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1.- PREGUNTES: 

1) R.G.E. núm. 2617/90, presentada pel Diputat ll.lustre loan Mayol i Serra, del Grup Parlamentari NACiO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, amb la fom1Ulació següent: 
"Una determinada empresa privada esta executant obres d'instal.lació d'una estesa de cables d'alta lensió entre 
Puigpunyent i Estellencs. Aquesta estesa pot afectar de manera molt impactant un alzinar. El projecte esta a
provat, pero actualment hi ha variables noves a considerar ~ en lOt cas, l'afecció de l'alzinar és molt Lamenta
ble. ¿Té intenció la Consellería d'Indúslria de gestionar amb l'empresa L'eliminaci6 o disminució de l'impacte 
sobre aquest inzponant ecosistema forestal?" 

2) R.G.E. núm. 2671/90, presentada per la Diputada n.lustre Sra Encama Magaña i ALapont, del Grup Parla
mentan SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
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"En data de 8 de marf del 1990 vaig sol.licitar el tancament deIs apartaments Vista-Bella a Punta Pnma, Sanl 
Ferran (Formentera), quan el Covem va reconeixer que mancava la llicencia de construcóó i el permís d'o
bertura. En data de 20 de juny el Covern va anunciar a través de la premsa que donana explicacions sobre la 
situació legal d'aquesls apartaments. Fins el dia d'avui no he rebut cap explicació i per tal auo formulla pre
gunta segaent: S'ha procedit al tancament o a la imposició d'alguna sandó als apartamenls VISta-Bella de 
Punta Prima, Sant Ferran (Formentera), i en quina situació legal es troben?" 

3) R G.E. núm. 2672/90, presentada pel Diputat Il.lustre Sr Pere Serra i Vich, del Crup Parlamentan SOCIA
LISTA, amb la formulació segl1ent: 
"Quines foren les causes que provocaren l'esfondrament d'una part important de l'estructura del fals túnel de 
la Via de Cintura de Palma a l'altura del Co!.legi La Puríssima?" 

4) R. C.E. núm. 2676/90, presentada pel Diputat Jl.lustre Sr Bernal Tnas i Arbós, del Crup Parlamentan CDS, 
amb la formuladó segl1ent: 
"Quins motius han dut la Consellena a clausurar cautelosament l'ampliació del cementiri de Manacor?" 

5) R.G.E. núm. 2638/90, presentada pel Diputat I!.lustre Sr Valentí Valenciano i López, del Crup Parlamenta
ri SOCIALISTA, amb laformulació segl1ent: 
"Pensa el Covern de la CAIB arreglar les parets que, a causa de les recents pluges, s 'han esbaldregat de la car
retera Palma-Alcúdia?" 

6) R.G.E. núm. 2680/90, presentada pel Diputat I!.lustre Sr Sebastia Serra i Busquets, del Crup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, amb laformulaciósegl1ent: 
"¿És ceH que la Direcció Ceneral d'Estructures Agraries pensar asfaltar i ampliar molt tres camins del terme 
municipal d'Andratx, concretament els de So Na Vidala, de Ses Penyes de Sa Coma Ca lenta i de Sa Font des 
Bosc? Es cert que darrera aquestes actuacions hi ha previsió de parcel.lacions o altres actuacions urbanísti
ques?" 

7) R.G.E. núm. 2581/90, presentada pel Diputat Il.lustre Sr Damiii Pons i Pons, del Crup Parlamentan SO
CIALISTA, amb la formulaci6 segl1ent: 
"El fullet del "Servei d'informació i atenció al ciutadii" de la Conselleria Adjunta a la Presidencia té només en 
catala la portada, mentre la resta és redactat en castel/a, en desacord amb l'article 6.1 de la L/ei de Normalit
zació Lingüística. Conté, a més arnés, errades de toponímia urbana, entre les quals figuren fins i tat denomi
nacions procedents de la dictadura franquista ja substituides oficialment pels noms populars i tradicionals. Per 
tal aixo, el Diputat Damia Pons i Pons formula al Covern la pregunta següent: 
"¿Quan pensa el Covern de la CAlB procedir a la retirada delfullet del SIAC de la Consellena Adjunta a Pre
sidencia i substituir-lo per un altre que respecti la L/ei de Normalització Lingüística i els toponims de places i 
carrers deis nuclis urbans de les Illes Balears?" 

8) R.G.E. núm. 2677/90, presentada pel Diputat Jl.lustre Sr Bernat Tnas i Arbós, del Crup Parlamentari CDS, 
amb la formulació segl1ent: 
"Ha ordenat la Consellena el tancament o amplia ció d'algun cementin, aquests darrers anys?" 

Il.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1.- R.G.E. núm. 2473/90, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a comissi6 per elaborar 
els critem pedagogics i lcrics que s'han de tenir en compte en l'elaboració de material didactic per a l'ensenya
ment del catala a les escoles de les nostres iIles. 

2.- R.G.E. núm. 2503/90, presentada pel Crup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, relativa a 
ajomament de la revisi6 cadastral. 

IIl.- MOC1Ó R.G.E. núm. 2656/90, presentada pel Crup ParIamentari SOCIALISTA, subsegl1ent a la Imer
pel.laci6 R.G.E. núm. 2299/90, relativa a política pesquera en aigl1es interiors. 

w.- ESMENES A LA TOTALITAT: 

1.- RG.E. núm 2605/90, presentada pel Grup Parlamentan CDS al Projecte de L/ei R.G.E. núm. 2086/90, 
d'impost sobre lotenes. 

2.- R.G.E. núm. 2618/90, presentada pel Crup Parlamentan SOCIALISTA al Projecte de L/ei R.G.E. núm. 
2086, d'impost sobre IOlenes. .' 
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3. - R. C.E. núm. 2606/90, presentada pel Crup Parlamentan CDS al Projeete de Llei R. G.E. núm. 2087/90, de 
tributació deis joes de sort, envit o atzar a les Balears. 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes. 

Comen<;am la Sessió Plenaria Ordinaria a la qual se'ls 
ha convocat, segons I'Ordre del Dia que els han repartit 
oportunament, pel punt primer referit a Preguntes. 

1.1.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2617, PRESENTA
DA PEL DIPUTAT SR lOAN MAYOL I SERRA , DEL 
GRUP PARLAMENTAR 1 NACIONALISTA I D'ES
QUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Pcr formular la pregunta 2617/90, sobre obres d'instal. 
lació d' una estesa de cables d'alta tensió, té la paraula el 
Diputat Sr Joan Mayol i Serra. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr Presídent. 

La pregunta es refereíx a una estesa de cables d'alta 
tensió entre Puigpunyent i Estellencs, que va ser projectada 
ja fa un temps i utilitza la línía més economica, la línia rec
ta entre aquests dos nuclis de població. Desgraciadament 
aquesta línia travessa un alzinar d'interessants valors ecolo
gics, que en aquests moments, d'acord amb la Proposició de 
Llei d'espais naturals i d'interes paisatgístic de les Balears 
espera m que en un futur immediat gaudira d'una protecció 
i molt especial en relació amb aquests tipus d'obres. Certa
ment aquest projecLe es va aprovar fa temps, abans que 
aquesta Proposició de Llei fos presentada per tots els -
Grups, pero entenem que el fet que aquesta Proposició 
s'acceptas per unanimitat dóna una for<;a moral prou im
portant al Govern com per intentar la reconsideració d'a
questa estesa i cercar un acord amb l'empresa que la du a 
terme per intentar evitar, com a mínim, l'alt impacte sobre 
l'alzinar. Voldríem coneixer si la Conselleria ha iniciat o té 
possibililal d'iniciar aquest tipus de converses. 

EL SR PRESIDENT: 

. Per contestar, té la paraula el Conscller d'lndústria, Sr 
OlIver. 

EL SR CONSELLER D E COMER\= 1 INDÚSTRIA 
(Gas par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr President. 

Efectivament és així com diu el Sr Mayol. Realment 
ens ha dut una mica de feina poder comprovar aquest expe
dient; ho hem pogut fer gracies a la informació que em va 
donar ahir, perque no es deduia exactament de la pregunta. 

He de dir que efectivament és així, és una obra que és 
un xarxa de 4 quilometres i 18 metres que va a Puigpu
nyenl, una alimentació paral.lela a la línia que té en aques
ts moments. Té 25 pals i per sort o per desgracia - crec que 
en aquest cas és per desgracia - només falta clavar-ne dos, 
els restanls ja s'han posat. Realment tenen totes les auto
ritzacions, l'autorització es va aprovar definitlvament dia 16 
d'agost d'enguany després d'haver sortit a informe públic 
en el BOCAIB dia 21 d'abril i hem de tenir en compte que 
és una líriia de 15 quilovolts i que, per tant, tampoc no ne
cessita informe d'avaluació d'impacte ambiental. 

Davant aquesta realitat, és cert que aquesta línia tra
vessa un alzinar. De tates formes hi ha el compromís ferm 
que no es talara cap alzina i que només es faran les podes 
per complir les distancies mfnimes de seguretat entre la H
nia i I'alzinar. Aixo és el que Ji puc dir sobre aquest tema, 
del qual tenguérem notícia ahir horabaixa gracies a la seva 
pregunta. 

Gracies, Sr President. 

1.2.- PREGUNTA R.O.E . 2671/90, PRESENTADA 
PER LA DIPUTADA SRA ENCARNA MAGAñA I 
ALAPONT, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA 

EL SR PRESIDENT: 

Per absencia del Conseller de Turisme notificada a 
aquesta Presidencia pel Sr Vice-president del Govern, la 
pregunta 2671/90 de la Diputada Sra Encarna Magaña i 
AJapont quedara posposada per al proxim Ordre del Dia, 
d'acord amb l'artic\e 158.4. 

1.3.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2672/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR PERE SERRA 1 VICH, DEL 
ORUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el núm . 
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2672/90, sobre les causes que provocaren l'esfondrament 
del fals túnel de la Via de Cintura, té la paraula el Diputat 
Sr Pere Serra i Vich. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Dia 23 d'agost d'enguany es fa esfondrar una part im
portant de l'estructura del fals túnel que es construeix a la 
Vía de Cintura, a l'altura del Col.legi de La Puríssima. A 
demanda del Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Conse
ller d'Obres Públiques va compareixer en Comissió dia 18 
de setembre per explicar les causes d'aquest esfondrament. 
No en va explicar cap perque no sabia res i aixÍ ho va dir, 
pero es va comprometre que quan sabés els motius eH ma
teix compareixeria en Comissió per explicar-los. Han passat 
dos mesos i mig i encara no en saben res i per aixo feim 
aquesta pregunta: Quínes foren les causes que provocaren 
aquest esfondrament? 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Vice-president del Go
vern, Sr Joan Huguet. 

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

Gracies, Sr President. 

Jo deman a l'Il.lustre Diputat que accepti la contesta
ció del Vice-president perque el Conseller no és a la Cam
bra. 

Jo li diria que en la presentació vostc mateix quasi 
quasi s'ha contestat. El ConselJer es va comprometre a 
comparcixer precisament per explicar les causes que van 
provocar l'esfondrament d'aquest fals túneL En aquest mo
ment jo li puc avan¡;ar que ja hi ha un pre-informe de les 
possibles causes que van provocar aquest esbucament i en 
aquest Plenari li reiter que tot d'una que s'hagi conclos 
aquest informe, la Conselleria o el Govern sol.licitaran 
aquesta compareixen¡;a per explicar les causes. 

Malgrat a¡;o, si en aquest moment ja tenguéssim no tÍ
cia d'aquestes causes, també li vull dir sincerament que en
tendríem que no és un tema d'una pregunta per dir quines 
han estat les causes, sinó que aixo provocara un debat per 
analitzar-les en profunditat, sobretot tenint en compte la 
composició de la Comissió, on hi ha tccnies i gent prepara
da. Per tant, jo no li puc dir quins errors es cometeren, pe
ro sí reiterar el compromís de la compareixen¡;a del Conse
Her. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputar Sr Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

Evidentment, Sr Vice-president, és un tema prou llarg 
i complicat per no poder donar la contesta en quest mo
ment. A nosaltres ens basta el compromÍs que en saber les 
causes, el Sr Conseller comparegui en Comissió tal com va 
dir i ens ho expliqui. 

Gracies. 

1.5.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2638/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT IL.LUSTRE SR VALENTÍ VA
LENCIANO 1 LÓPEZ, DEL GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2638/90, sobre parets esbal
dregades de la carretera Palma-Alcúdia, té la paraula el Di
putal Sr Valentí Valenciano i López. 

ELSR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr Presiden1. 

Sobretat a causa de les pluges de fa un mes, moltes 
parets de la carretera Palma-Alcúdia s'han esbaldregat i en 
aqucsl momenl es troben en una situació que provoca una 
inseguretat vial, sobretat si tornas a ploure, llavors moltes 
pedres segurament ja pararien directament a la carretera. 
En aquest sentit, aquesta pregunta demana a veure si el 
Govern pensa fer alguna cosa en aquest respecte. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per conteslar, té la paraula el Vicc-president del 00-
vern, Sr loan Hugue1. 

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

Oracies, Sr President. 

Valgui també per al Diputat Sr Valen tí Valenciano la 
introducció que he fet abans. 

No es pot donar una res posta de caracter general, en
cara que voste centra molt el tema en les parets que han 
caigut a causa d'aquestes pluges. El que li he de dir és que 
no estaria massa d'acord amb el tema de la inseguretat vial, 
perquc després de produir-se les pluges tot d'una es fan les 
feines de neteja de totes les carreteres i de posar altra vega
da en funcionament tota la xarxa viaria, crec que a¡;o s'ha 
reconegut. 

No obstant a~o, la res posta no por ser de caracter ge
neral. Quant a les parets, hi pot haver tres tipus d'acrua
cions. Moltes d'aquestes parets són de caracter privat i par
ticular de les mateixes finques i en el moment que s'esbu
quen són els seus propietaris que han d'aixecar els ender-
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rossalls, com deim a Menorca. Després hi ha un altre tipus 
d'actuació quan es fa una millora de carretera que provoca 
un eixamplament i de rebot un esbucament de parets, en el 
qual cas la mateixa construcció de la carretera du implícit~ 
la recuperació i la restauració d'aquestes parets. Després hl 
un altre tipus d'actuació i és que l'aixecada de marges o de 
parets esbucades per causes climatologiques, tempestes o 
pluges, es podram acollir a aquestes ajudes que s'establei
xen amb caracter extraordinari per a reparació de danys a 
causa de pluges. Aquesta és la contestadó que consider que 
havia de donar a aquesta pregunta. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR V ALENClANO I LÓPEZ: 

Gracies, Sr President. 

