Codí Civil i no ho entenem. L'article 3 del Codi Civil és 
totalment innecessari i impropi d'una llei que regula una 
mat~ria concreta, ja que el lhol preliminar és d'aplicació 
gen~rica, general i directa, a més, a tOl Espanya, o sigui que 
no l1í ha possibilitat de bOlar-s'ho. Pcr tant vost~ tan una 
referencia a I'article 3 del Codí Civil que no entenem a qu~ 
ve. 

Després parla, dins l'article 3, que la inspecciÓ es farA 
d'una forma cronológica, o sigui avui l' Arenal, dema Po
llen~, passat demA Sóller ... Han. Lriat un crileri per ventura 
el menys Agil, el manco operatiu deis que es podrien triar. 
Podrien haver triat un crileri tipolOgic per ter aCI!,)3cions 
concretes sobre determinades parts d'establiments, un cri
teri espacial, sobre lOnes concretes, peró no, vost~ ens fan 
un coteri cronológic, comen~m tal dia i si ens toca un ho
tel avui a l' Arenal i demA a Pollen~, idó d'una part a l'al
tra, aixó és el que d\u el seu Projecte de Llei. 

L'article 4 diu de bell nou que l'objecte seran les iotal. 
lacions i equipaments exigits per la normativa en vigor. Ja 
hi tomam a ser. Qu~ és? Que actualment no s'aplica, la 
normativa en vigor? Qu~ és? Que hem de fer una llei per 
aplicar la normativa vigent? Que passa" Que les mesures 
de seguretat que tant hem debatut en aquest Parlament so
bra incendis no s'apHquen i hem de fer una llei perqu~ s'a
pliquin? Que passa? Que la normativa sanitArio-alimentA
ria actualment no estA en vigor? M'agradaría que hi hagués 
el Conseller de Sanitat per demanar-li si els seus inspectors 
apliquen la legislació vigent o no l'apliquen. Recuinam tota 
la normativa que avui hi ha dins la legislaciÓ de la nostra 
Comunitat. . 

L'article 5 també fa refer~ncia a un article, el 24.2 de la 
Llei de Procediment Administratiu, que tampoc no ente
nem a qu~ ve. Aquest article fa referencia a la capacitat de 
formular reclamacions, desistir d'instAncies i renunciar 
drets en nom d'una tercera persona; per tant no entenem 
qu~ juga dins aquest Projecte de Llei. . 

A l'article 6 es fa una definició que consideram enor
mement desafortunada. Parla que una vegada adaptat, se 1i 
donarA el Htol honorffic d'Hotel Modemilzat. Jo, si fos ho
teler, mai no voldría tenir un hotel amb aquest tItol; només 

faltaria que després es posAs entre cometes "i sanitAriament 
acceptable", o sigui que ja seria el surnmum. 

.L'article 7 és totalment inacceptable des del punt de 
,vista jurfdic i polftic. En primer lloc, una inspecciÓ pot de
terminar les deficiencies existents, peró no pot determinar 
les millores afer, auó ja ha bem dit abans. Aixó no és una 
definició que jo m'hagi inventat, Sr Conseller, és un princi
pi bAsic: si hi ha una normativa es pot fer una acta per in
compliment d'aquesta normativa, peró no es pot obligar a 
fer una millora determinada. En segon lloc, que passa si es 
manifesta discrepAncia amb la inspecciÓ? Es negocia, diuen 
vost~. CIar, si es negocia amb una acta en mA, s'ha de ne
gociar a la· baixa, no es negociarA a ralta, no es negociarA 
una sanció superior, es negociarA una sanciÓ inferior, es ne
gociaran mesures rneoors a les que diu 1 'inspector. Vost~ 
inlrodueixen un element tan poc normal com és el procedi
ment consensuat, cosa que mai no s'havia vist dins el proce
dirnent administratiu espanyol. Es un elernenl subjectiu 
que pot provocar tota classe de suspicAcies, totes. 

No entenem, Sr Conseller, com es pot consensuar l'a
plicació de la legislació vigcnt. O s'aplica o no s'aplica, pe
rb el que vost~ no pot fer és acordar ara l'aplicarem un poc 
manco, ara l'apLicarem del tot, i en tot cas, si vost~ fao una 
normativa, ¿per que es retallen les maos d'una forma tan 
extrema com posar el silenci positiu a un tennini de 15 
dies, quan VOSt~ saben que no W ha cap Administració que 
sigui capa~ de resoldre un procediment obert en un termini 
de 15 dies? Que el silenci administratiu s'aplicarA el 99% 
de vegades i més un silenci positiu. Es totalment impossi
ble que es contesti un procediment - en el qual hi ha d'ha
ver, a més, audi~ncia de parts - en 15 dies. 

L'artic1e 8, jo no sé si és un error, peró parla de la ins
pecció t~ica de la Conselleria de 'I'urisme quan tots els 
altres artic1es del Projecte de LIei parlen de la inspecciÓ 
t~ca del Pla de Modernització. No saben si és el mateix 
la inspecció de la Conselleria'que la inspecció de1.Pla, si és 
un mateix cos d'inspectors, aixó ens ho hauria d'aclarir per
qu~ en aquest moment VOS te ja deu teniI un cos d'inspec
tors, no sabem si sÓn els mateixos funcionaris O inspectors 
que passarien a formar part del cos d'inspecció del Pla de 
Modemització. 

Vost~ crea una comissió per dilucidar els temes con
tlictius i aq uesta comissió és coberta en ses dues terceres 
parts per representanlS de les entitats empresarials, un re
presentant de la Conselleria idos representants d'entitats 
empresarials. Jo enten que aixó no és correctc perqu~ vos
te deixa en mans privades la defensa d'interessos queban 
d'estar per damunt de les persones. Hi pot haver represen
tants de les entitats afectades, peró no són ells els que han 
de poder decidir; l'administració no pot fer "dejaciÓn" de 
responsabilitalS i vost~ passen la seva responsabilitat a al
tres. 

Per una altra part - bé, voste parla aquí d'una associa
ció d'empresaris d'allotjaments turfstics que no sabem qui 
són, supbs que és un titol gen~ric que han posat -, aquest 
informe de la comissió, quin valor té? Es vinculant, no és 
vinculant? El Conseller queda obligat a acceptar l'informe 
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que faci la comissió? Tampoc no es diu res de tot aixó, pot 
ser un informe que sigui un pur formulisme que el Conse
ller pot acceptar o no acceptar. 

