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NALISTA I D'ESQUERRES, amb la formulació següent: 
"Segons la Llei d'Acció Socia~ el mes d'abril del 1989 s'havia de presentar al Parlament de les Illes Balears el 
Pla Quadriennal d'Acció Social. 
A l'hivem del 1989, comemiament del passat perfode de sessions parlamentaries, el Conseller de Sanitat i Segu
retat Social Sr. Oliver i Capó, aftrmava que el presentaría durant el perfode present 
Passat un any del termini que indica la Llei d'Acció Socia~ el diputat sotasignant demana 
Quan es presentara al Parlament de les Illes Balears el Pla Quadriennal d 'Acció Social7". 
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actuacions necessanes de les forces polúiques de les Illes Balears per tal d'aconseguir la utilització de cataza en 
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2) RG.E. núm. 573/90, presentada pel Grup Parlamentari CDS, reLativa a la configura ció del Senat com a ve
ritable Cambra de representa ció territoriaL 
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2) RG.E. núm. 962/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a incompatibiLitats deIs 
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1. 1) PREGUNTA RG.E. NÚM. 1144/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIÁ SERRA I BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 

Comen~rem el debat del plenari segons l'Ordre del 
Dia que eIs ha estat repartit Comen~m pel primer punt, 
referít a preguntes. Per formular la registrada amb el nú
mero 1144/90 sobre el Pla Quadriennal d'Acció Social té la 
paraula el Diputat Sr. Sebas@Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. 

Segons la LIei d' Acció Social d'aquesta Comunitat 
Autónoma, en el mes d'abril de l'any 89 s'havia de presen
tar al Parlament de les Illes Balears el Pla Quadriennal 
d'Acció Social. L'hivern passat, -a preguntes del Diputat 
que parla, el Sr. Conseller de Sanital i Seguretal Social ens 
va dir que es presentaria duranl el present perrocte de ses
sions. Passat més d'un auy del lermini que indica la LIei 
d'Acció Social, demanam al Govern, al Conseller de Sani
tat i Seguretat Social quan es presentara el Pla Quadríen
nal d' Acci6 Social, tot entenent que ja fa més d'un any que 
s'havia d'haver presentat segons la llei. Gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat, 
Gabriel Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 

Bé, el Pla Quadriennal, que és una eina a vegades difi
cil d'arríbar a un consens pero actualment ja ha passat el 
tramit legal que preveu la LIei d'Acció Social, de l'informe 
del Consell Superior d'Acció Social, i actualment esta pen
dent que es defineixi el Consell de Govern per presentar-lo 
a aquest Parlament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, gracies, Sr. President. Si el Consell de Govern esta 
tant de lemps com han estal els secLOrs a esser consultats i, 
a més deis anys que la LIei donava, resulta que ja passa més 
d'un any, realment hem d'estar autenticament preocupats. 
El Grup Parlamentari del qual form part ha tengut una ac
titud de crítica constant i constructiva de la polltica del Go-

titud de crítica cónstant i constructiva de la política del Go
vem en totes les seves arees; ara, volem insistir que en te
mes com el d'acció social que són les arees, juntament amb 
les territoriaIs i amb les culturaIs en que més haudem d'ac
tuar amb rapidesa i urgencia, aquests retards ens pareixen 
molt preocupants i urgim un pie més que el Govern es defi
neixi d'una vegada per a sempre, que accepli les esmenes 
que han presentat tots eIs sectors, Consells Insulars i sec
tors que treballen a l'acció social i que, en definitiva, ens ho 
dugui com abans millor i si fa falta fer-ho per pedade ex
traordinari, que sigui així. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver ¡Capó): 

Gracies, Sr. President. Bé, jo crec que el retard d'un 
any en principi ja ha passat i té l'informe positiu del Con
sen Superior d'Acció Social i des que I'ha aprovat a ara no 
hi ha hagut cap Consell de Govern, vénc a dir que tampoc 
no és molt. Peró jo li voldría recordar que els Plans que ha 
d'elaborar una Administració Pública no sempre es reaUt
zen ni es poden realitzar en les dates previstes per molt dis
tintes raons, tecniques, poHtiques, económiques ... i li'n po
saré una s~rie d'exemples. El Pla Nacionru Gitano, el Pla 
Geroncologic Nacional, el Pla Nacional de Prevenció de les 
DisminucioDs, aquest darrer concret previst a la LIei 13 de 
I'any 1982 d'Integració Social del Disminurt ¡que mai no 
ha estal elaborat i és logic que els grans principis a vegades 
estiguin més estona a elaborar-se. Gnkies. 

1. 2) RG.E. NÚM. 1166/90, PRESENTADA PEL DI
PUTAT SR. JOSEP MARIA COSTA 1 SERRA, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el nombre 
1166/90 sobre el procés penal del delicte contra el patrímo
ni de les lIles Balears com és el jaciment arqueologic de 
Can Partit, té la paraula el Diputat Sr. Josep Maria Costa i 
Serra. 

EL SR. COSTA 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats, una vegada 
més, en aquest Parlament es presenta una qüestió de patri
moni Avui, el jaciment de Can Partit, dema les Salines, te
mes que necessilen accion del Govern i del Parlament d'a
questa C rnunitat AutOnoma. P r aIs qui no coneixen Can 
Partit, vull dir que és un jacimeot hi toric amb 64 sepultu
res, la importancia de les quals ve donada només pel fel 
que pertany a la necropoli del Puig deis Molins. Pero, a 
més, té una importancia molt especial perqu~ les excava
cions que s'hi han fet canvien una mica l'orientació histOri
ca sobre quins van esser els primers habitants de l'iIla d'Ei
vissa. En el maig del 1986 es va produir una destro~ per 
part deIs propietaris deIs solars i promotors d'un futur edi-
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fici que no s'ha duit a terme. Es va formular als jutjats d'Ei
vissa una denúncia per part del Dr. Jordi Fernández i de la 
Sra Rosa María de Hoyos per denunciar els fets d'un pre
sumpte delicte ecologic als jutjats. Al mateix temps, es va 
obrir un expedient administratiu que fou aturat per una 
sol.licitud feta per la mateixa part processal penal als de
nunciants. Tenint en compte que el perjudicat d'aquest de
liete ecológic és tot el poble de les Illes Balears i molt con
cretament i especialment el poble d'Eivissa, la pregunta és 
per quines raons no s'ha personat la Comunitat Autónoma 
en aquest procés per exigir les responsabilitats contra els 
qui han realizat aquest delicte. Vull dir-los que, a més, a
vui, encara tenen possibilitats de rectificar, personin-s'hi. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula la Sra. Consellera de Cultu
ra, Educació i Esports. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA (Maria 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Costa, miri, nosaltres no ens 
hem personat, en el procés perqu~ ens en sentim part inte
grant. La persona que vost~ ha anomenat, el Sr. Jordi Fer
nandez, com voste sap, precisament és la persona que ha 
formulat la denúncia i és empleat d'aquesta Comunitat i di
rector del M useu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Per dir que totes les denúncies 
que s'han fet han estat fetes a titol personal, que els den un
ciants en cap moment no han rebut cap suport ni economic 
ni moral per part d'aquesta Comunitat Autonoma ni pel 
Consell d'Eivissa i Formentera i els voldria dir que l'única 
explícació que pot tenir el fet que avui ens trobem amb una 
possibilitat que es donas un principi jurfdic del qual vost~ 
té plena coneixenc;a, que és el principi non bis in ídem amb 
el sentit que si es dóna com a cosa jutjada en un procés pe
nal, després la Comunitat Autonoma tendra greus dificul
tats per poder revisar un procés. Per tant, li puc dir que en 
aquests moments, encara que els denunciants no han esta
blert, la Comunitat ha perdut una part del patrimoni molt 
important. Pero avui les indemnitzacions que es demanen 
osci\.len entre els 100 i els 300 milions de pessetes i I'únic 
que es pot dir és que si la que n'ha de sortir beneficiada és 
aquesta Comunitat, l'únic que ha de fer és donar el suport 
moral i econOmic a aquesta gent que a titol individual esta 
fent una feina encomiable. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA DE CUL11JRA (Maria 
Antonia Munar i Riutort): 

Voste no diu tata la veritat. El Sr. Jordi H. Fernandez 
és el director del Museu Arqueologic i li recordo que el di
rector del Museu Arqueologic, carrec de confian~ i que es 
nomena per la Consellera, té en aquest moment tot el meu 
suporto No el tenia, aixo és cert, l'any 1986, perque jo enca
ra no era Consellera. Com sempre, m'acostumen a dur as
sumptes que, realment, he d'anar a cercar pels arxius de la 
meva Conselleria. Es passen la vida ancorats en el passat. 
Aquest senyor és director del Museu, ho és perqué jo he 
anomenat, per tant té tota la meva confian~ i té tot el meu 
suporto Per tant, no és cert aixo que voste diu. Nosaltres li 
donam suport totalment i, en aquest moment, l'únic que fe
im és ten ir l'expedient 385/87 a l'espera que es resolgui el 
sumari 91/87 que els senyors deIs jutjats tenen des de fa 
tants d'anys. 

1. 3) RG.E. NÚM. 1167190, PRESENTADA PEL DI
PUTAT SR JOAN FRANCESC TRIA Y, DEL GRUP 
PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar la pregunta 1167/90 sobre allotjaments 
turístics, té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc Triay i 
Llopis. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, esper 
que no em consideri ancorat en el passat també perqué trec 
aquí un tema de plena actualitat, encara que va esser apro
vat per la Conselleria de Turisme el maig del 1987. En 
aquest mes del 1987, la Conselleria de Turisme va donar 
una autorització pr~via per a 170 apartaments, 240 pIaces 
d'apartaments turfstics de 3 claus a l'entitat Construccions 
Santandreu SA, a la Cala Sant Vicen<; a Pollen~. Aquests 
apartaments estan en el seu avantprojecte, objecte de l'au
torització sobre uns terrenys que no tenen qualificaci6 ur
banística per poder esser edificats, que no estan aprovats i 
no sabem encara quin temps estara a estar aprovat el Pla 
General que pugui permetre que aquests apartaments es 
puguin construir. 

La pregunta que jo li faig és: com és possible que s'ha
gi donat una autorització turística sobre un terreny que no 
té la qualificació urbanística adequada per poder-se cons
truir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Sr. Conseller de Turis
me, Jaume Cladera. 

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

Sí, Sr. President, Sres i Srs Diputats, Sr. Triay, aqucst 
permís es va donar perque acomplia la legislació turística 
vigent que és ['única cosa que té obligació de supervisar la 
conselleria de Turisme. La Conselleria de Turisme no té 
cap obligació segons els decrets en vigor de coneixer si el 
sol és urba, és urbanitzable o té cap tipus de planejament 
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aprovat. Avui, la situació és distinta perque varem canviar 
el decret d'infrastructura que obliga que hi hagi un informe 
cIar per part de l'ajuntament de si eIs terrenys tenen quali
ficació urbanística determinada i per una altra banda, per
que els promotars varen presentar un avantprojecte visal 
pel Cal.legi d' Arquitectes que especificava que complia les 
condicions urbanfstiques. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, gracies Sr. President. El veig mal informat i com si 
volgués persistir en l'error. Entre eIs documents que varen 
esser demanats - perque voste ha tingut l'amabilitat d'en
viar-me un expedient molt complet, aixo és la primera cosa 
que he de dir, i per tant l'he pogut coneixer -, hi ha una pe
tició d'informe urbanlstic del Cal.legi d'Arquitectes, per 
tant, la Conselleria de T lrisme sabia perfectament quina és 
la situació urbanística perque aquest informe diu que, 
quant a volum, ocupació, altura, separacions i ús, aquests 
són els que estableix el Pla General de Pol1en~, aprovat 
inicialment l'any 1986. 

Qui sapiga lIegir, sabra que si diu quin any esta apro
vat inicialmenl és perquc no esta aproval definilivament i, 
a més, el projecte -o I'avantprojecte lccnic redactat per I'ar
quilecte, que, en cap moment no pode m dir que hagi faltat 
a la verila l, diu el següent "Normativa legal aplicable, en 
blanco Data d'aprovació definitiva, en blanco Classificació 
del sol..." voste sap, perque té coneixement d'aquest tema, 
que la planificació del sol és: urba, urbanitzable o no urba
nitzable.'Ido la classificació del sol, aquí, per no dir cap d'a
questes coses, diu "residencial" i aixf no diu res del que cal 
dir. 1 on diu "zonificació", diu "zonificació segons convenio. 
Efectivament, hi ha un conveni firmat per l'Ajuntament 
amb els propietaris d'aquests terrenys, pel qual es compro
meten a una serie de cessions i contraprestacions per a la 
classificació i qualificació urbanlstiques que el Pla General 
Ji donara. La prova de tOl aixo, és que l'Ajuotament de Po
llen~ fa dos anys Uargs que té aquest projeele amb la lli
cencia denegada perque no la 111 poden donar porque el 
planejament urbanístic ho impedeix. 

Per tant, jo cree que és gravíssim que la Conselleria de 
Turisme doni autoritzacions turístiques que suposen drets 
adquirits - i si no és aixf, ara m'ho digui.,perque aixo és el 
més important de tata la pregunta - drets adquirits per uns 
terrenys que qualque dia seran edificables i mentrestant te
nen aquesta autorització per construir 340 places i 170 
apartaments d'un dormitari i que, per aixo, hi compten 
dues places per apartament, qua n voste sap molt bé que 
amb la LIei actualment en vigor de I'any 1988: primer, de 
places, la meitat. 60 metres quadrats per pla~ són 170 i 
d'apartaments, una tercera part perque els apartaments 
d'un dormitori es computen com a tres places i no com a 
dues. Per tant tenim que una autorització de 170 aparta
ments, quan el Pla General s'aprovi, només tendra dret a 
56 apartaments i actualment en té 170. Per tant, expliqui'm 
co m solucionara aquest problema que, per haver donat una 

autorització sense planejament urbanístic, el dia que s'a
provi el Pla General vagin allA a reclamar aquests 170 apar
taments, aIs quals, en aquest moment, amb la legislació ac
tual, no tenen dret. Per tant, a veure com es pot corregir 
aquest error de, en el seu moment, no haver contrastat la 
documentació urbanística amb el projecte que Ji varen de
manar i, a més, no haver fet cas de la informació que el 
Col.legi d' Arquitectes, coro voste ha dit molt M, deixa molt 
clara, que és que no hi ha planejament aprovat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

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

SI, Sr. President. Li repetesc que segons el Decret d'In
frastructura, la Conselleria de Turisme no té cap obligació 
de cap tipus de ficar-se en quina classificació té el sol. Avui 
és distint perque hem fet un decret clarificant que és neces
saria la classificació del sol. En segon cas, l'autorització 
previa que dóna la Canselleria de Turisme clarifica a un 
apartat que diu que aquest perm{s no obliga a no acomplir 
eIs altres permisos de les distintes administracions. Per 
tant, en el pitjor deis casos que aquest permís estigués do
nat, l'ajuntament no dóna la llicencia d'obres i aquí no ha 
passat res. És a dir, sempre s'ha de demanar la llicencia d'o
bres i si aquesta llicencia d'obres no compleix, dones no es 
dóna per part de l'ajuntament i s'ha acabat. Per una altra 
banda, voste sap millar que jo que quan es revisa un pla i hi 
ha una aprovació inicial, encara que estiguin suspeses les 
llicencies, es poden donar lIicencies sempre i quan s'arom
pleixi el pla anterior i el pla que es propasa. Després, una 
altra cosa: que passaria si aquest pla canvias o estigués des
qualificat? Cal dir que I'edifici no esta ni comen~t. Hi hau
ria dues coses, si varien les condicions urbanístiques, l'ajun
tament no dóna el permls. Si varien les condicions de la di
mensió de solar, la Conselleria de Turisme revisa el permís 
automaticament. 

[l, 1) - MOCIÓ RGE. 1157/90, PRESENTADA PEL 
GRUP PARLAMENTARI NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, SUBSEGÜE NT A LA INTERPEL·LACIÓ 
RGE. 628t90, RELATIVA A POLmCA DEL GOVERN 
EN MATERIA DE DEFENSA DEL PATRIMONI DE 
LACAIB. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el primer punt de l'Ordre del Dia, passam al 
segon, que fa refer~neia a la mociÓ número] 157/90 presen
tada pel Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, sub egUenl a la interpel.laciÓ 628fJO relativa a 
poUtica del Govern en materia de defensa del patrimoni de 
la Comunitat Autonoma de les IlIes Balears. Per defensar 
aquesta moció, té la paraula el seu portaveu Sr. loan Fran
cesc López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 



6788 DIARI DE SESSIONS / Núm. 84 ( 16 de maig del 1990 

Sr President, Sres i Srs Diputats. Fa dues setmanes, 
tracta.vem un tema que, pel que s'ha vist ara en el coment;a
ment d'aquesta sessió, continua de rigorosa actualitat. 

Jo m'he permes en el moment de defensar aquesta mo
ció, fer un repa.s molt ra.píd, de revista de premsa, i obser
var que dia 10 de mar<; surt que un tresor roma. a sub hasta 
pot esser possiblement objecte de contraban; dia 2 de mar<; 
del 1990, que un jaciment arqueológic, la necropoli fenicia 
de Son Reíal a Can Picafort, de més de tres mil anys, esta. 
desprotegit de br~tols, gamberros i expoliadors; 28 de gener 
del 1990, les comissions de patrimoni historico-artístic, ne
cessitarien poders més grans per fer-se valer. 

La basílica de Son Bou, art paleocristia, ha estat ob
jecte de maltractaments i agressions per manca de protec
ció i de la seva proximitat a un assentament turístico En 
aquesta mateixa nota de premsa es parlava de l'ocupació de 
les coves troglodites de Ca les Coves, dels enreixats a les 
coves de Macarella i de la desprotecció en qu~ es troben 
béns etnologics, com barraques, sínies, molins de sang, mo
lins d'aigua, etc. Dia 26 de febrer del 1989 es parla d'un tas
ca de dragat en el port esportiu d'Alcúdia que destrueix 
unes restes de més de cent amfores. Dia 16 de juny del ma
teix any, Jaume Martoretl, Director General de Cultura, no 
descarta la possibilitat que CUltura compti amb una po licia 
de patrimoni que revisi les obres que s'executen a les Illes, 
com hi ha a Catalunya, diu el mateix Director General, i 
anuncia una possible ampliació de la plantilla d'inspectors 
per evitar atemptats com els de Muro. Día 8 d'abril del 
1989, una necropoli de Cala Santanyí ha estat tapada per ( .. 
.) per tal d'obrir un cami. Dia 1 d'octubre del 1988 la ne
cropoli de Campos ha estat quasi totalment expoliada 
abans d'esser investigada. Día 29 de setembre del 1988, in
dignació a tot Menorca per l'atemptat contra un monu
ment talaiotic a Torralba d'en Salord, a Alaior. Dia 15 de 
juny del 1988, Marina reuneix per primera vega da proves 
contra els expoliadors d'unes restes submarines. L'informe 
demostra que els tripulants d'un iot varen manipular un ja
ciment submarf, mentrestant, les Oficines de Turisme de
pendents de la Conselleria de Turisme repartien propagan
da de FlTUR a la qual, entre altres incitacions per venir a 
les Illes, hi figurava l'expoli de restes sub marines. Dia 8 de 
juny del 1988, amb l'arribada del bon temps, s'anuncia a la 
prernsa, comen¡;a la degradació de vuitanta restes submari
nes a Mallorca, un altre any, la vigilancia tornara a esser 
quasi nul.la per manca de mitjans i, per atracar-nos ja al co
men¡;ament d'aquesta legislatura, dia 3 de juliol del 1987, 
les notfcies parlen d'un important estrat arqueologic de les 
Salines, destruH per una excavació. 

Sr Costa, per qu~ no s'han personat en els jutjats la 
Conselleria de Cultura o el Govern de les IlIes Balears per 
exercir la denúncia d'alIo que esta succeint amb el nostre 
patrimoni? Vost~ ha fet una pregunta que ha quedat sense 
resposta i no vull remuntar-me fins al tema de Can Partit 
perqu~ ja cau dins una altra legislatura. Tanmateix, el fet 
continua i vull recordar que aquest Parlament en sessió de 
dia 20 de mar<; del 1986, aprovava entre altres resolucions, 
una moció presentada en aquell cas pel Grup SOCIALIS
TA que parlava d'un inventari del programa arqueologic 
amb refer~ncia a arqueo logia de terra i submarina de les 1-

lles Balears i instava al Govern que en el termini d'un mes 
es crells dependent de la Conselleria de Cultura un servei 
d'arqueologia sumbarina i que el Govern de la Comunitat 
Autonoma subscriguí els convenis necessaris pel control de 
la venda de peces del patrimoni arqueologic balear. 

Que ha passat amb aquests papers? Jo cree que estan 
ben banyats, cree que són absolutament mancats de contin
gut d'actuació polftica. Aleshores, ho die perque el Sr Cos
ta no s'estranyi de la resposta que ha trobat, quin és el sis
tema de funcionament quan un particular com ara aquest 
senyor que li parla, presenta una denúncia davant una si
tuació que conculca d'una manera claríssima la Llei de Pa
trimoni Historie a partir d'una troballa, una pretesa troba
lla, concretament d'un bé d'interes cultural, producte d'una 
casualitat. Article 44 de la Llei de Patrimoni. Aleshores, ja 
que la Conselleria sembla no llegeix els diaris i per tant, no 
s'assabenta del que esta succeint en el nostre entorn, un 
particular denuncia. Quina actuació troba? Primera, s'actua 
no per iniciativa propia, que quedi ciar. S'envía un escrit al 
presumpte delinqüent "encarint-Io", cit textualment la pa
raula, que es personi, que es posi en contacte amb l'inspec
tor i que dipositi les troballes. Home, que es posi en con
tacte amb I'inspector, és curiÓs. L'inspector no es posa en 
contacte amb el presumpte delinqüent, sinó que el pre
sumpte delinqüent s'ha de posar en contacte amb l'inspec
tor. 1 textualment, deia la nota RUS prec que contacteu, amb 
la m,?jor brevetat possible, amb el director del museu, per 
lal de dur a terme el diposit de les troballes". Supós que, 
per aquest sistema, no s'avan¡;anl gaire en la defensa del 
nostre patrimoni, pero, si a més arnés, sabem que hi ha ha
gut contactes del presumpte delinqüent amb algun membre 
del Govem per tal de dir libé, i qu~ faré jo si m'investigau i 
tal?", "no et preocupis, no passa res, aixo sÓn coses d'en Jo
an López Casasnovas, tranquilo. Bé, davant situacions com 
la que acab de descriure, la nostra preocupació, que no és 
d'ara, comen¡;a ja, sense interpel.lacions, ja les hem tetes, a 
fer constatacions. 

Primera constatació: vegin per on, el mes d'octubre del 
1988, es preparava un avantprojecte de pressupostos. 1 en 
aquest avantprojecte de pressupostos s'introdula una parti
da que era nova, que no havia existit abans; partida 13.109, 
és a dir, Servei de Patrimoni, 453.001, arqueologia i etnolo
gia, subconcepte 48.016, convenis de protecció, partida ini
cial: 100 pessetes. Partida classificació económica 48 que fa 
referencia a transfer~ncies de capital a famílies i institu
cions sense fi de lucre, i diu que aquests diners aniran a pa
rar a tota casta d'auxilis, ajudes, beques, donacions, etc., 
que la Comunitat Autonoma o els seus organismes ator
guin a entitats sense fi de lucre: fundacions, institucions re
ligioses, entitats benefiques o esportives i famflies destina
des a sufragar despeses corrents. Recordin la data, més o 
menys a finals d'any del 88. 

El mes de maig del 89 salta a la premsa una notfcia: la 
troballa del famós "tresaret" almohade. Amb una celentat 
digna d'aquesta causa i que voldrfem veure generalitzada a 
tot arreu de I'Administració es produeix la següent actua
ció: dia 9 de juny hi ha l'informe del Director del Museu de 
Mallorca; dia 16 de juny, l'informe d'un tecnic especialista 
que ve de Madrid, Sr Zozaya; dia 21 de juny, hi ha una pro-
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posta de modificadO de crMí! pressupostari, perqu~, cIar, 
hi havia 100 pessetes per comprar aquest "tresoret". Ales
hores es passa día 22 a l'aprovació de la modificació de ere
dit i a la vegada el mateix día se signa el conveni amb la so
cielal Arqueológica Lul.liana. Conveni que, per cen, com 
hauran vist si repassen el seu articulal, a vegades confon la 
Societal Arqueológica Lul.liana amb l'Esludi General Lu!. 
lia, cosa que no és, óbviament, pTocedenl. El pagamcnt d'a
questa quantial, 23.300.000 pessetes, es fa dia 27 de juny , 
passa tot I'estíu j día 29 de juny es pOl donar per acabada 
lOta la tramitació burocralica i el novembre del 89 té Lloc la 
compareixenc;a de la Consellera d'Educació i Cultura per 
explicar el procés que s'ha seguit amb aquesta troballa. 

Primera constatació: resta demostrada premeditació. 
Mesos abans ja hi havia una idea concreta de realitza.r con
venis de salvaguarda i protecció del patrimoni a través 
d'entitats sense fi de lucre, que sigui la Societat Arqueoló
gica Lul.liana és un tema que ara no m'ocupara més temps. 
La noticia, per tant, d'un solda - en castella sultán - d'Omar 
que espera el tresoret en el port de Palma dios el seu iot, 
esdevé al meu entendre, modestamem, fruit d'imaginació 
novel.lesca, si no d'una broma. Hi ha connivencia de I'Ad
ministració Autonómica amb frau de llei. Quina llei? La
Llei 16/1985 de 25 de juny, la Llei de Patrimoni Históric 
Espanyol, després els puc dir quins articles concretament es 
conculquen. Peró també hi ha frau a la Llei de Transmis
sions Patrimonials, i record, perque és sabut i necessari que 
se sapiga que la Camunitat Autónoma de.les Illes Balears, 
a través de la Canselleria d'Economia i Hisenda, té l'obli
gació de recaptar precisament aquestes tributacions a Hi
senda que després han d'anar a parar a l'erari público El 
conveni amb la Societat Arqueológica Lul.liana que podria 
estar molt bé si no hi hagués tota aquesta história truculen
ta, podria esser i és, de fet, una coartada per ocultar o en
terbolir la transacció compra-venda a uns misteriosO's pro
pietaris, el nom deIs quals la Cansellera es nega a clarificar. 
Es neguen a clarificar també quan es va trobar aquesta tro
baila, COm es va ter, on es va ter, qui la va fer. La negocia
ció, per tant, es va fer a través d'uns intermediaris. No pot 
al.legar ignon)ncia, el Govern de les Illes Balears, en tot 
aguest lema. E l conveni ha servil gairebé exclusivaroent per 
realilzar aquesta operació, lleva! de L'orga n.ització d'unes 
jo rnades so bre patrimoni que ens semblen també ro Il bo
n~ i perfectamenl que es facin. Peró una cosa no ha de ta
par l'altra. 