Jo he fet referencia a una carretera concreta que té 
molts de trams, uns on vos tes hi actuen i uns altres on no 
hi fan absolutament res. Per exemple, avui matí he compro
vat que només en el tram de Binissalem a Consell, venint a 
Palma, només en un tram de 3 quilometres, a la banda dre
La hi ha quinze lloes amb les parets esbaldregades, moltes 
amb pedres practicament damunt la cal<;ada. Aixó és un 
tema que provoca inseguretat vial i la seguretat vial d'a
questa carretera és responsabilitat de la Comunitat Auto
noma. En aquest sentit, aquest Diputat demana que ho ar
reglin, per favor. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula el Sr Vice-president del Govern. 

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

J <tgraesc la replica del Sr Diputat, pero no ha repli
cal a res. Efectivamcnt s'han esbuca t par t a causa d'unes 
plugcs ¡ aquestes parets 'han d'arreglar, pero no han caigut 
a cauSa d'una aCluació de millora de carretera per pan del 
Govcrn de la Comu nital ·Autonoma. Si hagués eslat aixr, 
les hagués arreglat, com ja li he dit; a~o es conseqüencia 
d 'un motiu climalo logic i es podran acollir a les ajudcs per 
arreglar tOI el que hagin pogut destruir la tcmpesta o les 
pluges. 

Quant a la seguretat vial, segurament que hi deu haver 
pedres als marges, pero no són damunt la xarxa viaria, no 
pr.avoquen cap tipus d'inseguretat viaria perque es van ne
teJar totes. 

Gracies, Sr President. 

1.6.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 2680/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR SEBASTIÁ SERRA 1 BUS
QUETS, DEL GRUP PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta núm. 2680/90, sobre l'asfaltat 
i ampliació de tres camins del terme municipal d'Andratx, 
té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Grades, Sr President. 

¿És ver que la Direcció General d'Estructures Agraries 
de la Conselleria d'Agricultura del Govern fa comptes am
pliar eonsiderablement i asfaltar els camins de So Na Vida
la, de Ses Penyes de Sa Coma Calenta i de Sa Font des 
Bose, en el terme d'Andratx, i que darrera aquestes actua
cions previsiblement hi hagi parcel.1acions o altres actua
cions urbanístiques? 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar té la paraula el Sr Conseller d' Agrieultu-
ra . 

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

Gracies, Sr President. 

Com a conseqüencia de la sol.licitud formulada per 
I'Ajuntament d'Andratx d'un informe tecnic emes després 
d'haver efectuat el preceptiu recorregut sobre el terreny i la 
...... realitzada de camins a la zona d'Andratx, i a causa de la 
impossibilitat d'incloure tots els camins que l'Ajuntament 
va sol.licitar, la Conselleria va resoldre escometre la realit
zació deIs camins a la Font des Bosc, Ses Penyes i So Na 
Vidala, amb una longitud total estimada de 6.140 metres, 
cosa que fou comunicada a l'Ajuntament d'Andratx per es
erit de la Conselleria de dia 28-3-90. 

Es va redactar el corresponent projecte, del qual es va 
deduir que la longitud real deIs tres camins era de 5.789 
metres i el projecte va ser remes a I'Ajuntament d'Andratx 
amb un escrit de dia 17-9-90 sol.licitant que enviassin la do
cumentació necessaria per a la iniciació de l'expedient de 
contractació d'obres, entre d'altres la certificació acreditati
va d'haver demanat i haver arribat a les mans de l'Ajunta
ment les autoritzacions deIs propietaris afectats per l'exe
eució de les obres esmentades. Amb un eserit de )'Ajunta
ment d'Andratx de dia 5-10-90 es va remetre a la Conselle
ria la documentació requerida, fent constar que solament -
s'havia pogut obtenir l'autorització deIs propietaris confi
nants del Camí de So Na Vidala i demanant que es substi
tuissin els camins de Sa Font des Bosc i de Ses Penyes pels 
de Es CoIl Baix i de Sa Font des Bosc de s'Arraeó. 

De qualsevol manera, el projecte de Sa Font des Bosc 
ja havia estat desestimat de bell antuvi per la Conselleria 
perque segons l'informe tecnic no millorava o no semblava 
que dugués res per millorar les activitats relacionades amb 
l'agricuitura, o sigui que en aquest moment concretament 
es troben en marxa el camí de So Na Vidala, el del Col! 
Baix i el de la Font des Rac6. Per altra part, varen tenir en
trada direetament a la Conselleria les autorÍt;oacions del ca-
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mí de Ses Penyes, deIs particulars, pero encara no hem de
cidit res sobre aquest particular. 

Pel que fa a les característiques d'accessibilitat deIs ca
mins projectats són les mateixes de tots els camins incIosos 
en el Pla de Camins Rurals. Son camins asfaltats, d'una am
plaria normal de 4 metres, adaptats a les circumstancies es
pecifiques de cada cas, respectant al maxim l'entorn am
biental i la seva finalitat és donar el major servei a les ex
plotacions agraries i promoure i facilitar les activitats rela
cionades amb l'agroturisme rural. 

Sobre les possibles cxpectatives d'una parcel.lació, és 
una cosa que nosaltres desconeixem totalment. El treball 
de camp no ens ha mostrat cap indici d'aixo, almanco no 
apareixen en els informes tecnics, i en qualsevol cas hauria 
de ser una cosa que hauria de reprimir el mateix Ajunta
ment que ens diu quins camins vol que facem. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sena. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Grllcies, Sr Presidenl. 

S'agraeix la detallada contestació, pero ens pareix que 
seria convenient que el Govern, la Direcció General d'Es
tructures Agraries de la Conselleria d'Agricultura sabés 
exactament la naturalesa de les obres que es fan per a una 
finalitat concreta. Deim aixó perque ens pareix que Mallor
ca es suficientment petita - en aquest cas parlam de Mallor
ca - per saber quins són els interessos que hi ha davant cada 
obra que es sol.licita. Ho deim perqué en aquests casos el 
Diputat que parla té sospites més que raonables de parce!. 
lacions previstes o fins i tot potser d'alguna urbanització 
encoberta. 

Ens pareix que la Conselleria d'Agricultura ha de fer 
agricultura i no altres coses i que si bé antigament ja deien 
que s'alfaltaven els camins que duien a les cases del balles O 

de les persones influents, en aquest moment nosaltres de
manam que el Conseller vigili de molt prop i que no es fú 
només de certes informacions, sinó que posi esment perque 
es compleixi eSLrictament el que s'ha previst. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies, Sr President. 

Difícilment el Conseller va a visitar cada camÍ. Nosal
tres ens fiam deis nos tres tecnics, que suposam que són res
ponsables davant la llei i a tots els efectes del que diuen els 
seus informes. Precisament per preparar aquesta pregunta, 
avui he reiterat personalment als tecnics que varen anar a 
veure aixo in situ i s'han estranyat moltíssim que hi hagués 

aquesta possiblitat. No obstant aix6, extreroarem les nos
tres precaucions, evidentment la Conselleria no vol fer vials 
d'urbanitzacions encobertes ni res d'aixo i el que li puc dir 
és que en aquest moment no tenim cap ra6 administrativa
ment solida per poder pensar aixo. 

1.7.- PREGUNTA KG.E. NÚM 2581/90, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR DAMIA PONS 1 PONS, DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 2581/90, sobre el fullet del 
SIAC, té la paraula el Diputat Sr Damül Pons i Pons. 

EL SR PONS I PONS (Damia): 

Sr Presidenl. Sres i Srs Diputats. 

El [ullet del SIAC és el fu\let del Servci d'Informació i 
Atenció al Ciutada, editat per la Conselleria Adjunta a la 
Presidencia del Govern Balear. Ens pareix molt be que tota 
Administració Pública vulgui que els ciutadans tenguin la 
maxima informaeió i puguin utilitzar els seus serveis; ara 
bé, ereim que aquesta finalitat s'ha de moure dins el mare 
que en aquest cas assenyala la Llei de Normalització Lin
güística. 

Aquest fullet, per eomenr,:ar, és una de tantes aberra
cions lingüístiques a les quals ens va aeostumant aquest 
Govern de les Illes Balears. En primer 1I0e, fa una utilitza
ció de la \lengua que podríem dir de blasó, de Ilengua em
blematica. La portada és en catala, pero al ciutada no li in
tercssa la portada, al ciutada li interessa la in[ormaci6 que 
hi ha dedins, i que passa? Ve igualment en catala? No. El 
catala es reserva per a la portada i la contraportada, el con
tingut, el que importa, el que pesa i és seriós es fa en easte
\la. Es respecta la toponímia? No, no es respecta la toponí
mia, no fa res que un Ajuntament hagi canviat els noms 
deis carrers i els hagi posat en catala, no fa res que després 
de batallar molt els noms deis pobles s'escriguin correcta
ment; alguns - Pollen<.(3, per exemple - s'escriuen inconec
tament. 

Per tant, senyors del Govern - no sé qui respondra a 
aquesta pregunta -, demanam purament i seDzillament que 
aquesta aberració desaparegui de la circulació com la mo
neda falsa . En facin una edici6 en catala ben feta, si en vo
len fer en castella o en angles també en facin, pero acabin 
de ter disglossies i abenacions lingüístiques. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller Adjunt a Pre
sidencia, Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

_.:0..._ 
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Sr Pons, li he de contestar que la segona edició revisa
da i actuaJitzada d'aquest fullet informatiu és a impremta ja 
fa bastants dies i que, si aquesta compleix, la setmana que 
ve voste tendra un exemplar d'acord amb les seves peti
cions al seu caseller. Esper que sigui del seu grato 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Sr Conseller, voste era Conseller de Cultura quan es va 
aprovar la Ltei de Normalització Lingüística i hauria d'ha
ver procurat més que ningú que es complís, perque quan es 
va fer aguest rullet, la llei estava en vigor. Per tant, en plau 
la retirada d'ag uest fullet, la seva substitució per un altre 
que llegirem amb l'atenció que hem llegit aquest, pero li 
assegur que si hi torna haver infraccions a la Ltei de Nor
malitzaci6 Lingüística insistirem una altra vegada en contra 
del Govcrn infractor. 

Mol~cs gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Sr Gilet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girarl): 

Gracies, Sr President. 

Efectivament, Sr Pons, altretemps, quan voste no ocu
pava aquestes cadires sinó unes altres, jo era Conseller de 
Cultura. Li assegur que procurarem de tates totes que cap 
Conselleria no cometi cap falta, pero si qualque dia ho 
aconseguim també ens agradaria saber on acabara la seva 
funció de censor jurat de la llengua. 

L.4. i 8.- PREGUNTA NÚM. 2677/90, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR BERNAT TRIAS I ARBÓS DEL 
GRUP PARLAMENTARI CDS. ' 

EL SR PRESIDENT: 

. Per formular la pregunta núm. 2675/90, sobre inspec
C10ns als cementiris i les seves ampliacions, a les Illes Bale
ars, té la paraula el Diputat Sr Bernat Trias i fubós. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr President. 

A~uest Diputat ha plantejat tr~s preguntes que varen 
ser reglstrades amb els núms. 2675, '2"676 i 2677/90,)totes 
t:es co~cretes pero amb el mateix objecti~ i la matéiia fina
Illar. Sl el Sr President m'ho permet, m'agradaria agrupar-

les en una sola intervenció. 

EL SR PRESIDENT: 

El President no sois li ho permet, sinó que li ho a
graeix. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Moltes gracies, Sr President. 

Recentment han saltat als mitjans de comunicació les 
notícies relatives a la polemica que ha suscitat una ordre de 
la Conselleria de Sanitat imposant la clausura cautelosa de 
la darrera ampliació del cementeri municipal de Manacor. 

Sense voler entrar en una polemica de tipus jurídic, ai
xí mateix voldríem fer una menció especial del que disposa 
la Llei General de Sanitat 14/1986, de dia 25 d'abril, que en 
el seu anicle 2 estableix el caracter basic d'aquesta \lei, als 
arlicles 38 al 41 assenyala les competencies de l'Estat i de 
la Comunitat Autonoma i a l'apartat e) de l'article 42 esta
blcix la competencia municipal. Concretament diu que" 
correspan als Ajuntaments el control sanitari del cementi
ris i la policia sanitaria mortuoria". 

La Disposició Derogatoria d'aquesta mateixa llei així 
mateix estableix que "queden derogades totes aquelles dis
posicions que s'oposin a la present \lei", una de le quals és 
el Reglament de Policia Sanitaria Mortuoria (le 20 de juliol 
del 1974, Decret 2263. Davant aquest fet i la polemica sus
citada, nosaltres hem plantejat aquestes preguntes que, en
cara que només n'hi ha una que fa referencia a la proble
matica suscitada a l'Ajuntament de Manacor, ten en relació 
entre si perque durant els anys 83 al 90 en aquesta Comuni
tat Autonoma s'han produ"it obenures d'altres ampliacions 
de cementeris. 

xx 
Aleshores, Sr Conse\ler, nosaltres li demanam quantes, 

quines i en quina data la Conselleria de Sanitat ha realitzat 
inspeccions als cementiris i les seves ampliacions, a les Illes 
Balears, i també quins motius han dut la Conse\leria a clau
surar cautelosament l'ampliació del cementeri de Manacor 
i si aquests darrers anys la seva Conselleria ha ordenat el 
tancament d'algun altre cementeri o ampliació. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr President. 