Després arribam a un article que és important, l'article 
12. Diu que les millores es podran fer en plans plurianuals i 
fins a un m:lxim de 5 anys, o sigui que els editicis hotelers o 
extrahotelers que avui en dia no es troben en condicions, 
no només no se'ls aplica la normativa vigent, sinó que se'ls 
dóna des que s'inspeccionin - que poden passar dqs anys -
un termini de 5 anys per adaptar-se a la normativa. Qui as
sumeix aquesta responsabilitat, Sr Conseller? Vos te, la 
Conselleria, el Govern o l'administrat? Perque, ¿i si pacta 
un, de nou, durant aques18 5 anys, on vostes han pactat un 
període lransitori? ... ... . la seva ConseLlería responsable de 
totes les competencies que ara estan dislribuides entre al
tres Conselleries, la de lndústria, la de Sanitat, per a les im
peccions, o sera que cada Conselleria tendra la responsabi
litat de la inspecció de les arees que avui té, per exemple, 
Indústria en ascensors? Tampoc no sabem qui sera el res
ponsable. 

Pensam que aquest Projecte de Llei no aconseguira la 
reforma del sector hoteler o turfstic, no s'aconseguira cap 
reducció de places, que realment és la tita important. Amb 
aixó, no només no s'aconseguirA la reducció de places, ni de 
les més obsoletes, sinó que aquestes encara gaudiran de 5 
anys per continuar obertes. 

Amb aquest Projecte de Llei es rebaixa de forma im
portant el contingut de la Llei de Sancions que es va apro
var en aquest Parlament. Per ventura era massa dura; quan 
discutfem el Projecte de Llei el Grup que sustenta el Go
vern ens ho va dir i ara veiin que se'n fa un de nou perque 
aquell no era aplicable. Jo no sé si al final acabarem com 
han acabat vostes, Sr Conseller, en el tema de les mesures 
contra incendis, que han acceptat que els hotelers es pu
guin autoinspeccionar, una cosa desconeguda tins ara. Surt 
a la prernsa que davant la impossibilitat d'inspeccionar els 
hotels, vostes han arribat a un pacte que els hotels es po
dran autoinspeccionar en mat~ria contra incendis fent-se 
un certificat d'un tecnic que ells cerquin i que aixó valdra. 
Per a aixó no feia f~lta crear cap llei, per a aixó no fa falta 
tenir inspectors. Que ells s'autoinspeccionin, que es facin 
els certificats de qualitat o del que sigui i, si hi ha un de
nou, ja anirem al jutjat. No fa falta tenir cap inspector per 
a aixo. 

Sr Conseller, Sres L~rs Diputats, creim que el que hem 
dit és suticient. Es pot resumir dient que a aquest Projecte 
de llei 1i falta claredat, claredat conceptual. Hi ha nombro
sos defectes de tecnica jurídica. Entenc que amb aquest 
Projecte de Llei no es pot aconseguir cap dels resulta18 que 
s'anuncien a l'Exposició de Motius, creim que és un rescal
fat de les normes vigents i una passa endavant per no fer 
res. Per aixo, Sr Conseller, entenem que procedeix retornar 
aquest Projecte de Llei al Govern i li demanam que dugui 
endavant amb valentia les expectatives que voste ha creat 
en el tema de reconversió de la planta hotelera, no amb 
una norma com aquesta, sinó amb normes que serveixin 
per tancar els hotels que no estiguin en condicions amb a
plicació de la 1egis1ació vigent i no amb normes que real-

ment no diuen res i voste ho sap. 

(El Sr. President es reincorpora a la sessió). 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el ConselIer de Turisme, Sr Jaume Cla
dera. 

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

Sr President. Sres i Srs Diputa18. 

No és molt normal que quan es presenta un Projecte 
de Llei en aquest Parlament l'Oposició no faci una esmena 
a la totalitat. En linies generals sol passar quasi sempre, pe
ro si aquesta esmena a la totaUtat és justificada, perque evi
dentment el Projecte de Llei és inviable, té un cert sentit; si 
el Projecte de Llei és millo rabie a Comissió o Ponencia, no 
té tant de sentit. 

La presentació d'aquest Projecte de Llei no és una ac
tuació aIllada de la política turística del Govern de la Co
munitat Autonoma, sinó que forma part d'una serie de me
sures que totes tendeixen al mateix ti, que és assegurar la 
qualitat del nostre producte turístico 1 ara que parl de quali
tat, per anar aclarint els temes, perque jo, des de la Conse
lIeria, vo1dria manifestar que estic preocupat amb aquesta 
quantitat d'informacions que surten, que moltes vegades 
necessitarien més argumentacions i més matisacions, per a
ciar ir el terme qualitat voldria dir que no s'ha de confondre 
mai ·amb luxe. Dic aixo perque es va fent un costum - el Sr 
Quetglas deia que avui ha lIegit a un mitja de comunicació 
que l'oferta de qualitat no puja -, quan parlam de qualitat 
no deim que tots els hotels hagin de ser de 5 estrelles - evi
dentment ara hi ha una lIei en vigor que diu que ha de ser 
de 4 o 5 estrelles -, parlam que els hotels que hi hagi o els 
restaurants o els bars que hí hagi tenguín la qualitat ade
qua da al servei que donen j al preu que cobren. Es un tema 
important, que s'ba de preciSar, perque si no, s'utilitza d'u
na forma que de vegades jo crec equivocada. 

La proliferació d'oferta turística d'allotjaments s'ha 
produH d'una forma simultAnia a una serie de palsos que, 
curiosament, tenen les expectatives de demanda fixades en 
els mateixos merca18 que les tenim nosaltres. Turquía, Gre
cia, Marroes, Tunfsia i moltes regions espanyoles - Cana
ries, Andalusia, Valencia, Catalunya i Balears - han incre
mentat de forma notable les seves capacita18 d'oferta i to18 
aquests palsos o regions tenen les seves demandes poten
cials al Regne Unít, a Alemanya, a Fran~, a Benelux, als 
mateixos lIoes. Es indubtable que, per raons óbvies, els cos
tos inferiors d'explotació, els salaris més baixos, les mone
des més debils i inestables en aquests palsos anomena18, 
avui competidors de Balears, fan que les nostres illes no 
puguin aspirar en el futur a competir amb aquestes destina
cions turístiques en l'aspecte de preu i pareix que el camí 
més adequat és el d'oferir un producte turístic de més "qua
litat", entre cometes. 