Hi ha hagut ocultació o ocultisme. Mirin, per que ho 
die, aixo? L'article 5e, apartat 7 de la Llei de Pressupostos 
d'aquesta Camunitat Autónoma fixa concretament que ta
tes les modificacions de crMit seran publicades en el But
lIetí Oficial de la Camunitat Autónoma dins el termini de 
dos mesas des de la seva autorització. Una de dues: o un 
servidor no ha tingut a l'abast tots els mitjans materials per 
poder comprovar si s'havia publicat en el BOCAIB - per 
cert, que no ha facilital la Conselle ria de Cultura la respos
la que \'a donar a una pregUJ1LR a la qual li demanavem a 
quin número de BOCAlB s' havia publ.icat la modificació i 
no ens respon - o jo no ha he sabut trobar o aquesta parti
da pressupostaria, aquesta modificació, no s'ha arribat a 
publicar mai, o almenys dins els dos mesos que jo he pogut 
analitzar. En conseqüencia, no hi ha hagut un compliment 

de la Llei de Pressupostos, no hi ha hagut la publicitat a 
que la Llei obliga. Peró, és més, la Cansellera, quan COmpa
reix davant la Comissió de Cultura del Parlament, se salta 
de la lectura el fragment més compro mes del seu discurs - i 
agra"im als serveis d'enregistrament d'aquest Parlament i als 
periodistes que varen poder obtenir fotocOpia del discurs 
de la Sra Munar que ens hagin permes aquesta feina de 
confrontar les paraules pronunciades amb les paraules real
ment escrites - i ja vaig dir a la interpel.lació anterior qui
nes eren aquestes paraules, paraules que tenc aquí escrites i 
que es refereixen, com a mínim, a una situació atípica "1'0-
ferta de venda, a dir veritat, anava vinculada a una pro posta 
tal volta atípica ja que els representants legals de la propie
tat no volien entrar en negociacions amb les autoritats de 
la Camunitat Autónoma per raons no especificades, diffcils 
de saber, encara que comprensibles, etc. etc.". 

En conseqüencia, crec que és ben hora que parlem 
ben clars. La finalitat que tenia la Canselleria de Cultura 
quan va voler salvaguardar un patrimoni d'extraordinaria 
valua, com és el "tresoret" del segle XIII, era una finalitat 
lloable, pero els mitjan que va utilitzar són absolutament 
improcedents, són incorrecles i a més a més són il.legals. 1 
com que són il.legals, peosam que la maleixa. llei presenta
va vies, soles, canals, mo lt més inlercssanlS i molt més uti
litzables i que haurien permes fer aflorar aquests ben patri
monials ocults i donar-los un tractament just, un tracta
ment que d'altra banda, no gravava el patrimoni públic de 
la maleixa manera. 

Acabaré per tam, aquesta primera intervenció, defen
sant que la moció que ara presentam, en tant que té tres as
pectes: un, l'he explicat a bastament, es tracta de dir que no 
ba estat procedem, no ha estat correcta I'actuació de la 
GonseUleria - fixin- e que no proposam que ti imposin a la 
Conselleria una multa de deu mílioos de pessetes, que és el 
que preveu la Llei perque, d'altra banda, seria la ConseIle
ria mateixa, la que se l'hauria d'aplicar i en perdrfem tots -
peró pensin també que l'actuació ha estat dignament repro
vable. 

Li recordam a aquest Govern una altra qüestió fona
mental. Les comissions de patrimoni historico-artfstic no 
lenen en aqucsLS momenlS unes compet~ncics executivcs. 
Tenen una veo impor tanl i au toritzada, peró si no són ca
paces de conjuntar l'aclUació de les Administracions públi
ques sigui via Reglament de disciplina urbanislica, cosa que 
esta en mans, primeramem, de l'AdmínistraciÓ local, perO 
també deis Consells lnsulars i en últtm terme, la Comissió 
Provincial d'Urbanisme hi té molt a dir, en tota aquesta te
miHica, com es demostra. Nosaltres pensam que, a part 
d'incrementar les mesures d'inspecció i fins i tot els pressu
pOSt . - el nos tre Grup ho ha fet via esmena pressupo lAria 
varies vegades sense exit -, ca lclria encara una altra aCluaCÍó 
que és la que proposam en el punt 2: una descentraütza.ció 
administrativa que permeli que l'Administració més próxi
ma als patrimo nis afecl3lS i als seu JUStO posse'ldors, hau
rien de coordinar-se a través dels Con. e Jls [nsulars. Per 
tant, la descentralització que fa anys que venim clamant des 
d'aquesta tribuna, avui ja és possible via Projecte de Llei o 
Proposició de Llei. Creim que és el Govern, que hauria de 
prendre iniciativa en aquest tema i aixf ho proposam, pero 

'. 
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si no es pot aconseguir via Projecte de Llei no ens quedara 
més remei que acudir a la Comissió T~ica Interinsular 
per iniciar un procés llarg i complicat que ens dugui a la 
definitiva descentralització administrativa com a millar ga
rantia del que ens hauria d'interessar a tots: la protecció 
del patrimonio 

(El Sr President s'absenta de la sala i la Sra. Vicepresi
denta primera presideix el debat.) 

LA SRA VICEPRESIDENTA PRIMERA (Maria 
Antonia Alenyar i Pujadas): 

Muchas gracias, Sr. López Casasnovas. Grupos que 
quieren intervenir? 

(Pausa) 

Sra. Consellera, en nombre del Grupo Parlamentario o 
en nombre del Gobierno? .. . Tiene la palabra la Sra Conse
llera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA (Maria 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracias, Sra Presidenta. Miri, Sr López Casasnovas, jo 
vull he d'estar, a pesar de tot el que voste m'ha dit, satisfe
ta. Satisfeta perque em va fer una interpel.lació sobre tot el 
t~ma de patrimoni, jo Ji vaig exposar un ampli programa de 
patrimoni i crec que més o menys el vaig convencer. I tinc 
la sensació que el vaig convencer perque a la moció que 
avui m'ha presentat tan sois fa tres qüestions sobre el tema 
patrimonial, una és de coordinació entre diferents comis
sions, una segona que el que pretén és una transferencia de 
competencies als Consells Insulars en aquesta ma!eria, ar
queologia i patrimoni, cosa que ja vam-discutir en 'el plena
ri de la sessió passada i una tercera que és una fixació del 
Sr López Casasnovas i de la qual parlarem més envant, que 
és el "tresoret" almohade. 

Per tant, he de pensar, amb tot aixo, que el vaig con
vencer plenament i que li vaig presentar un programa de 
patrimoni coherent, que va veure que la Conselleria de 
Cultura tenia aquest programa i que, per tant, el va satisfer. 
Li he de donar una altra bona noticia. Avui al mad, la Con
selleria de Cultura ha presentat la campanya de preservació 
del patrimonio Com voste sap, quan vaig presentar aquest 
programa, voste em va dir que n'havíem parlat molt de 
tez.nps pero que encara no s'havia donat a coneixer aquesta 
campanya. Dones avui a les onze del mati, s'ha presentat 
aquesta campanya de patrimoni. L'eslogan és "Depen de 
tu" i el que pretén és que la gent se senti solidaria, que el 
ciutada conegui quin és el seu patrimoni i que l'aprengui a 
estimar. Perque creim que tan sois amb la sensibilització 
deis ciutadans, amb el seu amor cap al nostre patrimoni po
dem aconseguir que fets com els que vos te ha llegit en 
aquests mitjans de comunicació dies passats, no tomin a 
passar. Pero pensi una cosa, eIs mitjans de comunicació es
crits no tan sois parlen, com voste ens ha volgut fer veure 
aquí, que hi hagi problemes en materia de patrimoni, que 
el dutada tengui escassa sensibilitat sobre aquesta materia, 
sinó desgraciadament, de molts altres temes. Per exemple, 

si llegeix eIs successos, quedaria segurament esgarrifat de 
les conseqüCncies. Suposo que el que hi hagi tants acci
dents, que hi hagi violacions, que hi hagi robatoris, etc., 
etc.,no deu esser també responsabilitat -esper- del Govern. 
Mirl, hi ha problemes en patrimoni, nosaltres en som con
seqüents, ens ho hem pres molt seriosament i el que desit
gem és que aixo s'aturi i hi posam tots els mitjans. 1 un deis 
mitjans, el que creiem millor, és el de preservar aquest pa
trimoni deIs mateixos ciutadans perque el coneguin millor. 

1 entrant en concret en el que vos te ens de mana avui, li 
he de dir que, pel que fa al primer apartat de la moció, ens 
demana extremar les mesures d'inspecció sobre els béns 
culturaIs i patrimonials amb una actuació - puntualitz exac
tament el que ens demana - més coordinada entre les Co
missions de Patrimoni Hhistorico-artístie i les seccions de 
la Comissió Provincial d'Urbanisme aixf com agilitar en el 
seu cas els expedients sancionadors fins a la seva conclusió. 
Del primer apartat de la moció, li he de dir: patrimoni his
torie i les seccions provincials de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, creim que la composició de totes i de cadas
cuna de les Comissions de Patrimoni Historie garanteix la 
coordinació amb I'expressat organisme dependent de la 
Conselleria d'Obres públiques. A les Comisssions de Patri
mani hi estan representats a més dels estaments polltics 
també els estaments tecnies de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports i els distints Consells Insulars. També 
els CoLlegis d'Arquiteetes, també el CoLlegi d'Aparella
dors, l' Ajuntament de Palma, a través del seu batle, que de
lega en un regidor, també un altre batle que representa tots 
els ajuntaments que estan dins el conjunt historico-artístie, 
també la Conselleria d'Obres Públiques i Ordena ció del 
Territori té un representant dins aquesta Comissió de Pa-

. trimoni. Pel que fa a la composieió de Patrimoni historie, 
precisament es crea amb aquesta idea de coordinar institu
cionalment i hi són representades totes aqueUes instancies 
de l'Administració que tenen una incidencia sobre el patri
moni historic. Vost~ coneix exaetament quines persones en 
formen parto Aixo no significa - perque ho pot significar, hi 
hagi qui hi hagi - que de tant en tant no hi pugui haver al
gun problema d'incomunicació, de falta de coneixement 
d'una dada un moment determinat, pero estan organitza
des, tant la Comissió d'Urbanisme com la de Patrimoni de 
manera que hi hagi representants que intentin que aixo no 
passi. 

Després em parla de l'agilitació deis expedients sancio
nadors. Miri, sobre l'agilitació deIs expedients sancionadors 
hem de fer present que ens referim a procediments legals, 
que no tan soIs afecten la integritat deIs béns patrimonials 
sinó també els drets deis ciutadans. Per aquest motiu, les 
tramitacions s'han de fer amb tota escrupolositat, escoltant 
les parts i també respectant els terminis marcats. Poden es
tar segurs que la inevitable lentitud d'aquests tn)mits no 
impedeix que els expedients un dia es concloguin. 

El segan apartat de la mació ens diu que el Parlament 
insti el Govern a presentar davant la Comissió Tecnica In
terinsular i en el termini d'un mes - cree que és un termini 
tatalment absurd i ridfcul - un projeete de llei de transfe
rencia de competeneies com apropies als Consells Insulars. 
Sobre aquest punt, cree que no ti he de donar massa expli-
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cacions, perqu~ va esser debatut en el passat plenari i es va 
arribar a conclusions per la majoria d'aquest Parlament. 
Nosaltres hi vArem votar i m'hi sumo avui una altra vegada. 
Sí que li vull dir que en virtut d'un instrument legal que és 
la Llei 5/1987 de Consells Ins\Jlars, nos al tres ja hem iniciat 
un prores que creiem que és positiu, que és la cessió de 
gestió ordinAria al Consell Insular d'Eivissa i Formentera 
pel que fa refer~ncia a les mat~ries de cultura, educació i 
esports. Per tant, farem el mateix, si aro ens ho demana, o 
així ho accepta, amb el Consell Insular de Menorca. 

En el tercer apartat, ens parla vost~ una vegada més de 
l'adquisició del "tresoret" almohade. Li he de dir poques 
coses sobre aquest tema, at~ que a vost~ li interessa molt 
el debat, a mi, en absolut. Estem absolutament fora de dub
ta del valor material d'aquesta troballa, estem absoluta
ment fora de dubte del valor historie, immensament major 
que l'economie, ten le m tots els informes, tant del Sr Bor
doy Rosselló com del Sr Zozoya que ens demostraven la 
necessitat de l'adquisició d'aquest tresor. Tres tresors almo
hades s'han trobat a tot Espanya i només el que estA al Mu
seu de Mallorca ha quedat a Espanya. La resta és a dife
rents museus de l'exterior. Voste no es cansa de dir que hi 
va haver una bona gestió i una gestió rapida. És la que un 
tresor d'aquest estil es mereixia. Per tant, tant la Conselle
ria de Cultura com la d'Hisenda van fer el possible per a la 
seva adquisició. No hi ha, Sr López Casasnovas, cap histo
ria turbulenta. No hi_ha cap actuació iLlegal. És molt fort, 
el que voste diu. Si hi ha actuacions il.legals voste sap quin 
camí ha de prendre i el que no ha de fer en aquest Parla
ment és fer insinuacions d'il.legalitat. Si hi ha il.legalitats a 
vost~ lí correspon demostrar-ho i no precisament aquí, sinó 
en els jutjats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la pala
bra el Sr Trías .... Perdón, Sr Trías ... 

EL SR. LÓPEZ CASASNOV AS: 

Perdó, Sra Presidenta, si em permet, i amb tot respec
te, quan voste ha demanat a la Sra Consellera si volía inter
venir com a Diputada o com a Consellera, la distinció era 
molt pertinent, perqu~ si ho feia com a Consellera, obria 
un tom incidental. En virtut del tom incidental és pel que 
li deman la paraula. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Diputado Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOV AS: 

GrAcies, Sra Presidenta. Bé, vull dir en primer lloc que 
el nivel! de contestació que m'ha donat la Sra Cansellera 
avui és molt més satisfactori del que ho havia estat l'ante
riar vegada, si bé cal dir que continuen existint una serie de 
punts irresolts, foscos, que necessitarien demostració fefa
ent. 

Diu que em va convencer. Voste em conven~, Sra 

Consellera, quan actua i quan ho fa bé i jo no estic empe
gueU de dir-ho, quan ho fa bé. Pero ha de recon~ixer que 
en el tema de defensa del patrimoni hi ha moltes mancan
ces, algunes de les quals no són imputables en absolut a 
voste, com per exemple l'actuaci6 segons l'article 7 de la 
Llei de Patrimoni, que obliga directament els ajuntaments, 
pero també és cert que hi ha unes responsabilitats subsdiA
ries molt importants i algunes gens subsidiAries, sin6 direc
tes, del Govem de les mes Balears. Aleshores, que hagin 
presentat avui una campanya de preservació del patrimo-
ni ... , crec que cal que la feliciti i li desitgi que aquesta cam
panya no doni els fruits que han donat fins ara altres cam
panyes com la mateixa de normalitzaci6 lingüística fins a 
aquest moment. "Depen de tu", de mi, d'un altre i de voste. 
De Voste, amb majúscula, Sra Consellera, que per a aixo 
ho éso Els accidents, els robatoris i les violacions de que 
parlava, és clar que no són imputables al Govern de la Co
munitat Autonoma d'una manera directa, faltaria més!Pero 
les violacions al patrimoni historico-artístic, els accidents 
provocats al patrimoni historico-artístic són competencia 
inexcusablement seva. Extremar les mesures d'inspecció, 
crec que és una cosa en la qual estarem d'acord. Arbitrem 
les mesures economiques i jurídiques pertinents. 

Quant als expedients a la q:lordinació entre Comissi6 
de Patrimoni i Comissió Provincial d'Urbanisme, li vull dir 
una cosa ben clara: casos com el de Son Bou, casos com el 
de Santanyí, casos com el d'Alcúdia, que hem assenyalat fa 
un moment, no s'haurien produH si hi hagués hagut una ac
tuació molt més ferma deIs ajuntaments amb aplicaci6 del 
reglament de disciplina urbanística, pero també de les Co
missions Provincials d'Urbanisme. Quan es va aprovar en 
aquest Parlament la Llei de protecció d'area natural de 
d'Atalis-Port de Son Bou, aquí es va dir, des d'aquesta tri
buna, que hi havia una afectació molt directa a la basHica 
paleo-cristiana de Son Bou i l'ambit de protecció no era su
ficient, pero és que encara que fos suficient a través de la 
Llei, vostes saben que s'han fet obres, que han continuat 
fent obres malgrat que no s'havia aprovat el Pla de Protec
ció Especial d'aquesta zona. 1 aixo és iLlegal, aquí calia una 
intervenció directa, no de la seva Conselleria només, voste 
ho podia denunciar, pero sobretot de la Conselleria d'O
bres Públiques i Ordenació Territorial. 

Procediments legals i expedients sancionadors. Obvia
ment s'ha de complir la Lleí de procediment administratiu i 
la tramitació ha d'esser escrupolosa pero no inevitablement 
lenta. Si els expedients estan mal formulats i es perden, 
com va succeír amb el cas de l'expedient de la Punta de 
l'Escollar, a Ciutadella, que es va iniciar el mes de febrer 
del 1987 i en aquest momenl d'avui, día 16 de maig del 
1990, que nosaltres sapiguem encara no s'ha executat, ales
hares pens que aixo és un exemple d'allo que no hauria 
d'esser una administració Agil ¡funcional. Voste diu que el 
termini d'un mes per presentar un projecte de llei és un 
termini absurd i ridfcul. Tenint les competencies en mate
ria de patrimoni, un projecte de llei d'arqueologia, de 
transferencies, vull dir, en aquesta materia, és un assumpte 
de posar-s'hi i en qilestió d'hores es pot elaborar un docu
ment de dos folis i mig que sigui el projecte de lleí. Després 
vindran els treballs tecnics de valoració de materia, d'ins
truments, de personal, que caldra transferir, pero el projec-
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te de llei depen bllsicament de la voluntarietat. 

Cessió de gestió ordinaria a Eivissa. Sí, s'ha prodult, ha 
sortit, darrerament en el BOCAlB, aixó sí que ha sortit, al
tres coses com la modificació de crMits, jo no les he troba
des. Per cert, es voste que ha de contestar, o el Govern, que 
ha de contestar a per quin motiu van incomplir la Llei a l'a
partat 7 de l'article 5 de la Llei de pressupostos en no pu
blicar aquesta modificació. A més, jo no tenc cap interes en 
aquest debat i, cIar, l'únic interes que jo tenc és de clarifi
car actuacions que consideram, a primera vista irregulars i 
tant de bo que no ho fossin, cregui'm. A vos te també li in
teressa molt clarificar i contrastar aquestes coses. La cessió 
de gestió ordinaria al Consell de Menorca no s'ha prodult, 
tampoc no s'ha produIt a Mallorca, no sé si ho han dema
nat. Pero Menorca, concretament, s( que ho ha demanat i -
s'ha debatut i fa dos mesos que vam enviar una proposta, 
que no ha rebut contestació, que nosaltres sapiguem, que 
no tengut contestació en el Registre d'Entrada del Consell 
Insular, no sé si en el Registre de Sortida de la Comunitat 
Autonoma. 

Crec que aixo són punts que, sense cap agror, haurfem 
d'analitzar per demostrar que la gestió és bona i rapida i 
aquest és el camí que s'ha d'emprendre perque és el Parla
ment, la Cambra on s'han de denunciar i s'han de controlar 
les accíons de Govern. Després, deixem que els tribunals de 
justicia facin la seva tasca quan s'ha acabat el canal polític, 
que és el que aquesta Cambra té com a propi i al qual mai" 
no hauría de renunciar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr López Casasnovas. Tiene la palabra la Sra 
Consellera de Cultura. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA (Maria 
Antonia Munar i Riutort): 

Tan soIs per puntualitzar dos o tres temes. La Llei de 
Patrimoni em responsabilitza a mi, sí, em responsabilitza a 
mi en temes de patrimoni coro responsabilitza tots els ciu
tadans i responsabilitza els ajuntamen18. Voste mateix ho 
ha dit. La Comissió Provincial d'Urbanisme en temes d'ur
banisme actua quan els ajuntaments han incomplit. En pa
trimoni, passa el mateix, tan sois he d'intervenir quan un 
ciutadA ha incomplert, quan l'ajuntament n'ha fet cas omís 
i en aquest cas el tema m'arriba a mi. Per aixo li he dit, en 
més d'una ocasió, que només hi ha una solució perque aixo 
no es produeixi, que és la mentalització del ciutadA, la seva 
capacitat d'entendre que el patrimoni és una cosa de to18 i 
s'ha de respectar i per aquí va la meya tasca. El que jo no 
puc fer és que, aquests incomplimen18 que en ocasions es 
donen, tinguin una so lució perque, com pot comprendre, jo 
desitjaria que no es produ'issin. 

Pel que fa als expedients, miri, Ji puc llegir per da
munt quina és la tramitació d'un procés sancionador i se
gons l'article 79 de la Llei de Procectiment Administratiu i 
vos te opinara, després, en acabar, si és possible que sigui 
rapid o no nipid. Miri, en principi es tracta d'una denúncia 
o ofici sol.licitant una sanci6. Després, practica d'informa-

ció reservada si es creu convenient. Providencia incoant ex
pedient sancionador i anomenant instructor i secretari. 
Després, notificació de presumptes responsables. El punt 
cinque és la practica de les proves que l'instructor trobi 
oportunes. El punt número sis confeccionar el plec de car
rees exposant els fets imputats. El número set, notificació 
del plec de carrees als interessa18, els quals disposen d'un 
termini per poder contestar. El vuit és una proposta de re
solució; el nou, una nova notificació als interessats amb un 
altre termini per poder tornar a contestar. El punt número 
deu és l'elevació de la pro posta a qui ha de prendre aques
ta resolució. El punt número onze, resoludó d'instancia 
competent tant sancionant com sobreseint. Si vos te és ca
pa~ de fer que aixo sigui molt rapid atesos tots els terrninis 
i els pun18 a haver de trametre, és una pena que no el ten
guem com a Conseller de Cultura perque segurament resol
dria els temes molt millor. Jo, la veritat és que em sento to
talment incapa~ que uns procedimen18 com aquests puguín 
esser tan n)pids com voste preveu. 

El mateix Ji podría dir de confeccionar aquest projecte 
de llei que voste creu que es pot fer amb un mes. Per ventu
ra, si tota la Conslleria de Cultura només es dedicas afer 
aquest projecte de llei, seria factible, pero tengui en comp
te que nosaltres tenim tasques de govern, tasca de respostes 
als diferen18 Grups Parlament~ris, propostes legislatíves, 
Consell de Govern, etc, etc, etc. 1 que no només tenim ma
teria de patrimoni, sinó que tenim moltes activita18, totes 

- les culturals, les educatives, les esportives, etc. 1 a més pro
curem fer les coses bé i quan hem de fer un projecte de llei, 
el primer que feim és demanar informació a les altres co
munita18 sobre aquest tema, també recabar tota la informa
ció que hí ha a nívell estatal i si pot esser, a nivell interna
cional, després fer un esborrany; una vegada tenim aquest 
esborrany, ja ha passat pel cap d'assessoria jurídica de la 
Conselleria tramtetre-ha per una altra vega da a les perso
nes que estan implicades en aquesta materia, si és materia 
de patrimoni als membres de la Comissió de Patrimani, i 
també als directars de museus, etc., etc., 1 després, és quan 
nosaltres ens atrevim a presentar un projecte de lleLPer ai
xo li he dit que em pareixia absurd aquest termini tan curt 
d'un temps. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sra. Cansellera. Por parte del Grupo 
Parlamentario de Unión Mallorquina, tiene la palabra su 
portavoz, señor Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra Presidenta, Sres i Srs Diputats. Només per dir-li al 
senyor López Casasnovas que mentre estava xerrant, he fet 
una averiguació de les coses que ha dit i és si la modificació 
de credit es va publicar l'any passat. 1 a mi, se m'ha assegu
rat per part d'un responsable important de la Canselleria -
d'Hisenda que totes les modificacions de credi18 es varen 
publicar rany passat. Respecte de la resta del debat, jo don 
per reproduldes totes les intervencions de la Cansellera i 
només dir aixo, que em pareix que és que el Sr López Ca
sasnovas no ha trobat aquesta modíficació de credit. Gra
des. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr Pascual. Por parte del grupo parlamentario 
CDS, tiene la palabra el Diputado Sr. Trías. 

EL SR. TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sra. Presidenta. La veritat és que fins i tot 
dubtavem si intervenir per fixar posidó del Grup i per 
anunciar el nostre VOL davant la moció del grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, peró després de la interven
ció de la Sra. Consellera, creim que és necessari fer-ho. 

Deia que dubtavem si intervenir perque els tres punts 
de la moció, fonamentalment els dos primers, realment in
cideixen en qüestions que varen tractar ja el dia que varen 
debatre la interpel.lació. Nosaltres varem parlar de la nos
tra preocupació per distintes actuacions de la Comissió del 
Patrimoni, varem dir també que creiem que una descentra
lització i una transferencia de competencies del Consell In
sular podria millorar la gestió i la protecció del nostre pa
trimoni i en realitat aquestes mocions, aquesL~ punts de la 
moció, no fan més que incidir en els plantejaments que va
rem fer en aquell moment. Per tant, aixo ja suposa que el 
nostre vot sera favorable a la moció en el seu conjunto 

Quant al punt tercer, que sembla - i ja ho va pareixer 
el dia de la interpel.lació - que és el cavall de batalla d'a
quests dos dies de debat en relació a aquest mateix tema, 
bé, la -Sra Consellera ha acabat la seva intervenció convi
dant el Sr López Casasnovas que si havia detectat qualque 
il.legalitat, que acudís als tribunals. Bé, és evident que el Sr 
López Casasnovas i qualsevol ciutada té aquest dret a acu
dir als tribunals davant el fet de detectar una irregularitat, 
una il.legalitat diria jo. Peró aquí la modó no en parla, 
d'aixo. Realment diu que estima que el procediment no ha 
estat correcte. És a dir, nosaltres, des del nostre Grup, tam
bé hem manifestat que no hem vist ciar, és a dir, per a no
saltres no s'ha clarificat en cap moment aquesta actuació de 
la Conselleria. Vénc a dir, no jutjam ni entram a prejutjar 
si hi ha hagut o no hi ha hagut il.legalitats. Nosaltres hem 
de su posar, evidentment que, des d'una instítució, des d'u
na entitat oficial, des de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Esports, no es cometen il.legalitats, és evident. Aquei
xa presumpció vagi per endavant. Pero, que no ha estat ciar 
el procediment, és evident que no ha estat ciar. 

És més. Jo em voldria remetre també a uns articles que 
han aparegut també damunt la premsa relacionats amb el 
tema de la compra del "tresoret" almohade, francament, 
crec que hi ha un artícle que és bo del tot, publicat día 2 de 
mar<; en el diari Última Hora, del Sr Josep Melia, advocat 
en exercici en aquesta capital. Les manifestacions que fa, 
per una part donant l'enhorabona a la Conselleria per ha
ver actuat amb aqueixa prestesa, amb aqueixa rapidesa i 
amb aqueixa sensació d'obscurantisme i també felicitant el 
Sr López Casasnovas per la seva preocupació, perque real
ment és una preocupa ció important, la que ha manifestat el 
Sr López Casasnovas, és el que realment ens ha donat peu i 
quasi quasi la idea de refor~r encara més la nostra posició 
quant a aquest punt de la moció. 