Jo no som jurista. D'cntrada, abans de fer les pregun
tes, voste plan teja un tema tolalment jurídic que a mi m'a
gradaria discutir amb juristes, pero li puc assegurar que les 
competencies de po licia sanitaria i mortuoria són nostres i 
que la Llei de Sanitat, encara que sigui norma basica, no 
deroga de cap manera les transferencies que ens han fet des 
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que som Autonomia, D'aixo n'estic segur, pero com que és 
un tema jurídic i no crec que aixo sigui un forum jurídic, 
m'estimaria més no entrar en aquesta qüestió, 

En les relacíons amb els Ajuntaments, nosaltres sem
pre aCluam amb la major fiexibiIüat possible, procuram 
que les re iacions es desenvoJupin en e l clima d'hannonia i 
neces ~ria col.lab raci6 que ha de presidir les relacíons de 
les instituCion públiqucs, perO obviamenl també esperam 
que les institucions que es relacionin amb no 'altees aCLU'in 
en correspondencia amb aquesta forma de ser nostra . Per 
aixo, lota vegada que actuacions de les altres institucions 
suposen l'incompliment de la legalitat vigent i atempten 
conlra les legítimes competencies de la Conselleria d'una 
manera caparruda i sense demostrar cap voluntat de rectifi
car, és evident que ens veim en la dolorosa necessitat d'ac
tuar en conseqüencia. 

Així hem actual amb I'Ajuntament de Manacor e n to l 
momenl n l'assu mpte lamentable de I'ampliació del l:(!

menrcri d'aquesta localilat, nos que l'actiLutl (\'jnc lmpJi
menL de la normativa vigent en malcria de pOlicía anilé)ria 
mortuoria pe!" pan d'aquesl Ajul1lamclH ens ha obligal a 
adoptar le mesures que aquesta n rmativa i la maleixa 
Llei eJe Sanil,ll imposcn . Per aixo les no '{res actuacions en 
materia de cemcnleris a les nostres iHes s'han regit per 
aquests principis d'harmonia i col.laboració, acluant en 
quanres ocasions ens han plantejat les sol.ljcituds o reque
riments que ens han formulat en aquesta materia. 

Durant aquesta Legislatura s'han realitzat actuacions 
en relació amb els cementeris d'Alcúdia, dia 10 de setem
bre del 87; de Sant Lluís de Menorca, els dies 16 i 21 de 
mar«;: del 88; de Marratxí, Son Alegre, dia 29 d'agost del 88; 
d'Andralx, els dies 6 d'abril del 89 i 14 de setcmbre del 90: 
de Sant Joan Bapti ·ta d Eivis a, e ls dies 10 de gencr del 89, 
23 de febrer del 89 i 3 de mar§ del 89; de Consell, dia 3 de 
juliol del 89; d ' lnca, día 19 d 'octubre del 89; de Ciudadella, 
dia 28 de ju ny de l 90 i les realitzades cngua11y en e l ccmen 
teri de Manaeor. 

Quanl él la segona pregunla que vosle formula, primer 
he de tornar a recalcar que nosaltres sempre procuram que 
les relacions amb e ls AjunLamenls, a més de cordials, siguin 
flexibles, i que tO l els problcmes es puguin resoldre per via 
de di~lcg, Aixi ho hem feL en lOtes les noSLres relacions 
amb l'Ajuntament de Manacor i també, per tant, en el cas 
de l'ampliaci6 del cementeri, fins que l'actitud radical d'in
compliment ens ha obligat a actuar aplicant les disposi
cions legals , 

Els motius concrets que ens han obligat a clausurar 
per cautela l'ampliació del cemenreri de Manacor han estat 
els següents: De conformitat amb el que preveuen els arti
cles 55 ¡56 del Reglamenl de Policia Sanitaria i Mortuoria 
vigent, aprovat per Decret 2268 del 74, de dia 20 de juliol, 
el procediment establert per a la construcció, reforma o 
ampliació d' un cernenl ri exige ix la lramitació de l projecte 
corresponent per ¡'Ajuntamem. que I'ha d'elevar, per a la 
seva aprovació, amb els dictamens previs pertinents del 
Govern Civi l de la provincia, avuj de la Conselleria de Sa
nitat i Seguretat Social, que té transferides les competen-

cíes corresponents, 

Una vegada aprovat aquest projecte, s'ha de realitzar 
observant en la seva execució tOles les condicions i pres
cripcions tecniques i sanitaries que figuren en el projeclc 
aprovat. UHimada l'execuci6 del projecte s'ha d'efectuar, 
previament a la posada en funcionament una visiLa d'ins
pecció sanit~ria de la Conselleria per comprovar que efecti
vament les obres executades es corres ponen amb el projec
te aprovat i en aquest cas autoritzar la posada en funciona
ment corresponent. 

IdO bé, l'Aju nlament de Manacor va presentar el pro
jecte d'all1pliació del cemenLcri l.nunidpal a la Conselleria, 
per a la scva aprovació, dia 1 de mar~ del 90, quan, segons 
s'ha pogul comprovar, ja es trobava en un eSlat d'cxecució 
molt avan<;at. Els tecnics de la Conselleria varen observar 
en aquesl projecte distintes irregularitals i deficiencies sa
nit~ries que suposavcn un incomplimclll (k: ks prescrip
cions te niqucs i sa nilAries eSlablerles en ¡ R glamcnl de 
Po licia Sanil~ria Mortuoria. En con 'cqücnciH, meJ\lre 
aquests incompliments no s'esmenin adequad-Imenl no es 
pot aprovar el projectc d'ampliaci6 presentat i encara man
co autoritzar la posada en funcionament de les obres realit
zades. 

ldó hé: l'Ajunlament de Manacor. no sol. ha prescn lat 
el projecrc amb evident i nutab le rClard I no ha corregil les 
de'riciencies tecniqucs i sa nitaries que pres ntava', incoOl
plinL la normativa sanitaria vigenl, s inó que, a méS él Olés, 
ha posat en funcionament les obres ja executades amb 
aquest projecte d'ampliaci6, realitzant un enterramenl. 

Creim que aquesla conducta irregular ens excusa de 
qualscvol altre comentario En conclusió, la Conselleria s'ha 
vist obligada a dictar resolució de clausura de l'ampliació 
realitzada perque el tenor literal de I'articlc 37 d'aquesla 
Llei General de Sanitat vigent estableix el tancament o 
clausura d'eslabliments, instal.lacions o serveis que no 
comptin amb les previes autorilzacions sanítaries precepli
ves, significant que aquesl tancament no té canlcter de san
ció, ja que és obvi que el que no s'ha aUlOrit1.at no ha d'en
trar en funcionament i s'ha de clausurar, aixo sense perjudi
ci de toles les altres rcsponsabilitats, 

Quant a la tercera pregunta que formula, repetesc que 
crec que hem acreditat que les nostres relacions amb la ma
joria d'instirucion í d'Ajulll'lJnenLS semprc han eSlal en 
pla'aedialcg,co aquehcmdemo ·tratambAjuntam nt ' de 
tota c1asse i de tOI tipus polfLic. E l fel que amb aquests cns 
hagim vist en L'obligaciÓ penosa d'havcr d'aCLUar cOerciliva
ment es deu exclusivament a la postura radical de I'Ajunta
ment corrcsponent; per aixo resulta excepcional que s'hagi 
d'imposar la clausura d'un cemenleri municipal o de les se
ves ampliacions a cap Ajuntament. 

En aquest respecte hem de destacar que quan s'han 
dictaminat desfavorablement projectes presentats pels 
Ajuntaments per a contrucció o ampliaci6 de cemenleri, la 
política seguida pels Ajuntaments respectius ha estat de 
coLlaborar amb la Conselleria en la recerca de possibles so
lucions alternatives. Aquest ha estat, per exemple, el cas de 
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I'Ajuntament d'Andratx. 

Aixf mateix s'han efectuat dictamens desfavorables als 
projectes d'ampliació deIs cementeris de Ciutadella, 28 de 
juny del 90; Sant Joan Baptista d'Eivissa, 3 de maf(~ del 89; 
Alcúdia, 10 de setembre del 87, i Santa Eularia, Parroquia 
de Nostra Senyora de Jesús, 11 de febrer del 85, sense que 
n'haguem hagut de clausurar cap, de moment. 

Gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr Presiden t. 

Sr Conseller, evidentment cree que vos te només ha 
contestat la pregunta que feia referencia a les inspeccions 
que havien efectuat als cementiris d'aquesta Comunitat, no 
n'ha con testar cap altra. 

En relació al tancament per cautela de la segona am
pliació, repetesc, del cemcnteri de Manaeor, que cree que 
és el lema important, hauríem de fer una serie d'observa
cions. Jo pens que la seva Conselleria tal vegada ha castigat 
una actitud radical més que un incompliment. Voste ha lle
gil els articles 55 i 56 del Reglament de Policia Sanitaria 
MOsluoria, que jo conec i lenc aquí davam, pero no m'ha 
dil en que es basava I'info rme negatiu del seu enginycr, Sr 
Gabriel Siquier, si mal no ho record, en el qual semb la que 
s' lla recolzaL la seva onselJeria pec determinar aquesl tan
cament, pero jo li voldria fer una altra reflexió. 

Resulta que l'any 1984, a I'Ajuntament de Manacor, 
governat aleshores pel partit d'Alian~ Popular, es va pro
duir una primera ampliació d'aquest cementerio Aquella 
primera ampliació va comen~r l'any 84, com he dit, i el 
certificat de final d'Obra de I'arquitecle municipal va ser 
signat I'any 1986. Del 84 al 86, Sr Conseller, es varen produ
ir 96 enterraments al cemen teri de Manaeor; la Conselleria 
de la qual voste es responsable no se'n degué adonar o de
via ten ir molt bones relacions amb l'Ajuntament de Mana
cor. 

Dia 26 de febrer de I'any 1990, el Sr loan Sans Corta
ca n , cap I cal d anitat del municipi de Manacor, a re
queriment d'aquclJ Ajumament fa un informe que Ij lIegire 
textualmem pCTque és cu rt: "Vi la la memoria descriptiva, 
proy~~to y planos relativo a la amp liación de! cemenlerio 
m~01CJpal de Manacor, promovida a ins tancia del Ayuma
mientO de Manacor, COnsidera que cumple la determina 
c~ones del citado Reglamento". e rcfcreix a les determina
clons de! Reglamenl de Policia SanitAria Mortuoria anic\e 
SS, i diu.: "se nan de adaptar las siguiemes medidas 'correc
loras: nt.ng~na; infraestructura sanitaria: normal; por tOtlo 
ell.o, ~mJte IOforme favorable para la ap rObación de la am
plIacIón mencionada". 

El mateix Joan Sans Cortacans, metge titular de Mana-

cor, una vegada acabada l'obra emet un altre informe, la 
lectura del qual obviare als Srs Diputats perque és esgarri
fador: parla de cadavers, de putrefacció i descomposició de 
cossos, etc., etc .. Sembla que una de les indicacions negati
ves de la Conselleria al projecte o a 1'0bra realitzada era 
que les tombes o els nínxols no tenien un sistema d'evacua
ció de lfquids; ido miri, al final de l'informe diu: "cambian 
las circunstancias de los fenómenos cadavéricos a tenor de 
la causa de la muerte, etc., etc., en cualquier caso se consi
gue la pérdida del 85% del peso del cadáver por deshidrata
ción en un período de 8 a 12 meses, promedio de 1,09 litros 
diarios, cuya cifra jamás puede provocar inundaciones - lla
mémoslo así - de ningún nicho y por ende ninguna filtra
ción subterranea, pues antes de atravessar un zócalo de 40 
centímetros el líquido habra sido absorbido por el hormi
gón". 

Si aixó és una postura dialogant de la seva Conselleria, 
vists els informes favorables del cap local de Sanitat, Sr 
Conseller, la veritat és que no entenem res . 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Sanital. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliyer i-Capó): 

Miri, Sr Diputat: Resulta que aquest senyor metge ti
tular es va retirar tres o quatre dies després d'haver fet 
aquest informe, basat en el Reglament de l'any 64, no del 
74, voste ho té escrit. L'informe del metge deu dur escrit 
que es basa en el Reglament del 64, perque el segon infor
me del metge, el darrer, el de tres dies abans de retirar-se, 
li ho mostraré, esta basat en el Reglament de l'any 64. L'in
forme del metge titular - voste té el Reglament de Po licia 
Mortuoria davant - és necessari per al projecte, per presen
tar el projecte a la Conselleria, natural que sí, pero resulta 
que aquest scnyor en deu saber més que els nostres engi
nyers de la sanitat ambiental. A més d'aquestes dades, la 
darrera inspecci6 deIs nostres enginyers es va fer en presen
cia d'aquest metge titular, el qual va firmar que efectiva
ment tot el que l'enginyer trobava era aHa, t:sta firmat per 
aquesI senyor metge titular. 

Quant a la postura dialogant, en principi em pareix ab
surd que hi hagi qualcú d'aquest Parlament que defensi la 
postura d'una instituci6 que es rebel.la contra 'una llei quan 
resulta que hi ha una Proposició no de Llei feta per aquest 
Parlament i ens esquin~m les vestidures. Quan es falta a 
una llei aixo no passa, pero li explicare la nostra actitud 
dialogant. 

Dia 1 de mar<;: de l'any 90, efectivament l'Ajuntament 
va presentar la sol.licÍtud d'aprovaci6 del projecte de l'am
pliació del cementerio L'havia d'haver presentat abans de 
comen~r les obres, després varem saber que ja les havia 
comen~t i que es trobaven molt avan~des. Sobre aquest 
projecte d'ampliaci6, es varen comunicar a l'Ajuntament 
les deficiencies sanitaries; vos te no m'ha demanat quines 
eren, ha dit que només li he contestat una pregunta, no 
m'ha demanat quines s6n les deficiencies, m'ha demanat les 
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raons legals per les quals jo he actuat, pero els hi puc llegir 
una per una si el Sr President em dóna temps. Jo crec que 
és absurd posar tres preguntes, en fi, perd6. 