El producte turístic el detineix un conjunt de béns i 
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serveis públies i privats. La indústria turfstica tal vegada és 
una de les indústries que té més dependencia de 1'Adminis
tració Pública; els públies depenen de totes les Administra
cions municipals, autonómiques i centrals, i els privats con
formen des de tota: 1'oferta d'allotjaments turístics a tota 
l'oferta complement~ria. El Govem, entenent que aquest 
és el camí, la millora de qualitat, i puntualitzant que no és 
de la seva competencia, ha decidit realitzar i ha presentat 
en aquest Parlament un pla conjunt amb els municipis tu
risties tendent a resoldre el que es podria qualificar com a 
deficits infrastructurals histories, pero que tots aquests de
ficits s6n competencia municipal. 

Per una altra banda i com a conseqüencia d'aquesta via 
de cercar la qualitat, el Govem entén que 1'oferta privada 
ha d'aixecar el Ilistó al mateix nivell per poder tenir una 
oferta homogenia quant a qualitat. Aixo pot permetre que 
Balears ofereixi un produCte similar al que gaudeixen els 
nostres visitants als seus palsos d'origen, cosa que mai o di
ffcilment no podran fer a mig termini, avui, els nos tres 
competidors. 

Aquest és I'argument central d'aquesta lIei. Nosaltres 
en el futur no podrem competir amb paIsos, com deia a
bans, d'economies debils, de monedes inestables, de salaris 
baixos, i com que el nostre producte turístic de qualque 
manera haunl de ser més car, haurem de competir en una 
altra via, que sera crear una oferta de m~ qualitat, tan pú
blica com privada, pero, a més, hi ha dos altres arguments 
col.laterals també importants que formen part d'aquest 
Projecte. 

L'oferta que s'ha creat aquests darrers anys i sobretot 
la creada amb motiu de les disposicions de la Comunitat 
Autonoma de les Ules Balears, ho repetesc, i sobretot la 
creada amb motiu de les disposicions de la Comunitat Au
tonoma, és en general bona i competitiva, pero es va conce
bre per ser explotada a uns determinats preus que avui són 
impossibles d'aconseguir a causa del desequilibri que hi ha 
entre oferta i demanda. Com que no s'acompleixen aques
tes expectatives, determinades empreses ja amortitzades i 
que no realitzen cap tipus de reinversió es permeten fer po
lftiques de preus a la baixa, que es podrien qualificar de te
meraries perque és ben clar que no cobreixen els costos 
d'explotació. 

L'altre argument és que aquesta llei pot ajudar al mer
cal. EIs defensors dellliure mercat diuen que la llei de 1'0-
ferta i la demanda és sagrada i que el mateix mercat els re
gula; nasal tres no som tan optimistes, en el cas del mercat 
turístic, perque la demanda no és transparenta i és media
titzada per I'actuació deis tour-operadors, que no sempre 
condueixen els turistes als millors establiments pels millors 
preus. Per tant, s'ha d'ajudar a reequilibrar aquesta oferta 
amb la demanda i aquesta llei pot accelerar el procés 
de desaparici6 de determinades empreses obsoletes que ja 
no tenen res a aportar al mercat turístico 

Aquesta és l'argumentaci6 bilsica per la qual el Govern 
presenta aquesta llei de modernització. Si passam a l'esme
nes a la totalitat que fan cada Partit Polític podrfem con
cretar certes coses d'una forma global. Una, que he ent~ 

que tots els Partits Políties estan d'acord que és desitjable 
. una llei de modernització. Si no és així, m'ho diguin a la re

plica, pero jo he ent~ aixo. Es important, perque el sector 
turfstic ha de saber que opinen els Partits PoHties d'aquesta 
Cambra, a ·veure si donen suport o no a un projecte de mo
demitzaci6. Ho die perque un arriba a perdre la noció d'on 
es troba. 

Es ver que l'any passat hi va haver una petita disminu
ció de turisme i és probable que enguany a l'illa d'Eivissa hi 
hagi una disminució de turisme. No es pot dir que passi el 
mateix a Mallorca i Menorca es troba en una situaci6 més 
dubtosa, pero si hi ha un descens ser~ molt petit. 

Vull dir una cosa ben clara per intentar clarificar, dis
cutible, pero - almanco per la nostra banda - contrastada: 
El model turfstie de Balears, en aquests moments, no es 
troba en discussió. No dic aixo d'una forma subjectiva, ho 
die perque a la darrera fira, a la ITV d' Alemanya, de BerHn, 
hi va haver una reunió amb 10 tour operadors, a cada un 
deIs quals es feren tres preguntes concretes i en aquestes 
reunions hi participaven aproximadament unes 100 perso
nes, totes del sector turfstic, i una de les preguntes - per a 
nosaltres la més important - era: Creuen vost~ que hi ha 
un canvi de tendencia cap a Balears? Creuen vost~ que hi 
ha un canvi de tendencia cap a altres 1I0es que no siguin de 
turisme de platges, sol i divertiment? La contestació va ser 
rotunda: No hi ha cap desviació de turisme a altres coses, a 
altres opcions que aquestes. Majoritilriament, totes les en
questes que feim trimestralment o semestralment - ens de
ien els tour operadors - diuen que el model de vacances de 
sol, platges i divertiment és el que continua en vigor. 

Cosa distinta és que vagin apareixent palsos competi
dors, perque Balears, sobretot Mallorca, historicament ha 
estat una destinació turfstica sola en el Mediterrani que ha 
campat "a sus anchas", perqué no existía Tunísia - vull dir 
turísticament -, ni existia Turquia, ni existia Grecia; Grecia 
fa 10 anys que existeix i Turquia en fa 4, des del punt de vis
ta turístic, i Tunfsia va comen~r fa 5 anys i ara té un pro
cés de desenvolupament important. Només per donar.los 
una referencia, a Turquia l'any 89 es feren 122.000 llits, 
perque tenguin una referencia importanl. 

Resulta que tots ens volem subministrar deis turistes 
deis mateixos palsos i resulta que en aquests pa'isos la po
blació disminueix i que 1'oferta turística el món, del Medi
terrani i de l'At1~ntie - en aquest cas Canaries - va en aug-

'·menl. Per tant, no és dificil pensar que de cada vega da ten
drem més dificultats, pero no és perque el model turístic es 
trobi en desús, aixo és important. Es ver que hem construft 
massa, es ver que tenim un desequilibri entre l'oferta i la 
demanda, pero aixo només produeix una cosa molt impor
tant per a la Comunitat i és que els preus vagin a la baixa i 
que segurament els ingressos per turisme puguin disminuir, 
peró sota cap concepte no és ver que el model turfstic es 
trobi en regressi6. 