Alla on una persona tan relacionada dins aquest món 
de l'advocacia, de la intervenció dins operacions impor
tants, un borne coneixedor del nostre patrimoni cultural i 
historico-artístic fa aqueixes asseveracions, la veritat és que 
crec que no fan cap favor a la Conselleria de Cultura, Edu
cació i Esports perque francament, si un ciutada, segons di
uen aquí, que té uns béns, uns fons culturals, no s'atreveix a 
posar-los a disposició de les institucions públiques per por 
de les pressions fiscaIs, etc., etc., o que el seu nom surti a 
reUuir, la verítat és que eIs procediments podran esser tan 
rapids com pretengui la Conselleria, pero evidentment, no 
són clars ni són encoratjadors, coses que ha d'esser una po
lítica clara de protecció del patrimoni. Per tant, nosaltres 
creim que aquests punts haurien de sortir endavant; s'hau
rien d'aprovar aquestes mocions i el nostre vot favorable 
esta decidit per a tates tres. 

No volia tampoc deixar de fer una referencia a una 
qüestió que ens ha cridat l'atenció. La senyora Consellera 
ha manifestat que avui al mad a les onze havia presentat 
una campanya, no sé com l'ha titulada ... cree que "Dep~n de 
tu", de protecció del patrimonio No deixa d'esser curiós que 
avui al matí, a les dotze, una hora després que s'hagi fet 
aquesta presentació, reunida la Comissió de Cultura en 
aquesta mateixa Cambra o, millor dit, a dalt, a la sala de co
missions, ni se'ns hagi parlat d'aquesta qüestió, i estavem 
tractant temes de patrimoni, estavem tractant temes de 
protecció del nostre patrimoni. I fins i tot hi ha hagut una 
incidencia i amb certa ironia la Sra ·Consellera ens ha co
mentat si creiem que encara havia de fer més publicitat.I 
des de la Comissió se li ha contestat que publicitat en els 
periOdics no, que publicitat no volia dir sortir només da
munt la premsa, que volía dir fins i tot informar els Dipu
tats d'aqueixa Cambra. Per tant, Sra Consellera, aquest 
"Dep~n de tu", realment ... informar i donar publicitat a 
aquestes qüestions, efectivament depenia de vost~. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sr. Trias. La Sra Consellera de Cultura tiene 
la palabra. 

LA SRA CONSELLERA DE CULTURA (Maria 
Antonia Munar i Riutort): 

Gnlcies. No pensava intervenir a donar resposta al se
nyor Trias, perque m'ha dit avui el mateix que em va dir 
l'altre dia quan es va tractar la interpel.lació sobre el tema 
de patrimoni. Sí, dir-li que avui jo presentava aquesta Co- . 
missió, que de tots i cadascun deis actes de govern no vine a . 
donar compte al Parlament i que avui compareixia per par
lar de 1 % cultural, que no tenia res a veure amb una cam
panya de preservació del patrimoni. Per tant, com que sóc 
coherent amb les explicacions, i si em citen al Parlament 
per parlar de l'interes de 1 % cultural, no els parlo d'una 
campanya que he presentat al matL 

EL SR. PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr Damia Pons. 
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EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 

Sr. President, senyores i senyors Diputats. Darrera
ment, el tema de protecció del patrimoni esta molt de mo
da en aquest Parlament. 1 quan una cosa esta de moda en 
aquest Parlament és realment preocupant, vol dir que la si
tuació no sol esser positiva. Quan parlam d'Ordenació del 
Territori, és perqu~ falta, o quan parlam d'un espai natural 
és perqu~ sol estar en perill. 

En el cas del patrimoni historie, no he de reiterar les 
intervencions que vaig tenir l'altre dia on vaig manifestar 
que és moIt difícil, des d'un Executiu que té les compet~n
cies en ordenació territorial, que són les fonamentals en 
aquesta Comunitat Autonoma, conjugar una política d'or
denació territorial, expansionista, que no mira el preu que 
paga el patrimoni per aquest expansionisme urbanístie 
molt descontrolat i al mateix temps intentar practicar una 
polftica de protecció del patrimoni realment seriosa. Per 
tant, creim que des de l'oposició ( ... ) del 87 quan va dema
nar la confian¡;a d'aquesta Cambra i la va obtenir, no per 
discurs, sinó per aItres faetors, veuran com la cultura ocupa 
un Iloc absolutament marginal. 

Per tant, agralm al Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES que, en una Unia, en aquest cas sí 
que som companys de viatge i amb molt de gust senyor Ló
pez Casasnovas, estam treballant perqu~ el patrimoni es 
protegesqui i, en conseqü~ncia, el punt primer té el nostre 
pIe suporto Per qu~? Perqu~ creim que és necessari- refor¡;ar 
les mesures de caire proteccionista i no només refor¡;ar la 
lietra sinó refor¡;ar el compliment de les normatives que és 
aquí aIla on es falla més. Perqu~ aquest volum bastant grui
xat de legislació de patrimoni historie indica que de decrets 
i lleis sobre patrimoni historie, aut0Il:0mie, central, etc. n'hi 
ha per donar i per vendre. Pero també, qua n analitzam el 
resultat d'aquest compliment, veim que hi ha molta lletra, 
pero poca aplicació, poca materialització de tota aquesta 
paperassa legal, protectora del patrimoni. Per tant, el punt 
primer té el nostre pIe suporto 

Segon aspecte. Transfer~ncies competencials als Con
seIls Insulars. Jo estic d'acord que fer una llei amb un mes 
és dificil, pero no exactament per la raó que ha dit la Sra 
Consellera, sin6 perque dins el món de la cultura, arxius, 
biblioteques, patrimoni, falten unes lleis marc de tipus inte
rinsular, que servesquin de marc, d'estructura, perqu~ en el 
moment que vulguem materialitzar la transferencia als 
Co.nsells Insulars sapiguem que és el que es transfereix i 
quíns elements de tipus reglamentari, normatiu, etc, que
den en mans de la Comunitat Autonoma. Aquesta llei marc 
hauria d'esser previa i després, hi hauria d'haver, pero, una 
política aut~ntica de transferencies, pero és que aquí, ni 
constru'im el mare ni materialitzam cap tipus de compet~n
cia. Estam completament estancats, amb un desenvolupa
ment estatutari, cosa que podem fer, l'article 39 de I'Esta
tut ha caminat molt poe mentre ens dedicam a pegar els ja 
rituals gemecs competencials, de cara a l'Administració 
Central. 

Finalmenl, el tema del "tresoret" almohade. AqUÍ, ja hi 
ha hagut tantes refer~ncies legals, tant element de tipus in-

triga i ocultisme que, francament, un, mirant les coses una 
mica d'enfora, sembla que necessitarfem algun Perry Ma
son per aclarir la part legal, que vengués el Sr Hitehcock 
per acabar d'aclarir la intriga i a veure si trobam no l'illa 
d'or, que ja hi som, sin6 l'illa del tresor, perqu~ realment, 
el tema del tresoret ja arriba a esser una mica pintoresco 

És correcte el sistema? Es pot aplicar el principi de 
Kant, que una cosa és bona quan es pot fer principi univer
sal? Evidentment, no, perqu~ la Llei de Patrimoni Historie 
Espanyol, Llei 16/1985 deixa bastant clarificat el tema de 
les trobaIles casuals - si és que ha va esser, i no va esser 
fruit d'una excavaci6 absolutament improcedent - i també a 
l'artiele 44 estableix els mecanismes com aquestes troballes 
- suposem que ha fossin - han d'ésser degudament deposi
tades i els drets que tenen a percebre unes quantiats deter
minades, concretament la meitat en metal.lie del valor de la 
tasació legal que s'atribuesqui a aquest objecte. Per tant, el 
procediment que s'hja seguit no és realment, creim, el que 
es pugui generalitzar com a política d'adquisició patrimo
nial. 

Pero també tenim molt clara una cosa. Per qu~ hi va 
haver aquestes urg~ncies i per qu~ persones que no hi te
nien res a guanyar economicament darrera aquesta opera
ció varen jugar, i ens hem informat en aquest sentit, el seu 
prestigi? Perqu~ un director d'un museu no es presta facil
ment a aquestes operacions, un president d'una Societat 
Arqueologica Lul.liana més que ja és una institució cente
naria, crec, de defensa del patrimoni tampoc no es presta a 
una operació t~rbola de cara a un element de tipus patri
monial tan important coro el "tresaret" almohade. Per qu~ 
es va fer? És evident. Perqu~ hi havia un perill que aquest 
element patrimonial únie de l'~poca almohade a Mallorca, 
desaparegués d'aquesta illa - deixarem anar aixo de la lle
genda de la barqueta o del vaiXell amb un solda no sabem si 
otoma o si arab, crec que més aviat seria de la part deIs 
emirats del Golf, perqu~ els otomans avui en dia no van 
molt llargs de diners - ... Cree, per tant, que després d'a
questa intervenci6 de les persones que es varen prestar a 
aquesta operació és perque hi havia un element real de pe
rill de p~rdua irremeiable d'una part del patrimoni historie 
per part de les Illes Balears, per part de tots nosaltres. Per 
tant, crec que el tema del "tresoret" almohade és una histo
ria que té un final diguem-ne felic;, no s'ha perdut un ele
ment patrimonial pero el camí que s'ha recorregut no és un 
cam! que es pugui recomanar que es tomi a recórrer. Com 
a excepció, es pot admetre, donat el perill, una tolerancia 
en aquest aspecte perqu~ si no, el final de la historia hauría 
pogut esser bastant més negatiu i llavors ens en lamentar!
em tots. Ningú, curiosament, no ha estat capac; de plantejar 
una alternativa perqu~ sabem la facilitat amb qu~ un ele
ment d'aquest tipus es pot perdre de forma irremeiable, es 
pot fer senzillament desapar~ixer de les Illes Balears, at~ 
que és una cosa de molt de valor i poc volum, i aleshores 
c.onventir-se en un element irrecuperable per al nostre pa
trimoni. En definitiva, recordant la historia, quan es va fer 
la troballa famosa deis Caps de Bou de Costitx també es va
ren haver de fer bastants passes, curiosament també les va 
fer el responsable de la Societat Arqueologica Lul.liana, el 
Sr Bartomeu Feml, i fins i tOl Antonio Cánovas del Casti-
1\0, que era, en aquel\ moment, el cap del Govern va inter-
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venir per donar una solució que evitru; la sortida d'aquests 
Caps de Bou de Costitx i altres elements que es trobaren a 
Can Gallet, a la finca de Son Corró, en el municipi de Cos
titx, sortissin també fora de les fronteres de I'Estat espa
nyol. 

Per tant, en aquesta materia, nosaltres ens abstendrem 
perque creim que efectivament no és un camí recomanable, 
no es pot repetir, pero creim que hi ha hagut unes persones 
que s'han jugat el prestigi professional sense tenir res a 
guanyar, sabent que entraven en una materia delicada i se
ria posar-los en una situació molt dificil afirmar des del 
Parlament que s'ha conculcat una legislació vigent. Evi
dentment, no s'ha actuat d'una forma totalment correcta, 
pero creim que la finalitat i el resultat han estat en aquest 
cas, positius. Per aixo, en el tercer punt, ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr Pons. Por parte del Grupo Parla
mentario Popular tiene la palabra el Diputado Manuel Ja
én. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 

Gracias, señora Presidenta. Intervendré desde el esca
fio para fijar la posición de nuestro Grupo respecto a la 
moción que estamos debatiendo. 

Iniciaba su intervención el portavoz, Sr López Casas
novas, haciéndonos un resumen de hemeroteca y llegaba a 
la conclusión de que los acuerdos del Pleno del Parlamento 
eran sistemáticamente incumplidos por el Gobierno, di
ciendo que eran papers ben banyats. Continuaba con una 
serie de acus.aciones en principio de conculcar de manera 
clarísima y sistemática la Ley de Patrimonio Histórico, el 
articulo 44, continuaba diciendo que había habido fraude 
de ley, afiadía que el impuesto de transmisiones patrimo
niales y actos jurídicos documentados, facultad que tiene el 
Gobierno en competencia atribuida, también se había in
cumplido, que había habido ocultaciÓn de datos, falta de 
publicidad, cuestiÓn que ha contestado el portavoz de Unió 
Mallorquina y también incumplimiento de Ley de Presu
puestos. 

Por si eso fuera poco, el Sr López Casasnovas desliza 
desde la tribuna que el Gobierno prácticamente está en 
connivencia con esos presuntos delincuentes que intentan 
ponerse la ley por montera. Bueno, yo creo que todas estas 
acusaciones son demasiado fuertes para decirlas con tan 
pocos argumentos. Nosotros, desde luego, no estamos, co
mo él ha llegado a afirmar, por esa especie de maquiavelis
mo, de que el fin justifica los medios, porque pensamos que 
evidentemente no todos los medios sirven para cumplir el 
fin que a veces uno se propone. Estamos también, por su
puesto, por el cumplimiento del principio de legalidad, 
principio máximo en todo estado de derecho y que exige un 
cumplimiento respetuoso con la normativa vigente y desde 
luego estamos también por esa descentralización adminis
trativa que aquí es criticada continuamente pero a favor de 
la cual el Gobierno se ha pronunciado en repetidas ocasio
nes. y no se ha pronunciado de palabra, sino de hecho, y 

en el debate de la semana pasada y en las intenciones del 
Gobierno en otras cuestiones que se han puesto de mani
fiesto en encomiendas de gestión y en la próxima transfe
rencia en materia de urbanismo a los Consells Insulares. 
Pues yo creo que es bien evidente y huelga cualquier co
mentario al respecto. Concluía la intervención práctica
mente con una especie de comisión de delitos, y la Conse
llera aquí le ha contestado de la manera que tenía que con
testarle, porque usted sabe que cualquier persona que ten
ga conocimiento de la comisión de un delito tiene que po
nerlo en conocimiento de la autoridad jurisdiccional com
petente. Por tanto, huelga también afiadir algo aquf. 

A los tres apartados de la moción nosotros vamos a 
votar en contra. El primer apartado también ha sido expli
citado por la representante del Gobierno en cuanto a los 
expedientes que son evidentemente largos y que todos tie
nen conclusión, unos la tienen antes y otros después, con 
una resolución que incluso puede ser recurrida vía conten
cioso-administrativa. En segundo lugar, pensamos que hay 
otro mecanismo dentro de la propia ComisiÓn Técnica In
terinsular para abordar este punto como así se pone de ma
nifiesto en el tema de urbanismo que antes comentaba. Y, 
en tercer lugar, desde luego, también votaremos en contra 
del apartado último porque nosotros pensamos que no se 
conculca la legislación vigente. 

Eso es todo, Sra Presidenta. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr. Jaén. Por parte del Grupo Parla
mentario proponente de la moción tiene la palabra el Di
putado López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOV AS: 

Gnlcies, Sra. President. En primer 110c, agrair el suport 
que ha manifestat el portaveu del CDS, sensible a les argu
mentacions que aquí s'han donat i a les explicacions. 

Entraré directament a les contradiccions que s'han 
produ'it. Unió Mallorquina diu ¡afirma taxativament que 
tates les modificacions de crMit s'han publicat, i Ji consta. 
Jo cree que aixo és de llei. Tates s'han de publicar en el ter
mini de dos mesas, com diu l'article 5, ja ha he dit abans. 
Pero quan nosaltres demanavem a la Conselleria de Cultu
ra que ens digués quan es publica al BOCAlB, pregunta 
amb registre d'entrada 663/90, hi ha el silenci per resposta. 
La nostra forma d'analitzar un a un els BOCAlBS no ens 
ha permes arribar a trabar aquesta modificaciÓ. Hern de su
posar que s'ha produ'it perque si no, s'hauria de publicar fo
ra de temps pero s'hauria de publicar, perque la llei ha diu, 
i si no s'hauria incomplert. 

Pero no és aquest el tema, Sr. Pascual, cregui'm. El 
problema no és que s'hagi publicat o no la modificaciÓ de 
crMil, que aixo aniria en funció del caracter ocult o no, ter
bolo no de l'operació. El problema és que avui, aqu[, i ara, 
en que s'acaba la via política per analitzar el problema, no 
sabem encara quan es va trobar aquest "tresoret", on es va 
trobar, qui el va trobar. Perque com el va trobar sembla 
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que sí que ho sabem: per casualitat. 

L'article 38 de la LIei de Patrimoni diu: "Quien tratare 
de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido 
en el inventario general a que se refiere el artículo 26, de
berá notificarlo a los organismos mencionados y declarar el 
precio y condiciones en que se proponga realizar la enaje
nación. Los subastadores deberán notificar igualmente y 
con suficiente antelación las subastas públicas en que se 
pretenda enajenar cualquier bien integrante del patrimonio 
histórico espafiol". Primera pregunta: estava o no estava in
clos aquest bé patrimonial valorat en 48 milions de pesse
tes pels tecnics en el famós cataleg o inventari general? 
Sembla que no. No. Segona pregunta: aquesta troballa va 
esser objecte d'una actuació per excavació. En aquest cas 
no hi hauria indemnització possible. Indemnització, en 
quaIsevol cas, al propietari del lloc on es va trobar i prou 
isi l'excavació era oficial. Si era iLlegal, obviament el que hi 
havia d'haver és tot el pes de la llei. Segona qüestió: es va 
trobar abans del 1985? Si es va trobar abans del 1985, dis
posaven els propietaris d'un any per acollir-se a ¡'amnistia 
fiscal, segons la Diposició Transitoria que marca la llei. I 
no ho van fer, per tant, s'han conculcat les lleis, s'han in
complert les lleis, si és que estam actuant dins aquest supo
sit. 

Pero és que no ho sabem, dins quin suposit estam ac
tuanl. L'ocultisme i la terbolesa d'aquesta situació arriben 
al punt que avui ens n'anirem d'aquesta Cambra sense- ha-
ver aconseguit saber definitivament qui, com, quan, on es 
va trobar un bé patrimonial i en conseqüencia si es va in
complir l'impost de transmissió patrimonial que corres po
nia a la Conselleria d'Economia i Hisenda cobrar, si es va 
incomplir l'article 44 de la LIei, no ho sabrem, i és molt 
trist que tot el debat d'avui, deis dies anteriors i tot el que 
ha succeH no hagi servit absolutament per a res, per clarifi
car aquestes qüestions. La impressió de terbol, de manca de 
correcció en el procediment... no podem dir "il.legalitat" 
perque no ho sabem, pero la incorrecció és palesa. Queda, 
al nostre entendre, més que demostrada i agralm als grups 
que li donin suporto 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la moció 
que n'ha estat objecte. Aquesta Presidencia demana als 
seus portaveus, comen<?lnt pel del Grup proposant si volen 
que es votin conjuntament o separadament els tres punts 
de que consta ... Separadament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del punt primer 
de la moció que acabam de sotmetre a debat, es volen po
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; VOLS en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queda, ido, empatada la votació 

que acabam de concloure. 

Passam, de nou, a votació. Sres i Srs Diputats que en 
votin a favor, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats que en votin en contra, es volen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 29; voLS en contra, 
29; no hi ha abstencions. Queda empatada de bell nou. 

Conforme a l'establert a l'article 90 del Reglament, 
que diu que "si s'esdevenia empat en alguna votació, se'n 
realitzara una segona - feta aquí - i, si l'empat persistia, se 
suspendra la votació durant el termini que la Presidencia 
estimi raonable", aquesta Presidencia estima raonable ja el 
temps que ha passat per sotmetre a votació per tercera ve
gada. 

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

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

Abstencions? 

Resultat 4e la votació: vots a favor, 30; vots en contra, 
28, no hi ha abstencions. Queda, ida, aprovada la primera 
part d'aquesta moció. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 28; vOLS en contra, 
29; abstencions, 1. Queda, ido, rebutjat el punt segon que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam al punt tercer. Sres i Srs Diputats que en votin 
a favor, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: voLS a favor, 9; voLS en contra, 
30; abstencions, 19. Queda, ido, rebutjat el punt tercer que 
acabam de sotmetre a votació. 

III. 1.2).-PROPOSICIONS NO DE LLEI REG. NÚM. 
465/90 PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A AC
TUACIONS NECESSÁRIES DE LES FORCES POLÍTI
QUES DE LES ILLES BALEARS PER TAL D'ACON
SEGUIR LA UTILITZACIÓ DEL CATALÁ AL SENAT 
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I REG. NÚM. 573/90, PRESENTADA PEL GRUP PAR
LAMENTARI CDS RELATIVA A LA CONFIGURA
eIO DEL SENAT COM A VERITABLE CAMBRA DE 
REPRESENTACIÓ TERRITORIAL. 

Passam a debatre la Proposició no de Llei, registrada 
amb el número 465/90, del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, sobre actuacions necessaries de 
les torces polftiques de les Illes Balears, per tal d'aconsegu
ir la utilització del catala al Senat. 1 havent-hi també la 
Proposició no de LIei núm. 573/90 del Grup Parlamentari 
CDS sobre la configuració del Senat com a veritable Cam
bra de representació territorial, aquesta Presid~ncia eOlén 
que es pot fer conjuntament el debal, I'article 165, punl si
se, que diu que "el President de la Cambra podra acumular, 
a efeetes de debat, les proposicions no de llei relatives a un 
mateix tema o a temes connexos entre si", 

Per defensar, ido, la Proposició no de Llei 573/90, del 
Grup Parlamentari eDS té la paraula el Portaveu, Sr. Qu
etglas, 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr. President, Sres i Srs Diputats, Cree 
que el debat que encetam amb aquestes proposicions no de 
Ilei i que esperam que mereixin l'anuencia i el suport de 
tots els Grups de la Cambra són de molta actualitat, estan 
en els mitjans de comunicació. La configur::lció del Senat 
corri a Cambra de representació territorial és una qüestió 
viva, que ha estat recentment tractada aquí, a les Illes Bale
ars, a la reunió de presidents de parlaments de les comuni
tats autonomes i que fa referencia a una qüestió fonamen
tal, a una qüestió molt important per acabar d'estructurar 
el que és el nostre Estat de les autonomies, que en cons
trucció constant dibuixa la nostra Constitució. 

La nostra Constitució, és ben segur per part de tots, 
configura un sistema parlamentari bicameral, un bicamera
lisme que historicament neix amb una vocació distinta a la 
que actualment hi ha configurada en els distints regims ju
rfdics, a les distintes constitucions, ja que amb caracter ge
neral la segona Cambra, la Cambra alta neix amb vocació 
conservadora, neix amb una vocació de contrarestar a110 
que podrien esser excessos reivindicatius de les cambres de 
representació purament popular, de les cambres de repre
sentants. Pero aquesta vocació, amb la qual varen néixer, 
per frenar determinades presumpcions d'excessos de les 
cambres baixes, ha trobat dins les configuracions deIs estats 
moderns un sentit completament distint pero molt impor
tan1. Tant a la República Federal Alemanya, com a Aus
tria, a Belgica, Italia, per parlar de paisos del nostre entorn, 
com a pa'isos fortament federalitzats quant a la seva estruc
tura de poder, com puguin esser palsos de més enlla de 
l' Atlantíc, en concret Canada o els Estats Units, el senat ha 
adquirit un perfil absolutament rigorós i ciar com a Cam
bra de representació territorial. 

Aixo vol dir que el sistema de representació no només 
té en compte la representació de les persones, deIs ciuta
dans presos individualment sinó del conjunt de personali
tats, de nacionalitats, de regions, de nacions, si voleu, que 

configuren un Estat amb una pluralitat. Un conjunt que té 
necessariament una expressió territorial que l'Estat recull, 
configura, i articula d'una manera explicita. 

La Constitució espanyola, nascuda molt moderna
ment, I'any 1978, dóna al senat una vocació explicita de 
Cambra de representació territorial. Pero la realitat esta, 
avui encara, bastant enfora del que és una vertadera Cam
bra de representació territorial, entre la proclama constitu
cional que diu "el senat és la Cambra de representació ter
ritorial" i allo que el reglament del senat configura i a110 
que les distintes lleis organiques que han anat desenvolu
pant la Constitució en aquest extrem configuren hi existeix 
un evident divorci. 

La realitat fa que el senat sigui una Cambra de segona 
lectura, una Cambra de reflexió, on evidentment, hi ha uns 
mecanismes de representació per part de les comunitats au
tOnomes que accenluen lleugerament el cankter territorial 
de la representació a la Cambra a lta, pero no té la decidida 
vocació de Cambra de representadó territorial que es rei
vindica des de pnlcticament totes les instAncies en aquests 
moments poUtics, 

Hi ha dos camins per aconseguir que aquesta vocació 
de territorialitzar la Cambra alta s'aconsegueixi. El primer 
és el de la reforma constitucional. És un camí lkit, és possi
ble, pero en aquests moments no només el grup del CDS, 
no només el partit poUtic que en aquesl moment represen,t, 
sinó jo diria que una quantitat de Corees polftiques que re
presenten una majoria absolutament important de l'electo
rat no estam, ara com ara, per raons d'oportunitat, per la 
reforma constitucional. Obrir la reforma constitucional sig
nificaria reencetar un debat quan l'edifici, l'entramat cons
titucional no est~ acabat i posaría probablement una altra 
vegada sobre la taula debats sobre qüestions que l'equilibri, 
el dificil equilibri aconseguit a la Constitució, no aconse
llen en aquests moments de revisar, D'altra banda, la revi
sió constitucional seria dificilment defensable si se cenyís 
exclusivament a la revisió de l'article corresponent a la 
Cambra de representació territorial en el senat i no tendria 
excessiu sentit encetar una revisió constitucional només per 
a aixo. 

Per tant, el nostre Grup Parlamentari ja en eIs distints 
debats sobre l'estat de les autonomies que ha tengut lloc a 
la Cambra alta al llarg d'aquests darrers anys i que ja ha 
constituH una tradició parlamentaria de la mateixa manera 
que a la Cambra baixa es desenvolupa el debat sobre l'esta,t 
de la nació, hem estat defensant la possibilitat d'incidir dins 
una reforma en profunditat del reglament del senat, refor
ma que possibilitas accentuar i fer d'una manera clara ine
quívoca i decisiva el senat com a expressió deIs distints ter
ritoris de les nacionalitats i regions que configuren l'Espa
nya autonomica, l'Espanya autonomista de la Constitució 
del 1978, 

És dificil, pero possible introduir reformes dins el re
glament del senat que dinamitlin, que donin aquest ele
ment. El nostre Grup Parlamentari, la veritat és que en va 
proposar una serie, algunes, jo diria que les més impor
tants, han estat positivament acollides per la resta de forces 
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poHtiques, ens alegram moltíssim d'aquesta circumstancia, 
en concret d'una innovació important que seria constituir 
la Comissió de les Autonomies en el senat, una comissiÓ en 
la qual hi hauría no només la representaciÓ d'aquells sena
dors amb representaciÓ deis parlaments autonomics sinÓ 
també una representa ció arganica, encara que logicament 
sense vot en les decisions legislatives, una representació or
ganica deis governs de les comunitats autonomes. 