1) L'inforrne geotecnic no indica profunditat de la ca
pa freMica - l'estudi és fins a 6 metres de profunditat - ni 
direcci6 de les corrents d'aigua subterranies, article 51.A 
2) El socol és segons el planol núm. 11 de 0,18 metres i se
gons el pUinol núm. 9 de 0,15 metres i no de 0,35. Per tant, 
incompleix I'article 54.2.A 3) L'incompliment de I'article 
54.2.C i D continua existint i l'alternativa no ofereix solu
cions satisfactóries a la sortida de líquids. 4) També hi ha 
un error d'escala, planol núm. 9, i només es podran dedicar 
a nins, article 54.2.2. 5) El tub de ventilació de 0,05 de dia
metre i superfície de 0,09 exigeix 0,126 metres quadrats, ar
ticle 54.2.F. 6) En el planol núm. 9 uns patis s6n de tres 
metres i uns altres de 2.8 melres, o sigui infcriors als 3,2 
metres requerits com a mínim per l'article 54.2.A 

Com a consequencia d'aquestes deficiencies que li va
rem presentar, dia 10 de maig del 1990, l'Ajuntament va re
metre un escrit a la Conselleria formulant distintes al.lega
cions. Posteriorment, dia 28 de juny del 90, el Director Ge
neral de Sanilal va tenir una reunió amb el Regidor de Sa
nitat de I'Ajunlament, acompanyat del Secretari del mateix 
Ajuntament, a fi i efecte de cercar una possible solució a 
les deficiencies sanitaries constitutives d'incompliment del 
Reglament vigent que presentava el projecte. 

En escrit de data 10 de juliol del 90, la Conselleria es 
dirigcix novament a l'Ajuntament i li comunica definitiva
menl les deficiencies sanitaries del projecte presentat que -
s'havien d'esmenar necessariament. En vista que el projec
te ja s'havia executat totalment i que I'Ajuntamenl anava a 
posar en funcionament l'ampliació, es va fer una inspecció 
sanitaria i es va comprovar que ja s'havia constru"it l'am
pliació, la qual presentava distintes deficiencies sanitaries. 
En conseqüencia, la Conselleria va remetre a I'alcalde un 
escrit on li recordava la necessitat de complir la legalitat vi
gent en aquesta materia, confiant - Ji deiem taxativament -
que adoptaria les mesures pertinents que imposa la legali
tat vigent i recomana el sentit comú. 

La resposta de I'Ajuntament a totes aquestes actua
cions de la nostra Conselleria va ser posar en funciona
ment, sense més ni més, l'ampliació esmentada, realitzant 
un enterramenl, segons consta a l'acta d'inspecció sanitaria 
de data 15 d'octubre del 90. En vista de tat aixo no varem 
tenir més remei que actuar fent respectar la nostra legítima 
competencia en aquesta materia, i en conseqüencia es va 
haver de dictar resolució de clausura de l'ampliació en 
qüestió, segons ordena la Llei General de Sanitat, obvia
ment sense perjudici de quantes altres actuacions i exigen
cies de responsabilitat administrativa i penal pugui tenir 
I'Ajuntament. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies , Sr Conseller i Sr Diputat. 

Jo haure de retirar l'agra"iment per haver agrupat les 
tres preguntes, Sr Trias, perque ha estat més negaliu que 
positiu, pel que fa al temps, no quant a les explicacions. 

lI.1.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI KG.E. NÚM. 
2473/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl 
SOCIALISTA, RELATIVA A COMISSIÓ PER ELABO
RAR ELS CRlTERIS PEDAGOGICS 1 LEXICS QUE -
S'HAN DE TENIR EN COMPTE EN L'ELABORACIÓ 
DE MATERIAL DIDÁCTIC PER A L'ENSENY AMENT 
DE CATALÁ A LES ESCOLES DE LES NOSTRES I
LLES. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al Punt II . El Grup Parlamentari SOCIALIS
TA ha [el arribar a aques ta Presidencia la proposta de reli
rada de la Proposició no de Llei registrada amb el núm. 
2473/90, sobre criterís pedagogics i lexics per a l'ensenya
ment de ca tali\ a l'escoles. Per tant, es dóna per retirada 
aquesta Proposició no de Llei. 

11.2.- PROPOSIClÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 
2503/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAME NTARI 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, RELATIVA A 
AJORNAME NT DE LA REVISIÓ CADASTRAL. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la segona proposició no de l!ei d'aquest apar
tar, que fa referencia a la registrada amb el núm. 2503/90, 
subscrÍla pel Grup Parlamentari NACIONALISTA l D'ES
QUERRES, sobre ajornament de la revisió cadaslral. 

Per defensar aquesta Proposici6 no de Llei, té la pa
raula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSR SERRA [BUSQUETS: 

Gracies, Sr Presiden!. Sres i Srs Diputats. 

Sense cap dubte la ciutadania d'aquestes illes esta pre
ocupada per una serie de temes, un deis quals és el terna 
fiscal. La fi scalitat, per a les dones i els homes progressis
tes, té un sentÍl, té una logica molt important menlre pagui 
aquel! qui deu pagar, és a dir, el qui té molt, i a la vegada 
que alió que es rccapli serveixi per allo que nosaltres ente
nem com una redistribució de la riquesa, que serveixi per a 
la societat, que serveixi per als deficits socials, per al defi
cits mediambientals i per als problemes culturals. 

Aquesta és una bella teoria, és un bell principi que fins 
i tat la relevisi6 ens recorda cada vespre en uns bells pro
grames de publicitat que parlen de la revisió cadastral i deis 
grans objcctius, deis grans principis fiscals, pero la realitat 
quotidiana és molt diferent. Es molt diferent, perquc de ve
gades les normes jurídiques, maldament estíguin ben tetes 
tecnicament, creen injustícies importants. Per exemple: 
¿com s'explica que els pisos, les cases deis ciutadans de cer
tes poblacions vegin revisat el cadastre amb molta freqüen
cía i en canvi en aquestes i!les hi hagi holels que fa més de 
10 anys que funcionen j figuren com a solars sense edifica-

-

--
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ció? 

Són exemples qualssevoJ i evidemmenl no són I'objec
le espedfic del debal, sinó que el tema éS aconseguir que 
l'impO t de béns patrimonials - aClualrnenl es diu així, 
abans parlavem de contribucions urbanes - funcioni correc
lamenl i el ciutadé:l tengui la garantía ab 'oluta qu la fi cali
tat funciona i que de fet la practica quotidiana sigui una 
practica ben duta. 

Ara com ara pnlcticament ningú no pot estar satisfet 
de com es fan les valoracions, practicament no hi pot haver 
ningú satisfet de com i quan es resolen els recursos. Exem
pIe: Poblacions de Mallorca importants on ja s'ha fet revi
siÓ de cadastre fa tres anys tenen 2.000 i busques de recur
sos presentats per ciutadans que al.leguen qualque incor
recció i aquests recursos no s'han contestaL Que succeeix? 
Que el ciutada es beneficia momentaniament, perque no 
paga; I'Ajuntament, la Comunitat Autonoma i l'Estat que
den perjudicats, i a la \larga el matcix ciutada, perque pas
salS els anys durant els quals el recurs ha esta! enlaire, lla
vors ha de pagar. 

Per lam, ens trobam amb problemes de valoracions, 
amb problemes importants de deficiencies en el que nosal
tres entenem popularment com a consorci de contribucions 

. urbanes - avui imposts de béns patrimonials -, una falta de 
participació d'Ajuntaments, de Comunitat Autonoma i fins 
i lOt, a Mallorca, hem de dir que s'han detectat problemes i 
hi hagut queixes de representants del Consell Insular en els 
organismes en els quals participa. En definitiva, ens trobam 
amb problema de valoracions, amb problema de [unciona
ment i amb una nova practica que s'utilitza molt, que és la 
subcontractació amb empreses. També ens trobam que de
tcrminadcs empreses, amb tata logica, volen fer la feina tan 
aviat com sigui possible, volen cobrar com més prest millor 
í s'ha detectat que hi ha molts de milers de fitxes de revi
sions cadasLrals mal fetes, objccLe de recursos. 

Que succeeix? Que una feina d'aquestes caracteríslÍ
ques evidentment s'ha de fer bé, amb rigor, amb serietat, i 
per aixo nosaltres esperavem de les institucions públiques 
una feina molt més correcta i no només una feina reta mol
Les vegadcs passatú-passatú, perdonin l'expressió popular, i 
que lIavors aquesta feina anas acompanyada d'uns objectius 
gcnerals correctes que pogués admetre tota la ciutadania i, 
per tant, quedar satis.fets de la físcalitat. Aquesta teoria, 
com he dit abans, no és en absolut la reaJitat q uotidiana, si
nó més aviat el contrario 

Pro blemcs que te nim avui per Lalll: Un consorci élmb 
un fl.lneionamenl de fecLuós, amb poes mitjans mate rials, 
amh. I~()CS miljans personals; unes feines d'emprcses que 
partlClp~n o col.laboren en aqucsl co nsorci que no acaben 
de func~ol~ar aixJ Com penoaol; un ' Ajunlllrnenl amb pr _ 
blemes 1, dlscr~~élneies amb tOL e l sistema i moll p e onsul
t~IS. que partIcIpen molt poe en la planifícació i en la g~ _ 
liÓ de IO~ el lema cadaslral; una Comunitat Autonoma que 
navega d.rn~ les .aigues esLranyí. si mes de les normes que d6-
na el Mml Len d'Eco no mía i que va fent , aixó si que és 
~en , la .. a)n~el J eria té una gran volunlaL dc rccaptaci() i en 
consequencla pfC>cura nedar i guardar la roba i omplir, pcr-

que sap molt bé que el que pugui quedara per a les seves 
despeses ordinaries, sistema particularíssim amb el qual jo 
cree que el Ministeri d'Economia i Hisenda ha seguit una 
!larga tradició mediternlnia. En lloc d'una tradició del cen
tre de l'estat, ha aplicat més aviat el principi mediterrani 
d'anar fent, pero en definitiva cree que ens trobam amb una 
ciutadania que no esta satisfeta de com van aquestes coses i 
per moltes campanyes publicitaries i per molts grans princi
pis teories que hi hagi, la veritat és que les normes jurídi
ques sobre qüestions cadastrals fins ara han anat creant in
justícies bastant clares i paleses. 

El nostre Grup ha volgut recollir un poc aquest estat 
d'opinió ciutadana, ha dut un tema a debat, és molt cons
cien! que aquest tema és calent, perque l'opinió pública es
ta sensibilitzada. Els teeursos, com he dit, no es contesten 
d'hora; hi ha Ajuntaments que han hagut de fer un gran es
ron;: per tal que el ciutadá entengui les coses mínimament i 
pugui actuar amb una certa coherencia, pero hi ha proble
mes de [ons elars i problemes tecnies també clars. 

Un problema de fons que demanaríem que aquest Par
lament aprovas i que ho fes per una amplia majoria, amb 
un ampli consens, és que en aquestes i!les cal fer primer la 
revisió cadastral, la primera revisió, en aquells municipis 
on fins ara no hi ha hagu! revisió, és a dir, que aque!ls mu
nicipis que els anys vuitanta ja han estat objecte de revisió 
quedin al marge d'una revisió, ja que en principi priorita
riament s'ha de demanar que hi hagi una primera revisió 
on fins ara no hi hagut revisió cadastral. 

Aquest és un tema de fons, un tema que creim impar. 
tant perque si s'aetua com [ins ara succeira que només ani
rem a una fiscalitat respecte del cadastre d'anar- revisant 
aquells ciutadans d'una casa, d'un pis, d'un parell de cases, i 
en canvi no tocarem el fons de la qüestió, que és el fet d'ha
ver-hi moltes coses no revisades en vint anys. Tal com es fa 
ara, al rilme que es va fent i amb el procediment que es fa. 
hi haura molts de !loes que podran no revisar-se en molls 
anys ¡en canvi haver-hi aetuacions molt freqüents en altres 
arees de la nostra geografia insular. 

Per tant, aquesl tema de fons ens pareix prou impor
tant, i el segon tema, que potser sigui més formal, pero tec
nicament ens pareix important, és que en les ponencies de 
valoracions diverses que es fan en aquest procés de revisió 
cadastral hi tenguin una participació els Ajuntaments afee
tats i la Comunitat Autonoma. A nosaltres ens pareix - i ho 
deim amb tot relativisme - que només a partir d'aquest 
principi podrem tenir unes certes garanties que les revi
sions, renovacions, conservacions i actualitzacions es po
dran fer, com a mínim, amb interlocutors institucionals mí
nimamenL valids. 

Pensam, a la vegada, que aixo esta molt d'aeord amb el 
que marca la L1ei d 'Hisendes Locals 39/88, que és un prin· 
cipi que, per ara, no s'ha complit en la practica habitual. 
També ens pareix que maldament sigui una qüestió de vo
luntat política estricta, sera bo demanar que el consorci o 
els organismes rcctors d'imposts de béns patrimonials ten
guin un funcionament millor i mitjans convenients. 
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Que hi ha epoques de fiscalitats dures, com ho és l'ac
tual? Que hi ha epoques d'una certa recessió económica 
per als sectors populars? ¿Que hi ha epoques en les quals 
la ciutadania desconfía deis poders públies i moltes vega
des, quan s'ha de parlar de contribucions a barriades, a sec
tors populars, la gent diu: "Ja ho hem entes, el que volen és 
que paguem més", és a dir, que aixó és l'únic que la societat 
entén, que tothom demana doblers i que cada dia existeix 
aquesta pressió? Aleshores ens pareix que sera bo que al
menys ens pronunciem amb uns principis senzills, dars, da
vant el Ministeri d'Economia, per establir unes certes ga
ranties respecte d'una mínima objectivitat en les revisions 
cadastrals. 

Per aixó el nostre Grup, que havia presentat un text 
inicial registrat amb el núm. 2503/90, sol.licita de tots els 
Portaveus - i per aixo els hem passat una fotocopia, així 
com al President i al Secretari del Parlament - que hi hagi 
una substitueió deIs dos punts proposats per tres, que que
darien redactats tal com llegiré, per evitar que ho hagi de 
fer el Secretari Primer després de la injustícia que cometc
rem ahir fent-li llegir 11 [olis. 

El punt primer diria: "El Parlament de les llles Balears 
insta el Ministeri d'Economia i Hisenda que amb anteriori
tat a realitzar segones revisions cadastrals als municipis de 
la Comunitat Aulónoma, s'enllesteíxi la priII!era .revisió en 
aquells municipis on aquesta revisió no s'hagi efectual". 