Deia el Sr Quetglas que els esfonios de la Comunitat a 
través de determinades actuacions enfocades en la qualitat 
han fracassal. Jo no ho diria d'una forma tan rotunda, li re
petesc el que deia abans, del que jo estic plenament convin-
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"ut és que sense la intervenció de la Comunitat Autónoma 
els hotels i els apartaments s'haguessin fet damunt quatre 
parets. Per diverses raons: primera, perqu~ la majoria de 
solars eren intensius i damunt quatre parets i segona, per
qu~ el sentiment que té el nostre poble de la propietat és 
indescriptible. Fer renunciar el nostre poble a un metre cú
bic és una punyalada al cor; una persona que compra un so
lar i que té dret segons les . ordenances municipals afer 
tants de me tres cúbies i que després, a través de qualque or
denan~, els hi rebaixen, aixó éso una especie d'assassinat i li 
vull dir que estic ben convin"ut, i només el convit que faci 
quatre voltes per Andalusia, per Almeria, per la Costa del 
Sol, per la Costa Brava, fins i tot per Canaries i que ha miri 
i em digui a veure si les coses que s'han fet aquests tres dar
rers anys es poden comparar amb les nostres. 

També li vull dir una aItra cosa: La nostra societat 
sempre té ra6, sempre; es pot equivocar d'una forma que 
cadascú pot interpretar, peró sempre té ra6. Peró resulta 
que la nostra socictat ha tengut uns dirigents en el sector 
d'allotjaments que en el seu moment i quan tenien un pes 
especffic poder6s, varen crear un producte a la baixa, de 
mala qualitat, d'anar a explotar els preus i aixó no s'arregla 
avui per dema ni amb determinades actuacions, s'arregla a 
base d'actuacions determinades i a base d'una responsbili
tat per part d'aquest sector de la socielat, per<'l a les noslres 
illes no només no passa aro, sin6 quc aq uests dirigentS es 
veuen exal~ts i es conerteixcn en els {dols i el carrer diu 
que no esta d'acord amb aixó, i el carrer diu que ja basta, 
pero hi ha determinades coses la nostra S'Oéietat les vol aro 
i la nostra societat sempre té ra6. 

Quant al tema que diu que el projecte es troba descon
nectat d'altres accions, no, aquest projecte - no vull dir que 
tal com ve al Projecte de Llei no es pugui interpretar abó -, 
pero aquest projecte va ínt~mament lligat al Pla d'inver
sions d'embelliment o d'inversions a les zones turístiques i 
també va Higat, sense cap dubte, al Pla de l'Ordenaci6 de 
l'Oferta Turística. 

Es cert que el Projecte té un grau de subjectivitat; sens 
cap tipus de dubte, un inspector pot considerar que unes 
determinades instal.lacions estan millor o pitjor, peró jo 
sempre pos d'exemple un cas: si un grup de persones, no 
precisament especialistes en el m6n turístic, qualsevol grup 
de persones entra en un hotel, veu el menjador, veu la re
cepci6 i les habitacions, sense cap tipus de subjectivitat sap 
si aquel! hotel respon o no al número d'estrelles que té, 
sense cap tipus de subjectivitat. 

Aquest pla - i aixo ho contest a tots els Grups - quan 
vostes diuen que no importava fer-Io perqu~ troben que 
només es redueix afer complir la legislaci6 vigent, no é.s 
exactament aro. No é.s exactament aro, perqu~ hi ha un ar
ticle que jo crec que no ha quedat ben explicitat o que en
tre tots no l'hem valorat suficientment i el Sr Nadal hi ha 
fet una petita referencia. L'article 3 del Codi Civil diu "les 
normes s'interpretaran segons el sentit propi de les parau
les en relaci6 amb el context, als antecedents histories i le
gislatius i a la realitat social del temps en que han de ser a
plicades". "1 en la rcalitat social del temps en que han de 
ser aplicades", aixo és la base d'aquest Decret, aquesta és la 

base, aixó és el bessó d'aquest Projecte de LIei. 

Per qu~? Perqu~ tot el que diuen vostes és ver, si no 
feim aquest Projecte de LIei. Si nosaltres no feim aquest 
Projecte de Llei un inspector només es pot limitar a entrar 
dins un establiment i dir: Les Dormes contra incendis s'han 
complit, els temes sanitaris també i el conjunt de serveis 
d'aquest hotel s6n els adients a un hotel de 3 estrelles, pero 
aquesta interpretaci6 del Codí Civil permel fer una altra 
cosa, permet dir: Voste té un banys que actualment ja no 
responen a un hotel de 3 estrelles i en lloc d'un mirall de 
7Ox60, vosté ha de tenir un mirall de 1 metre per 80, i en 
lloc d'un petit lavabo, ha de tenir un taulell, i en Uoc d'uns 
armaris ronees, els ha de ten ir forrats, etc., etc., etc. Aques
ta a la base fonamental per la qual hem dut una llei i no 
ens hem limitat a fer una referencia a les lleis en vigor per 
poder-ho aplicar. 

Quant al tema de les negociacions amb el sector, el 
Govern de la Comunitat Autónoma ha dit en distintes oca
sions que creu que la política moderna s'ha de fer d'acord 
amb la societat civil i la societat civil avui és estructurada 
en cossos i cada un d'aquests cossos defensa els seus inte
ressbs, i l'únic que ha de vigilar el Govern és que aquests 
cossos no es sobrepassin i que les seves actuacions no afec
tin els interessos d'altres, aixo é.s el que entenem per poHti
ca moderna d'aquest Govern: escoltar la societat civil, i a 
vegades no ens posarem d'acord, en aquest cas concret no 
ens hi hem posat del tot, pero just per dues raons, no per
qu~ no estiguin ·d'acord amb la filosofia de la Llei de Mo-
dernitzaci6. . 

Hi ha dos temes de discrepancia que diuen: Que es fa
ra amb una!lotjament que no pugui complir les exigencies 
que 1i demanareu? Donar-li una sortida que permetre que 
es reconverteixi. Es un tema pendent, és un tema al qual 
hem de trobar una solució, pero no és el d'aquesta !leí, per
que el que es demana de qualque forma és que hi hagi un 
canvi d'ús, que hi hagi la possibilitat de mantenir el volum, 
que hi hagi la possibililat de mantenir les altures i aixc, en 
aquests moments, ja dep~n d'una s~rie de planejaments en 
vigor dels plans municipals, que n'lti ha que permeten de
terminades coses i d'aItres que no les permeteu. 