Aquest tipus d'innovació aixf com atargar al senat la 
capacitat d'establir la primera lectura d'aquelles lleis que 
tenguin una especial vocació territorial o deIs aspectes ter
ritorials de la distinta legislació de I'Estat, aixf com tenir 
determinades iniciatives en relació a revisions d'expressions 
territorials, de la llei de pressupostos i d'altres, poden fer 
del senat no només una Cambra que accentul la represen
tació territorial de les comunitats autonomes, sinó també 
un fOrum de trobada, d'encontre, on les comunitats auto
nomes puguin expressar-se organicament i es constitueixin 
en un interlocutor valid, que s'expressi d'una manera explí
cita i organitzada davant l'Estat no només en matcries de 
reivindicaciÓ sinó en tant que les comunitats autonomes 
han de desenvolupar un paper molt important dins el des
envolupament de l'entramat constitucional. 

Nosaltres proposam un text que, igual que el proposa 
el Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES és un text 
practicament copiat - dic practícament, perque no en la se
va literalitat - d'una resolució adoptada pel Parlament de 
'Catalunya sobre la qüestió. Nosaltres demanam en primer 
lloc, dones, que es reculli la necessitat de defensar la plura
litat cultural i lingü(stica, que és d'altra banda un imperatiu 
constitucional per part del senat, i per tant es permeti, s'ar
bitrin els mecanismes dins aquest procés de revisió regla
mentaria a la qual abans al.ludia, es permeti l'ús de les dis
tintes llengües oficials arreu de I'Estat i, per tant, la llengua 
catalana. 

Vull recordar a les Sres i als Srs Diputats que el text 
del Parlament de Catalunya fa referencia a instar els Dipu
tats membres de la Cambra alta. En aquesta Cambra només 
hi ha un Diputat membre de la Cambra alta i és el Diputat 
que els parla; per raons de població, lamentablement no
més en tenim un, de senador, representant de la Comunitat 
Autonoma. Pero la instancia deIs Grups Parlamentaris que 
representen el Parlament de Catalunya dins el senat era 
una instancia de tipus plural que ens va semblar, tal vega

da per una qüestió de pudor, no pertinent reproduir en 
~questa proposició i nosaltres simplement ens hem limitat 
a' pro posar que els Grups Parlamentaris a través deIs seus 
mecanismes normals instin els seus respectius homolegs a 
la Cambra alta - i també a la baixa, en la mesura que algu
nes determinades iniciatives han de passar necessariament 
per la Cambra baixa - que donin suport a aquesta iniciativa. 

Aquesta coincidencia, per tant, la coincidencia practi
cament igual de textos amb el Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES no només aconsella la deci
sió presidencial d'unificar el debat amb la qual estam logi
cament d'acord ¡emparada pel reglament sinó també per 
ventura fer un esfor<.( ulterior i intentar la unifica ció de tex
tos per aconseguir una desitjable i prevista unanimitat. so-

bre la base, si se'm permet fer aquest suggeriment al Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, del 
text del Parlament de Catalunya. D'aquesta manera, no en
tradem en friccions, sobre el vocabulari emprat; ens cenyi
ríem al vocabulari estrictament constitucional i d'aquesta 
manera no seria dificil aspirar a una desitjable unanimitat 
en l'expressió d'aquest Parlament sobre aquesta qüestió de 
tanta transcendencia, perque jo voldria subratllar, per aca
bar, Sres i Srs Diputats que no estam parlant d'una qüesti6 
purament textual, no estam parlant d'un detall simpatic o 
simbolic cap a la llengua catalana, cap a la llengua basca, 
cap a la llengua gallega, Estam parlant d'implicar l'Estat en 
la defensa d'un patrimoni que per imperatiu constiucional 
és un patrimoni de tots: la llengua catalana. És important, 
és transcendentment important la possiblitat d'expressió en 
la nostra llengua a la Cambra que té la vocació i la decidida 
voluntat - i jo crec que hem de mirar el futur amb optimis
me en aquest sentit - d'esser l'expressió de la pluralitat cul
tural de la nostra terra. Moltes gracies, Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per defensar la Proposició no de Llei número 465/90, 
subscrita pel Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, té la paraula el Portaveu Sr. Joan Francesc 
López i Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ I CASASNOV AS: 

Gracies, Sr. President. El primer que hem de dir és 
quan varem presentar aquesta proposició no de llei no ten(
em coneixement que el CDS en presentés una altra i en 
conseqMncia hi ha una gran similitud en les propostes, si 

. bé no una literalitat com ja s'ha dit aquí. 

Nosaltres voldrfem comem;ar o iniciar aquesta in ter
venció fent referencia a un punt que ens sembla fonamen
tal, encara que no sigui el que es votara avui: el tema de la 
reforma del senat i de la funció que hauria de tenir el senat 
com a Cambra de representació territorial. 

Per convertir el senat en Cambra de les autonomies és 
necessari, al nostre entendre, que hi hagi una serie de cor
reccions. 1 una de tantes és que la demarcació s'hauria de 
modificar i ha de passar de provincia a esser comunitat au
tonoma. El cas nostre no hauria d'esser aixf, perque som 
una provincia dins l'ordenament encara constitucional, co
munitat auto noma uniprovincial i dividida en illes. Cada 
illa té representació, llevat de Formentera, i en conseqüen
cia pensam que s'ha de mantenir, aquesta representació, 

En canvi, quant a les facultats legislatives, sí que hi ha 
un problema molt important, La iniciativa legislativa prio
ritaria, com vostes saben, la tenen en el Congrés de Dipu
tats i la veda qualificada també i les facultats prioritAries, 
en definitiva, en determinades arees del pressupost de I'Es
tat que continuen en mans del Congrés de Diputats, les 
hauria de tenir, per tot el que afecta l'estructuració, la ver
tebració territorial de l'Estat, les hauria de tenir la Cambra 
baixa, que no sé per que li diuen "baixa", el senaL 

Per tant, resulta evident que els articles 88,89 i 90 de 
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la Constitució s'haurien de modificar. Nosaltres creim que 
hauriem d'anar a una reforma de la Constitució sobre 
aquest tema. S'hauria de poder controlar el govem des del 
senat en aquelles arees amb incid~ncia a les comunitats au
tonomes amb facultat per crear comissions per estudis, per 
exemple, entre les desigualtats que es puguin produir a ni
vell territorial, per estudi del mateix fons de compensació i 
amb aixo aribam al punt d'avui, a la qüestió de la plurina
cionalitat i al plurilingüisme que té I'Estat espanyol i que 
és reconegut en els articles 1, 2 i 3 de la Constitució. 

CIar, aleshores, algú podria dir: no creuen que és molt 
més important aprofundir i millorar l'Estatut d'Autonomia 
de les Illes per tal que trobin solució els problemes econo
mies, socials, culturals que tenim aquí que no ara plan tejar 
a Madrid que els senadors, alguns senadors almanco, s'ha
gin de posar auriculars per entendre els debats? Nosaltres 
pensam que no seria una pregunta elemental sinó capciosa. 
Pensam que el Congrés de Diputats té unes funcions i el 
Senat unes altres pero que el marc democratic i pluralista 
d'un estat social i democractic de dret s'ha de reconeixer 
també a totes les cambres. Avui, parlar en el Senat, no sera 
només un sfmbol, senl un reconeixement efectiu, en la 
practica, d'una poHtica institucional a la capital de I'Estat, 
en aquest cas Madrid, de la realitat plurinacional, lingüísti
ca i cultural de I'Estat espanyol. Aleshores, cal que per pan 
deIs parlaments que representam una comuniTat autonoma 
amb llengua propia diferent de 1'0ficial de 1'Estat i amb una 
realitat cultural també diferenciada" que 'aquests parla
ments es pronunciln davant la Cambra del Senat i facin va
ler la seva opinió. 

Nosaltres estaríem disposats, si és possible, clar, de ca
ra a una unificació, si ha de sonir per unanimitat aprovada, 
aquesta proposició que jo crec que seria molt desitjable, a 
renunciar al primer punt, es digui o no es digui que 1'Estat 
espanyol és plurinacional, es digui o no es digui ha sera 
ben igual; de tota manera creim que és molt important que 
les forces polftiques per unanimitat s'hi adrecin per aconse
guir la utilització del catala, i seria una passa molt bona, 
molt interessant. 

Hi instam també el Diputat de la Comunitat Autono
ma, que representa el Parlament en el Senat. Sabem que no 
tenim - no té en - mandat imperatiu i per tant, no esta sot
mes a les obligacions que Ji pugui marcar la Cambra. En 
canvi, creim que és molt positiu, i pensam que ho hauria de 
fer i ha fa , que escolti la veu d'aquesta Cambra i que sigui 
capar; de tras!ladar les seves inquietuds,també com a repre
sentant d'aquest Parlament. En aquest sentit va la nostra 
incitaci6, 1 res més, esperant que aquestes proposicions no 
de !leí, unificades, puguin trobar, si aixf ha consideren vos
tes, el suport unanime, acab la intervenció, 

EL SR. PRESIDENT: 

Els Srs portaveus dels Grups Parlamentaris que vul
guin intervenir. Per part del Grup M IXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci, 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, senyor President. Només per donar pIe suport 
a aquestes presentacions que han fet els dos Grups. Perqu~ 
vertaderament seria aixo el primer pas importantfssim de 
respecte als pobles que formen I'Estat espanyol. L'Estat es
panyol, és per tots ben conegut, el formen molts pobles, 
que avui viuen en conviv~ncia i en un futur hi continuaran 
vivint. Pero si no hi ha aquest respecte, dificilment porem 
comprendre el futur d'Europa quan tots plegats tinguem 
un sol objectiu, que és un bé comú. Per tant, sigui ben arri
bada aquesta proposta i comptarA amb el meu voto Gracies, 
Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UNIÓ MALLOR
QUINA, té la paraula el seu Portaveu Sr Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President, Sres i Srs Diputats. En primer Uoc, dir 
que nosaltres no només estam d'acord amb la refusió deIs 
textos sinó que també aplaudim la iniciativa, perqu~ consi
deram que efectivament, si surt una proposta per unanimi
tat, és moIt millar que no que surti amb vots negatius. I ai
xo no vol dir que no ens agradi més la redacció del Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES quan parla de la rea
litat plurinacional: ens agrada més aquesta redacció, pero, 
evidentment sacrificarem les nos tres simpaties de cara a un 
consens de tata la Cambra. 

Han dit els dos portaveus dels Grups proposants que 
el senat hauria d'esser la Cambra de representació territo
rial. Efectivament, aixf ho diu, em pareix que és l'article 69, 
de la Constitució, pero també s'ha de dir tot seguit que la 
mateixa Constitució romp amb l'esquema que el senat sigui 
una Cambra de representació territorial quan posa com a 
circurnscripció territorial, com molt bé ha dit el senyor Ló
pez Casasnovas, la provincia. Sense aquest canvi de la 
Constitució, entenem nosaltres, que mai no sera possible 
que el senat sigui una vertadera Cambra de representació 
territorial. 

Sera oportú o no sera oport~ canviar la Constitució, 
reformar la Constitució. Possiblement, no és oportú. No
saltres, en aquest moment consideram que, dins la balanr;a, 
no s'ha de modificar actualment, pero que s( també hem de 
reconeixer que sense aquesta reforma mai el senat no sera 
una Cambra de representació territorial. Com també, l'al
tra raó que ha dit, que s'hi puguin fer primeres lectures de 
segons quines lleis, 

Bé esta que es canviI el reglament del senat, bé esta 
que es forci tot quant es pugui dins el marc constitucional i 
a posta nosaltres donam suport a la proposició no de llei, 
pero també som esceptics quant als resultats. 

Respecte del segon punt, també, si no s'agrupen, vota
rem que sí a tots dos, pero nosaltres pensam que, efectiva
ment, aquesta Cambra sí té un Diputat, que és un senador 
de la Cambra alta, que en aquest cas és el Sr Quetglas i és 
un firmant d'una de les dues proposicions no de llei i pen
sam 
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aquesta tasca per part del desig d'aquesta Cambra és preci
sament,aquest senador de la Cambra alta, que ho és en re
presentació de la Comunitat Autónoma, amb independ~n
cia que els altres senadors, que han sortit per elecció diree
ta a les eleccions generals també facin un esfor~. Nosaltres 
consideram - votarem totes dues - peró vull repetir que el 
representant d'aquest Parlament és el Sr Quetglas que, en 
aquest cas, ha d'assumir la responsabilitat maxima quant a 
dur endavant a110 que diu aquesta proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA té la 
paraula el Diputat Sr Josep Moll. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 

Moltes grAcies, Sr President. He de recon~ixer que 
l'actitud del portaveu del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES ha facilitat el debat, a pesar de la qual cosa, jo 
voldria fer una s~rie d'observacions que cree que en defini
tiva, són una aportació a clarificar que es vol dir amb 
aquest inds que ha fet el Grup proposant a la proposta que 
es va aprovar al Parlament de Catalunya quan parla de la 
realitat plurinacional. 

En primer !loc, també voldria dir que és una llAstima 
que no s'hagi fet aquí com a Catalunya, on hi va haver una 
iniciativa conjunta de tots els Grups Parlamentaris, mentre
que aquí hi ha hagut uns Grups que han pres la iniciativa, 
cosa que permetria pensar si hi ha hagut un intent de pro
tagonitzar espeeialment un tema que, com tots els que són 
basics de la nostra Comunitat Autónoma, nosaltres creim 
que seria millor que els protagonitzassim tots, que .els assu
mfssim tots i que manifestassim, d'aquesta manera, presen
tant 'en aquest cas conjuntament la proposta, la nostra vo
luntat d'anar junts en aquests temes bAsics de la nostra Co
munitat Autónoma. 

També s'hauria evitat així la possible necessitat de pre
sentar esmenes que ja dic que la intervenció del Grup Par
lamentari proposant NACIONALISTA I D'ESQUERRES 
ja fa innecessari i que, a més, en aquest cas, era una feina 
que ens havia estalviat el fet que el Grup CDS havia pre
sentat una proposició no de lIei, prActicament identica a la 
de Catalunya, només amb les correccions lógiques, per re
ferencies geogrAfiques i en conseqüencia ens facilitava vo
tar a favor de la proposta del CDS encara que no ens aca
bAs de convencer la proposta que feia el Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Perque, clar, el sistema reglamentari de discutir una 
proposició no de !lei, fa que qllan es presenta una esmena 
el Grup proposant pugui posar davant l'alternativa de dir 
"o tot o res". Si accepta l'esmena en pots votar a favor, si no 
te l'accepta, o has de votar en contra de la proposta que fa 
o realment el poden dir llavors que no has estat disposat a 
donar suport al fons de la qüestió. 

1 nosaltres, amb el fons de la qüestiÓ, ha volem dir 
ben cIar, hi estam totalment d'acord. Pero també volem 
que s'entengui que voler que el senat assumesqui la realitat 

plurinacional i protegesqui la pluritat cultural i lingüística, 
aquest incís que el senat assumesqui la realitat plurinacio
nal suposa atribuir al senat la responsabilitat d'assumir una 
realitat que no té en realitat un suport constitucional, per
qu~, ens agradarA o no ens agradarA, pero la Constitució es
panyola parla que la nació espanyola és única i és indivisi
ble i no sé quantes coses més. No reconeix, per tant, l'exis
tencia d'altres nacions. És una reaUtat, la plurinacional, 
que la Constitució no reconeix explfcitament. I com que he 
de dir que no m'espanten les paraules ni crec en els tabús 
en política, perque el que avui és un tabú, demA pot esser 
una rutina, vull afegir que jo, personalment, som partidari 
de la definició voluntarista d'alló que és una nació. Jo cree 
que un poble és una nació diferenciada d'altres quan té la 
voluntat d'esser-ho, si no té aquesta voluntat, no és tal na
ció. És una de les definicions de nació que circulen per 
aquest món i és la que a mi particularment més m'agrada. I 
cree, per tant, com a conseqüencia d'aixo, que a Espanya 
efectivament, tenim una realitat plurinacional, perque dins 
l'Estat espanyol, hi conviuen diferents po bies, deixant de 
banda la dificultat que suposa definir a110 que és un poble, 
alguns dels quals tenen voluntat d'esser una nació diferen
ciada i en conseqMncia, segons aquesta definició, ho són. 
Altres' no la tenen, i per ventura l'haurien de tenir. 1 altres 
ni la tenen, ni la tendran mai perque es consideren sufi
cientment identificats des del punt de vista nacional amb al 
situació actual. 

Pero, evid.entment - o ens sembla a nosaltres evident -
que no es pot esperar que el senat es convertesqui en pala
dí de cap altra realítat que no sigui la realítat constitucio
nal, perque el senat estA dins l'entramat constitucional i 
una realitat, perque sigui defensable des d'aquest punt de 
vista, o l'han d'assumir tates les institucions o no la pot as
sumir una sola - cap, no l'ha d'assuITÚr cap. 

Si una l'assumeix i les altres no, la situació resulta in
sostenible i en conseqüencia indesitjable, perque suposa un 
enfrontament d'aquesta institució davant les altres de I'Es
tat. No pot esser aixo, el nostre objeetiu i en conseqüencia, 
o es fixa aquesta realitat d'una manera explícita a la Consti
tució, és a dir, o es modifica la Constitució o no ens sembla 
assumible esperar que el senat l'assumeixi, com demana el 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, i les altres ins
titucions de I'Estat no tenguin necessitat de fer-ho . 

Nosaltres estam conven~uts que el temps i la madura
ció cívica, social i política, impulsada per la reflexió i pel 
debat, també p({r aquest debat - i per aixo volía fer aquestes 
reflexions a pesar de l'actitud del portaveu nacionalista -
que el temps, com die, farA la seva feina. Pero mentrestant, 
creim que no hem de passar l'arada davant el bou i no hem 
de voler enfrontar el senat, que prou problemes d'identitat 
ja té, amb les altres institucions de I'Estat; perque el senat 
a pesar que la Constituci6 diu que és la representació terri
torial, resulta que és la representació més personalitzada 
que tenim en el nostre sistema constitucional, perque els 
seus membres s6n elegits nominalment, s6n els únics, de 
manera que efectivament esta molt lluny d'esser la repre
sentació territorial i en conseqüencia, no li afegim ara pro
blemes. 
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Per tot aixo, nos al tres saludam que el portaveu hagi 
acceptat fer aquesta fusió, que consistiria a assumir el pri
mer punt de la proposta del Grup CDS i el segon punt de 
la proposta del Grup NACIONALISTA I D'ESQUER
RES, si ho he interpretat bé, i en aquest sentit proposaria 
fins i tot, per tant, que no hi hagi dues votacions sinó que, 
així com hi ha hagut un debat, hi hagi també una sola vota
ció. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SALGADO I GOMILA: 

Sr. President, Sres i Srs Diputats. Bé, la primera con
elusíó a la qual hem arribat és que no som gens originals. 
No és que ens pensassim ser-ha molt, pero ha quedat elar 
que no ho som, perqu~ al final, el que sembla que és acord 
majoritari és la fórmula de fusió del primer punt de la pro
posta del CDS i del segon de la proposta del Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que era la nostra idea 
inicial, at~s que per raons crec que obvies, no podfem votar 
favorablement el primer punt del Grup NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES i ens agradava més la redacció del seu 
segon punt, que la redacció proposada pel Grup CDS. 

VulJ dir amb aixo que el portaveu del Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, el Sr López Casasnovas, ens 
ha fet un bon favor, facilitant les coses amb la seva - cree 
que raonable - renúncia al primer punt. 

Per altra part, nosaltres on no volem entrar en aquest 
moment és la funció del senat, de la qual aquí s'ha parlat 
per diversos grups, perqu~ no és el tema, a'mb reforma 
constitucional o sense. Entenem que la qüestió de la llen
gua, de la utilització del catala en el senat ens ajuda, pero 
no és el que Ji donara aquesta identitat que el senat, ni 
moltfssim menys, pero tat ajuda. Tenim una certa reticen
cia, evidentment, i l'hem manifestada en altres ocasions, a 
com pot resultar de pintoresc que estigui parlant un sena
dor basc en eusquera i uns altres senyors que el podrien en
tendre perfectament en caste11a hagin d'estar amb un apa
retet de traducció simultania. Pero, en fi, no és més que 
una reticencia, ens crida una mica l'atenció, pero res més. 

En canvi, el Sr Quetglas, a la seva intervenció, assenya
lava que la majoría de les forces polftiques de l'Esta! no es
tan per la reforma de la Constitució. Jo supos que es refe
ria als - de manera perfida - anomenats "bloes constitucio
nals", que és invent del senyor Benegas - la termino logia -
supos que es referia a aixo. No s'hi referia? Bé, Sr Quet
glas, m'he equivocat, pero ha semblava. El Grup POPU
LAR, el Partit Popular, igual, en aquest cas, que el Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES no té res a dir a un 
possible camí de reforma de la Constitució quan faei falta i 
de la manera que faci falta. No és una cosa que ens repug
ni, ni molt menys, pero, vaja, jo Ji demanaria al Sr Quetglas 
que no interpreti aixo ni com una contradicció i ni tan soIs 
com una al.lusió, perque no li atribuese definicions que ell 
direetamen! no ha [el. És un simple comentari al respecte. 

I com que el Sr Quetglas també ha dit, per a la defensa 
de la seva proposició, que motius ... jo utilitzaré la paraula 
"humilitat", no sigui cosa que utilitzi la que ha utilitzat eH, 
que és "pudor" i es presti a unes confusions que tampoe no 
serienraonables. La seva humilitat no li permetia, a una 
proposició seva erigir-se com amb un cert protagonisme. 
Nosaltres creim que té tot el dret a aquest protagonisme, 
com a senador representant d'aquest Parlament que va es
ser votat pel nostre Grup, per exemple, creim que sí ha de 
tenir aquest protagonisme i conseqüentment, a més, creim 
que té l'obligació moral de dur al senat el suggeriment al
manco d'aquest Parlament. 

Aixo és el que ens duu a a110 que deia inicialment: que 
ens va bé i votarem favorablement, com és natural, el pri
mer punt de la proposició del CDS i el segon de la proposi
ció del Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, supo
sant que es faci aquesta [usió i la proposició definitivament 
quedi d'aquesta manera o, en cas contrari, ens veuríem 
obligats, per raons de pura coher~neia, a votar-ne en contra 
o abstendre-nos en el segon punt del CDS. Jo, conseqüent
ment, en nom del meu Grup, demanaria al senyor Quetglas 
si seria possible, igual que el senyor López Casasnovas, que 
ha fet renúncia expressa al primer punt de la seva proposi
ció, elJ fes renúncia al segon punt de la seva, amb la qual 
cosa aconseguiríem aquesta unanimitat de qu~ parlavem. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

No, no hi ha Iloe a r~plica, Sr Quetglas. No hi ha hagut 
debat, no hi ha r~plica. No, Sr Quetglas, no hi ha ( ... ) Aga
fi ... Vaig fer una proposta jo, no vost~. Vost~ em dira si o 
no. 

Del sentit de les interveneions, jo entene que es volen 
refondre les dues proposicions no de llei en una tota sola 
que sigui la primera part, el primer punt de la proposta de 
llei del Grup Parlamentari CDS i la segona part de la pro
posta no de lIei del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

Si és aro, donarem lectura a la proposició no de lIei re
fusa de les dues i sotmetríem un sol text a votació. Sr Quet
glas, si no és per replicar el Sr Salgado, té la paraula per 
dir-nos el que vost~ vulgui, pero el debat esta conelos. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr. President. Jo no anava a replicar a ningu, 
probablement és una confusi6 meya. Jo em pensava que hi 
havia un tom per tancar el debat i posicionar-nos davant 
les distintes manifestacions deIs distints grups. Només vol
dria, si em permet el Sr President, dir que accept gustosa
ment la instancia d'aquest Parlament a dur al senat aquesta 
voluntat i a adquirir el compromís de traslladar no només 
als Grups Parlamentaris sinó a tots els senadors aquesta 
voluntat així expressada i que agraesc la comprensi6 de tots 
els Grups al fet que no m'hagi formulat personalment una 
instancia a mi mateix, que em sabia una mica de greu fer-
ho, pero no hi lene absolutament cap inconvenient, amb la 
reserva clara que ha fe! el Sr López Casasnovas amb relació 
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al mandat imperatiu. GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Aleshores, Sr. Secretari i Srs. Portaveus, estiguin a
tents, almenys a la lectura per després demanar si accepten 
el canvi de texto Sr. Secretari Segon de la cambra, té la pa
raula per donar lectura a la nova proposició no de llei, re
sultat de les dues que s'han presentat. 

EL SR. SECRETARI PRIMER (Gabriel Godino 
Busquets): 

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva 
convicció que per avan~r en la configuració del senat com 
a veritable cambra de representació territorial, és impres
cindible que aquest assumeixi i protegeixi la pluralitat cul
tural i lingüistica de I'Estat, d'acord amb alIó que disposen 
la Constitució i I'Estatut. 

2. En aquest sentit, el Parlament de les Illes Balears 
insta les forces poHtiques de les Illes Balears a desenvolu
par les actuacions necessaries per aconseguir la utilització 
del catala en el senat i en conseqüencia, insta el seu Dipu
tat, que és membre de la cambra alta que interessi els 
Grups Parlamentaris en el senat en les iniciatives que facin 
possible aquesta aspiració". 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha acord deIs Srs Portaveus que es faci la votació 
única d'aquesta proposició no de llei que acaba de llegir el 
Sr Secretari Primer de la cambra? 

(Pausa) 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la cambra. 

Se suspen la sessió per deu minuts. 

III. 3). PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE. NÚM. 
779/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA, RELATIVA A LA CREACIÓ PER PART 
DEL GOVERN DURANT EL 1990 D'UN CENTRE 
D'INFORMACIÓ INDUSTRIAL DE LES ILLES BALE
ARS. 

EL SR. PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. Debatrem la proposició no de 
!leí núm. 779/90 presentada pel Grup Parlamentari SO
CIALISTA sobre la creaci6 per part del Govern, durant el 
1990 d'un centre d'informació industrial de les Illes Bale
ars. Per defensar aquesta proposició no de lIei, per part del 

Grup proposant, té la paraula el Diputat Sr. Valentl Valen
ciano. 

EL SR. V ALENClANO I LÓPEZ: 

GrAcies, Sr. President. Sres i Srs Diputats: no es pot 
dir que les empreses de Balears estiguin degudament asses
sorades pel que fa referencia a disposar d'una informació 
industrial, pel que fa referencia a disposar d'una informació 
tecnica que podrlem considerar avui en dia com a suficient. 
I si no, ja me diran vostes, senyors Diputats, quines són les 
dades de que es disposen, quins són els informes als quals 
tenen abast les nostres empreses, quin es són les diferents 
publicacions tecniques existents i quin és també el contin
gut d'aquestes publciacions. 