El punt segon diria: "El Parlament de les IlJes Balears, 
a efectes del major rigor i eficacia, insta el Ministeri d'Eco
nomia i Hisenda que en I'elaboració de les ponencies de va
lors dins el procés de revisió cadastral es doni major parti
cipació tant als Ajuntaments afectats com a la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, instant igualment el Minis
teri d'Economia i Hisenda per tal que analilzi la possibili
tal d'establir conveni de col.laboració amb la Comunitat 
Autónoma a efeetes de la formació, conservaeió, renovació 
i revisió i restants funcions inherents als cadastres immobi
liaris, tal com estableix la Oisposieió Addicional Quarta en 
re la ció amb la Disposició Addicional Dissetena de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Lo
cals". 

El punt tercer diria: "El Parlament de les Illes Balears 
insta el Govern de I'Estat per tal que el consorci de contri
bucions urbanes millori el seu funcionament i el do ti deIs 
mitjans necessaris". 

Voldria acabar dient que tant nosaltres eom els asses
sors basicament tecnies que hern pogut tenir hem fet un 
gran esfore; per tal que aquest Parlament pugui adoptar una 
resoludó - que seria aquesta, wnscns uada - i que, fora de 
dogmatismes, almanco puguem fe r a saber que a les Illes 
BalcaIs hi ha problcme aL cadastrc. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

O'acord amb el punt 4 de I'anicle 164 del Rcglament, 
que diu "el proposant podra igualment modificar e ls termes 

de la proposieió, si cap Grup no s'hí oposava", en aquest 
cas coneret jo diría que en príneipi hauríem de fer la substi
tució per modificació, perque si una proposició no de !lei 
ha de ser publicada perque la gent pugui prendre la seva 
postura i voste en fa una de nova, a l'hora de defensar-Ia ló
gicament jo he de sotrnetre als Portaveus si no n'hi ha cap 
que s'hi oposi. Obrant amb magnanimitat, jo cree que ho 
acceptaria corn a modíficació per passar la responsabilitat 
d'acceptar-la als Srs Portaveus. 

Srs Portaveus: Es pot acceptar la modificació presenta
da pel Grup Parlarnenlari NACIONALISTA 1 O'ES
QUERRES? Qualeú s'hi oposa? 

Acceptada, ido, la modificació, procedeix donar tom 
de paraula als Srs Portaveus que vulguin intervenir. 

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

EL SR RICe! 1 FEBRER:. 

Gracies, Sr President. 

Només per recolzar totalment aquesta Proposició no 
de Llei, corroborar i acceptar com a molt bones totes les 
paraules que ha dit el Sr Serra i solament afegir que verta
dera'ment la posada en marxa de les revísions cadastrals als 
pobles de la nostra Cornunitat ocasiona uns trastorns greus 
pel motiu que ha dit el Sr Serra, perque són una mala ges
tió. Són increlbles les eues que es formen; jo diría que prac
ticament el 50% de eiutadans, com a mínim, han de passar 
per demanar explicacions de coses que no entenen, de co
ses que serien moIt senzilles i han de demanar explicacions 
que no es donen, que a més a més hi ha molts de greuges 
comparatius i que fa la sensació que quasi quasi ens trobam 
davanl una escurabutxaques directa que anira augmentant 
fins no sabem on. 

Podria explicar, per exemple, el cas del pClble de Ciuta
della on l'alcalde ja ha anunciat que a<;ó només era el 28%, 
partint de la base que els cad as tres que nosaltres rebem ara 
són francament durs per a una gran pan de la gent, parlant 
a nivell social. Valdría explicar fins i tOl el cas de persones 
de la tercera edat que en alguns casos, pel seu habitatge, no 
per cap negoci, per la casa on viuen, per poder pagar 
aquest 28% d'avui segurament haurien d'estar tot un mes 
sensc'menjar, així de senzill, o sigui que el que avui cobra 
aquesta pobra gent quasi quasi marginada durant tot un 
mes és el rnateix que hauran de pagar perque els ho dema
na el cadastre. Sembla un aeudit, hi ha Oiputats que riuen, 
dones és ben seriós perque a<;o que die és veritat fins al 
punt que ens anuncien que és el 28%, partint de la base 
que només sóm al 0,4%. Pensau el que pot pujar, pot pujar 
més amunt de 1'1, per tant és vertaderament increlble que -
s'hagi pogut arribar on s'ha arribat. 

Enhorabona, Sr Sena. Una vegada rnés ha demostrat 
la seva sensibilitat i ha exposat els seus coneixements ben 
actuals en aquest Parlament perque aetuem pensant en el 
poble i en les seves necessitats. 

--
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Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TRIAS I ARBÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La Proposició no de L1ei que ens ha presentat el Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 
Aquest Diputat s'havia donat la pena d'estudiar amb certa 
serietat i el temps necessari per veure i coneixer el contin
gut de la proposició que s'havia publicat al butlletí i que 
pensava que avui debatrícm i ara ens trobam amb una altra 
totalmen t diferent, peró que així i tot - i em perdoni, Sr 
Sena, jo no li don l'enhorabona - és tan dolenta com l'altra. 

Aquests darrers anys I'Administració de l'Estat dedica 
una atenció prioritaria i importants recursos ceonómics a 
la institució cadastral. Es traeta d'una institució que a Es
panya i d'altres paIsos europeus comen<;a la seva activitat 
en el segle XIX, per tant és una vella institució, que en el 
nostre cas s'ha ressentit deis distints avatars de la historia 
política i económica, de manera que sois després de I'apro
vació de I'actual Constitució s'han produi't les eondicions 
objectives necessaries per a la implantaci6 definitiva i el 
manteniment agil i continuat d'un cadastre nacional (esta
tal, per a vostes). 

La ingent volum d'informació que sobre la ubicació, 
caracterísliques, titularitat i vafors deis béns immobles 
constitueix el cadastre s'ha obtingut, consolidat i actualitzat 
en els paIsos del nostre entorn europeu al llarg de decennis 
en un procés continual que ha condult a una informació su
!icientmclll deC<\nLada que pOl gesUonar-se amb tecniques 
més 0 menys ava n<;ades i procedimenls informa tir·i' .. ats de 
forma 10lal o parcial. E n el cas es panyol, aquesls Ireballs -
s'han viS l hU;lc)ricamcnt relardaLS i han so en pcrí des de 
dClenci6 continuada. 

AClua lmenl, Sr Serra, I'argan encarregal de la ges lió 
del cadaslrc imm bi liari de l'Es tal és el Celllre de Ges Li6 
Cadastral i CooperaCió Tribularia; el consorci - om voste 
diu i encara h ti lula avui a una pagina del diari Última Ho
ra - fa dos anys que ja no exisleix, !a l COm es table ix la Dis
posició Addiciona l Quarta de la L1ei 9/1989, de 28 de des
~mmbrc, reguladora de les J-1isendcs lucals, quan diu que la 
I~ron~ació, conservació, renovació, revisió y re lanlS run
c ~ons lnheren . a ls cada tres immObiliari. e ran compelen
cla cxclusiv(I de l'Eslal i s'excrciran pel Centre de Ges lió 
CadaSlral i Cooperació Tribularia. 

Ja. aba ns, e l Reial Decrel 1279/85, de 24 de juliol, en 
complllnent del que disposa l' nicle 88 d.e la L1e i 50/84, de 
30 de desembre, de PrcssupoSLS Gencra ls de rEslal per a l 
g)~5, rc~ula el Cenlr de Geslió daslral i Cooperació 
Tnb utana eom un o rganisme aUlan m de can\Cler adminis
lratiu que ve a assum ir, entre d'allre , les fun cions del 65 
consorelS per a la gestió i in pec ió de les co ntrihucio ns 

territorials, que queden suprimits. 

La Disposició Addicional Primera del Reial Decret 
222/87, de 20 de febrer, modifica l'estructura i funcions 
atribuldes al Centre de Gestió i Cooperació Tributaria, que 
aleshores passa a denominar-se Centre de Gestió Cadastral 
i Cooperació Tributaria, que a partir d'aquest moment té 
encomanades les competencies relatives als treballs tecnics 
de formació, conservació i revisió deis cadastres, l'estudi i 
coordinació deIs sistemes de valoració deis béns immobles, 
aiXÍ com la gestiÓ i inspecció de les contribucions territo
rials. 

Fetes aquestes primeres consideracions, per centrar al 
que al nostre judici és la base i el contingut de la seva pro-, 
posició no de llei publicada, entrem a analitzar alguns deis 
seus as pectes. El que diré no varia substancialment pel que 
fa a la modificació que vos tes han plantejat, perq ue l'he fo
namentada basicament damunt el que podríem dir Exposi
ció de Motius o considerandos que vos tes feien a la seva 
proposició. No es pot afirmar amb la rotunditat que vostes 
ho fan que una revisió cadastral produeixi inexcusablement 
un increment de la pressió fiscal, ja que els treballs que 
comporta una revisió cadastral no suposen súlament la mo
dificació generalment a I'al<;a, aixo sí, deIs valors cadastrals, 
sinó també i el que és més important, l'afloració d'un gran 
nombre d'unitats urbanes que no s'havien censat i que, per 
tant, no contribuIen. 

Així es pot deduir facilment que la revisió cad astral no 
du aparellat necessariament un increment de la pressió fis
cal, si'1ó que, en termes.generals, quan existeix un major 
nombre d'unitats entre les quals s'ha de repartir el total de 
l'import de la recaptaci6 prevista, la pressió fiscal per uni
tat ha de baixar. 

Segona, quant a I'apartat de les Hisendes locals, que jo 
consider importantíssim i supos que a Eivissa el deuen te
niI resolt, perque als Srs Diputats no els interessa gens el 
que parlam, en les quals la valoració cadastral és basica, 
l'índex de pressió fiscal el fIXa lliurament cada Ajuntament 
en funció del que preveu la Llei 39/1989 reguladora de les 
Hisendes locals i, per tant, camina deslligat del major o me
nor increment que puguin sofrir els valors cadastrals d'un 
municipi després d'una revisió. 

EIs treballs que actualment realitza el Centre de Ges
tió Cadastral i Cooperació Tributaria referents al cadastre 
urba, on fonamentalment va dirigida la seva proposició -
malgrat que el cadastre rústie també tengui la seva impor
tancia, vostes no en parlen -, se centren en dos eixos fona
mentals. Per una costat, finalitzar la revisió cadastral de 
tot~ els municipis de l'Estat, procés que va comen<;ar l'any 
1985 i que s'ha previst que acabi, pel que fa a la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, l'any 1991. Dimarts passat, 
Sr Serra, aquest Diputat que parla, en la seva condició de 
membre del Consell d' Administració del Centre de Gestió 
Cadastral, va assistir a la reunió on es varen subhastar les 
obres per a la revisiÓ del cadastre de 14 municipis de l'iIla 
de Mallorca; una vega da feta aquesta subhasta solament en 
resten 12 per acabar, ja n'hi ha 42 de fets. 
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L'aItre d'aquests eixos que li deia deIs treballs que es 
realitzen és actualitzar, adequant-Ios al mercat, els valors 
cadastrals abans fucats. EIs serveis periferics d'aquest Cen
tre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributaria són fona
mentalment tres: els consells territorials de la propietat im
mobiliaria, les juntes tecniques territorials de coordinació 
immobiliaria d'urbana i rústica, i les gerencies territariaIs. 

En els dos primers, que són els dos únics amb poder 
decisori, existeix participació de les Administracions locals 
i també de l'Administració Autonómica en la proporció 
que diuen les ardres ministerials de dia 21 de setembre de 
l'any 1988 i 20 de descmbre del 1989. Així mateix existeix 
participació de les Administracions Autonómica i Local en 
la composició de la Comissió Superior de Coordinació Im
mobiliaria i en la d'lnformMica del Cadastre (de les Ponen
cies, per entendre'ns). Per tant, és totalment incerta aques
ta su posada marginació deIs Ajuntaments que vos tes tro
ben en el funcionament del Centre de Gcstió Cadastral. 

Pel que fa al que vas tes diucn fort increment que es 
preveu deIs valors cadastrals, a les instruccions que se se
gueixen en les ponencies tecniques es determina com a ob
jectiu I'aproximació deIs valors cadastrals als valors reals -
no podia ser d'altra manera, si parlam d'una fiscalitat rigo
rosa i seriosa -, fixant-se com a referencia a aquesta aproxi 
mació el 70% del valor de mercat deIs béns immobles, per 
tanl, com podcn comprovar, un 30% per davall deis valors 
reals. 

L'any 1979, recentment instaurats cls primers Ajunta
ments democratics, per part del Govern de l'Estat s'establi
ren les famoses "medidas urgentes de financiación de la 
corporaciones locales" i es varen crear els consorcis per a la 
gestió i inspecció de les contribucions territorials, que pas
saren a ser les primeres fonts d'ingressos de les economies 
municipals. De llavors en<;a, és evident que s'ha estabilitzat 
la situació política deis Ajuntaments i han arrelat els usos i 
les practiques democratiques, pero encara sembla més evi
dent que aixó no ha anat mai aparellat amb unes millors 
dotacions financeres. 

Com tots vos tes saben, la Llei 39/89 reguladora de les 
Hisendes Locals, que estableix els imposts que poden exigir 
els Ajuntaments per recaptar recursos propis, permet espe
rar un canvi substancial en la gestió deIs tributs bassats al 
cadastre. El principal d'aquests tributs - I'impost sobre béns 
immobles, no la contribució urbana, Sr Serra, que ja no 
n'hi ha -,el cobrament deIs quals vos tes pretenien ajornar 
en la Proposició no de Llci anterior, al nostre judici és fo
namental per assegurar les dotacions financeres de les cor
poracions locals. 

Quant, bé, aquí nosaltres deiem que no podíem accep
tar el primer punt de la Proposició perque demanava 
aquest ajornament de la revisió cadastral i de I'entrada en 
vigor deIs nous valors almenys fins l'any 1993. En certa ma
nera l'han modificada en el sentit que es finalitzi aquesta 
primera revisió i no s'inicü la segona mentre no s'hagi fet la 
primera. Segons les meves informacions la primera ja s'ha 
acabat, Sr Serra, i jo pens que ajornar la revisió d'aquestes 
que s'havien previst abans suposaria un greuge comparatiu 

i discriminatori envers els municipis que ja l'han efectuada. 