L'altre punt de discrep:lncia que hi ha és que ens de
manen que hi hagi ajudes economiques i aquest Parlament, 
amb el criteri que ha tengut en distintes ocasions, ha dit 
clarament que no estava d'acord amb ajudes económiques 
al sector d'allotjaments. Jo també ho he dit i ha he admes, 
per tant, si aquest Parlament, a la C;omissió, té un altre 
pensament i fa un canvi de criteri que pot millorar tota, des 
de I'Exposició de Moitus fins a I'articulat, nosaltres rebrem 
amb els braC10s oberts qualsevol cosa que vagi dirigida a 
aquesta millora, el que volem precisament és tenir una llei 
que permeti fer aquesta modernització. 

Dir a la representant del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, que entenc que aquesta llei té una gran 
part de reglamentació, una gran part que pareix II1é.s un re
glament que una lIei. Nosaltres cercavem tenir un suport 
legal per poder dur endavant la modernitzaci6, cosa que no 
tenim en els Decrets que hem fet fins ara; amb els Decrets 
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que tenim nosaltres podem inspeccionar el que deia abans: 
si tenen arreglat el tema contra incendis, si hi tenen els te
mes sanitaris i si, si l'hotel es troba en males condicions, ti 
podem baixar una estrella, cosa que no condueix a res, per
que continuara en males condicions; en canvi, creim que 
aquesta llei sí que ens permet aquest pas que nosaltres con
sideram important. 

Estic d'acord en el tema de la conversió i rehabilitació, 
el que passa és que jo crec que hem de trobar una mesura, 
que pot ser a través del Pla d'Ordenació de l'Oferta Turísti
ca, i repetir-li que no hi ha una crisi del model turístic ni 
cap canvi de tendencia. Que és cert que determinad es coses 
seria molt millor que no les haguéssim fet, pero el millor és 
que les nos tres illes són tan generases que ens ha permes 
fins i tot aixo i encara continuar· endavant. 

Al representan! del Partit Socialista, dir-li només dues 
coses. Oeia que la llei era intervencionista; amb tots els res
pectes, aquesta llei, feta a Extremadura, seria intervencio
nista per una raó, perque a Extremadura el sector d'allolja
ments turístics no té una rellevancia com per ser motíu d'u
na !lei especial, pero aquí som en un altre món, aquí som 
en un món on tenim una dependencia total del turisme i on 
succeeix, a més, una cosa molt curiosa, i és que l'activitat 
d'un empresari actua sobre l'activitat d'un altre, és a dir, si 
en una determinada zona turística de qualsevol banda de 
les nos tres illes hi ha una serie d'empresaris que fan una 
mala actuació a través deis serveis qlle donen, aquesta in
flueix sobre la resta del empresaris i pot fer mal a la zona. 

Aixo és un tema complicat, quasi quasi un tema excep
cional, és el mateix que deia: la intervenció de l'empresari 
turístic en l'empresa depen en gran mesura de l'Adminis
tració Pública, perque si un empresari té una gran oferta 
turística en un lloc determinat i no hi ha ni llums, ni fanals 
i els carrers són sense asfaltar, etc., etc., quasi segur que es
ta condemnat al fracaso . 

Per tant, aixó és quasi quasi una empresa mixta entre 
l'Administració, tots els tipus d'Administració,. i l'empresa 
privada, on l' Admínistració ha de prestar tots els serveis 
necessaris perque puguin funcionar les empreses i les em
preses han de donar tots els tipus de serveis basícs perque 
també responguin, és a dir, que l'empresa privada ha d'exi
gir a l'Administració totes aquestes coses i l'Administració 
ha d'exigir als empresaris que facin les empreses rendibles 
perque a través d'aquesta rendibilitat puguin pagar els im
posts per pagar els desgasts infrastructurals que produeixen 
els turistes. 

Hi ha un exemple molt curiós, , quan diu que un ins
pector no pot dir que s'han de canviar les cortines, que és 
el de la inspecció tecnica de vehic1es. La Inspecció Tecnica 
de Vehicles a un taxista li diu: escolti, o canvia els seients o 
t'atures, i nosaltres aquí l'únic que volem fer és una cosa 
pareguda, no volem fer coses estranyes, volem pactar amb 
el sector d'allotjaments una. serie de coses que consideram 
basiques, que hi ha d'haver als hotels quant a instal.lacions 
i no em referesc al tema d'ineendis ni al tema sanitari, que 
no són motiu de negociació, aquests no són motiu de nego
ciació. El que és motiu de negociaci6 és si un senyor ha de 

canviar tot el menjador, ha de canviar la recepció, ha de 
canvair les cambres de bany, ha d'enrajolar, etc., etc., aixo sí 
que es motiu de negociació, entre altres coses perque po
dria ser que l'empresari no ho pogués fer per qüestions ob
vies de disponibilitats economiques. 

Hi ha un munt de raons, a més, ti posaria l'exempre de 
la denorninació d'origen dels vins. Per que a La Rioja un 
senyor no pot fer el vi que vol? Li diuen: no el faras com 
vulguis, l'has de fer de 14 graus, amb aquest tipus de relm, 
etc., etc., i ningú no protesta, al revés. Avui, curiosament..., 
a Binissalem han exigit la denominació d'origen fins fa qua
tre dies perque sabem que a la llarga els afavoreix; aquí 
passa una cosa pareguda: Mallorca, Menorca i Eivissa són 
denominacions d'origen, perque si no, qualcú m'ha d'expli
car per que un senyor que fa uns allotjaments turístics a 
una de les nos tres illes, fins l'any passat acabava l'obra dia 1 
de maig i tal vegada dia 20 de maig tenia pie. Com s'expli
ca, aixo? Que ha fet aquest empresari per tenir pie? Res, -
s'ha aprofitat de la denominació d'origen de les illes i 
aquesta denominació d'origen l'hem de protegir i per pro
tegir-la s'ha de protegir el producte i per protegir el pro
ducte s'han de prendre mesures d'aquest tipus i aquesta és 
tota la filosofia, no hi ha res més. 

L'article 6, "hoteles modernizados". Estimat Sr Joan, 
voste viatja molt. Tot Fran~ té H.M., tot Fran~, llevat de 
París, perque a París els hotels solen ser bons. A la resta de 
Fran~, tots els hotelets tenen H.M., perque es van moder
nitzant i he de dir que aixo s'ha imitat de la legislació fran
cesa que va sortir l'any 82, de reforma d'hotels, no és cap 
novetat, no li faci vergonya, s'han modernitzat i ja va bé. 