Per tant, és clar que hi ha una insuficient atenció a la 
necessitat de disposició d'una bona informació sobre dis
tints aspectes industrials per part de les empreses illenques. 
Informació que pot versar sobre diferents i variats aspectes 
tecnics, informació que pot versar sobre diferents i variats 
aspectes tecnológics. No estam parlant en aquests mo
men18, Srs Diputats, d'una informació que hagi d'esser diri
gida al gran públic, no estam parlant d'una informació que 
hagi d'esser dirigida a tot el conjunt de la població. Estam 
parlant d'una informació que vagi dirigida únicament i ex
clusiva al sector industrial, el qual si que té un interes real 
per millorar, té un interes per posar-se al dia i té un interes 
per coneixer més enlla de la seva empresa. 

El nostre sector industrial, avui, en aquests moments, 
no té cap vehicle que, des de I'Administració autonómica, 
des de la nostra Comunitat Autónoma ti canalitzi tota una 
serie d'informacions que són del seu interes i que a més a 
més sense l'existencia d'aquest canal, sense que existeixi 
aquest canal d'informació, esta totalment impossibilitada al 
seu accés, esta totalment impossibilitada al seu coneixe
ment. 1 aquesta informació, moltes vegades es pot traduir i 
moltes vegades es traduíra en un conjunt de possibilitats 
reals d'actuaCÍó i el seu desconeixement precisament, alió 
que fa és minvar aquestes possibilita18, li treu possibilitats 
de subsistir, al sector industrial. 

Es tracta, per tant, Srs Diputats, de facilitar l'accés a 
to18 els serveis relaciona18 amb l'activitat industrial i que 
totes les empreses de les Illes tenguin coneixement que 
aquests serveis existeixen, que hi són i que se'n poden apro
fitar. Crear una xarxa d'informació industrial a les Illes Ba
lears que permeti un accés rapid, que permeti un accés facil 
a la informació sobre indústries i productes de les Illes tam
bé creim que és una cosa constructiva. Donar a coneixer els 
diferen18 programes que hi ha de la Comunitat Económica 
Europea, afavorir, d'aquesta manera la internacionalització 
de les nos tres empreses a través de vincles de col.laboració 
amb altres empreses europees, creim que també seria una 
cosa positiva. 

Jo sé que molts de vostes es demanaran si val la pena 
fer un esfor<; per assistir aquest sector, per donar-li una ma. 
A aquestes persones, sincerament, eIs vull dir que tenim in
dústries en aquestes llles, tenim indústries que funcionen 
en aquestes Illes, tenim indústries que tenen futur en 
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aquestes Illes, i tenen un futur tan bo com pugui esser el 
futur que té el sector turístico Pero aquest futur, Srs Dipu
tats, s'ha de guanyar i hem de lluitar per guanyar aquest fu
tur i aquesta Cambra, crec personalment que no es pot dei
xar endur per un fatalisme facil, dient que la indústria esta 
malament i, com que esta malament, ja no hi podem fer res. 

També hi ha persones, hi haura Diputats que legítima
ment, es demanaran: i ara per que hem de crear un centre 
nou? Qué fara? De que informara? O ens trobarem amb un 
altre centre que sigui una altra burocracia? Als Diputats 
que opinen aixo, em permetra el President que els pugui 
plantejar les qüestions següents. 

Per exemple, com sap una empresa de les Illes Balears 
si existeix una patent que li interessa, una patent, tant sigui 
espanyola com estrangera, i ho sap d'una forma rapida i fa
cH, que hi tengui facil accés? Com sap una empresa quines 
sÓn les diferents normes d'elaboració de productes, normes 
que estiguin especificades detalladament per cada produc
te, de diferents pa'isos, amb els quals a aquesta empresa li 
interessi treballar? Com ho sap d'una manera que hi ten
gui un accés rapid i racil? Quantes empreses de les Illes Ba
lears, quantes indústries han accedit a programes europeus, 
que existeixen, programes europeus amb els quals poden 
participar, poden col.laborar, poden tenir l'oportunitat de 
col.laborar amb empreses tecnologicament més avanc;ades 
de la Comunitat Economica Europea? Quantes n'hi ha ha
gudes? Com ho-saben, que existeixen aquests programes? 
Com se n'assabenten? Com hi accedeixen fadlment? Com 
hi accedeixen rapidament? Si una persona hi esta interessa
da i vol saber els diferents productes elaborats per les em
preses d'aquestes Illes, quines empreses tenim, com ho sap, 
sense cap trava i d'una manera facil? Si una empresa vol 
obtenir transferencia d'una tecnologia concreta, com sap 
quines són les possibles empreses de fora d'aquí amb les 
quals pot col.\aborar d'una manera rapida i senzilla? Quina 
informació hi ha sobre serveis professionals vinculats direc
tament amb l'activitat industrial? Etc., etc., etc. Tot aixo 
són una serie de preguntes i d'altres que en el cas que ten
guessin una resposat afirmativa i tenguessin una resposta 
rapida i cadl no seria necessari presentar aquesta proposi
ció no de lIei. 

No es tracta d'una idea ni molt brillant ni molt nova, 
s'esta aplicant a altres comunitats autonomes. Es tracta d'a
portar un element positiu, un element més que pugui do
nar una empenta a aquest sector industrial, sector, Srs Di
putats, que ens agradi o no ens agr,!di, es troba en una difi
cil sÍtuació. Gracies, Sr President. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr ConseIler de Comer<; i Indústria, 
Gaspar Oliver. 

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

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats: ens trobam 
davant una proposició no de llei, l'exposició de motius de 
la qual diu, i ho llegiré perque crec que és important p 

er desenrotllar el meu debat: "Atenent la importAncia que 
té avui en día la informació per a l'empresa, per millorar el 
seu propi funcionament, per a coneixement de la realitat, 
mercat, per esser més competitiva en un món que canvia 
constantment, i atenent la manca d'una pol1tica informativa 
industrial per part del Govern de la CAIB, el Parlament de 
les Illes Balears acorda ... " i hi ha després els punts. 

Bé, jo he de comenc;ar dient, Sr Valenciano, que dins 
aquesta exposició de motius tan general, tan soIs hi trob 
dues qüestions. La primera és que voste, es despr~n d'aquí 
dedins, que la informació és important per a l'empresa i la 
segona, com no podia esser d'altra manera, s'aprofita per 
introduir una vega da més un judici de valor i dir que el Go
vern Balear no té política informativa industriaL 

En base a aquesta generalitat, es demana del Govern 
que cre'i un centre d'informació empresarial amb els se
güents objectius, i lIegesc: "Primer, proporcionar informa
ció a l'empresa industrial sobre temes del seu interes; dos, 
creació d'una xarxa d'informació; tres, internacionalitzar les 
nostres empreses; quatre, organitzar actes de difusió i cinc, 
edició de publicacions." Bé, ido, he de dir que d'aquests 
cinc objectius que voste marca jo tan sols n'identific un, i és 
el primer, on diu "proporcionar informació a l'empresa in
dustrial sobre temes del seu interes". La xarxa d'informació, 
la internacionalització de les empreses, l'organització d'ac
tes de difusió i l'edició de publicacions són, entenc jo, ins
truments que serveixen per quasi qualsevol fi, i en realitat 
serveixen per a una-finalitat agrícola, una finalitat turística, 
pesquera, cultural, fins i tot religiosa, etc. Es podríen apli
car a tots aquestes temes els mateixos instruments. 

La veritat és - o jo ho entenc així - que no és possible 
arribar a un nivell major d'ambigüitat o d'universalitat, se
gons es miri. 1 em deman si es tracta d'un exercici per com
plir voste l'expedient o si vos te tracta de trobar la proposta 
universal. Seriosament, Sr. Valenciano, és cert que la infor
mació és important per a l'empresa i també ho és a un món 
canviant i complexo La quantitat d'informació que es gene
ra és immensa i aconseguir-la és molt costós. Per tant, 
qualsevol intent de convertir-se en intermediari d'informa
ció, és a dir, amb agent que recull informació, la tracta i la 
distribueix, exigeix com a primera provisió saber quin tipus 
de servei es vol prestar, i en segon lloc, és condició necessa
ría saber quin serveis similars o pareguts s'estan ja donant. 
Perque una simple classificació geografica, entenc que no 
justifica crear una xarxa d'informació ad hoc, perque amb 
uns recursos limitats, segurament la quantitat d'informació 
i la qualitat d'aquesta mateixa seran millors si ens engan
xam a la xarxa ja existent i constitu'ida. 

1 aixo és la política que ha duit a terme el Govem Ba
lear i en aquest sentit he de dir que el Govern Balear esta 
connectat a la xarxa d'eurofinestretes de la Comunitat Eco
nómica Europea, servei d'informació empresarial que agru
pa els principals banes de dades d'informació per a empre
ses de 148 oficines distribu'ides per tot Europa i que el cost 
global d'aquest servei és superior als 6.000 milions de pes
setes. 1 tota aquesta informació evidentment, esta al servei 
de les empreses de Balears. Dír-li també que el Govern Ba
lear esta connectat al sistema d'informació empresarial del 
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Ministeri d'Indústria, que es configura com un sistema al 
servei de les petites i mitjanes empreses pel qual es té accés 
a una s~rie de dades, concretament concursos públies, fires 
i exposicions, tnlmits, disposicions legals, activitats formati
ves, organismes de l'Administració, accions de foment em
preses i el CIBERPAT, que és la informació tecnologica a 
qu~ vost~ feia refer~ncia en la seva intervenció. Existeix, a 
més, en el Ministeri d'Economia un servei d'informació de 
comerr~ exterior que es nodreix de les informacions que ge
neren les oficines comercials espanyoles a l'estranger, que 
elaboren informació bé d'ofici, o bé a petició d'interessats 
per paYsos, activitats, productes, etc. i que cobreix les neces
sitats d'aquesta exportació. 1 a nivell purament autonomic, 
tenim també el SIAC, que és el Servei d'Informació al Ciu
tada, pero que aquí també hi ha tota aquesta informació 
que necessiten les empreses, concretament les indús tries , 
que és el tema que ens ocupa en aquest moment. 

Dir-li, Sr Valenciano, que la Conselleria de Comere; i 
Indústria té establerta una línia d'ajuda per a empreses de 
Balears que vulguin fer estudis sobre la seva realitat con
creta i els seus projectes de futur. Dir-li també que aixi ma
teix hem realitzat els censos comercial i industrial i que els 
utilitzam o bé directament o bé qua n mitjanc;ant aquestes 
xarxes d'informació que he esmentat abans alguna empresa 
ja d'aquí o de fora sol.licita informació sobre les nos tres i
lles. I per una altra part, per difondre informació, s'han cre
at també gabinets d'assessorament a les distintes organitza
cions empresarials i tambédir-li que la Conselleria hacreat 
l'lnstitut de Disseny, que té com a feina, com a tasca fona
mental informar en mat~ria de disseny i moda. 

En definitiva, Sr Valenciano, crec que de la proposta 
seva només queda, en concret, alIo d'organitzar actes de di
fusió i d'edició de publicacions, cosa que també anam fent. 
El que passa és que, tractant-se d'empreses i per la proxi
mitat d'aquestes mateixes, creim que és molt més efectiu 
dirigir-nos directament a totes i d'aquesta manera esser 
molt més efectius. A les preguntes concretes que vost~ ha 
fet, millor dit, a allo que vost~ ha anunciat que com a tasca 
que faria aquest centre a titol d'exemple n'ha citats unes 
quantes, jo li he de dir que li he d'agrair, perqu~ ja estava 
preocupat, em pensava que només parlarlem de filosofia i 
no de coses concretes. Pero jo li he dir aquí, al bot, que es 
diu en termes futboUsties, per con~ixer algunes indústriés si 
hi ha unes patents detenninades d'uns productes, crec que 
és evident on han d'anar: hi ha gabinets que es dediquen 
únicament i exclusiva a registrar patents i, si no, al SIAC, 
també hi són. Les normes d'elaboració de productes, bé, 
dep~n de quíns productes: si el producte és sanitari, com 
que és aquí on els feim, com que són aquí, han de complir 
primer la nostra normativa i en segon lloc, la normativa de 
fora. Si parla m de productes d'alimentació, dones ja sap on 
han d'anar: directament a Sanitat i li diran la composició 
del producte i les normes d'etiquetatge, normes que dicta la 
Direcció General de Consum. 1 si són per a exportació, 
dones s'haura de veure a quin mercat concret s'ha d'expor
tar aquest producte, si és bijuteria, per exemple, li puc dir 
en aquests moments que únicament hi ha normativa a 
Franc;a. En els altres paIsos no n'hi ha, ni tan sois aquí, a 
Espanya. I no hi ha una normativa comuna, general, a ni
vell comunitario És a dir, que tal aixo, Sr Valenciano, esta 

en aquest servei, el SIAC, concretament i, si no, a la Conse
lleria estam donant aquestes informacions pennanentment. 
Quantes empreses han accedit als programes importants? 
En aquests moments, jo no ti ho puc contestar. Em sap -
greu, no li ha puc contestar, no tenc la xifra concreta. Sí 1i 
puc dir que, amb seguretat, n'hi ha hagudes que han entrat 
en aquests programes europeus, empreses mallorquines. 

En definitiva, Sr Valenciano, em sap greu, pero consi
der que la Direcció General d'Indústria, conjuntament amb 
la de Comere;, estam complint perfectament amb tota 
aquesta informació, que hi ha les xarxes ja creades i esta
blertes a les quals esta enganxada la Comunitat, concreta
ment el Govern i crec sincerament, que no fa gens de falta 
crear un centre d'informació industrial com el que vost~ 
duu amb aqueixa proposició no de llei. Moltes grAcies, Sr 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Valen tí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr President. Universalitat o particularitat. 
No deu esser tan universal quan hi ha altres comunitats au
tonomes que ha han cregut oportú i necessari i realment ha 
estat una acció que han trobat que efectivament era positi
va. Recursos limitats? Realment, una oficina d'aquest ti
pus, Sr. Conseller, no té un cost realment molt alt i vost~ 
ho sap, aixo. No són arguments solvents per poder dir que 
no es faci un centre d'aquest tipus. 

Ens parla de l'eurofinestreta, connectada amb el Cen
tre de Documentació Europea. El Sr. Conseller és membre 
de la Comissió d'Economia i supos que també va assistir a 
totes les compareixences que varen fer els distints respon
sables dels diferents centres que hi ha en aquesta Comuni
tat Autonoma. El Centre de Documentació Europea: el Sr. 
Balaguer, a la seva compareixenc;a, aquí, el mes de novem
bre, quan va explicar el funcionament del Centre de Docu
mentaCÍó Europea, ja va dir que estava en una situació 
d'impas. Tant d'impas, que el gerent que tenien, que era el 
senyor Soler, se'n va anar i ni tan soIs han cobert aquesta 
plac;a. Per que? Perqu~ és un centre que eH mateix va ac
ceptar que no funcionava, que no anava prou bé. 1 era 
aquest centre que vost~ diu que tant s'hi acullen i tanta fei
na fa per vost~s - documentació oficial del Govern, eh? -. 
El butlletí q~e fan ... qui són els destinataris del butlletí que 
fan? No són ¡es empreses; el destinatari del butlletí són or
ganismes oficials, etc. etc. pero, qui és que utilitza, qui és 
que ha utilitzat aquest Centre de Documentació Europea? 
Jo li diré: un 14% l'ha utilitzat per a temes d'indústria, 
mercat i empreses. L'altra 86% no. L'objectiu fonamental 
del Centre de Documentació Europea no és exclusivament 
aquest ni molt menys, i ano que ho demostra és la manca 
d'utilització. Per professió, de les persones que han utilitzat 
aquest centre, un 14% només han estat empresaris; un 86% 
ni tan soIs era empresario Temes concrets més consultats: 
només un 7% han estat temes d'indústria, temes d'harmo
nització industrial. És a dir, que el Centre de Documenta
ció Europea i I'eurofinestreta no compleix aquesta funci6 . 
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No la compleix amb les dades que ens donen vostes, és a 
dir, aixo em sembla que no ha compleix ~n absolut. 

Tenen un cens industrial. 1 vos te diu que el tenen; jo 
estie molt content que el tenguin, perque jo vaig telefonar 
a la Conse11eria i em varen dir que no en tenien cap. 1 que 
no el tendrien fins al mes de novembre. Normativa tecnica 
d'elaboració de productes. Vaig telefonar a la Conselleria, 
sense identificar-me, i em varen dir: "perdoni, aixo aquí no 
ha tenim; en tot cas, qui en té qualque cosa és la PIME de 
Menorca" pero la PIME de Menorca no té tata la normati
va, en té una part i no és la fundó de la PIME de Menorca 
anar a informar sobre aquest tema. La PIME de Menorca 
informarA els seus associats, de Menorca, evidentment. Per 
tant, no digui ni que tenen un cens ni que tenen tata la in
formació ni que saben tota la normativa. Tal vegada voste 
la té dins el cap, pero ac;ó no ens serveix; ens serveix que 
tothom la tengui d'una manera rApida, amb un accés f¡)cil i 
que li serveixi. No que la tengui el Conseller dins el seu 
cervell. 

Empreses de les Illes que han aprofitat programes de 
la Comunitat Economica Europea. Jo no li dic que no n'hi 
hagi cap, li die que n'hi ha molt poques. 1 hi ha molts de 
programes. 1 com ho podem fer, perqué aquestes empreses 
sApiguen que existeixen, aquests programes? Com ho po
dem fer per connectar-les? Hem de fer qualque cosa. El 
que no podem fer és a110 que diu el Conseller, que no fa 
cap falta res i no hem de fer res. Així ens va í així continua
rA anant, Sr President, el seetor industrial en aquestes Illes. 
G~cies. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Indústriai Comen;. 

EL SR. CONSELLER D'INDÚSTRIA 1 COMER<; 
(Gaspar Oliver i Mut): 

G~cies, Sr President. Sres i Srs Diputats: Jo estic con
ven<;ut, senyor Valenciano, que avui ningú no pot dubtar de 
la importAncia que té i que, amb tata seguretat, tendrA cada 
dia encara molt més la informació i molt més, en aquest te
ma concreta que ens ocupa avui, quant a la indústria, en 
allo que afecta les decisions per a les empreses. 

Sr Valenciano, vosté ens propasa la creació d'un cen
tre d'informació industrial amb unes funcions amplfssimes i 
ambigües sense concretar en absolut. Quina informació ex
pressa ha de donar aquest centre? Quina necessitat té la in
dústria en els seus distints subseetors, quina informació es
tA demandant la indústria i a la qual no té accés o que no se 
li proporciona? 1 davant la seva ambigilitat de la proposició 
no de llei, jo li he de dir que a la Conselleria de Comer~ i 
Indústria actuam d'una forma molt concreta i estam infor
mant i ajudant diAriament a les indústries de Balears.En 
aquesta legislatura, com vos te sap, s'ha creat la Direcció 
General de Promoció Industrial, que va absorbir l'antiga 
Oficina de Promoció Industrial i d'aqueixa manera poten
ciar al mmm la indústria i incidir molt més en els temes 
com els d'avui de la informació que avui estam tractant. No 
veig jo, de cap de les maneres, la necessitat de crear un or-

ganisme, concretament, un Centre d'Informació qua n la Di
receió General estA complint perfectament aquesta funció.l 
menys amb l'ambigüitat amb la qual ens ve aqueixa propo
sitió no de llei,ho repetesc una vegada més. En no esser, 
que allo que voste pretengui sigui fer marxa enrera i crear 
una altra vegada l'Oficina de Promoció Industrial. És a dir, 
que les funcions que estA fent la Direcció General de Pro
moció Industrial ha faci aquest centre. 

Perque Sr Valenciano, a la Conselleria sí que infor
mam eIs industriaIs. 1 ha feim, a vegades puntualment i 
amb uns temes molt concrets direetament a la indústria que 
ha sol.licita; i amb uns altres temes informam d'una forma 
més genérica a tata la indústria, com pugui esser la difusió 
deIs decrets 8, 9, 10, 11 i 12 del 87. O, per posar un altre 
exemple, l'Institut Balear de Disseny, en el camp espeeífic 
del disseny, que informa la indústria de tot a110 relacionat 
amb el disseny i a més per subseetors, com és el cas del 
Quadern de Tend~ncies en Moda, per citar-ne un exemple. 

Per tant, és absurd, m'ho permeti, ho cree, és absurd 
pensar que l'Administració pugui informar d'una manera 
genérica totes les eII).preses i que aquestes puguin així, d'a
queixa manera, millorar el seu funcionament, tenir un co
neixement efica<; del mercat, o esser més competitiva, per
qué l'empresa, sí que és cert que té necessitat d'informació, 
pero té necessitat d'una informació molt concreta i no tates 
les indústries, arnés, tenen la mate~a necessitat d'informa
ció i, per suposat, molt poques ~ón les que tenen la necessi
tal de la mateixa informació, exceptuant, cIar estA, alguns 
casos, encara que pocs, com pugui esser l'orientació en mo
da, a titol d'exemple. Cada casa és un món, Sr Valenciano i 
cree que aquesta dita és perfeetament extensiva a la indús
tria i a l'empresa en general. 

Des del Govern, estam informant les indústries perqu~ 
puguin millorar el seu funcionament, perque tenguin un 
coneixement cada dia molt més exacte del mercat, pero del 
seu mercat, i perque puguin esser més competitives entre 
altres. 1 aixo ha feim, divulgant les ajudes i els incentius 
que hi ha; per exemple, introduir la robOtica, informatitzar 
la producció, les noves teenologies o el control de metodes 
i temps. És a dir, tot allo que necessita per millorar el seu 
funcionament i és evident que aqueixes millares a introduir 
no seran les mateixes per a unes indústries que per a unes 
altres. 

1 ajudam també, voste ho sap, les empreses perqué fa
cin estudis de mercat, estudis propis, no un estudi generic, 
perque l'empresa necessita adequar un producte a un mer
cat o el primer que ha de fer és coneixer un mercat perque 
aquest producte hi estigui adequat. Ajudam en la promo
ció comercial i feim les difusions de la necessitat que ha de 
tenir Uns bons canals de comercialització propis i unes xar
xes de distribució propies, amb assisténcia a fires, muntatge 
de fires, amb contractació de dissenyadors, amb l1nies de 
disseny. 

Estam informant i també ajudant amb formació, sigui 
per a la gerencia, o sigui per a l'estructura productiva fins i 
tal amb reciclatge de personal quan han d'entrar dins la ro
botica. 1 estam també amb el tema de 1'1 + D, la investigació 
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més el desenvolupament i a més la comercialització d'a
quest nou producte. 1 tot aixo ho feim només en base que 
les indústries siguin de cada vegada més competitives. Es
tam, per tant, Sr Valenciano, informant les indústries d'aIlo 
que creim i estam conven~uts que han de fer, en general. 1 
arnés, estan subvencionades, aquestes iniciatives que come
tin les empreses. 

Jo li he de dir, també, que he de reconeixer que és pos
sible que s'hagi d'incidir per ventura més en qualque tema 
en concret. És segur que és possible. Pero de totes fonnes 
els he de dir, Srs Diputats, que en aquests moments que es
tam redactant el Llibre blanc i si se' n despren - és possible, 
no ho sé, pero és possible - que s'hagi d'incidir a qualque 
punt en concret, sense cap dubte, senyor Valenciano, ho fa
remo 

En definitiva, Sr Valenciano, creim que no fa falta 
crear aquest Centre, pero no perque hi hagi uns recursos li
mitats, sin6 perque creim que s'ha de fer una informaci6 
específica, concreta i directa al tipus d'indústria i, dins el ti
pus d'indústria, a cadascuna de les indústries per separat. Si 
l'eurofinestreta o aquestes xarxes que hi ha establertes i 
muntades no funcionen i voste diu "i com ho hem de fer, 
perque les empreses hi vagin més?", jo cree que allo que 
hem de fer és potenciar-les encara molt més, perque si 
aquestes no funcionen, ja em dira vos te que farem si cream 
un altre centre. Per ventura, allo que feim és tudar eIs es
for~s, i aIlo que crec que s'ha de fer és potenciar al mAxim 
aquests centres. Sr Valenciano, jo hauria d'assegurar que el 
cens industrial esta fet i corre perfectament. És ciar: jo ho 
comen~ a entendre una mica. Si voste va telefonar i li varen 
dir que no existia i que no estava fet aquest cens, cregui'm 
que possiblement va esser qualque funcionari d'alla que 
quan va sentir el Sr Valenciano va dir: "uh, és aquest! Com 
que ens esta marejant i ens esta bombardejant cada dia 
amb preguntes, val més no dir-Ji res." Tal vegada és una 
broma, pero 6ns a un cert punt és cert, Sr Valenciano. Gra
cies, Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir... Per part del Grup MIXT, té la paraula el Dipu
tat Sr Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 

Sr President, Sres i Srs Diputats. El Sr Valenciano duu 
una proposta carregada de bona intenci6. 1 estic convenc;ut, 
a més a més, que ho fa amb !'interés que té perque aquesta 
Comunitat millori el seu estat industrial. Pero també, per 
dur coses, s'ha de veure que es duu, aquí dintre. No es po
den dur coses aoo, de quaIsevol manera, i sobretat amb un 
tema tan delicat com la indústria, en el qual jo comenc;aria 
per dir-li que dubto que cap Diputat d'aquí dintre que ha
guem dit - perque jo ho he dit - que la indústria nostra en 
general esta malament, hagi dit, a més a més, que per tant, 
podem "passar" d'aixo. Voste ha dit aixo massa alegrement. 
Tot el contrario Jo sóc el primer que he dit que estava preo
cupat i que insisteixo a fer el possible per millor la situaci6 
en que estam avui en dia. 

Die que la idea és bona perque, clar, és indiscutible, 
com deia abans el nostre Conseller, que la idea és bona. La 
idea és bona perque la informació és bAsica, avui en dia, 
per a tot i no faltaria més que en indústria no fos aixL La 
indústria i el comer~, avui en dia, tenen com a base fa na
mental la bona informació. Ara bé, d'aquf a muntar tot el 
sistema que voste diu, i amb aixo crec que té tata la raó el 
Conseller, s'han de donar els mobles adequats per a cada 
caso 

En aquesta casa nostra, avui com avui, el tipus de feina 
que fa la Conselleria, en aixo - vull puntualitzar-ho -, en 
aquests detalIs que, vertaderament estan a un nivell, no el 
que haura d'esser en un futur, perque en un futur podra es
ser diferent, pero el que avui tenim a la ma crec que aixo 
compleix bastant bé. No complira per ventura dema, quan 
tenguem més béns desenvolupats de la nostra indústria i 
aquí sí que pagaria la pena que vos te, ja que volía fer qual
que cosa sobre la indústria, hagués parlat sobre aixo. 