Per acabar, només donar-li unes xifres. En la revisió 
efectuada I'any 1985, a Ciutadella de Menorca, on sembla 
que hi ha gent que no podra menjar per pagar la contribu
ció, de lliurar 6.000 rebuts, l'any 1984, amb la revisió varen 
passar a 14.000, varen aflorar més del dohle d'unitats im
mobiliaries que no s'havien donat d'alta. A Palma, a la ciu
tat de Palma, de 140.000 rebuts han passat a 189.000, 
49.000 més; a Alcúdia, de 8.000 han passat a 14.000, li es
ment aquests solament per mencionar alguns deIs casos 
més significatius. 

Quant a la queixa que plantejava el Portaveu del Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES en relació amb la fal
ta de participació de les institucions, jo cree que alllarg de 
la meya exposició ha quedat ben ciar que aquesta participa
ció de les entitats 10cals de la Comunitat Autonoma, deIs 
Consells Insulars, es dóna perfectament dins tO! el procés 
de confecció, gestió i tramilaci6 [ins a la cessió als Ajunta
ments, que són els responsables darrers deis tributs sobre 
béns immobles, concretament el que abans deiem la contri
bució territorial urbana. 

Tal vegada, per allo de no voler quedar tan malament 
amb vostcs, Sr Sena, podríem dir que estam d'acord amb la 
proposició núm. 3 nova que han presentat. Evidentment, el 
consorci que diu vos te, el Centre de Gestió Cadastral po
dria millorar el seu funcionament amb dotacions més im
portants. A aixo, la veritat és que no ens hi oposarem. 

Moltes gracies. 

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

EL SR PRESIDENT: 

Pcr parte del Grupo Parlamentario SOCIALISTA, tie
ne la palabra el Diputado Sr Damián Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Avui debatem una proposició no de llei que ha tengut 
una tramitació una mica complicada i que ha vengut prece
dida d'una informació als mitjans de comunicació, supos 
que de cara a reforc;ar els elements de debat que s'apona
rien aquí, peró quan m'han encarregat la intervenció en 
aquesta matcria he pensat que som un historiador aficionat 
i que el Sr Sebastia Serra és professor d'historia i un histo
riador professional. 

Llegint amb detall la primera proposició no de llei he 
quedat realment astorat. Sonosament, Sr Sena, cree que 
voste s'ha adonat que els elcments polítics que contenia la 
primera proposició no de lIei, perque ara en debatem una 
altra, eren notoriament antisocials, eren una apologia de 
les formes més impresentables del caciquisme dins qualse
vol societat moderna i després li diré per que. 

& 

-

~. 
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Voste sap, Sr Serra - tenc el llibre d'historia aquÍ da
vanL per no perdre'm, vull dir la veritat, no improvís res -
que la lluita per establir no només quina fiscalitat s'ha de 
tenir dins un Estat modern, sinó quins béns té un Estat mo
dern, va ser la gran batalla del segle XIX, dins l'Estat Espa
nyol, que va durar fins ben entrat el segle XX, com ha dit el 
Sr Trias. Practicament fins que la Constitució del 78 no ha 
enlrat en vigor, no podem afrontar realment aquest proble

ma. 

Per que? Facem un dcbat d'historiadors. El Sr Trias 
ens ha alliberat de tota la parafernalia tributaria, fiscal, 
elc., ele., cosa que li he de agrair; cree que ha fet una intcr
venció realment exemplar, perque en els debats d'aquest 
Parlament s'ha de venir a donar informació i s'ha de venir 
perfectament documental. Cree que ara, voste i jo, en el 
camp de la historia, ens entendrem millor. 

Per que hi havia una resistencia per veure quantes 
Cjuarterades tenia qualsevol de les províncies espanyoles? 
Perque darrera la quantificació dels béns havia de venir el 
repartiment fiscal, no que pagui qui deu, sinó que pagui 
qui lé i en proporció del que té, pergue l'ocultació fiscal, 
com saben molt bé els historiadors i voste ho és, no servia 
per prolegir e ls pobres. Repassi tots els cadastres que es va
ren elaborar abans del segle XIX i vcura la immensa des
proporció que hi havia entre aquells petits pagesos que ha
vien ~lIuÍlaL toLa la vida durant generacions per aco nseguir 
una simple quarterada, com aquesla quarterada estava gra
vada amb un 500% o un 1000% més que la possessió del 
senyor Talo del senyor Qua!. 

Per tant, quan un sistema polític progressista - vos te 
dira mínimament progressista, pero gracies al fet d'haver-hi 
un mínim de pr9gressisme hi ha una estabilitat, es governa, 
es tan Ileis, no hi ha una crispació social i es pot intentar 
dur endavant una reforma fiscal -, quan aquest sistema mÍ
nimament progressista, dones, com el Govern Socialista, 
intenta impulsar una reforma fiscal, no pot ser que des de 
l'esquerra i en nom no sabem quins moviments ciutadans 
de no sabem quines inquictuds, se surti aquí a fer una espe
cie de "pujadisme" de dir: Hi ha una inquietud ciutadana, 
que s'aturin les valoracions, que s'aturin les revisions eadas
trals. Aixó, Sr Serra, realment és absolutament impresenta
ble i cree que voste mateix s'ha adonat que no es podia fer, 
perque al final les Illes Balears formen part d'una dinamica 
fiscal general i si aquÍ volem resoldre un problema ho hem 
de [er d'una forma realment progressista. 

El cadastre, vos te ho sap, era el procedimenL més efi
ca9 i més neto Se'n varen emprar d'altres, en el segle XIX, 
pero evidentment no tenien la precisió del cadastre, i 
aguest cadastre ha estat una lluita política, ha estat impul
sal pels Governs progressistes que ha tengut l'E5tat i, cu
nosament, l'element de resistencia contra les valoracions 
l:3~as trals era el cadquisme. Pcr lam, és dins aquesta dina
mJca de progressismc que hem de voler una quanlificació 
eX'leta '. ; , , ' preCIsa I tan nlpida com sigui po sib lc a nivell de 
Ot I.EsI3L. De prés, logicament, numé després podrem fer 

un Sistema de fiscalitat moderna i progres iSla. 

Al~ar la veu diem que es sotmet aques t país a un a 

pressió fiscal dura és molt seriós. Que passa? Quin sistema 
té un país europeu? Com es construeix un Estat modern? 
Com es paguen els hospitals, les carreteres? Com es finan
cien les Comunitats Autonomes? Necessitam un sistema 
fiscal que evidentment implica una torta recaptació, perque 
les obligacions soeials són moltes. No podem ajornar els 
elements fiscals i pretendre que els elements socials que 
han de ser subvencionats via impositiva funcionin com si 
els doblers arribassin puntualment. S'adoni que aquestes 
contradiccions feien la defensa d'aquesta primera proposi
ció absolutament impossible. 

Després, vostes han vist la llum, no sé si han anat a 
Damasco o no, pero s'han adonat que aixó no funcionava i 
han plantejat una proposició no de llei bastant més desca
feInada, en el sentit que primer s'acabin de revisar els que 
encara no s'havien efectuat, després que es doni participa
ció - ja els han dit que n'hi ha - i finalment una cosa, a la 
qual el Grup SOCIALISTA tampoc no es pot oposar, Sr 
Trias: que vOlem la millora d'un servei. Ciar, aixo és abso
lulament evident; ara bé, en tot allo que figurava com a ele
ment polític per sustentar la Proposició no de Llei, Sr Ser
ra, cree que ha estat una intc¡venció absolulament desafor
tunada amb unes característiques demagogiques que con
formen un precedent realment molt negatiu en aquesl Par
lament. 

El nostre Grup, per tant, també donara suport al tema 
de la millora, pero no en pot donar en absolut a l'argumen
tacio de dureses fiscals ni a cap de les argumentacions o fal
ses argumenlacions que s'han donat per ajornar el que és 
una tasca urge/H. Per acabar, li diré senzillament que el 
Grup SOClALISTA vol que se sapiga quina és la riquesa 
d'aquesl país, que es manifesti d'una manera clara la rique
sa de cadascú, que s'estableixi un sistema fiscal rnodern i 
europeu i que via aquest sistema, no coneixem altra fórmu
la, es practiqui una relativa redistribueió de la riquesa que 
incideixi sobretot a favor deis sectors socials més (jesfavo
rits. 

Per acabar voldria dir una altra cosa: No crec que s'ha
gi de parlar de la fiscalitat, com ha fel algú, com "d'una es
curabutxaques directa". Creim i esperam que sigui així, que 
si algun Diputat d'aquest Parlament vol seguir el camí del 
Calvari que el segueixi, no sabem si per situar-se a la dreta 
o a l'esquerra de Jesucrist, pero confiam que a la costa del 
Calvari topi amb un cadastre moderno 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parle del Grupo POPULAR, tiene la palabra el 
Diputado Sr LluÍs Col!. 

EL SR COLL I AL.LÉS: 

Gracies, Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

El Grup Parlamentari POPULAR s'adherira a la pro
posta del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, ja que avui en dia és certa i ben patent l'alta 
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pressió fiscal que pateix la nostra societat i que és veura 
notablement augmentada pel nou impost de béns immo
bIes, que al cap i a la fi afectara d'una manera més forta, 
com sempre, els més debils. Tal vega da sera ver que pagara 
el qui té més, pero al més debilli fara més mal el que haura 
de pagar. 

La revisió cadastral tenia un compromís constitucional 
de no ser de caracter confiscatari, pero si no es fa res per 
impedir-ho duim el camí que ho sigui i si no, que ho diguin 
aquells petits propietaris amb rendes mitjanes o baixes que 
han fet l'esfor« per tenir en propietat una simple caseta, el 
valor cadastral de la qual ara s'ha disparat en un 200, 300, 
400 o més per cent. Quin ha estat el seu mal? Patir tota la 
vida per avan«ar una casa? També hi ha el cas d'aquell jubi
lat que cada any li pugen un poquet la pensió i no té res 
més que la casa on viu, que ha anat pagant amb la seva suor 
i al qual no fan cap bonificació de cap casta. Hi ha casos 
comprovats de pensionistes que necessitaran dos mesos de 
pensió per poder pagar la contribució o el nou impost de 
béns immobles. 

Jo deman si aixó és JUSL Que ha de fer? Vendre la casa 
i anar a lloguer, com diu un refrany de Menorca? Pens que 
sí, perque malament Ii anirá a aquel! propietari que té una 
casa llagada amb un contracte d'aquells d'abans del famós 
Decret Boyer, perque aquest en molts de casos no treura ni 
per la contribució i, a més arnés, com que la Llei d'Arren
daments Urbans no preveu la repercussió del nou impost 
de béns immobles perque llavors no existia, aixo voldra dir 
que mentre el seu patrimoni augmenta enormement a efec
tes fiscals, eH tan sois no podra ni reclamar que la renda del 
Iloguer li cobreixi el pagament deis imposts. 

Per altra banda, la incidencia d'aquests nous valors in
fluira notablement en el sistema tributari espanyol. No som 
molt entes en la materia, pero no fa falta ser gaire llest per 
veure que el patrimoni fiscal de les persones augmentara 
especLacularment, que el rendiment de caracter immobilia
ri a la declaració de renda també augmenLara molt, que 
aquell gui compri una casa i hagi de pagar l'impost de 
transmissions patrimonials i plus-valua a partir d'ara paga
ra molt més. 1 a«6 damunt qui es carregara? Damunt el 
contribuent que ja comen<;a a" estar 'cansat de pagar molt 
per rebre poco El qui paga també ha de rebre. 

Tots coneixem la postura de l'Administració: Que fa 
molts anys que no s'havia revisat, que no és el valor real, 
que hi havia mol tes propietats que no pagaven, que ha de 
pagar el quí té més, etc., etc. No crec que s'hagués hagut de 
presentar aquesta proposició no de llei si l'augment fos, per 
exemple, d'acord amb uns nivells com els de la vida, com 
d'altra banda s'ha anat fent aguests darrers anys, pero en
guany les pujades són Lan grosses i desproporcionades res
pecte del barems que regulen I'augment del cost de la vida 
respecte deis altres anys, que preocupa a tots aquells que, 
per exemple, viuen d'un sou que no pot pujar més que un 
tant per cent redutt. 

No és del tal correcte que fa molt de temps que no 
s'havien revisat els valors, perque cada any s'apujaven les 
contribucions. Arnés, aixo és un problema de I'Administra-

ció Central amb el qual no tenim res a veure els contri
buents i que no pot justificar ni de molt una pujada tan es
pectacular. Que hi havia molta gent que no pagaya és un 
altre moti u, pero si no ho feien també era perque I'Admi
nistració no era prou efica« per detectar el frau i combatre 
els qui defraudaven Hisenda. Tampoc no era prou efica« 
quan es comunicava un canvi de titular o el rebut continua
va a nom de l'anterior propietari, fins i tot a nom de pro
pietaris morts de fa molts anys. 

Per altra banda, la forma amb que s'ha fet la notifica
ció deis valors que han revisat és un altre tema a posar en 
relleu. Tan sois no s'han dignat posar en els nous valors 
una simple referencia als metres que té la finca; a«o basta
ria per invalidar la notificació, a part de molts d'errors de 
noms, direccions, coeficients de co-propietat, metres, etc., 
que obligaran el contribuent a fer la feina de rectificar-los, 
perque l'Administració Central no s'ha esfort;at a fer un ca
dastre complet i exacte o un poe més exacte, que no era tan 
difícil. 

En les poneneies tampoc no es necessari remarcar ja 
no diré la manca de participació deis Ajuntaments, pero sí 
almanco la poca participació, almanco segons paraules de 
I'alcalde del meu poble, que diu que ell no té res a veure 
amb els augments perque I'Ajuntament no hi té parto POl
ser sí hi deu tenir pan o un deis dos no ho diu bé. 

En resum, estam en contra d'aquest augment tan es
pectacular deis valors perque les coses s'haguessin pogut 
fer de manera escalonada, a poc a poc i no fent aquesta pu
jada tan grossa que ara ens duen i queda patent que el més 
perjudicat no sera el qui té més, sinó el qui té manco. No 
ana m contra les revisions, pero sí de la manera que s'ha feL 
Creim que no era la manera més correcLa de fer una revisió 
del cadastre i a«o no ho deim nosaltres sois, ho diuen els 
milers de reclamacions que haura d'atendre el Centre de 
Gestió del Cadastrc. 