Els inspectors de turisme són els mateixos que els de la 
inspecció tecnica. Quant al tema de la famosa Comissió, es 
ver que la part privada té majoria sobre l'Administració, 
pero també és ver, com voste ha detectat, que a cap lloc no 

" diu com és l'informe, no diu si és vinculant, només faltaria 
aixÓ, que I'informe fos vinculant. Aixf sí que tendria raó 
voste, jo vull que I'informe sigui vinculant, pero hauríem de 
canviar un parell de coses, n'haurfem de posar dos de l'Ad
ministració i un de fora, si no, voste té raó, aixo seria una 
llei on l'Administració no serviria per res, no? 

Quant al que deia que rebaixa la Llei de Sancions, no 
és l'objecte d'aquesta llei, no es tracta d'ajornar el tema 
d'incendis ni cap tema legal obligat, aquests temes no són 
objecte de negociació. Jo crec que sí que ajudara al tema de 
la reducció de classes, perque evidentment el mercat amb 
bones amb bones anirA posant ordre, pero pareix bastant 
cert que aquesta llei, si trobam unes vies incentivadores 
quant a la reconversió i rehabilitació, pot ser que faci via. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

.. 
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Moltes gracies, Sr President. 

Intentaré fer una intervenció molt sint~tica. Comen~
rem per un deIs meus primers arguments: Nosaltres hem 
dit que aquesta ha arribat al Parlament com a un actuació 
amada i descontextualitzada d'altres actuacions del Govem 
de la Comunitat Autonoma i aOO ha arribat al Parlament, 
aoo ha arribat, ha arribat amada del pla d'infrastructures 
que s'anuncia a través deIs mitjans de comunicació del qual 
aquest Parlament encara no en té coneixement, ha arribat 
amada de qualsevol actuació que es pugui fer o es faci, no 
ho sabem, amb uns altres sectors fora del sector allotja
ments; ha harribat amada de la normativa urbanistica, dins 
la qual s'ha d'incardinar per for~ quaIsevol esfo~ que es 
faci dins aquesta Comunitat Autonoma de cara a una re
conversió turistica i ha ha arribat definitivament aUlada 
d'aquell projecte esperat i mai no arribat de l'instrument 
fonamental de l'Ordenació Territorial, com ho són les Di
reetrius, o de qualsevol altre tipus d'instrument de planeja
ment territorial. 

Per tant, aquesta descontextualització d'aquesta llei de 
tots aquests elements fa que, als efectes d' una cosa tan so
lemnial com un Pla de modernització de la planta hotelera, 
sigui absolutament inoperant, al manco és fora de qualsevol 
altre contexto 

Li vull replicar també en re la ció amb una novetat, una 
qtiest[ó nova que vost~ ha plantejat aquí q1,!ftÍt ha dit "aler
ta, no confonguem, qualitat no és luxe; per tant no podem 
mesurar el nivell de qualitat de la nostra oferta en relació 
amb els allotjaments pel número de estrelles". Aquesta és 
un qüestió - jo ho confés i no tene cap problema a confes
sar-ho - jo no som un expert en el tema del sector, pero és 
vost~ el que ha fet la conversió entre qualitat igual número 
d'estrelles, és la seva legislació, que hu va fer prime.r en for
ma de Decret i després va venir en aquest Parlament, que 
ens parla com a eix fonamental d'una legisla ció per moder
nitzar la planta hotelera, que en aquesta Comunitat Auto
noma no es podran fer hotels més que de quatre i cinc es
trelles amb l'objecte que hi hagi una millor qualitat, la cosa 
cosa significa que 3 estrelles és manco qualitat que 4 i 2 
manco que tres, la qual cosa, per altra banda, cau pel seu 
mateix pes, ho sabiem. Qualitat va lligada a les estrelles 
perqu~ les estrelles volen dir aixo i no una altra cosa; per 
tant, quans ens referim al nombre des estrelles feim una re
fer~ncia que tothom coneix i aecepta convencionalment 
com a correcta per decidir quina és la qualitat d'un establi
ment hotelero 

En conseqMncia, no sé a qu~ ve aquesta digressió que 
vost~ ha fet de dir no ens confonguem, aixo no té res a veu
re, l'important és que un hotel de 3 estrelles do ni els serve
is de 3 estrelles. Em pareix que l'objectiu explicitat del Go
vern d'aquesta Comunitat Autonoma és que en aquesta no 
es faein méi: hotels de 3 estrelles, que només se'n facin de 4 
i de 5, dones bé, les dades de l'any 89 resulta que són exac
tament el contrari del que es pretenia: 10.600 places a esta
bliments de 3 i de 2 estrelles i 240 a establiments dé 4 estre
lles. Perdoni, la conclusió és obvia: aquesta polltica ha fra
cassat. L'objectiu explicitat d'aquesta poUtica, aconseguir 
que només es faein hotels de 4 estelles, ha fracassat. 

Després, vull sortir al pas d'una afirmació sibil.lina que 
vost~ ha fe"!: L'Oposició ha de dir si esta disposada a donar 
suport o no a un pla de modernització. Alerta. Estam dis
posats a donar suport a un pla de modemització, pero jo li 
vull dir una cosa: donar suport a un pla de modernització 
és votar una esmena de devolució al Govem d'aquesta llei, 
perqu~ aquesta llei no és un pla de modernització, aquest 
Projecte de Llei és exactament el contrari a un pla de mo
demització, és un pla de donar un respir d'oxigen als esta
bliments obsolets durant durant cinc anys - possiblement 
més, com ja li ha dit el Dr Nadal - no perqu~ es modemit
zin, sinó simplement perqu~ es posin a l'altura de complir 
la legislació vigent, congelam una oferta turística de baixa 
qualitat durant els proxims 5 anys i, arnés, amb un proble
ma juridic molt important que derivara d'aixo i li han anun
ciat altres Portaveus: Que pass a amb un hotel que avui es 
trobi acollit en aquesta legislació, a la llei qu~ voste ens 
propasa avui, i que no compleixi una altra legislació que, 
sense aquesta llei, hauria de complir, per exemple contra 
incendis? Qu~ passa? 

Es a dir, tenim un establiment o molts d'establiments 
que s'han acollit a una moratoria per complir la llei, per 
complir la llei. Aixo és greu, jurfdicament greu i pot tenir 
repercussions en mat~ria de polftica i de poUtica economi
ca també transcendentals. 