Pero ja és veritat també que tenim el Llibre blanc, el 
qual ens ha de donar certes determinacions o possibles de
terminacions, camins a seguir, els quals vindran donats se
gons tenguém coneixement de les nostres propies realitats, 
de les nostres propies capacitats, de l'entorn possible que 
tenim, amb quins mitjans comptam per desenrotllar quin 
tipus de productes i aquests productes, si tenen o no tenen 
demanda, nacional o internacional. Quan tenguem tot aixo 
amb coneixement suficient - per aixo feim un L/ibre blanc -
és quan vertaderament podrem preveure i comenc;ar a 
muntar tota l'estructura necessaria per al bon mecanisme 
d'aquestes empreses que s'hauran d'anar desenvolupant. I 
després, Sr Valenciano, per ventura després sr, i segons si
gui el volum que haurem aconseguit, i segons sigui l'estruc
tura que haurem aconseguit, pot esser que siguin necessa
ries modificacions d'alló que es fa avui en dia i arribar en 
molts casos, al que voste demana. Podria esser. A vega des 
confonem, perque copiam propostes i l!eis i coses d'altres 
autonomies, pero és ciar, per ventura a110 que voste esta 
presentant aquí, Catalunya, no és que ho necessiti, és que si 
no ho tingués no funcionaria. El País Basc segurament que 
ho necessita com el pa i segurament que ha té, faltaria més! 
1 moltes altres, segurament. Pero, cregui'm que el nivel! de 
cadascuna determina vertaderament amb quina capacitat. 
Indiscutiblement, per al nivel! que tenim avui en dia d'in
dústria, per desgracia, la capacitat que tenim és bastant li
mitada, per tant la infonnaci6 és molt més puntual; aixo és 
una conversaci6 que un dia ja varem tenir amb el Conse
ller, que paga la pena i tenim poca capacitat i s6n prou po
ques les indústries i els rams industrials perque la informa
ci6 sigui molt més directa, pero molt directa i puntual i ai
xo és una de les feines que crec que té un comprom(s el 
Conseller de dur a terme. Un dia ja ho va dir aquí dintre i 
cree que ho esta fent. 

Ara bé, Sr Valenciano, m'ha agradat la seva intenci6, 
penso que algun dia tindrem motiu de donar-hi suport, per
que sera necessario Sera necessari quan haguem fet aquesta 
reconversi6 de la nostra indústria cap a unes possibilitats 
reaIs. Quan diu voste que les indústries tenen futur, en 
aquest moment diría "ten en futur segons el projeete que fa
cem", perque avui hauria de preguntar "quin es tenen fu-
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tur?". Tates tenen futur si estan d'acord amb la fórmula 
que utililzin, la nostra estructura, la nostra capacitat, la 
nostra gent i quan diguem tot aixo, després sí podrem dir: 
"les que tenen futur són aquesta, aquella, aquella altra". 1 
donem suport justament a aquestes. Per tant, insisteixo, Sr 
Valen tí Valenciano, enhorabona per la seva intenció pero, 
en definitiva, espero que algun dia puguem votar per neces
sitat aquest projecte seu. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TUELLS 1 JUAN: 

Gracias Sr Presidente. Hemos escuchado con atención 
la proposición y efectivamente, entendemos que va cargado 
de buenas intenciones, pero al mismo tiempo su lectura de
tenida y así ha sido denunciado, parece que peca de una 
cierta ambigüedad, de una falta de concreción. 

Se nos pide la creación de un centro de información 
industrial con estos cinco objetivos: información a la em
presa, red de información, intronización, difusión e infor
mación otra vez, edición de publicaciones, es decir, más in
formación. En realidad, todo esto se concentra en un solo 
punto: info~ación. Y esa es la palabra clave, porque evi
dentemente, a las puertas del siglo XXI - hay quien dice 
que ya hemos entrado, hace unos afios incluso; que este si
glo sólo tiene 75 años y que por tanto no en los noventa si
no incluso antes ya estamos, si no en puertas, sí en el pro
pio siglo XXI - a las puertas de una civilización postindus
trial, que será una civilización de servicios y de ocio, de in~ 
formación, es evidente que la investigación y la informa
ción son palabras claves. Cómo podemos oponernos noso
tros a que se informe? Evidentement, esto es correcto, es 
una intención loable. 

Pero el Conseller nos ha dicho: "oigame, si ya tenemos 
buena o mala, funcione o no funcione, tenemos una red de 
informació, cómo vamos a crear otra? Si ésta no funciona, 
lo que debemos hacer es potenciarla". Más o menos, es lo 
que he deducido yo de las palabras del propio Conseller. Es 
que evidentemente, mire usted, en investigación, no se pue
den desconcentrar esfuerzos. Investigaciones, parcelas de 
investigación, no conducen a nada. Ha de ser concentrar es
fuerzos , como está haciendo hoy en día la Comunidad Eco
nómica Europea, que cada uno de los países de la Comuni
dad Económica Europea, España, Francia, Alemania, etc. 
investiguen por su cuenta y riesgo, por libre, bueno es un 
esfuerzo loable, pero a veces no produce un resultado en 
consonancia con dicho esfuerzo. Hay que concentrar y en 
información ocurre otro tanto. En información no hay que 
desconcentrar, hay que concentrar. 

Entonces, el que queramos aquí un centro de informa
ción que vaya por libre en lugar de conectarnos a las infor
maciones que ya puedan haber de canlcter nacional o inter
nacional, lo que hay que hacer es pOlenciar esta informa
ción, la que recibamos de caracter nacional y la que reciba
mos de carácter internacional. Potenciarla y divulgarla. 

Lo que ocurre es que la información que usted pide y 
yo debo entenderlo así de la moción o de la proposición es 
que no se informa de esa información. es decir, lo que falta 
es una divulgación de esa información, buena o mala: la 
que haya. Efectivamente, en eso estamos de acuerdo. Pero 
no se trata tanto, como dice el Conseller, de potenciar la 
que ya existía. Es un problema más bien de divulgación. 
Comporta un primer problema de formación, porque si no, 
a las puertas del 93, como estamos, cualquier empresa, in
dustrial o comercial o de cualquier otro tipo, la empresa 
que usted quiera, que no esté permanentemente en recicla
je en formación y en información, se irá al traste. Eso está 
claro. 

De modo que lo que yo entiendo de su proposición es 
que se busca una mayor divulgación de esa información. Y 
en eso coincidimos. Por tanto, yo coincido también con el 
Conseller que lo que habrá que hacer es potenciar los ac
tuales canales que existan, tratar de remitir la información 
por los procedimientos y técnicas modernas que actual
mente existen y hacer cursillos, de información, pero no so
lamente de información, seminarios, simpósiums, lo que 
usted quiera, para procurar un permanente reciclaje del 
empresariado balear. Hemos padecido hasta ahora un mo
nocultivo. Hemos perdido en turismo la ocasión magnífica, 
quizá aún se está a tiempo de poner remedio, de tratar de 
establecer, de crear industrias que sean perfectamente com
patibles con el turismo, no digo ya complementarias con el 
mismo, y con el medio ambiente. En esta época de mono
cultivo turísticci y en la crisis que estamos, el que yo me 
niegue a decirle: "tiene usted razÓn en su espiritu, vayamos 
a una información", no me atrevo, pero atiendo las razones 
del Conseller. Creo que son unas razones perfectamente 
atendibles. 

Sea usted más específico. A qué industrias se refiere 
usted, hay muchas modalidades distintas. Entonces habrá 
que crear, quizá, unas informaciones con la técnica moder
na y sobre todo, tratar del censo que están ustedes en dis
cusión si existe o no existe - usted ha dicho que no, el Con
seller dice que si, que existe - bueno, yo me pregunto si 
existe, que usted no ha sabido encontrarlo, yo tampoco y 
me párece que los propios censados tampoco. Es decir que 
los censados tampoco sepan que exista ese censo. Lo cual 
demuestra quizá la poca comunicación que existe entre la 
Consellería y los usuarios. Eso es lo que hay que hacer. 

Porque la Conselleria quizá no se dirige. Esperan que 
la Conselleria se dirija y eso normalmente no se produce. 
Hay que pedir un esfuerzo a la Consellería de que tenga 
una iniciativa en el sentido de que se dirija a esas industrais 
que están censadas o quizá todavía no y que entonces les 
informe permanentemente. Me gustaría que el Conseller 
nos aclarase cuándo ha sido la última vez que la Conselle
ria ha hecho una campaña, por asi decirlo, de divulgación, 
de ponerse en contacto con ese censo, que a lo visto es un 
tanto fantasma, de ponerse en contacto con estas empresas 
para informarles en cada uno de los ramos con un carácter 
más o menos específico o más o menos general. Me pre
guntaría cuándo fue ésa, la última vez. Posiblemente, in ni
hilo tempare. 
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Falta una comunicación entre la conselleria y las em
presas. Las empresas, muchas veces, no se dirigen a la Con
selleria. La Conselleria no hace ningún esfuerzo por diri
girse a las empresas y ésta es la cuestión que estamos tra
tando. Yo lo digo con toda sinceridad y con toda simpleza, 
con toda senzillez. Insisto en que las redes actuales de in
formación son buenas en teoría, son malas en la práctica. 
Yo no entiendo la necesidad de crear un centro específico. 
Aprovechemos lo que hay y potenciemos lo que hay, y va
yamos a una divulgación de esa información o de esa infor
mación y a un mayor contacto de la Conselleria con las em
presas y no a la pasiva, sino a la activa. Posiblemente, la 
Conselleria ha pecado, como en otras ocasiones, de una pa
sividad que pueda ser incluso hasta cierto punto censura
ble. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. El desafiament que per a les em
preses de les nostres Illes suposa l'entrada a la Comunitat 
Economica Europea i les dificultats que ja es comencen a 
entreveure no s'han correspost, ens sembla, a una actitud 
conseqüent per part de la nostra Comunitat, l'activitat.de la 
qual no sembla conscient d'alló que ha de significár l'entra
da en vigor de l'Acta Única i aquest 93 tan a prop. 

Mirin, Sres i Srs Diputats, en cinc anys han desapare
gut 2.000 !loes de feina en el subsector del cal~t a les Bale
ars. La bijuteria passa per greus problemes a causa de la 

. competencia de l'anomenada bijuteria groga - feta a Tailan
día, Corea, Taiwan -. Cada any desapareixen, a I'Estat espa
nyol, pero és un tema que també afecta les Balears, 1.000 
indústries agroalimentaries. 

La necessitat d'afrontar el desafiament comunitari exi
geix imaginació, feina, ínversió i una Comunitat com la 
nostra, amb recursos limitats ha de prioritzar les seves ac
tuacions. Per tant, el paper, entenem nosaltres, de l'Admi
nistració, no pot esser simplement el de repartir subven
cions i donar ajuts a les empreses. Incentivar, orientar, sa
ber conjuntar el pla amb el respecte al mercat: vet aquí el 
bessó, per a nosaltres, d'allo que hauria d'esser l'actuació 
d'un Govero interessat a mantenir l'existencia d'un sector 
que passa greus problemes. 

Disseny, moda, noves tecnologies, coneixement de les 
tendencies del consum ... Aquestes tasques d'orientació del 
sector ja afrontades per altres comunitats autonomes, estan 
demostrant uns resultats ben visibles. Uns resultats que es
tan a la vista. Comunitats com la basca, la catalana, han en
cetat aquestes feines amb uns resultats prou importants. 

1 mirin, Sres i Srs Diputats, no només ho han fet els 
governs autonoms. Alguns parlaments, com el base, s'estan 
plantejant ¡'existencia de comissions permanents d'estudi 
de les conseqüencies que tendra l'entrada en el Mercat Co
mú i ¡'entrada en vigor de l'Acta Única. Comissions que fan 

feina de forma continuada i són segurament les més actives 
d'aquests parlaments. 1 una de les conclusions a les quals 
arribaven era aquesta necessitat vital d'orientar, d'assesso
rar, d'informar les empreses per poder fer el gran salt enda
vant per posar-nos a l'altura, al nivell que exigeix l'entrada 
en aquest mercat comú del qual, vulguem o no, ja formam 
part. 

La nostra Comunitat Autonoma es planteja aquesta 
qüestió massa tímidament. L'eurofinestreta, l'Institut Bale
ar de Disseny ... massa tímidament, per a nosaltres. Cada ca
sa és un món i alguna dos, Sr Conseller. 1 ens temem molt 
que a la nostra Comunitat Autonoma aquests dos mons co
existeixin: unes indústries amb uns problemes seriosos, que 
reclamen una atenció prioritaria per part del Govero de la 
Comunitat i un Govero que, en teoria, voste ho ha dit, la 
darrera intervenció que ha fet ha estat clarificadora, ha té 
clar, sembla. 

Pero la seva actuació, tímida, no esta a l'altura d'allo 
que el sector demanda, d'allo que les necessitats del sector 
demanden. El senyor Tuells ho ha explicat i nosaltres hem 
de dir que estam d'acord amb aquesta part de la seva in ter
venció. No podem mantenir-nos en la satisfacció que do
nem resposta a les preguntes que les empreses plantegen a 
la nostra Comunitat Autonoma. Hi hem d'anar nosaltres. 
Hem d'anar a explicar-los quins problemes causara aquesta 
entrada en vigor de l'Acta Única; amb quins problemes es 
trobaran ·i fer aquesta feina d'orientar el sector, d'assesso-
rar-lo, a partir d'iniciatives que tengui la Conselleria. . 

Vagi, per tant, el nostre suport a aquesta iniciativa de 
crear aquest ClIP ... eh ... aplicant les sigles de la proposta 
del PSOE i entenem que hauria d'esser una qüestió proba
blemente d'unanimitat. La cosa que esta clara és que la fei
na que s'ha fet, els intents que s'han fet, per ara, des del 
Govern, han estat insignificants, han estat massa tlmids, no 
han estat suficients. Per tant, necessitam encetar vies noves, 
vies propies, que donin satisfacció a aquesta demanda del 
sector que nosaltres entenem que és absolutament impor
tant. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Hem escoltat amb malta atenció 
l'explicació de l'il.lustre Diputat que presentava la proposi
ció no de llei i hem tret una serie de conclusions que ens 
feia l'efecte que el que volía el proposant era crear o la 
Conselleria d'Industria o la Direcció General d'Indústria, 
pero a mi em fa l'efecte que tot aixo ja esta creat, funciona , 
més bé o més malament, segons l'opinió deIs distints porta
veus. 

De la seva proposició no de llei, evidentment, es1am 
d'acord en quasi tots els punts a, b, c, d, e, hi estam d'acord 
i els subscrivim 10ts. Evidentment, és ben necessari promo
cionar la informació a l'empresa industrial: amb aixo estam 
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totalment d'acord. Estam totalment d'acord a organitzar 
actes d'informació i difusió sobre temes concrets d'interes 
empresarial. Estam d'aCOrd amb I'edició de publicacioDs, 
pero, per (er aixo, no bem de crear un altre centre, com diu 
vos te, per crear més burocracia. Entenero que aixo, la Con
selleri8 de Comer~ i Indústria ho pOI fer perfectament o bé 
a través de la Direcció General d'Indústria o bé a través de 
la Direcció General de Promoció Industrial o bé a través de 
l'Institut Balear de Disseny. Entenem que, si no creuen 
vos tes que funcionen adequadament, el que es pOI fer és 
pro posar que funcionin d'altra forma pero no crear un nou 
organisme que a110 que faria és crear més burocracia, se
gons el nostre punt de vista. 

S'ha fet menció, varies voltes a un famós cens i jo Ii 
puc dir sen e entrar en cap tema de discussjó que eJs cenSOS 

que nosallres hem demanat al Conselllnsular d'Eivissa i la 
Petila i Mitjana E mpresa d'Eivissa i Formenter8, ens els 
han envials i ens els han eDvia18 per LLisIal d'ordinador i per 
suport magnetic. Si vostes no ho tenen, jo, els seetors que 
he demanat, no tenc cap inconvenient a facilitar-los-hi. 

Res més. Senzillament, nosaltres votarem en contra 
d'aquesta proposició no de lIei. Gracies, Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, senyor President. Jo podria estar temptat de 
fer una resposta facil i aquf jo cree que no hem vengut a 
parlar d.e promoció industrial, ni de promoció comercial, 
no venim a parlar de disseny, no venim a parlar d'I + D, no 
vcnim a parlar que lti ha un Decrel nou, 0, 11 i 12 per re
gu lar les subvencions, no venim a parlar en absolut de res 
d'aixo. 

He concretat algunes preguntes que no han tengut res
posta. No han tengut res posta perque no n'hi ha. No n'hi 
ha, de resposta. A les preguntes concretes no s'ha donat 
resposta, perque no n'hi ha. 

1 després em diuen: "és que vostes volen un centre i 
m'han de dir exactament quantes cadires tendra, quantes 
taules tendra ... ", en fí, ho hem de donar tot. El Conseller 
d'Agricultura, quan li varen proposar una idea aixi, ho va 
entendre perfeetament i la va posar en manca, amb una al
tra cosa; no va tenir tants de problemes. No en va tenir 
tants: ho va entendre perfectament. 

El centre de documentació europea, la funció que té 
no és aquesta. 1 com que no és aquesta i com que jo li ho 
he demostrat numericamenL i voste teoricament ha hauria 
de saber, ciar, no respon a aquestes necessitats. Evident
ment, no és aixo. 

Comunitat Economica Europea. Jo cree que hi ha una 
constatació real que les empreses no tenen una informació 
ni una divulgació d'aquesta informació sobre totes les coses 
a que es poden acollir, i aixo és positiu. 

Normativa tecnica d'elaboració de productes. No se'n 
fa, des de la Conselleria. I jo, personalment, quan li die que 
vaig telefonar sense dir el meu nom, no ha vaig fer amb el 
meu nom perque ja sabia que voste em diría: "clar, com que 
si voste ha fa amb el seu nom ... • i ja vendria amb aquesta 
demagogia. Com que jo ho sabia, no ha vaíg fer amb el 
meu nom i vaig arribar a parlar amb el responsable i sé que 
vaig parlar amb el responsable perque vaig mirar l'organi
grama de la Conselleria, vaig mirar els pressuposts, el Tom 
VI i hi ha una relació de responsables de cada cosa i ha 
vaig comprovar, Sr Conseller. 1 em va dir aixo: "ni normati
va, ni elaboració d'una normativa, ni censo N'estaro fent un, 
no sabem quantes n'hi ha i ho sabrem més envant." 1 preci
sament per aixo, i el Conseller supos que ha sap, hi ha una 
proposició no de llei en concret perque s'elabori aquest 
cens d'una manera normal i habitual, que creim que és allo 
que hauria d'esser, precisament per aixo. 

Per tant, concentrar esfor~s, que deia el Diputat del 
CDS. Efeetivament, i com que s'ha demostrat que elscanals 
actuals no funcionen, creim que s'han de concentrar esfor
~s en aquests centres d'informació, que efectivament s'ha 
de dedicar a divulgar. Com que no ha funcionat el que hi 
ha fins ara, ens hi hem de dedicar i hem de fer aixo. Ara, a 
mi, personalment, no em val és que es doni l'enhorabona, 
com fa el senyor Ricci i em digui "bé, pero com que ara fe
im estudis i tal". Jo, al senyor Ricci, que és de Menorca, i 
els Diputa18 de Menorca m'entendran perfeetament, li diria 
que aixo és com !'operació q.ue ü varen fer a la dona de l'a
mo uixel de l'UlIastral, que és un pages, que van a Barcelo
na i Ji han d'operar la dona ¡va tenir molts de problemes i, 
en 6, Ji va anar moJt malament i quan va arribar a Menor
ca, resulta que tothom ti demanava: ~ i coro esta, la dona? 
com t'ha anat?"; diu "l'operació ha anat molt bé, pero roa 
dona és morta". Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el deba e, procedeix so tmetJe a votació la Pro
posici6 no de Llei que n'ha estat objecte. Pel sentit de les 
intervencions, pareix que no I1j ha inconvcnient que es vo
tin amb una sola vegada 1018 els pun18, perque el sentil del 
vot pareix que va en la mateixa direcció. 

Per tant, Sres i Srs Diputa18 que en votin a favor de la 
Proposició no de Llei que acabam de sotmetre a debat, es 
volen posar dre18? Gracies. 

Sres i Srs Diputa18 que en voten en contra, es volen 
posar drets? '. 

Sres i Srs Diputats que se n'abstenen? 

Resultat de la votació: vots a favor, 24; V018 en contra, 
30; abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada, la Proposició no 
de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

IV. 1. 2).- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ 
DE LES PROPOSICIONS DE LLEI NÚMS. ROE. 
934/90, DEL GRUP PARLAMENTARI CDS 1 962/90, 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RELATI
VES A INCOMPATIBILITATS DELS ALTS CARRECS 



6810 DIARIDESESSIONS I Núm. 84 (16 de maigdell990 

I L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAlB. 

1 entram a considerar el darrer punt de l'Ordre del 
Día, en el qual hi ha dues proposicions de lIei. Una, la 
934/90, presentada pel Grup Parlamentari CDS i la 962/90, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relatives 
totes dues a incompatibilitats d'alts carrees i membres del 
Govern de la Comunitat Autónoma de les mes Balears. 

Pareix que es podria fer el debat conjuntament, atés 
que les dues, llevat de diferéncies especifiques a l'articulat 
tracten del mateix tema. Comen<;am, idó, per defensar la 
934/90. Té la paraula, per part del Grup Parlamentari CDS 
el seu Portaveu, Sr Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats, per enésima 
vegada parlarem, debatrem el tema de les incompatibilitats 
en aquesta Comunitat Autónoma. Sap greu, tornar a 
aquesta tribuna, una vega da més, reiterats moments, per
qué realment no n'hi ha de nous, en sol.1ícitud d'una regu
lació perqué aquesta Comunitat Autónoma esta quedant a 
la coa, en el furgó de coa de la resta de comunitats autóno
mes a regular. 

La practica totalitat de les comunitats autónomes te
nen, per via d'una legislació espedfica o per via de la intro
ducció dins una legislació de caracter general un régim 
d'incompatibilitats deis alts carrees, deis responsables exe
cutius de la comunitat autónoma i mohes en concret deis 
membres del Govern. La practica totalitat excepte la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears i aquest és un honor 
dubtós. És un honor dubtós tant en termes de transparen
cia, de moralitat, de moralització de la vida pública, com en 
termes d'eficacia. Jo cree que aixo és un tema en el qual 
hem d'insistir reiteradament. 

EIs ciutadans de la nostra Comunitat Autónoma te
nen el suficient nombre de problemes, tenen el suficient 
nombre de preocupacions, tenen les suficients aspiracions 
per esperar que els responsables de solucionar aquest pro
blema s'hi dediquin tot el dia, que sigui objecte de les seves 
preocupacions sempre i que no estiguem amb un Govern a 
mitja jornada, per hores, com s'ha dit en els mitjans de co
municació de manera reiterada i que, la veritat, és una 
qüestió que ens preocupa. 

Parlam d'incompatibilitats; no hi ha arguments nous, 
peró jo vull distingir, per clarificar el debat entre les incom
patibilitats per raó d'activitat i les incompatibilitats per raó 
d'interessos, per raó d'influencies - aixo que tant de moda 
esta avui en ellexic poHtic modern que s'ha batejat amb el 
nom de "trafic d'influencies" -. 

Nosaltres, amb aquesta proposició intentam abastar 
les dues, intentam abastar la incompatibilitat per raó d'acti
vitats. Aquesta fa referencia estrictament a l'horari i em pa
reix que no té altra defensa més que la seva propia logica, 
demanar una dedicació exclusiva ¡absoluta als membres del 
Govern de la Comunitat Autónoma i als alts carrees sem
bla tant de pes que de vegades fins i tot es fa difícil de tro-

bar arguments perqué la realitat de la necessitat és tan evi
dent, i no només per als Diputats d'aquesta Cambra, jo cree 
que a titol individual practicament de tots, per als ciuta
dans que esperen de nosaltres que siguem reflex dels seus 
problemes, que es fa mal de fer, insistesc, trobar altre argu
ment més que aquest. La dedicació d'un membre de la Co
munitat Aut()noma és tan important en termes de resoldre 
problemes i d'oferir serveis als ciutadans que és lógic, abso
lutament indiscutible exigir-los que aquesta dedicació sigui 
completa. 

Peró és que, arnés, hi ha un altre tema en la qüestió 
d'incompatibilitats que una llei d'incompatibilitats ha de 
regular, que no fa referéncia a l'horari, que no fa referéncia 
a la intensitat de la dedicació, sinó que fa referencia a la re
gulació d'incompatibilitats en raó d'interessos, en raó d'in
fluencies, etc. etc. Jo cree que aquesta qilestió, delicada, 
una qüestió que en aquests moments és l'objeete fonamen
tal del debat poUtic no només en aquesta Comunitat Autó
noma sinó arreu de l'Estat. És una qüestió de la qual s'ha 
de parlar amb seriositat i rigor. Aquí, en aquesta Comuni
tat Autonoma, ho hem vist reiteradament en aquest Parla
ment, no esta ben regulat. 1, per tant, es fa necessari que 
donem una exemplaritat al ciutada en ~questa qilestió. 

La regula ció d'allo que pugui esser prevenir el possible 
ús de les influencies que ostentar un carrec en el Govern o 
un alt carree a l'Administració dóna, la volem fer mitjan
<;ant un detall de les causes d'inhibició, un detall de les pre
visibles normes sancionadores que s'haurien d'instrumentar 
en cas d'incompliment i establir la casuística que obliga a 
aquesta inhibició. Qualsevolllei d'incompatibilitats val? En 
aquests moments, en debatem dues. S6n dos textos que en 
la seva filosofia crec que coincideixen, basicament, que di
fereixen en illguns aspectes. Cree que, com tot, seria molt 
millor una feiná de síntesi, una feina de recollir alguns as
peetes que estan millor regulats a la proposta del Grup SO
CIALISTA i alguns aspectes que cree, sincerament, que es
tan millor regulats a la proposta del Grup Parlamentari 
CDS, pero jo vull dir que aixó no és vertaderament impor
tant. 

Qualsevol llei d'incompatibilitats val. Qualsevol llei 
que estableixi un mare de referencia amb seguretat jurídica
tant per als titulars de l'obligació de complir-la, com per als 
titulars del dret de veure-la complida és bona. 1 que no es 
digui que aquesta llei no es pot aprovar perque és una \lei 
que no regula les incompatibilitats deIs parlamentaris, per
que aquest és un argument que em pareix que, en aquestes 
altures, esta sobradament rebatut i és absolutament inad
missible. 1 n'explicaré les raons. 

En primer !loe, no perque creguem que no s'han de re
gular les incompatibilitats dels parlamentaris. Estam abso
lutament d'acord que les incompatibilitats dels parlamenta
ris es regulin. Pero aixo no vol dir que regular les incompa
tibilitats deis parlamentaris signifiqui automaticament de
dicaci6 exclusiva, perque aixo, a mi, em pareix que produl
ría un Parlament impermeable amb la societat i produiría 
la practica impossibilítat que de terminades persones de de
terminad es categories professionals accedissin al Parlament 
i aixo és dolent. Fer un Parlament de funcionaris i rectistes 
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no crec que sigui un bon reflex de la realitat, que el Parla
ment vulgui, vol i té la necessitat de reflectir. Pero és cert 
que pot existir i seria bo que existís un nombre de Diputats 
que es poguessin acollir a una dedicació exclusiva dins el 
Parlament perqu~ les tasques parlamentAries aro ho reque
reixen. 