Res més, Sr President. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Gobierno, tiene la palabra el Conseller 
de Economía y Hacienda, Sr Alexandre Forcades. 

EL SR CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
JAlexandre Forcades i Juan): 

Jo crec que democracia és dialeg, és discussió, és dis
puta i crec que hem d'intentar centrar la qüestió i alesho
res, per exemple, jo podria comen<;ar a ciscutir amb el Sr 
Serra que vol dir el meu comportament, si faig el fenici 
com a Conseller d'Economia i Hisenda, pero cree que per 
una part el Sr Serra ha sabut recollir un sentiment popular 
beníssim, un clamor popular que existeix i aleshores nosal
tres realment l'hem d'analitzar i hem de posar un poc d'or
dre. 

El cadastre és necessari, és a dir, el que s'haurien de 
fer són moltes revisions. La [unció més important del ca
dastre, com ha dit el Sr Trias, és fer aHorar una serie d'uni- ~. 
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tats que en tot el regne d'Espanya han passat de 14 milions 
a 21 milions. Ara bé, aixo no significa que tot sigui merit 
del cadastre, significa que també hi havia una certa desco
ordinació i hi ha testimonis que malta gent feia una casa i 
una vegada feta intentava declarar pis per pis i no li ha per
metien, de manera que ha estat una cosa que s'ha fet amb 
més bona o mala sort, pero pareix un fet concordat que a 
Balears hem tengut mala sort, vull dir un fet concordat pel 
Ministeri d'Hisenda en el sentit que les feines s'han de dur 
a terme, s'han de subcontractar i pareix que aquí hi ha ha
gut dos fets importants. Un és la maleixa direcció del ca
dastre i l'altra, diríem la subcontractació amb empreses, 
que em pareix que realment no han complit la seva obliga
ció i aixo ha produ'it tol aquest malestar. 

Aleshores jo pens que el Sr Serra, després de recollir 
aquest clamor que cxisleix, sigui o no fundat, perque efecti
vamenl hi ha zones on s'ha multiplical per sis, lli ha zones 
que s'ha multiplicat per sis i s'hi havia de multiplicar - per 
exemple, al Polígon s'ha passat de 2.300 pts a 30.000 pts i -
s'hi havia de passar o més - i zones que realment han ten
gut mala sort. Els mateixos Ajuntaments, q uan em vénen a 
reclamar com a membre de la Comissió Territorial, són els 
primers a reconeLxer que les circumstancies els desborden, 
és a dir, que quan es du a exposició pública no han tengut 
temps, etc., etc. 

Aleshores jo pens que devant aquesta situació que no
saltres necessitam revisions cadastrals, com més, millor, 
perque volem saber que hi ha, quines .... . hi ha dins el terri
lori del regne d'Espanya, siguin urbanes o rústiques , i que 
aquesla revisió no provoqui major pressió fiscal per si ma
teixa, si s'ha fet bé, perque els maleixos Ajuntaments des
prés poden aplicar no diguem la meilat, sin6 una quarta 
part de rebaixa de tipus per aconseguir aixo. 

Aleshores, jo pens que tal com el Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES ha modifical la Proposició de 
L1ei, aconseguim distintes coses desitjades per Ajunta
ments de tot tipus. Per exemple, el fel que no es posin en 
marxa les segones revisions fins que s'acabin les primeres 
és una cosa que complau Ajuntaments com Calvül, Pollen
c;a, Sa Pobla, que estan completament d'acord. El fet que la 
Comunitat Autonoma faci aquests consorcis, Sr Trias, jo li 
volia explicar que realment una cosa és estar representat a 
la Comissió i l'altra és, en funció del text que voste mateix 
ha esmentat de la Llei d'Hisendes Locals, que no puguem 
fer amb els Ajuntaments que recaptam uns convenis que 
nasal tres podem fer assistencia tccnica i ajudar, i és el que 
demanam. 

Quant al tercer punt, no hi ha dubte que loes hem de 
recolzar que el centre de Balears tengui més mitjans. En 
conseqüencia, jo demanaria al meu Grup que donas supon 
a la .Proposici6 de Llei modificada, que cree que té tres co
ses lmpOrlants: més miljans, una participaci6 de la Comu
mtat i, per a!tra part, també que complau Ajuntaments 
COm Calvia, Pollenc;a, Sa Pobla, que s'adonen, per exemple, 
q,ue SantanYÍ encara es troba en marxa, que a Felanitx no -
s haura acabat fins l'any 92 o 93 i a eUs ja els inicien la se
gona revisió. Crec que realment hem d'anar a poc a poc 
precIsament perque tenim pressa i que hem de procurar, en 

la nostra intervenció en el Parlament, centrar aquest cla
mor, cosa que podem fer amb aquestes mesures que propa
sa el Grup representat pel Sr Serra. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, para el turno de réplica tiene la palabra el Portavoz 
del Grupo proponente, Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra President. 

El nostre Grup e~a i és conscient que ens trobam da
vanl un tema problemátic, un tema conflictiu, pero no pre
tenim, no pretén aquest Diputat en aquests moments un 
debat maximalista, un debat dogmatie, sinó un debat tan 
ajustat a la realitat eom sigui possible, perque vull insistir, 
dirigint-me a tots els Diputats que han parlat: A vegades 
normes jurídiques teoricament malt justes, principis molt 
bells i molt ben exposats creen injustíeies tlagrants, injustí
cies radicalment flagrants, n'hi ha moltíssims exemples a la 
historia i a la realitat i jo cree que el debat ha estat bastant 
important, amb bastants contradiccions, com és natural, 
que vull csbrinar una per una a partir d'aquest principi que 
inspira aquest Diputat~ que és I'antidogmatisme i, de cada 
vegada més, un esperit més erÍtic i més racionalista de totes 
les coses que succeeixen. 

En aquesl moment ens pareix que a les llles Balears i a 
les Pitiüses hi ha una gran quantitat de petits propietaris de 
pisos, de cases, de solars, i després hi ha uns sectors socials 
que desgraciadament no ten en propietats, i uns altres sec
tors socials, ja minoritaris, de classes mitges i aItes que te
nen mo!tíssim, que realment tenen moIt i han de pagar. 
Aquests s6n els qui amaguen més, perque, senyors que han 
intervengut, supos que vostes no creuen el que diuen quan 
parlen que el Govern de I'Estat vol coneixer la realitat. Jo 
cree que el Govern de I'Estat per ventura no coneix certes 
realitats perque s'han amagat molt bé, pero ens sembla que 
en deu coneixer d'altres flagrantment injustes. 

Jo ho he dit abans pcr evitar un debat exeessivament 
maximalista, pero a vegades les anccdotes són bones. 
¿Quants d'hotels hi ha a Mallorca, que ja duen 12 anys 
d'explotaeió - i també a Eivissa, pel que jo .. sé, i supos que a 
Menorca - que malgrat s'hagi fet alguna revisi6 o n'hi hagi 
alguna en marxa, encara figuren com a solars? És una pre
gunta que cree que és bo que es faei. Ara ho pro posaré, Sr 
Trias, no es preocupi, estigui tranquil que ara li replicaré a 
vos te. Tranquil, eh? No hem de perdre la tranquil.litat 
quan creim que tenim una certa ra6. 

Jo crec que una cosa és la teoria i una a!tra la practica. 
En aquests moments, dit així com voste ho ha dit, Sr Pons, 
jo he de compartir totalment la teoria de l'Estat Espanyol 
respecte deis grans principis fiscals i de les grans rcalitza
cions socials. Dit així com voste ho ha dit, repetesc, i així 
com ho exposen els responsables POlílics, pero és que la re
alitat no passa per aquí. La realitat moltes vegades és molt 

ro 
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diferent i en aquest moment ens trobam que en base a 
aquests enunciats polítics, en els quals jo crec i crec que 
haurien de ser realitat, les qüestions quotidianes, la practi
ca diaria no té res a veure amb aixo que deim, més aviat al 
contrari: s'intenta que hi tengui relació, pero posterior
ment es desvirtua. 

Anem a veure aquestes desvirtuacions una per una i 
des del punt de vista més practic possible. El Sr Trias diu 
14 subhastes molt recents, 14 pobles més 12 que queden 
pendents. Per tant, no és possible que tot aixó s'hagi acabat 
rany 91, tant de bo s'hagi fet, tant de bo, pero en principi 
jo crec que no es possible, atesa la dinamica que s'ha dut. 

Voste, Sr Trias, que ha fet una bona intervenció, que 
forma pan d'aquest consell d'administració ¡que profes
sionalment coneix molt aquesta qüestio, no ens ha dit un 
parell de coses. Per exemple, ¿per que no ha parlat deIs cr
rors de Palma, Manacor o Bunyola? Per que no ha dit que 
hi ha recursos fets de fa tres anys, mils de recursos no con
testats? Li he parlat de tres pobles, eh? Bunyola, Manacor i 
Palma, pcr excmplc, en podríem csmentar més. N'he es
mentat tres diferents: un de peu de muntanya, residencial; 
un d'industrial, Manacor, i el gran nucli urM de les Illes 
Balears, que és Palma. Per tant, em pareix prou significatiu 
que li hagi esmentat aquests tres. No ens ha ha dit. 

Per que no parlam de les deficiencies a les fitxes de les 
empreses subcontractades? El Sr Forcades sí que ho ha dit, 
jo ha havia dit i eIl també, amb un coneixement de causa 
que supos que tenim tots: Les fitxes mal fetes, [etes des de 
casa seva, siguem realistes, que molles d'aquestes empreses 
han fet a casa seva, evidentment sobre uns papers desfasats, 
cosa que en conseqüencia ha creat una situació conflictiva 
generalitzada, conflictiva generalitzada perque sorgeixen 
els recursos que Ilavors ocasionen els problemes que hem 
comentat. 

¿Que hi ha Ajuntaments que seguint aquests principis 
que s'ha d'anar contra el caciquisme, que s'ha de fer una 
política social, que s'ha de fer aflorar lOt a110 que sigui pos
sible, ha han fet bé? CIar que sí, cIar que hi ha Ajunta
ments que ha han fet bé, cIar que hi ha Ajuntaments que 
han sabut i han pogut participar correctament en allo que 
diu la teoria legislativa, pero la practica no és solament la 
teoria. Hi ha molts d'Ajuntaments, sobretot els petits, que 
han patit una marginació important, per ventura en part 
per no ser uns Ajuntaments ben gestionats, pero en part 
també per no tenir mitjans humans i materials precisament 
per poder fer tot el que cal fer segons la llei marc estatal. 

Que passa amb la Ilei? D'aixo, Sr Pons, m'ha preocu
pat que no en parlas. La Llei és jacobina, Sr Damia Pons. 
Jacobina i perfectament inspirada en rEstat liberal del se
gle passat i en un concepte d'un Estat Central amb unes 
participacions de cossos intermediaris que no ho acaben de 
ser, i si no, consultem un poc les bases socials, consultem 
un poc les institucions que hi hagin hagut de participar so
bre el seu grau de satísfacció del funcionament, en general, 
d'aquests cossos intermediaris que existeixen dins tota la 
gestió de l'impost deIs béns patrimonials. 

Que els Consells Insulars i els Ajuntaments Poden? 
Efectivament, existeix aquesta possibilitat, pero entre una 
teoria i una practica descentralitzadora, desconcentradora, 
hi ha una gran diferencia. El Ministeri d'Economia conti
nua tenint, no només una competencia, sinó tot un esperit 
que jo crec que té una gran part, almanco, entre cornetes, 
de concepció jacobina de l'Estat. 

El contribuent - i aquest sí que és el tema basic d'una 
democracia - ¿té una connexió real amb l'organisme cadas
tral que existeix en aquests moments? Jo peus, particular
ment, que hi ha una desconnexió important entre el contri
buent i el centre de gestió cadastral. Continua havent-hi 
una desconnexió i fruit d'aquesta desconnexió és precisa
ment que sorgeixin aquests conflictes. 

Per tant, nosaltrcs, sense maximalismes ni redempto
rismes, sabem que hi ha gent amb problemes, sabern que hi 
ha gent que només té una petita propietatla valoració de la 
qual no és proporcionada amb la pensió que cobren, no ri
guin, hi ha persones que tenen aquests problemes. Aquí, 
dins aquesta sala amb aquests 11ums tan preciosos, a vcga
des no ens en adonam, pero les valoracions han causat pro
blemes a cerles persones, a certes famílies, hi ha gent amb 
problernes a causa deIs nous tipus que hi ha a segons quins 
municipis i aixo ja depcn molt de la practica que s'empra. 

En aquest sentit, nosaltres hem pensat que hi ha uns' 
quants temes que són radicalment cIars. Un és la necessitat 
d'uns cadastres ben fels, la necessitat d'un centre de gestió 
cadastral que funcioni bé, que a la vegada la Comunitat 
Autonoma i els Ajuntaments hi tenguin un m3.xim de parLi
cipació i que puguem tenir la garantia d'unes revisions 
quan pertoquin, ben fetes, puntuals, i que hl hagi aquesta 
garantia absoluta de bon funcionarncnt. A les llIes Balears 
no hi ha cap ciutat, no hi ha cap poble que no tengui unes 
dimensions raonables que permetin una bona gestió. No 
s'explica, i ho tom a posar com a exemple, que a una ciutat 
mitjana com Manacor en aquest moment hi hagi més dc 
2.000 expedients sense resoldre de gent que no ha estat d'a
cord, amb una tramita ció molt llarga. 

Palma és un altre cas que també hauríem de meditar 
profundament, pel que ha anat succeint tots aquests anys 
respecte d'aquest tema. 

(El Sr President ha repres la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President, pero la densitat... 

EL SR PRESIDENT: 

Vagi acabanl, Sr Sena. 