Després, jo li volia fer una comentari a aquesta digres
sió de caracter filosofic que ens ha fet voste sobre la res
ponsabilítat social i la responsabilitat dels dirigents, de la 
classe dirigent de la nostra indústria i molt referida als esta
bliments hotelers sobre que les coses són aoo com són per
que a), la nostra societat ho vol, i b), els nos tres dirigents 
són curts de vista, els dirigents del sector turistic, més o 
manco jo he ent~ aixo i crec que tots els membres de la 
Cambra ho han ent~ aoo. . 

Jo, qu~ vol que li digui, Sr Cladera? Per aixo hi ha el 
Govem, per a aixo hi ha el Govem i per aixo, quan els me
canismes del mercat no funcionen de manera adequada per 
donar satisfacció a les demandes socials, a les necessitats 
socials, aquestes si, mirades d'una manera relativa, amb el 
seu temps i en el seu moment historic determinat, per a ai
xo hi ha el Govern: per intervenir i regular aquest mercat, 
en aixo estam d'acord, pero el que fa vost~ no és intervenir 
d'una manera decisiva, el que voste ens ha vengut a explicar 
aqui és que la seva feina és molt dificil i estam d'acord, és 
molt dificil. Es clar que és molt dificil perqu~ resulta que té 
una societat que vol defensar el seu metre cúbic d'edificabi
litat i una classe dirigent que fa créixer l'oferta sense tenir 
en compte que els interessos generals de la nostra econo
mía - i per tant de la nostra població - van en sentit contra
ri. 

Comprenc que és tremendament dificil, pero aixo, i 
permeti que li ho digui sense cap mala intenció, va amb el 
seu so u, aquesta és la seva feina, aixo és el que vost~ ha de 
fer i fins ara la seva polftica ha tengut els efectes absoluta
ment contraris als fins pretesos i des de la legitirnitat que 

.dóna, que des d'aquesta tribuna nosaltres ja li havfem 
anunciat que altres projectes de normativa que vost~ havia 
dut tendrien l'efecte contrari al pret~, deim avui: Aquest 
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Projecte de LIei ha de tornar al Govern perqu~ tendra 
exactament els efectes contraris deis que es pretenen; en 
lloc de modernitzar la planta hotelera és un Decret per fer 
perdurar l'obsolescencia d'una planta hotelera que necessi
la uns remeis que sí són un pla de modernització, perque 
que evidentment aquest Projecte de LIei ni pretén ni acon
segueix. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sr Conseller, realment l'he trobat pessimista, pessimis
ta i desmoralitzant. Quan vosté es referia a la intervenció 
del Sr Quetglas, ha demostrat un pessimisme davant la si
tuació realment preocupant. Si voste ha d'envestir la situa
ció dificil del sector turístic amb aquest pessimisme, ha 
pass aran malament. Aquesta reflexió que ens ha fet en la 
qualli ha sortit tot el subconscient, dient dues o tres vega
des que el Sr Escarré té raÓ i el Sr Escarré diu i el que té 
raó és el poble. N'Escarré, aquí hi ha havja el-subconscient .. 

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

Es carrer, el carrer. 

EL SR PRESIDENT: 

Tendra el seu tom, Sr Conseller, i Sr Nadal, vosté vagi 
exposant la seva teoría. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Realment, té una fixació i té raó. En la seva actuació, 
no n'Escarré, sinó el carrer , el carrer, no, el sector ha ten
gut raó i I'ha pressionat suJicientment perque voste no fes 
mai el que deia en eIs seus discursos poHtics i aixo s'ha re
flectit en normes que en principi són bones, com ho són els 
seus discursos. Voste ha sortit aquí i en lloc de defensar 
aquesta llei ha fel una digressió sobre el sector tur[stic, la 
situació actual, les converses que voste ha tengut a Berlín a 
la rTB, com aninl la temporada que ve - a Eivissa mala
ment, a Menorca gairebé com I'any passat - , el model turís
tic, pero voste no ha defensat el seu Projecte de LIei. 

Voste ha dit que aquest Projecte de Llei és el que pot 
dur i nosaltres li dei m que aquest Projecte de LIei és do
lent; vos te diu que la societat és dividida en cossos i que 
se'ls ha de fer cas, que s'ha de pactar amb aquests cossos ci
viIs; nosaltres deim que se'ls ha d'escoltar, pero que la res
ponsabilitat és seva i voste traspassa aquesta responsbilitat, 
no I'assumeix i no I'assumeix en tata la normativa que té 
dins la seva Conselleria. 

Vost~ pot regular tot el sector turístic amb un aplica
ció de la normativa vigent, amb una LIei de Sancions apro
vada recentment en aquest Parlament. Voste sap que amb 
una aplicació, ja no deim rigorosa, sin6 normal de les me
sures contra incendis avui hi hauria molts d'hotels tancats i 

, voste no s'ha atrevit a fer-ho perque no pot, perque el sec
tor no li ha deixa fer, perque no és polftic, perque s6n els 
seus votants, pel que sigui, pero voste sap que aquest, que 
era un cam[ recte per llevar places obsoletes, per llevar pla
ces que no es podien adaptar, vosté no I'ha volgut prendre, 
ha donat la volta i ens ha presentat un Projecte de LIei on 
esn diu: és que jo no pactaré les mesures contra incendis ni 
les sanitAries ..... , no les negociaré, pere:) on diu aixo dins el 
Projecte de LIei? No ha diu, no ha diu enlloc. Voste diu 
que no ha rebaixat la LIei de Sancions; sí que ¡'ha rebaixa
da, perque no l'aplica; sí que I'ha rcbaixada, perque amb la 
normativa actual i la LIei de Sancions molts d'aquests esla
bliments que voste diu que no es troben en condicions po
drien tenir una sanció molt greu i si no es reactualitzaven 
fins i tot podrien ser tancats i voste no les aplica perque no 
pot,perque no li ha deixen fer o, com he dit abans, perque 
no és político 

Bé, si voste diu que la denominació d'origen la faran 
només amb les inicials i que les podran posar petitetes, no 
passa res. No passa res i si aixó l'acontenta, nosaltres no in
sistirem en aquest punt, pero no digui voste que posar "ho_ 
tel modernitzat" sigui una fita positiva dins el sector hote

·ler mallorquf. 1 els nous, no són modemitzats? Com ho de
finira? ¿Seran modernitzats fins el 84 i d'aqu[ a cinc anys 
haura d'anar modificant aquesta llei per adaptar-la al 
temps, que sempre siguin els darrers cinc anys? L'haura de 
dur cada any per modificar el temps de caducitat? 