El que passa és que aquesta formulació significa: en 
primer lloc, reformar 1'Estat d'Autonomia i aixo sí que no 
esta en les nostres mans, perqu~ l'Estatut d'Autonomia de
clara de manera taxativa que els Diputats no percebran re
muneracions, cap tipus de sou o salari per la seva feina. Per 
tant, mentre no es toqui l'Estatut d'Autonomia, mentre no 
s'estableixi un regim retributiu distint del que ara hi ha, no 
és possible, mitjan~nt una llei que reguli les incompatíbili
tats de I'executiu, introduir-hi els parlamentaris. 

D'altra banda, sincerament pensam que és molt més 
correcte tecnicament que les incompatibilitats deIs Dipu
tats estiguin regulades per la LIei electoral com ho estan 
arreu del món. Per tam, dir que no a aquesta llei, perque 
no regula el Diputat és mesclar ous amb caragols i, simple
ment, cercar una excusa per no votar-la. 

Jo, de totes maneres, vull reconeixer que la presenta
ció d'aquesta LIei és una reiteració. Aquesta LIei, ja l'hem 
presentada, ja ha estat derrotada per aquesta Cambra. Per 
tant, simplement no volem renunciar a la seva defensa, a la 
defensa tIel seu esperit, pero pe~ tal d'evítar ia confusió, per 
tal d'aclarir el debat i tenint en compte que tan acceptable 
és una com una altra, nosaltres en aquest moment, Sr Pre
sident, donam per retirada la nostra LIei pero deixam cons
tancia que la retiram en benefici de la Proposició de LIei 
del Partit Socialista, amb el benent~ que hi ha una serie de 
qüestions que hem de recon~ixer que estan millor regula
des en aquest Projecte de LIei, més deta11ades, per exemple, 
la regulació del Registre d'Interessos; és més casuística. En 
canvi, jo crec que la nostra regula millor el Regim d'Excep
cions al principi general d'incompatibilitats o les influen
cies; fins i tot em permetria dir que crec que 1'exposició de 
motius de la nostra LIei esta més enriquida d'arguments. 
Per tant, ens reservam, naturalment, la possibilitat davant -
l'hipotetic cas que aquesta Proposta de Llei del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, que encara no ha passat la prova 
de foc de veure's rebutjada per aquesta Cambra i mantenim 
la remota esperan~ que pogués esser aprovada, nosaltres 
intentaríem introduir, per vía d'esmenes, algunes modifica
cions amb caracter sintetic que crec que 1'enriquirien i la 
millorarien. Per tant, donam pe,r retirada aquesta Proposi
ció de LIei del Grup Parlamentari CDS. Anunciam el nos
tre vot lógicament favorable a la presa en consideració de 
la Proposició del Grup SOCIALISTA Moltes gracies, Sr 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr Diputat. Es dóna per retirada, idó, la Pro
posició de Llei número 934/90 presentada pel Grup Parla
mentari CDS. Per defensar la Proposició de Llei 962/90 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA i en nom 
d'aquest Grup té la paraula el Sr Josep Alfonso i Villanue
va. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. President, Sres i Srs Diputats. Sr Quetglas, gra
cies de la retirada del seu Projecte de LIei precisament per
que no hi pugui haver excuses per no donar suport un Pro
jecte o un altre. Si hi ha ganes de regular les incompatibili
tats, en aqueix moment el senyor Quetglas del CDS hi ha 
donat facilitats, si hi ha ganes de regular les incompatibili
tats, hi ha possibilitats de rnillorar el nostre Projecte, evi
dentment vía esmenes per Diputats. 

M'agradaria molt avui tenir aquí que l'argument del 
Govern per dir-nos sí o no fos: "nosaltres hem presentat un 
Projecte de LIei". M'agradaria molt, pero aixo no ha passat. 
Un poc més d'un mes que el Vicepresident del Govern di
gués - i ti ho llegiré -: "és impresentable, segons el nostre 
criteri, que s'insti el Govem a fer una Llei d'incompatibiti
tats en quinze dies. Doni'm més temps. L'ha tengut. Jo crec 
- el Sr Alfonso es referia a mi - que si la seva capacitat i la 
seva intel.ligencia amb un dia la fa, presenti una Proposició 
de LIei perque, una de dues, o dóna plena facultat legislati
va al Govern de la Comunitat Autónoma perque faci el 
Projecte de LIei que cregui o presenta una Proposició de 
LIei. " 

Vuit dies després d'aquestes paraules, Sr Huguet, el 
Grup CDS va presentar un Projecte de LIei, modificat pero 
que ja havía estat rebutjat per voste en aquesta Cambra; un 
dia després, el Grup Parlamentari SOCIALISTA, molt 
abans deis quinze dies que havíen donat al Govern, amb tot 
raparell administratiu que té el Govern, va presentar un 
Projecte de LIei que no vull dir que sigui una perfecció pe
ro que és un Projecte de LIei que regula perfectament les 
incompatibilitats d'alts carrees de la Comunitat Autonoma; 
més: regul~ tots els controls que per fer efectiva aquesta in
compatibilitat es poden dur a efecte. Sis dies, va tardar el ' 
Grup SOCIALISTA, a preparar-lo. No es va inventar res; 
no importa inventar quan hi ha coses ben fetes. El Govern 
n'ha inventada alguna, com la LIei d'empreses Públiques i 
l'ha esgarrada. Si hi ha una cosa ben feta, és millor adaptar 
aquesta cosa ben feta a les nostres necessitats, Si no hi ha 
una cosa, després hem d'inventar. 1 evidentment, la imagi
nació del Govern del Sr Cañe11as, d'invenció, no en té mol
tao 

No era dificil, Sr Huguet. No era inacceptable, la Pro
posta que ti feia el Grup SOCIALISTA Era senzill, ho po
diem fer. Faltava a110 que si és inacceptable, alIó que si és 
incomprensible, que és la voluntat polftica que vost~ - vos
te estA tot sol com a Conse11er, en aquests moments - si
guin incompatibles, que vost~ no siguin capac;os de dedi
car-se - el senyor Quetglas parlava d'eficacia - únicament i 
exclusiva a la feina com a Conse11ers o alts carrees de la Co
munitat Autónoma. És inacceptable, Sr Huguet, la falta de 
voluntat poHtica del seu President, perque ell és el respon
sable, que els seus Consellers - en definitiva, els Consellers 
del Govern d'aquesta Comunitat Autónoma - puguin com
patibilitzar la seva feina privada amb la seva feina pública. 
És inacceptable, més encara, que els seus Conse11ers no do
nin la cara, que l'únic que hagi de passar la vergonya de 
defensar l'indefensable sigui el senyor Huguet, a qui sem
pre toca el més dificil, el que ningú no vol tocar. És de ver-
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gonya que aquí, quan es discuteix la incompatibilitat d'alts 
carrees, no hi hagi cap Conseller, ni un. És inacceptable. 

En aquests moments, Srs Diputats - ja no parl al Go
vern perqué no hi és, pareix que ha fet deixament de la seva 
funció, com a mínim d'escoltar alló que ha de dir el Parla
ment - es tracta d'un tema ja més delicat. Jo crec que el 
nostre país, tot el país, pass a ara una situació en qué és im
prescindible que la classe política doni un clar exemple de 
claredat política en matéries económiques i de trMic d'in
fluéncies - ho hem de dir així -. En aqueix moment, és abso
lutament imprescindible que aquesta Comunitat Autóno
ma deixi d'esser l'excepció, encara que sigui legal, que un 
Conseller actul com a professional privat i que un ciutada 
es pugui creure - no vull dir que sigui així - que per haver 
anat a parlar amb aquell Conseller dins el seu despatx ten
dra una millor situació dins el seu tema. Aixó es diu, aquí i 
per tat, influéncies. 1 no ens hem d'espantar d'aquesta pa
raula. En aquests moments, Srs Diputats, es fa necessari 
que cada Parlament, cada situació polltica, nosaltres matei
xos clarifiquem la situació, donem un exemple al poble - i 
en aquest cas al poble d'aquestes Illes - que els políties d'a
questa Comunitat Autónoma, i aixó afecta el Govern per
que són els que han d'esser incompatibles, són els que s'hi 
dediquen i prenen decisions sobre l'Administració d'aques
ta Comunitat, doni un clar exemple de claredat política, ho 
torn a repetir. Un clar exemple que pugui esser mirall de 
tots els ciutadans; és més, que a qui no es pugui mirar en 
aquest mirall, precisament, se'l pugui assenyalar -amb els 
dits i se li pugui dir: "vos te és incompatible, vosté vagi-se'n 
del seu carrec o voste deixi el seu despatx". Crec que aixó, 
precisament ara, cada vegada més ara, és absolutament ne
cessari. 

Com és possible que vostés, a Madrid, - és que no s'en
tén, no ho entén ningú - clamin per la regulació del trafic 
d'influencies. Qué més influencia hi ha que un senyar, que 
és Conseller de nou a dues, a les cinc obri el seu despatx i 
rebi gent? Que més influencia hi ha, per molt honrat i per 
molta etica que tengui aquell Conseller? Voste ere u que -
n'hi ha més, d'influencia, que aquesta? Que pensa, el ciuta
da, quan puja aquella escala per anar a aquell despatx? Que 
va a parlar amb el Conseller; que pagant una factura legal, 
vull admetre que sigui legal, no incompatible, pagant 
aquesta factura, tendra un tracte molt millor que si va a un 
altre. Aixó esta claríssim. Aixó ho entén qualsevol. 1 en 
aquests moments hem de donar exemple, vostés els pri
mers, peró hem de donar exemple. Tenim ara una magnifi
ca oportunitat per donar exemple. 

El seu partit, a Madrid, clama per aixó. Vostés, aquí, 
fan tot el contrari: no admenten, voten possiblement en 
contra - encara no ho sabem; jo esper que aquesta funció 
del Parlament que és parlamentar, intentar convéncer, pu
gui tenir el seu fruit - rebutgen, en primera instancia la 
possibilitat de discutir de fer una Llei millor, de discutir i 
de fer incompatibles les persones que per tot el món ho 
són. No s'entén. 

Es demana un mínim de regulació i clarificació de la 
vida política, amb aixó. No es demana molt més. 1 si un 
Conseller troba que perdnl els seu despatx professional, 

ningú no l'obliga a esser Conseller. No hi estan amb una 
corda al coll; no hi han estat mai, amb una corda al coll. 
Un ha de pensar malament. Jo no tenc costum de pensar 
malament; jo no som malpensat. Pero arriba un punt que 
dius: "per que es vol mantenir que deu o dotze o quinze alts 
carrees o directors generals, dos o tres o quatre, no sé, és 
igual, Consellers, no s'han de dedicar exclusivament a la 
funció pública. Per qué s'ha de mantenir aixó?" Si darrera 
no hi ha res, la veritat que no s'entén. 

Feim un mal greu a la política d'aquestes llIes. 1 ja 
n'hem patits els políties, molts de mals. Directament uns, 
indirecta els altres. Cree que és hora que comencen a anar 
pel caro! que el ciutada tengui confian,? en el seu Govern, 
en els seus directors generals. Aixó és una primera passa. 
N'hi ha moltes més, peró aquesta és una primera passa ab
solutament imprescindible. 

La Proposició de Llei que nosaltres presentam, se
nyors del Govern, té un conjunt de regulacions que crec 
que les podria resumir d'una forma bastant rapida perque 
s'hi pOl entrar - i cree que hi han entrat vostés -d'una forma 
completa. En primer lloc, es defineix clarament qui esta 
dins aquestes incompatibilitats. Hi esta comprés el Presi
dent del Govern, els secretaris generals tecnies, directors 
gen erais , assessors de presidéncia, etc. Tot aquell grup de 
persones que tenen una influencia decisiva o prenen deci
sions públiques, decisions que afecten tots els administrats. 
Aixó ~, en resum, qui esta comprés en aquestes incompati
bilitats. Es diu clarament que el regim que tendra de feina 
l'alt carrec sera amb dedicació absoluta i exclusiva. Haurem 
acabat, com deia El Pa!s i com deia el Sr Quetglas, el "Go
vern a mitja jornada". Haurem acabat la discriminació que 
un Conseller cobri sis milions tres-centes mil pessetes per
que fa feina vint-i-quatre hores al dia i l'altre cobri cinc mi
lions nou-centes mil pessetes perque fa feina dues hares. 
Hi ha Consellers de primera quant a cobrament i de cin
quena quant a feina i Consellers de primera quant a feina i 
de cinquena quant a cobrament. Haurem acabat amb aixó. 
Evidentment, les incompatibilitats no afecten les represen
tacions del Govern. 

1 després regulam clarament amb que són incompati
ble particularment, a part de la incompatibilitat general, els 
alts carrees: exercici professional, ten ir negocis - ell o per
sones interposades - etc. etc. En definitiva, amb aixó, qui és 
incompatible i com es regula aquesta incompatibilitat, a 
que afecta aquesta incompatibilitat, es clarifica legalment 
l'activ:ttat polftica de l'Administració pública primera de la 
Comunitat Autónoma. No és res més. 

Evidentment, s'estableixen excepcions i l'excepció fo
namental que s'estableix és el patrimoni familiar, peró ben 
entés: I'Administració del patrimoni que té la familia en 
aquell moment. 1 per aixó s'estableix com a final - i no vull 
cansar la gent que la coneix; i perque la coneixen, qualcú 
no la vol votar - un registre d'interessos perque quedi per
fectament cIar quan un Conseller o un alt carrec entra en el 
Govern, que és el que té en propietats, en accions, en nego
cis, en mobles, en immobles. Un registre públic, a més, en 
mans del mateix Govern, no es tracta que ningú més el ten
gui, i que tendra quan surti d'aquest alt carrec. És evident 
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que li pot tocar la loteria, pero també se sabria. 

Jo cree, senyors del Govern, jo cree, senyors del Partit 
Popular, que vost~ no poden predicar fora d'aquí unes co
ses i predicar dins aquesta Cambra i per a aquestes illes 
unes altres coses. Vost~ no poden votar uminimement una 
Llei d'incompatibilitats a Andalusia i votar en contra d'una 
Proposici6 de Llei - millar, perque és més ampla i ha he de 
dir aro - aquL Vost~ no poden clamar perque es reguli el 
trafic d'influencies i propiciar totalment amb unes incom
patibilitats, conscientment mal regulades, aquest mateix 
tnlfic d'influencies, que per molt que vulgui l'alt carree, es 
produeix dins l'administrat que va a veure el professional. 

Senyors del Govern, senyors del Grup Popular, tenen 
la major ocasió per donar una primera important i petita 
passa per clarificar la política i els polítics, que és molt im
portant dins una democracia, d'aquestes Illes. De vostes és 
la paraula. Nosaltres hem fet a110 que havfem prom~ . In
tentin vostes fer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Vicepresident del Govern, Sr Joan 
Huguet. 

EL SR. VICEPRESIDENT (Joan Huguet i Rotger): 

Sr President, Sres i Srs Diputats. Avui ~ un deIs dies 
aquests en que el Vicepresident no tenia previst intervenir 
a causa que aixo era un tema que ja havia debatut aquesta 
Cambra, en el qualla postura del Govern havia quedat cla
rificada, acceptada o no, pero havia quedat clarificada i, per 
tant, entenia que quan es tractava d'una Proposici6 de Llei 
que provenia deIs Grups Parlamentaris, en tot cas, tocaya 
als Grups Parlamentaris pronunciar-se sobre la Proposició 
no de Llei. Com que el portaveu del Partit Socialista, llevat 
deIs dos minuts darrers, ha fet referencia a la Proposició de 
Llei, jo no m'hi referiré. Em referiré a la intervenció que 
ha argumentat per presentar la Proposició de Llei, que no 
l'ha presentada, ha fet judicis de valors i consideracions que 
es tractaria en tot cas de dir-li "demostri-ho; no les faci: de
mostri-les" . 

Aquest Vicepresident que els parla, compleix amb la 
seva funció i amb la seva obligació com a Vicepresident i 
com a protaveu del Govern. 1 no faig res per for~. Ho faig 
amb molt de gust perque aquesta és la meya funció i tract 
de complir-Ia. 

Efectivament, vos te ha llegit aquí part de la meva in
tervenció. Pero jo li he de dir, Sr Alfonso, també és una 
precisió, hi estara o no hi estara d'acord, que ha fet més 
una intervenció de cara a televisió i a galeria, que no apor
tant proves d'aquest trafic d'influencies que voste reiterada
ment diu aquL Vaig dir i manifest que és 11oable, que és no
ble, que els Grups Parlamentaris presentin projectes alter
natius i a110 que vaig manifestar és que a nosaltres no ens 
podien obligar - si el Parlament aro ha aprovava, ho farfem 
- a presentar un Projeete de Llei d'incompatibilitats sotm~ 
a una serie de consideracions previes. Per aixo, facin vost~ 
una Proposició de Llei, la duguin aquí i la debatrem, si pas-

sa o no passa. 1 aixo han feto 1 enhorabona. Pero aquesta és 
la seva manera de regular les incompatibilitats i el Govem 
es reafirma en el fet que creu que les incompatibilitats en 
aquesta Comunitat estan prou regulades fins a avui tal com 
les tenim. 

1 amb aixo s'hi estara d'acord o no s'hi estara d'acord. 
El que no és acceptable - i no empraré la paraula "inaccep
tableO - que hi ha falta de voluntat política. Hi ha falta de 
voluntat política de regular les incompatibilitats tal com 
voste les vol regular amb el Projeete que presenta. Pero 
voste mateix ha reconegut... no sé si voste ... perdó, m'equi
voc, el portaveu o representant del CDS diu que altres co
munitats el tenen regulat o bé mitjan~nt una legislació ge
neric - paraules textuaIs que em pens que ha dit el repre
sentant del CDS - o bé mitjan~nt una llei generica i espe
cífica d'incompatibilitats o bé posant el tema de les incom
patibilitats a una normativa general. Nosaltres estam amb 
aquesta segona parto 1 aixo pot agradar més o pot agradar 
menys. 

Pero, cregui'm, senyor representant del Partit Socialis
ta, no val el diseurs públie aquí damunt de "vosaltres sou 
els dolents i el mal de les Illes sou vosaltres i vosaltres ou 
els qui provocau no sé que". Aixó ens ha dit a tots nosal
tres, d'aquesta banda. "El mal de les Illes és aquest Govern 
i els Grups que li donin suporto. Quin mal? Digui quin 
mal! Doni proves de trafie d'influencies. Demostri casos en 
coneret i després sabrem quin- mal. La mateixa regla que 
ens ha aplicat a nivell de I'Estat, apliquem a aquestes Illes. 
1 ja li he di! a voste, en altres ocasiones, que en aquesta Co
munitat Autonoma li ha tocat el paper de governar al Par
tit Popular amb suport d'altres Grups polftics. A altres in
drets de l'I;:stat espanyolli toca el paper de governar al Par
tit Socialista. 1 en el paper de 1'0posició moltes vegades pot 
esser en segons quins casos contradictori amb el paper de 
governar; a uns i a altres i jugar aquí a bons i a dolents cree 
que no és oportú. 

Cregui'm, Sr Alfonso, i vull acabar amb les mateixes 
paraules: aquest Vicepresident que eIs parla no s'ha sentit 
en cap moment tot sol dins el Govern. M'he sentit en tot 
moment emparat, cree que complesc la meya funció i si 
aquest "mal trago", que no és cap "mal trago" més que esser 
portaveu del Govern, l'ha de passar el Vicepresident - i ja 
he dit que no és cap "mal trago" - el passa perqu~ volunta
riament i sense cap obligació vaig assumir aquesta respon
sabilitat. Res més i moltes gracies. 

.. 
EL SR. PRESIDENT: 

sr, Sr Quetglas. Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. Jo, alIó que no voldria, Sr Hugu
et, és que s'haguessin utilitzat els meus arguments en con
tra meva. Jo, efeetivament, he dit que totes les Comunitats 
Autonomes ten en regulats els seus regims d'incompatibili
tats deis membres del Govern i alts carrees de l'Administra
ció per una legislaeió generica o per una legislació específi
ca, pero aixó no li serveix, no li hauria de servir a voste com 
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a argument per dir que les incompatibilitats en aquesta Co
munitat Autbnoma estan regulad es gen~ricament. Perqu~, 
en aquesta Comunitat Autbnoma, allb que estA regulat ge
n~ricament és un r~gim de compatibilitats. Aixó és el que 
estA regulat: un r~gim de compatibilitat i si no, ens hem de 
remetre a les proves deis problemes que s'han solucionat 
de manera reiterada en aquesta Cambra i vull recordar que 
a la darrera pol~míca que ha motivat la presentació de la 
Proposició de Llei per part del Grup SOCIALISTA, el nos
tre Grup Parlamentari va deixar cIar que nosaltres trob¡)
vem que el Conseller, Sr Gilet, no havia incorregut en cap 
il.legalitat, pero precisament el que ens escandalitza és que 
l'actuació de, el matí, Conseller i, l'horabaixa, tenir un des
patx obert sigui de la professió que sigui, sigui legal. Aixo 
és encandalÓs. 1 aixo és el que intentam evitar amb una LIei 
d'incompatibilitats. 

I el fet que les honorables persones que detenten els 
drrecs de membres del Govern no s'aprofitin dins el seu 
trMic d'influ~ncies, com vos te diu, no és fonamentació jurí
dica sblida suficient per garantir als ciutadans que la regu
lació concreta d'un regim general d'incompatibilitats dóna 
una tranquiUitat sobre el fet de saber que aquestes normes 
no sera n violades perque la seva propia normativa ha indi
ca a oo. Jo crec que hem de partir d'aquest reconeixement: 
aquesta Comunitat Autónoma no té regulades les incompa
tibilitats perqu~ té consagrat el principi general de compa
tibilitat i aixb, l'any 1990, és, senzillament, inadmissible, Sr 
Vicepresident. GrAcies, Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la parauIa, per part del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

GrAcies, Sr President. Srs i Sres Diputats, Sr Huguet: 
jo no he fet judicis de valor. EIs ciutadans fan judicis de va
lor. Em diu que demos tri coses. Que he de demostrar? Que 
hi ha Consellers que fan feina mitja jornada? No importa 
que ha demostri. Ells ha diuen! Aixo, ha he de demostrar? 
Que hi ha Consellers que tenen un despatx professional 
obert i que el Consell de Govern pren decisions, encara 
que surti el Conseller, que aixo no m'importa, en les quals 
ha intervengut aquell despatx professional? Aixo ha he de 
demostrar? Esta reconegut! No importa que es demos tri, 
aixo. Aixo esta reconegut. 

Per tant, tampoc no he dit que hi hagués tan1 de trafic 
d'influencies. Perque, a més, no sé que és el trMic d'influen
cies segons la seva apreciació. Segons la meya, sí, que ha sé. 
Per a mi, si un Conseller té un despatx professional obert i 
rep ciutadans que tenen relacions amb l'Administració pú
blica de la Comunitat Autonoma, el ciutada sent que sera 
millar tractat. I aixo és influencia. Aixf de ciar; per mi, i per 
a quaisevol ciutadA. Aixo, és aOO de cIar. 

Quan discutim, que quedi ciar d'una vegada, que els 
membres del Govern, els directors generals són incompati
bles, no entram en res més que en aixo: en política. Allo 
que hem de mostrar és claredat política. Allo que hem de 

mostrar als ciutadans, no perqu~ hi hagi televisió, que aixb 
preocupa no massa: un debat, és lbgic que sortis, que els 
ciutadans ha coneguessin tot; no ens fa gens de por, nosal
tres; gens ni una mica, de por. En aqueix cas, no ha sé, per
que l'ha citat, jo no ti ho he citat. És logic que els ciutadans 
vegin que els polítics, els membres del Govern, els que els 
administren tenen una situació de feína que no pot dur a 
error, a confusió, que no els pot dur a pensar que perqu~ 
vagi al despatx d'X X X serA millor que si va al despatx d'X 
y X. Aixb és el que hem d'evitar, perque d'aixo, el ciutadA 
és molt viu i n'és molt conscient. 1 no sera iUegal, evident
ment. Han fet tot quant és possible perque no es regulas ai
xc) i ha contínuen fent. 

La llei ha permes a aquesta Comunitat que es defen
sAs, ha permes que hi hagués directors generals, dotze, ca
torze, quinze, perfectament compatibles. Som sis-cents mil. 
La Rioja ha té regulat: són dos-cents mil. No és una qües
tió de persones, no és una qüestió de població. És una clara 
qüestió - i aixo sí que és un judici de valor, pero és un judi
ci de valor que qualsevol Diputat ha de fer - de voluntat 
poHtica que, com li deia, no sabem per que es produeix. 

Li deiem a l'anterior debat i l'hem de citar perque 
aquesta Llei d'incompatibilitat neix del repte que va fer 
voste al Grup Parlamentari SOCIALISTA que presentassin 
la LIei. Aquí éso Per tant, hem d'anar a allo que li havfem 
dit abans: per que aquesta és l'única Comunitat Autonoma 
en que Consellers i directors generals són compatibles? 
Vol que deixi la pregunta enlaire? Vol que digui als ciuta
dans d'aquestes Illes: "contestin-se, senyors ciutadans de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, per qu~ el Go
vern del Partít Popular, en coalieió, no vol regular les in
compatibilitats?"; jo no ha contestaré. Que s'ho contestin 
els ciutadans. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin 
intervenir? ... Per part del Grup Parlamentari MIXT té la 
paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 

GrAcies, Sr President; Sres i Srs Diputats: no estic en 
contra, ni molt menys, de la proposta del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA Cree - aixo és el meu pensament - que 
seria bo, molt bo i interessant, que els Consellers tengues
sin dedicació completa. Ja vaig dir que trobava incoherent, 
que aquest mateix Parlament tingués tata la Mesa amb de
dicaeió completa i que el Govern no la tingués. 

Regular les incompatibilitats no té res a veure ni és 
meselar ous amb caragols quan es parla després de regular 
el que hi hagi per part deIs parlamentaris de dedicació ex
clusiva. Jo mai no he dit. Algú ha dit fa una estona que jo 
pretenia una cosa que era l'excusa .. . Perdó: jo no he dit mai 
que els parlamentaris hagin de tenir dedicació exclusiva. Jo 
l'únie que he dit és que considerava que tant el Govern 
com els polítics havien de tenir un tipus de regularització. 
Regularització basada basicament en certes incompatibili
tats i no die quines. 
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La veritat és que el discurs que ha fet el Sr Josep Al
fonso, m'agradaria repetir-lo exactament, punt per punt i 
afegir-hi Govern i poHtics. 1 quan dic polítics, també dic 
Diputats. Perqu~ ha parlat el Sr Josep Alfonso d'influ~ncia 
decisiva en la gestió. Jo die: influencia decisiva en la gestió 
i influ~ncia decisiva en les lleis. Diu el Sr Josep Alfonso 
que el Diputat és una cosa diferent. Ho ha dit, perdó. Ha 
dit el Sr Josep Alfonso que el ciutada es troba rnolt més se
gur i no és el mateix per al ciutada - ha dit ell - quan va al 
despatx d'un Conseller que governa que quan no va a 
aquest despatx i va a un altre que no és d'un Conseller que 
governa. 1 jo li dic al Sr Josep Alfonso que és identicament 
el mateix que quan un ciutada va a un despatx d'un Diputat 
que fa lleis i que senyala, com vaig dir l'altre dia, arees i 
que pot influir en una cosa o en una altra. El ciutada se 
sent molt més segur que no quan va a un despatx on no és 
aOO. 

La realitat - i no seria gaire difícil demostrar-ho - és 
que molts Diputats, des del dia que s6n Diputats, el seu 
despatx particular millora ostensiblement. 1 no seria tan di
ficil demostrar-ho, aixó, tampoco 1 si cadascun de vostes, Srs 
Diputats, com jo mateix, tengués el despatx obert, per ven
tura serien capa<;os de reflexionar i dir, sí, senyor; resulta 
que, quina cosa més rara, d'en<;l\ que som Diputat , les coses 
em van millor; tene més cIients i tot; mira, som més "gua
po" ara!. Aleshores, per aquesta raó, senzillament per 
aquesta raó, vull dir, una vegada més, que estic d'acord a 
control-ar, a-posar una llei que.ordeni que quedi cIar quines 
són les incompatibilitats. 

1 jo no dic si la incompatibilitat ha d'esser dedicació 
exclusiva o ha d'esser de tots els Consellers o de tolS eIs di
rectors generals o d'un tipus de feina que pugui fer un par
lamentari dins una Conselleria o una altra. Jo no die el 
que. Die senzillament que siguem capa<;üs, tots plegats, de 
fer una llei que tot el poble - perque el Sr Pep Alfonso ha 
dit coses molt polides i molt ben dites i és que el vertader 
observador és el senyor del carrer, el que ens mira a tots i 
avui, amb la situaei6 que s'ha creat a tot Espanya seria bo j 
és bo indiseutiblement que es regulin les coses, per transpa
r~ncia - i perque la gent Sr. Josep comenci a veure d'una 
vegada per sempre que aquí tothom va afer feina com a 
poHtieipunt. 

Per aixó mateix, Sr Josep Alfonso, jo també em de
man alió que vost~ ha demanat al Grup de Govern, dient 
"és que és inconcebible i per que vostes no volen ac;o?" 1 jo 
deman el mateix. Sr Josep AlfQ,nso, per que vostes no volen 
el que jo deman? Expliqui-m'ho perque, de veritat, no ho 
entenc. Tan dificil és? Tan difícil és que també quedi regu
lat, no dic a quin nivell, per ventura s'ha de regular a molt 
més nivell, el Govern. Qui diu que no? No ha he dit, jo, ai
XG. Perque jo vot per tenir certa regulació , i que sigui amb 
la mateixa !lei que siguem capa<;üs de dir: "no senyor, a par
tir d'ara, el Sr Diputat podra fer tal cosa o no podra fer-la", 
igual que voste ha dit molt bé i el Govern, tal i tal altra co
sa. 1 s'ha acabat el terna. Mirin si és senzill. Gracies, Srs 
parlamentaris. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Sr Diputat Sebasti~ Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gr~eies, Sr President. En set anys que duim d'autono
mia, el nostre Grup ha fet 21 denúncies, ha refet o recupe
rat 83 expedients en qu~ hi ha gent d'alts carrecs del Go
vero o d'aquesta Cambra de Diputats que han tengut coses 
a veure en qüestions molt diverses. A cada Llei de Pressu
posts hem mantengut una filosofia i una practica d'anar cap 
al terreny que la proposta de llei del Grup SOCIALISTA 
avui planteja. I per altra banda, casufsticament, eIs temes 

han estat molt diversos peró, ciar, eIs temes especulatius, 
eIs temes d'espais naturaIs, eIs temes de la inspecci6 t~nica 
de vehicIes denuneiats pel nostre Grup aquesta passada le
gislatura i gran negoci del segle i articulat a través d'un co
negut despatx de Ciutat, de missers i poHties simult~nia
ment, han estat casos que realment sempre ens han fel em
pegueir, sempre ens han fet estar astorats i sempre hem fet 
aquest crit d'atenció etica, moral, peró al mateix temps 
tampoe no hem volgut fer una demágógia pensant que era 
un terna que havia de madurar i que tots nosaltres, els que 
som aquí presents, tota l'Administració autonómica veurí
em que era l'Autonomia, era la Democracia la que perilla
va, la que estava tocant fons. 

Peró és més que indubtable que avui, ara, ens trobam 
amb altres circumstancies que les de la própia Comunitat 
Autónoma, circumstancies que van més enlla de si que a un 
espai natural hi ha uns Diputats i uns membres del Govern 
que hi han participat en la gestió de permisos, etc, etc, sinó 
que ja anam un poquet més enlla, o a concessió d'explota
cions administratives, empreses públiques, etc, etc. El terna 
ja és estatal, el tema ja és de la vida quotidiana, el terna ja 
des de qualsevol conversa de cafe o de cantó fins a quaIse
vol mitja de comunicaci6 del mad fins al vespre en parlen, i 
en conseqü~ncia ha arribat el moment de fer aquesta pro
funda reflexió, aquest crit a la societat, aquest crit de dir 
"basta", perqu~ ens estam enfonsant nosaltres mateixos.I 
quan deim "ens estam enfonsant nosaltres mateixos" ho de
im amb una convicció profunda i ho deim a partir d'una re
alitat constatada i constatable en l'opinió deIs ciutadans de 
les nos tres Illes i amb aixó sí que pensam que l'apinió pú
blica és paraJ.lela als ciutadans del conjunt de I'Estat. 

Basta de parlar de classe polftica. Mai no hem estat 
una classe, les c\asses són una altra cosa. Basta de parlar de 
corporativisme, basta de parlar d'interessos, de si a vegades 
eIs interessos estan conjuntats al marge de les ideologies 
polftiques. Jo encara record que qualque dia en aquests 
plenaris qualque membre del Govern ha dit expressions di
vertides, cunases, i hi ha involucrat el conjunt de la Cam
bra en la totalitat i mesclat ideologies amb interessos d'una 
manera molt alegre, d'una manera molt poc edificant per a 
tota la ciutadania. 

Avui és indubtable que no hem de parlar de Piñeiros 
que, per cert, sortia el President de la Comunitat a la con
versa, no cal oblidar-ho, de Guerras o de Naseiros en ver
sions 10caIs. No, no. La qüesti6 no és aquesta. Tampoc la 
qüestió no és dir nams, llinatges, Diputats, membres del 
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Govern, de I'Administració que estan en dubtoses qües
tions que podrien justificar aixo que deim i moltes coses 
més. La qüesti6 és intentar sortir amb una sortida en posi
tiu cap a la societat. Una sortida en positiu en qu~ tots di
guem un poc a110 que pensam i vegem si anam millorant o 
ana m empitjorant. 

Si el Govern avui, si la majaría - i ens agradaria saber 
UNIÓ MALLORQUINA qu~ pensa, ens agradaria saber
ha a través de la seva practica democratica des de l'any 77 
en la gesti6 del Consell General Interinsular, i en moltes 
pnktiques polítiques que hem compartit i en moltes preo
cupacions etiques que hem compartit des de l'any 77 - vol
dríem saber també la seva opini6. Pero vu11 dir en definiti
va que estam davant un moment a saber cap a on anam, 
cap a on voIem orientar aquestes coses, aquestes situacions. 
Anam a més o anam a menys? Aixo és la qüestió a les Illes 
Balears. 

Per a110 que hem observat, hi ha, en aquests moments, 
més poes membres de l'Administració autonomica amb de
dicació exclusiva i absoluta que abans. Per qualque cosa 
deu esser. Quan hi ha hagut denúncies fortes que han ven
gut a aquest plenari, qualcú ha deixat de tenir la dedicació 
exclusiva rapidament. 1 aixo és molt preocupant, és molt 
preocupant. Hem trobat també Diputats involucrats en 
qüestions molt poc cIares. Nosaltres, per tant, som absolu
tament conscients que cal intentar reorientar la situació. 

Podría el Govern haver duit un Projecte de Llei? In
dubtable. Podria haver modificat i millorat la Llei que ac
tualment existeix? Aixo, senyor Huguet, era una practica 
habitualíssima. A partir deis debats parlamentaris, a partir 
d'allo que diu l'opinió pública, vostes haguessin pogut do
nar un cop de timó, reorientar la legislaci6 i aquest Parla
ment l'hauria discutida. No s'ha feto 

Tenim una Proposició de Llei del Grup SOCIALIS
TA Nosaltres l'hem analitzada en detall. Ens sembla que 
té coses bones, coses no tan bones, que s'haurien de mati
sar, millorar, etc. per exemple la compatibilitat en que. Hi 
ha un parell de llacunes i que haurfem d'esmenar pero és 
una Llei breu, que permet precisament aixó, que l'esme
nem amb atenció i mab tata precisió. Ens sembla que 
aquest seria el camí més correcte i més habitual. Deim el 
mateix al Sr Ricci del Grup MIXT: que, aquí, a partir d'a
quest text, calen tat ti pus d'esmenes si aquest text és pres 
en consideració. 

A nasal tres, en definitiva, ens pareix que és aquesta la 
via de millorar alló que han estat aquests 7 anys de legisla
ció autonómica i la situació en el carrer. No volem dir que 
els casos siguin de més o menys trMic d'influencies; no vo
lem dir que existeixi un nivell excessivament distint o igual 
a allo que ha passat a altres comunitats autónomes o a ni
vell d'E.<;tat. No volem mesclar ous amb caragols, pero s( 
volem dir que és un bon moment. Ara bé: en el nos tre grup 
- i amb aixo acabarem - el que més preocupa són dobles 
lectures, dobles postures que puguin tenir distints Grups 
Parlamentaris. 

Divendres passat, a la Comissió de Reglament d'aquest 

Parlament el nostre Grup va propasar que existís un Regis
tre Públic d'Interessos deis Diputats que formam part d'a
questa Cambra, que el que declaravem davant la notaria ha 
duguéssim aquí, una cópia oficial, que estas en el Registre 
del Parlament i que tengués un caracter público La derrota 
que va tenir la nostra proposta va esser tan grossa que real
ment varem quedar fins i tot sense saber si havíem dit cap 
bestiesa jurldica. És cert que a la proposta del Grup SO
CIALIST A, articles 12 i 13, es parla d'aquest Registre d'In
teressos deis canees del Govern público Correcte. Ara, tam
bé és indubtable, senyors del PSOE, senyors del CDS, que 
vostes també havien d'haver donat suport la proposta refe
rida als Diputats. Gracies, Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA 

Sí, gracias, señor Presidente. Yo voy a atenerme a la 
intervención escrita que traía preparada i tengo que confe
sar que hasta hace un momento he tenido muchas ganas de 
dejar en el escaño la intervención escrita y improvisar en la 
linea en la que hoy se está hablando aquí de estas dos Pro
posiciones de Ley sobre incompatibilidades. Desgraciada
mente, casi no se ha hablado de las Proposiciones de Ley 
de in~mpatibilidades sino que se ha hablado de otras co
sas. 

Se ha hablado de tráfico de influencias; se ha hablado 
de este tema tan de moda que es la corrupción, se ha insi
nuado, ahora, por el sefior Serra, entre otras cosas; se ha 
hablado de despachos, de despachos de influencias, de su
bir por unas escaleras el ciudadano y saber en qué despac
ho se mete. Me parece que, puesto a improvisar, no me sal
drla tan mal la improvisación sobre esos temas. Yo creo 
que vale más dejarlos. Si hay alguna denuncia concreta, ha
gámosla. La traemos aquí i la debatimos, la discutimos. Pe
ro si a lo que vamos a hacer caso es a la rumorología, yo les 
pregunto a todos, a la derecha ya la izquierda, quién está a 
salvo, de todos los Diputados que estamos en esta Cámara 
de haber sido objeto en alguna ocasión de una rumorología 
más o menos acentuada. Pero yo en eso no creo en absolu
to; nunca he creído. Y como no creo en eso, insisto, no 
quiero improvisar sobre el tema. Por consiguiente, dejemos 
eso de que hay Diputados, de que hay miembros del Go
biernq, que hay no sé qué, que han sido sujetos de no sé 
qué co·sas. Si hay alguno en concreto, tráigase aquí y discu
támoslo aquí, pero, por favor, no se dé más la impresión de 
que todo o todos estamos corrompidos, porque eso, insisto, 
yo no lo creo y no lo acepto. 

El tema de hoy era el de incompatibilidades y yo pen
saba empezar felicitando primero al Grupo SOCIALISTA 
porque efectivament el Vicepresidente del Gobierno le ha
bía pedido, en el debate anterior, que presentaran su pro
yecto, que no le pidieran al Gobierno que presentara un 
Proyecto de Ley de algo en lo que no creía, que no veía, si
no que presentaran su Proposición de Ley. Y yo había aña
dido algo más, Yo le habla dicho, también entonces al se-
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fiar Alfonso, que no sabía si pretendían batir un récord de 
velocidad. Tengo que reconocer que han ido muy aprisa. 
Pensaba, sinceramente, felicitarle, aunque ha quedado co
locado, porque hubo otro ganador que quedó el primero. 
Fue el señor Quetglas, aunque ahora haya retirado su Pro
posición de Ley. 

Muy bien, han presentado ustedes dos Proposiciones 
de Ley y han presentado unas Proposiciones de Ley que en 
principio creo que sólo sustentan los mismos criterios que 
sustentaban ustedes aquí en las sucesivas interpelacionesy 
mociones en que se ha hablado y se ha tratado del tema. En 
definitiva, la dedicación exclusiva de Consellers y directores 
generales. Ninguna otra novedad he notado en estos Pro
yectos de Ley que sea merecedora de una especial reseña. 

Ustedes saben que nuestro Grupo considera que el te
ma de las incompatibilidades tiene una regulación, hoy por 
hoy, correcta y suficiente a través de los textos legales y pa
ra los casos concretos que puedo volver a citar, y que por 
tanto opinamos innecesario en el momento actual, una nu
eva regulación, concreta y específica, de la materia que nos 
ocupa. Ya manifestamos en el inmediato debate anterior 
como la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de 
la Comunidad regula de forma clara y precisa las incompa
tibilidades de los cargos del Presidente, figura afectada por 
incompatibilidad absoluta, así como las del Vicepresidente, 
los Consellers, directores generales y secretarios generales 
técnicos. 

También hablamos entonces del artículo 32 de la cita
da Ley, que a nuestro entender conforma un auténtico sis
tema de incompatibilidades. El Vicepresidente, los Conse
llers, los directores generales y los secretarios generales 
técnicos son incompatibles por un lado con el ejercicio de 
la función pública, con el ejercicio de otro puesto en otra 
Administración pública territorial o institucional, con el 
ejercicio de funciones directivas representativas y de ges
tión en empresas y sociedades de carácter civil y mercantil. 
Todo eso lo dice el artículo 32 de la Ley. Cuarto, con el 
ejercicio de cualquier actividad profesional o mercantil en 
aquellos casos en que haya contradicción con intereses pro
pios de la Comunidad Autónoma. Quinto, el ejercicio de 
cualquier actividad profesional o mercantil en aquellos 
asuntos de los cuales tenga conocimiento por razón de su 
cargo o que de alguna manera estén sometidos a su juris
dicción. Insisto en que todo esto está ya regulado y conteni
do en la Ley de Régimen Jurídico, porque siempre queda 
aquí la sombra de que parece que es que la Ley de Régi
men Jurídico no dice nada, aunque regula , creo que decía 
el señor Quetglas, las compatibilidades. No, señores, regula 
todas estas incompatibilidades que estoy diciendo aquí. Y 
está al alcance de cualquiera, leer ese articulo. 

Ello trae consigo la existencia de dos grupos de incom
patibilidades ahí. Por un lado, las que podríamos denomi
nar totales o absolutas, como son el ejercicio de la función 
pública, ocupar otro puesto en una administración pública 
territorial o institucional, el ejercicio de funciones directi
vas representativas y de gestión en empresas y sociedades 
de carácter civil y mercantil. Y por otro lado, las incompa
tibilidades parciales o relativas , que son las restantes cita-

das y que se refieren al ejercicio de actividades profesiona
les o mercantiles con las limitaciones referidas. 

Y la legislación autonómica no finaliza aquí. A la ho
ra de contemplar incompatibilidades de sus altos cargos. 
Asimismo, otros órganos públicos existentes o en vías de 
existir en el futuro, tales como la Sindicatura de Cuentas o 
el Síndico de Agravios - Sfndic de Greuges - incluyen o in
cluirán en sus textos legales específicos su sistema propio 
de incompatibilidades. Para el resto de los casos, como se 
indicó en el debate de la moción anterior, habría que suje
tarse a lo que dispongan las leyes correspondientes de crea
ción que en definitiva es la solución más lógica, teniendo 
en cuenta las posibles peculiaridades de cada caso y por 
tanto la necesidad de hacer distinciones en los sistemas de 
incompatibilidades que afecten a cada uno de éstos. Amén 
de la posibilidad, siempre existente, de aplicar de forma su
pletorio el propio artículo 32 de la Ley de Régimen Jurídi
co en los casos de cargos asimilados a directores generales, 
tal como pudiera ocurrir con determinadas entidades autó
nomas o empresas públicas. Y finalmente, para acabar con 
la regulación de incompatibilidades, queda la que se contie
ne en la Ley de Procedimiento Administrativo, la legisla
ción nacional, la legislación del Estado, que usteden por 
cierto, reproducen ambos en sus textos parcialmente cuan
do se trata del tema de las inhibiciones de los altos cargos 
en los asuntos con los que puedan tener alguna especial re
lación. 

Ustedes, sefiores del Grupo CDS y SOC~ISTA con
sideran, por lo visto, insuficiente, esta regulación con la 
que contamos frente a este tema, con la que efectivamente 
contamos, insisto, así como absolutamente necesario regu
larlo de forma unitaria, concreta y más amplia y hacerlo, 
además, de manera inmediata. Y nosotros, como ha queda
do expresado, no lo vemos así. Resulta interesante observar 
como del conjunto de las Comunidades Autónomas, las hay 
que se han inclinado por una solución, aprobando una Ley 
específica y concreta sobre [a materia y las hay que han op
tado por una fórmula similar a la que nosotros defendemos 
aquL Y además se produce un equilibrio en el número de 
las que componen un grupo u otro y sin que se observe 
tampoco con claridad un tratamiento similar en función del 
signo político de quien gobierna. Ni Aragón, ni Asturias, ni 
Canarias, ni Galicia, ni Navarra, ni Valencia cuentan con 
una Ley específica de incompatibilidades de altos cargos y 
creo que eso ya se dijo aquí en la moción anterior por el se
ñor Vicepresidente del Gobierno. 

No obstante, quiero apuntar una cuestión más de fon
do que ha rondado siempre este tema. Hoy menos, porque 
hoy, los señores portavoces, excluyendo al del Grupo CDS, 
me temo que se han ido por otros, como decía al principio, 
asuntos, o por otros caminos. Y qué es la esencia de este 
tema, en términos reales, de la selección de un sistema u o
tro de incompatibilidades, ley específica, conjunto de legis
lación que recoge esas incompatibilidades. Y quiero expre
sar previamente que no lo hago con el ánimo de justificar 
posturas sino más bien en un intento de ahondar más toda
vía en la comprensión del problema. 

No se puede modificar de la noche a la mafiana el sis-
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tema de prestación de servicios de unos altos cargos que 
cuando eligieron libremente prestarlos lo hicieron pidien
do una serie de circunstancias que les hacía interesante y a
tractivo prestar esos servicios. Muy fácil, adoptar ciertas 
posturas desde la posición del que no gobierna. Pero la rea
lidad, tanto aquí como en cualquier sitio es sólo una y ésta 
no es otra que la necesaria existencia de incentivos para sa
car de cada persona lo mejor de si mismo y todo ello enten
dido en un clima de honestidad y de seriedad profesional. 
Es muy fácil, vuelvo a decir para los que lo ven desde fuera, 
tirar de la cuerda, e importar poco que ésta comience a 
ahogar. Pero cuidado, que este tipo de actuaciones, este ti
po de extrema regulación que se pretende podría llevarnos 
a deserciones en masa desde la profesión política a otras 
que se creían mucho más atractivas. Y el ascenso a esa mis
ma profesión política de quienes sólo buscan su medro per
sonal, de los mediocres, o de los desocupados. 

Si es necesaria una modificación de la regulación del 
tema, puede haber algún aspecto en que nosotros convinga
mos que sea necesario hacerlo, se habría de efectuar en el 
momento oportuno y no es a todas luces la fecha de hoy el 
momentoidóneo para modificar las condiciones de presta
ción de servicio de los altos cargos de esta Comunidad Au
tónoma. y no lo es por una razón muy sencilla que ya 
apuntábamos antes. No se puede modificar en mitad de 
una legislatura, yo diría que vencida la mitad de la legisla
tura, las circunstancias de prestación de servicio de los al
tos cargos que eligieron serlo en base a una realidad muy 
distinta de la que ahora se pretende. 

Por ello no vamos a prestar nuestro apoyo ni nuestro 
voto a ninguna de las dos Proposiciones de Ley, en este ca
so a una de ellas, porque la otra está retirada, de regulación 
de incompatibilidades. Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. Voste l'ha retira
da, Sr Quetglas ... Sí, per que demana la paraula, Sr Quet
glas? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, cree que a pesar d'haver retirat la Propo
sició de Llei, s'han produ"it, allIarg del debat, al.lusions im
portants i s'han contradit argumentacions presentades per 
mi mateix com a portaveu en quantitat i qualitat suficients 
per demanar-li un torn de replica. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, voste esta en el dret a demanar un tom de replica, 
pero aquesta Presidencia vol dir que no ha observat aques
tes al.lusions tan ciares com voste ha vist. Crec que dins el 
tom de ... Sr Quetglas, em sap greu, no li puc donar la pa
raula. No li puc donar la paraula, Sr Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

La hi demanaré per una altra vía ... Eh ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Tampoc la hi donaré. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Tampoc? Eh, bé, en relació a fixar la posició del nostre 
Grup per la Proposició de Llei del Grup Parlamentari SO
CIALISTA No l'hem fixada, no hem tengut aquesta opor
tunitat. 

Sr President, és que jo cree que s'han exposat alguns 
arguments d'importancia ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr Quetglas, com que voste ha dit que retirava la seva 
Proposició de Llei per poder donar suport... 1 si aixo no és 
fixar posició, ja m'explicara voste que éso Per tant, Sr Quet
glas, ho deixam anar, ho deixam anar... Sr Alfonso, té la pa
raula ... eh ... 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President, Sres i Srs Diputats. Sr Ricci, demanar 
l'impossible és el carnf més curt per no fer l'acceptable. 
Voste sistematicament demana l'impossible, no vol fer alIo 
logic i acceptable. 

1 una altra contestació molt curteta. Estam absoluta
ment d'acord que hi ha d'haver una regulació de la feina 
del Diputat. Btam absolutament d'acord que es presenti 
l'esmena. Voste sap - altra vegada demana l'impossible -
que la regulació d'incompatibilitats deIs Diputats ha d'anar 
a lá Llei Electoral, sentencia del Tribunal Constitucional. 
A posta, excuses!, demana l'impossible, Sr Ricci. És el que 
fa sempre, a més a més. 

Sr Serra, gracies pel seu vol. Una explicació a la posi
ció negativa del nostre Grup a l'Estatut. Nosaltres estam 
d'acord amb un Registre Públic, pero un Registre Públic 
que tengui accés limitat quan sigui necessari aquest accés. 
VulI dir: que el Parlament tengui un Registre Públic deIs 
Diputats, cap problema ni un. Pero no ha d'estar en el tau
ler d'anuncis del Parlament, que aixo era, almenys, el sentit 
de la seva proposta. 

Sr González Ortea, primer - perque voste és del Partit 
Popular i jo els he de contestar a vos tes - vull felicitar al 
Partit Popular: al Partit Popular d' Andalusia, que va votar 
una Llei molt pareguda a aquesta, juntament amb la resta 
de partits del Parlament Andalús. Felicitacions al Partit 
Popular d'Andalusia, que estava encapc;alat per un depurat 
- no ha estat per aixo -, pel Sr Hemández Mancha.U pot 
transmetre de part nostra moltes felicitacions. 

Les incompatibilitats d'alts carrees esta regulada, via 
llei de regim jurídies, pero regulades les incompatibilitats, 
no, com hem dit, la possibilitat de fer el que vulguin, com 
esta demostrat aquí. No hem discutit quatre o cinc casos 
perque sí, Sr González Ortea. Aquí no ens agrada venir a 
discutir d'aquestes coses, cregui-ho: gens. No ens agrada 
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gens, és desagradable, per a tothom i sobretot per als poH
ties. EIs poUties tenen una funció important. 1 vostes, per
qu~ ara són responsables vostes, estan donant una mala 
imatge deis polfties. É<; aro. A quasi tates les comunitats 
autonomes són a la segona generació, que dinem en llen
guatge infonm\tic, de regulació d'incompatibilitats. Cada 
vegada més dures. A Andalusia, per Estatut són incompati
bles, pero la Llei encara endureix més. 1 aro, a quasi tates 
les comunitats. Aquí, encara escrivim amb llapis, no hem 
posat el miniordinador, la maquineta de calcular de les in
compatibilitats; s1, de les compatibilitats. 

1 aixo, no ha die jo ara. Aixo ha va dir el Sr Pons en el 
debat de la Llei Reguladora de R~gim Jurldic qua n es de
batí aquest article. EIs va advertir. Els va dir: "regulen com
patibilitats, vostes no regulen incompatibilitats, vostes fan 
compatibles els Consellers". S'ha demostrat, palesament. 
Tots els ciutadans d'aquestes Illes saben que els Consellers 
lenen regulada la seva compatibilidad. 

1, Sr González Ortea, hem sentit massa vegades, que 
no és el moment oportú. Qualque día hi haun\ un moment 
oportú per regular les incompatibilitats? Després del debat 
d'investidura? Immediatament després o abans? Quan no 
hi hagi Govern? Perqu~ quan hi hagi Govern ja no es po
dran regular; ja sera el Govern que s'haura contractat, com 
si fas un contracte laboral, amb unes condicions determina
des. M}ri, ni el Govern es ressentinl mínimament perque hi 
hági incompatibilitats, smó tot el contrari. 'No hi haura 
gent menys capacitada en el Govern. É<; possible que el Sr 
Cañellas, si és que fossin les incompatibilitats dema, hagués 
de trobar un altre tipus de gent, no ha sé, un altre tipus de 
Consellers. No seria més incapa<; de la que hi ha ara, en pot 
estar segur. 

(Rialles) 

El moment oportú, per a vostes, en el tema d'incompa
tibilitats, és mai: aquest és el seu moment oportú. Presen
ten el de sempre, allo que en diuen a Mallorca - i els ma
llorquins m'entendran - "excuses de mal pagador". 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix a sotmetre a votació la pre
sa en consideració de la Proposició de Llei, que n'ha estat 
objecte. Per tant, Sres i Srs Diputats que en voten a favor 
de la presa en consideracio de la Proposició de Llei que 
acabam de debatre es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en contra, 
24; no hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada, la presa en 
consideració de la Proposició de Llei que acabam de sot
metre a votació. Sres i Srs Diputats, s'aixeca la sessió. 
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