Sr Conseller, voste ens ha fet un discurs poHtic accep
table, acceptable en una gran part, pessimista, pero no ha 
defensat en absolut el Projecte de LIei; jo entenc que voste 
reconeix que es dolent de solemnitat, que no té per on aga
far-lo. Poques vegades ha vengut en aquest Parlament un 
Projecte de LIei tan poc estudiat, tan poc meditat i tan per 
sortir del paso Voste s'havia embarcat en una aventura i ha
via de sortir del pas, havia d'arribar aixo. Ja ha arribat, ara 
ens doni la culpa a nosaltres, el retirin o diguin que nosal
tres els ho hem fet retirar, ens és igual d'assumir la res pon
sabilitat. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr Jaume Cla
dera. 

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

Si, Sr President. 

Als representants del CDS i del Partit SOCIALISTA, 
dir-Ios que no hi ha cap intencionalitat d'ajornar les coses 
que en aquest moment són obligades per legislació, repe
tese, sobretot el tema contra incendis. Que no ha diu explí
citament la lIei? Si vostes han de quedar més tranquils, és 
un tema que es pot incloure en Ponencia, el tema d'incen-
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dis i qualsevol altre de compliment de la legislació vigent. 
En cap moment no pensam que puguí produir efectes con
traris, perque el que els produeix és tenir una part deis a
llotjaments turistics en la situació que els tenim i que no hi 
podem fer res, és a dir, les inspeccions que es poden fer no
més poden conduir a sancions, pero aquestes sancions no 
resoldran el problema, no hi haurA manera. 

Respecte de les suggerencias que ha fet el representant 
del Partit Socialista, seriosament, Sr President, i vull que 
consti en acta, no he menciOnat el nom de cap persona. 

EL SR PRESIDENT: 

ConstarA en acta, Sr Conseller. 

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

He dit textualment "es carrer diu, es carrer pensa" i si 
hi ha altres interpretacions no ha estat la meya voluntat, i 
quant al subconscient, sí que li falla, Sr Nadal, perque pa
reix que vos tes fan una apologia de determinades persones, 
pareix que hi ha una certa pol1tica d'apropiar-se de la sim
patia de determinad es persones. Se'l quedin. 

Defensar el Projecte de Llei? Jo he defensat el Projec
te de Llei al principi dient quins eren els objectius que ens 
duien a la seva redacció, quins eren els arg\,jPtents bAsics. El 
contengut, evidentment té una gran part de reglamentació; 
el que m'interessava deixar ben clar eren els arguments que 
ens duien a la presentació d'aquest Projecte de Llei i tom a 
repetir que nosaltres estam plenament conven~uts que amb 
les lleis en vigor no podero dur endavant la modemització 
hotelera si no presentam aquest Projecte i tom fer referen
cia a l'article 3 del Codi Civil; ' que per cert m'ha sorpres 
que el representant.del Partit Socialista, com a especialista, 
no hagi fet una referencia al que diu aquest article. 

Quant al tema del Projecte de Llei, és evident i he dit 
ben cIar que no es pactarA de cap manera, que s'ha parlat 
amb els interlocutors, s'ha negociat fins on s'ha pogut i 
s'han tengut en consideració les suggerencies que el Go
vem ha cregut que podien millorar el Projeete de llei, pero 
que en cap moment no es passarA d'aquf. 

Respecte de com es qualifiquen eIs hotels, només dir-li 
que a tots els catAlegs deIs tour operadors surten publicats 
eIs hotels que actualment fan millores amb una referencia 
que diu "hotel modemitza.t tal any", que és el que diu la 
normativa francesa; la normativa francesa no diu "hotel 
modemitzat", diu "hotel modemitzat l'any 84", l'any 85 o 
l'any que sigui, davall, de referencia. Si no li agrada, és un 
tema de ... , pero, vaja, jo cree que és una bona idea. 

Respecte al tema del pessimisme, que l'he deixat pel fi
nal, li puc assegurar que no és ver. Li puc assegurar que el 
que preocupa en aquests moments la Conselleria de Turis
me és el desgavell que hi ha amb la política de preus a la 
baixa, aixo és el que ens preocupa i ens preocupa molt, i 
creim que el sector d'alIotjaments ha de fer un esfor'í per 
reconduir aquesta situació i entenem que el tema de l'ofer-

ta i la demanda és molt delicat perque quan hi ha aquesta 
situació no es poden imposar fAcilment certes normatives 
de negociació, pero sí que s'ha de fer un gran esfor!t i li as
segur que no tenc gens de pessimisme, que seria Conseller 
quatre anys més, m.iri que li dic. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup MIXT, el Diputat Sr 
Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

GrAcies, Sr President. 

He de reconeixer que de les tres esmenes i les seves de
fenses, la del Sr Nadal és l'única, tal com l'ha defensada, 
que per a mi té unes consideracions que a l'hora de votar 
hauré de tenir en compte. No parlaré ni opinaré sobre les 
raons que han anat donant els diferents Grups quant a la 
motivació de la situació, perque cree que tampoc no és el 
tema; solament diré que efeetivament estic totalment d'a
cord amb l'exposició del Sr Conseller, igual que amb molts 
punts que ha dit el Sr Nadal. 

Per tant, cree que és veritat que aquesta llei hagués po
gut venir molt millarada i també cree que es veritat que el 
Parlament té mecanismes per millorar-la. 

GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Palau. 

EL SR P ALAU I TORRES: 

GrAcies, Sr President. 

Molt breument, perqué cree que aquest Projeete de 
Llei s'ha debatut Ampliament, solament per fixar la postura 
del nostre Grup del Partit Popular. 

Cree, en principi, que aquest projeete de modemitza
ció deIs establiments turlstics és completament necessari i 
molt important perque, com ha dit el Conseller i es reflec
teix en el mateix text, persegueix la millora qualitativa de 
les nostres instal.lacions turístiques i, per altra part, creim 
que també seria una incongruencia que"si en aquest mo
ment, precisament, l'Administració Pública estA diposada a 
fer una forta inversió quant a millo res d'infrastructura tu
rística, paral.lelament no es demanAs també un esfore; a la 
iniciativa privada per millorar igualment la qualitat. 

No entrare dins les esmenes, perque cree que s'han de
batut molt Ampliament i anunciaré el nostre vot negatiu a 
totes. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 
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Acabat el debat, procedeix sotm~tre a votació conjunta 
les tres esmenes a la totalital, perque lotes tres propugnen 
la devolució al Govern del Projecte de Llei que hem deba
tut en aquest PlenarL 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es
nlenes, es volen posar drets? GrAcies. 

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

Absleocions? 

(pausa) 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 23. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes a la 
totalitat que acabam e sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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