ELSRSERRA 1 BUSQUETS: 
.. 
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Acabaré. Aleshores, a partir d'aquesta realitat - no a 
partir d'uns principis teorics, sinó tan practics com ha estat 
possible - nosaltres hem volgut dur aquí aquest debato Fo
namentalment, nosaltres lamentam que aquí hi ha hagut 
gent que ha confús la teoria amb la practica, que s'han ad
duit principis molt funcionaríais, de gent que coneix moIt 
el funcionamenl d'un organisme í una legislació, pero que 
per ventura no veu massa quina és la reaJitat quotidiana i, 
per aItra banda, que nosaltres, fruit d'unes consultes amb 
lecnics i amb la realidat cad astral de les distintes oficines, 
hem dut el text un poc tard: a les quatre l'hem donat a al
gunes persones i posteriorment, a la resta, guan ja havia 
comen¡;at el Plenari. 

La veritat és que ens pareixia que, deis tres punts que 
dúiem, el de la milIora del consorci o centre cadastral, el de 
la participació de la Comunitat Autonoma i Ajuntaments 
en la Ponencia ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra, ha esgotat el temps. Digui, pero acabi, perque 
si jo dic que acabi i voste no acaba, un deIs dos ha de con
c10ure i ha he de fer jo. Continul, Sr Serra, pero acabi. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Té raó, Sr President. Només voldria acabar dient aixo : 
Que una proposta que hem rectificat esperant un consens i 
que no ha estat ben rebuda, sinó desvirtuada i dejectada, 
cree que hern de demanar que no es voti i que en un altre 
moment ja la tornarern a debatre perque creim que tenirn 
certes raons que no s'han volgut valorar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Que no es voti vol dir que es retira, Sr Serra? 

Bé, una volta retirada la Proposició no de LIei, jo crec 
que s'ha acabat el debat, Sr Trias. 

Agafi el rnicrófon i demani el que vulgui. 

EL SR TRIAS 1 ARBBÓS: 

Gracies, Sr President, pero jo cree que al final de la se
va intervenció el Sr Serra no sabia corn sortir del pas i al fi
nal ens ha donat la culpa a nosaltres perque hern dejectat 
la seva proposició i ha optat per retirar-la, pero no ha estat 
pel que nosaltres hem dit, sinó perque la seva proposició 
era dolenta. A més, en la seva intervenció ha fet referencies 
molt ciares a aquest Diputa! que li ... 

EL SR PRESIDENT: 

Em digui per que demana la paraula. 

EL SR TRIAS 1 ARBOS; 

Per aI.lusions, Sr President; per aI.lusions claríssimes a 

aquest Diputat. 

EL SR PRESIDENT: 

Té un minut per al.lusions. 

EL SR TRIAS I ARBÓS: 

Gracies, Sr President. Evidentment, si el minut que em 
dóna a mi són com els deu que ha donat al Sr Serra, en ten
dré tres o quatre. 

Quan jo he intervengut, Sr Sena, per fixar la posició 
del meu Grup, del CDS, que m'ha semblat absolutament 
raonada, i precisament pel coneixement d'aquest tema que 
té aquest Diputat que' parla, jo no en volia parlar, pero pos
siblement coneix molt milIor que voste la situació en que es 
troba la gent, el ciutada, en relació amb aquesta qüestió 
perque ha loe cada dia, Sr Serra, no vaig a informar-me el 
dia abans de parlar d'aquesta qüestió. 

Jo he parlat aquí com a membre d'un partit polític, 
d'un Grup Parlamentari, i com a Diputat d'aquest Parla
ment i he fet a saber a la Cambra - per si hi ha qualque Di
putat, sobretot de les aItres illes, que no ho sap - que jo 
som membre del Consell Territorial del Centre de Gestió 
Cadastral en representaci6 del Consell de Mallorca, no per 
qüestions professionals, que quedi ben entes, perque el Sr 
Serra també deixa les coses mig dites i cadascú que pensi el 
que vulgui. Que quedi ciar que és amb aquesta condició i 
sobretol, Sr Serra: si voste volia coneixer en profunditat les 
preguntes que m'ha dirigit, vagi al Centre de Gestió Cadas
tral, on hi ha un gerenl i personal especialitzat que li dona
ran tota casta d'informaci6. En aquest Parlament, jo no 
tenc per que donar-Ii més explicacions de les que Ji he do
nal. 

EL SR PRESIDENT: 

Mol tes gracies. 

Retirada la Proposici6 no de LIei 2503/90 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, proc
deix suspendre la sessió deu minuts. 

III.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 2656/90, PRESENTADA 
PELGGRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, SUB
SEGÜENT A LA INTERPEL.LACIÓ R.O.E. NÚM. 
2299/90, RELATIVA A POLÍTICA PESQUERA EN 
AIGÜES INTERIORS. 

EL SR PRESIDE NT: 

Recomen¡;a la sessió. 

Passam al Punt III de l'Ordre del Dia, que fa referencia 
a la Moció registrada amb el núm. 2656/90, subscrita pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, derivada de la Interpel. 
laci6 núm. 2299/90, sobre política pesquera en aigües inte
riors. Per defensar aquesta moci6 i per part del Grup SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr OJiver i Massutí. 
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EL SR OLIVER 1 MASSUTÍ: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Conseller. 

En la Interpel.lació de fa uns dies no preteníem, i crec 
que voste ho va captar, discutir el programa general de po
lítica pesquera de la Conselleria, amb les línies basiques del 
qual estam d'acord. Hi ha petits detalls que probablement 
no compartiríem, pero la seva estructura general ens pareix 
bona. 

Per tant, ccntnlrem la interpel.lació sobre punts con
crets que, de no dur-sc a terme, poden fer avortar tot el 
programa pesquer que té plantejat la Conselleria. En con
seqüencia, domlrem malta importancia a aquesta Interpe!. 
lació, a pesar que, com he dit, entras en temes concrets, i 
tenim interes - i així ho hem recollit en la Moció - que 
aquests punts siguin discutits i votats. 

EIs temes que ens preocupaven en aquell moment 
eren, sobretol, la re tirada de l'arrossegamenl de la franja de 
50 metres, el traclamenl deis abocaments d'aigües resi
duals, prioritat deis escul1s de protecció sobre els de pro
ducció, ajudes a la lran '[ol1l1aeió i millora de la flota arte
sanal i eorrecció de I'actuació deIs aficionats. 

De les seves contestes vaig deduir que els pressuposts 
d'enguany cobririen amb més o menys suport els punts 
núms. 3 i 4, o sigui el de prioritat deIs esculIs de protecció i 
el d'ajudes a la transformació i millora de la flota pesquera. 
Aquest matí, en la seva compareixen<;a en Comissió per 
discutir els pressuposts, hem confirmat aquesta postura. 

Quant als altres punts, no vérem molt clarament la se
va situació, a pesar que si ens hem de basar en el Llibre 
Blau que publicaren i en el programa en general, aquests 
punts figurarien entre les seves preocupacions. Es per aixó 
que hem centrat la Moció sobre aquests punts en els quals 
ens agradaria que actuas amb rapidesa i decisió. 

El primer, que per a nosaltres és el més transcendent 
de cara a la recuperació de la zona de 50 metres, és el que 
fa referencia a la retirada de l'arrossegament. Voste és 
conscient, crec que practicament tothom és cbncient que 
les barques d'arrossegament costaneres actuen sense res
pectar cap llei, sense respectar cap limitaeió i sense tenir en 
compte les possibilitats de futur de les nostres pesqueres. 
En conseqüencia, si no es pren una decisió forta per acabar 
amb aquesta penetració d'aquestes embarcacions dins 
aquesta franja, no aconseguirem moItes de les coses que es 
valen aconseguir. 

Els escuIls serviran per ajudar en aquest terna, pero 
voste comen<;ara a situar-los, com ha dit avui matí, concre
tament dins la badia de Palma. Jo cree que és important, 
efectivament hi ha prioritats. Per la seva capacitat produc
tiva, per la seva potencialitat, crec que és correcte fer 
aquesta primera actuació a la badia de Palma. Sembla que 
la seva meta és que la badía quedí coberta d'eseulIs de pro
teceió en poc lemps. 

,. 
"~n punt, a la interpeI.Iació nasal tres ja li dema-

navem que en forma d'acció o de pressió - més pressió que 
acció, perque depen d'altres Conselleries - voste incidís en 
el tema del tractament de les aigües residuals que s'abo
quen a la mar. No és que jo sigui deIs qui creuen que la in
cidencia de la contaminació sigui el punt més transcendent 
de cara a la disminució de la Ilostra pesca; té incidencia, té 
incidencia més o manco forta, no la discutirem ara, pero 
cree que hi ha temes com el que he dit anteriorment que 
són molt més incidents i molt més greus que aquest. 

En el tercer punt de la Moció li demam\vem una cosa 
que creim que seria factible: que es fes un ordenament es
pecial per a la badia de Palma, és a dir, independentment 
que hi ha una legislació quasi completa per a totes les ai
gües interiors de la seva competencia, a la badia de Palma 
concorren una serie de circumstancies com són la gran a
fluencia d'esportius i la necessitat - torn aIla mateix - que 
l'arrossegament no en tri i que els artesanals es puguin des
envolupar en la forma que els correspon, no abusiva, pero 
sí la que els eorrespon. Nosaltres creim que una ordenació 
es pecífica per a la badia de Palma seria important i interes
sant, i aixo és un deis punts que Ji demanam a la moció. 

Hi ha un quart punt que vertaderament vos te ja em va 
contestar el dia de la interpel.lació i avui a la compareixen
<;a, com he dit, pero que el mantenim, no el retiram, i és 
que es destinen pressuposts a escuIls, pressuposts a trans
[ormació de flota i pressuposts a tractaments d'aigües d'a
bocaments. Voste dira: Per que no el retiren, si he dit que 
lot aixo ho farem? Jo crec que el fet que el Parlament es 
manifesti en aquest sentit que és convenient que aquests 
punts tenguin un pressupost, és una manifestació que que
da aquí no soIs pel p.ressupost d'enguany, on sembla que se
rah coberts, sinó pels pressuposts fulurs, és a dir, és una 
manifestació del Parlament de cara a una necessitat que jo 
crec que té la nostra pesca. 

Finalment hi ha un darrer punt sobre el qual he de 
confessar que no sabia com manifestar exaetament el que 
volia dir. Jo cree que els !lOS tres aficionats, que són molts, 
cosa logica en unes illes, els més esportius, els que tenen 
més afecció a la pesca, els manco "aficionats" crec que es li
miten més a utilitzar els ormetjos adequats, pero avui en 
dia l'afecció a la pesca s'ha estes moltíssim i aleshores exis
teix aquella cosa entre els aficionats de si jo he pescat més 
que lU , jo he anaL més lluny, jo he anal més prop i aixO els 
du a lItililzar uns ormeljo que e l aficiona ls no poden 

..ap rofitar de cap manera . L'atgumenl pOI ser: Si jo pese 
amb a rts no c leclius, amb a rts ullensius, no faig competen
cia als professi nal. perquc jo lI O vene el pel\:o Bé, no el 
ven, pero el regala. Si jo, en qualsevol indústria, tengués els 
doblers suficients i li muntas una indústria d'aficionats i em 
dedicas a regalar allo que el prod ueix, crec que Ji ocasiona
ria un bon trastorno 

Voste va parlar que era molt difícil entrar dins les em
barcacions, fer les inspeccions, elc. No entraré en el tema 
jurídic, perque no el conec, pero jo crec que hi ha d'haver 
camins, a través deIs clubs o directament amb les embarca
cions, per intentar per tots els mitjans que aquests aficio
nats es limiten a actuar i a pescar en la forma que corres
pon. Aixó permetra, com ja li vaig dir I'altre dia, que elIs es 
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puguin divertir molt més i durant molts anys i, per altra 
part, que els professionals artesanals - han de ser els artesa
nals - tenguin una capacitat de captura més grossa i, per 
tant, una major rendibilitat. 

Jo agrairia a tots els Grups en general que estudiassin 
aquests punts de la Moció, que jo cree que no pretenen al
tra cosa que aconseguir que la nostra pesca tomi a agafar el 
nivell que tenia i que sigui possible mantenir-lo molt de 
temps. 

Moltes gnlcies, Sr President. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d' Agricultura. 

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

Sr Presidenl. Sres i Srs Oiputats. 

Amb el mateix taranna que es va plantejar la Interpel. 
laci6, eom a conseqüeneia lógica d'aquest meeanisme parla
mentari, ara vénen les moeions, moeions que jo cree que -
s'han meditat, que s'han pensat, que són eonseqüencia del 
coneixcment profund de l'interpel.lant en la materia, en 
aquest cas el Portaveu del Grup SOCIALISTA, i que, eom 
vaig dir en la Interpel.laeió, incideixen en punts cJaus de la 
nostra problemiHica pesquera. 

El problema vertader, l'autentie problema que té el 
Govern de la Comunitat Autónoma i que tendra qualsevol 
Govern futur és la mancan<;a de mitjans. Tots aquests pro
blemes que voste plan teja i que són vertaders, si nosaltres 
Lenguéssim 40 inspectors de pesca evidentment aetuaríem 
amb molta més eficacia i podríem solventar problemes. Si a 
més d'aixó, tant des del punt de vista legal com pressupos
Lari poguéssim tenir lanxes rapides, més potents que les po
bres lanxes que tenim ara - que, a més, els Consells Insulars 
varen haver d'ajudar per dotar-les de teleton, perque el 
pressuposl no va arribar ni tan soIs per a aixo -,evident
ment lambé podríem incidir més en el tema. 

Malauradament la tasca d'un gestor d'una política de
terminada s'ha de tractar de fer de la milllor manera possi
ble amb els mitjans economics, amb els mitjans personals i 
amb les limitacions que es tenen. Yoste és conscient, avui 
maLí ho ha demostrat a la compareixen«3, que, per exem
pie, el canvi que hcm fet de passar d'csculls de producci6 a 
esculls de protecció de qualque manera respon al fet qu e 
nosa lLres també compartim aquesta preocupació i que col. 
laboram el que podem amb els pobres mitjans economics 
que tenim. 

Pel que fa a les correccions de les embarcacions d'ar
rossegament que no respecten els SO metres, que podem fer 
nosaltres'l En primer 1I0c, ser conscients que el Govern de 
les Ules Balears va plantejar un Decret de pesca d'arrosse
gamem dins les aigües interiors de les Illes Balears i que 
aquest Decret s'ha suspes i és al Tribunal ConstitucionaL -
S'ha de reconeixer que existía de belI antuvi una voluntat 

normalitzadora d'atacar autonomament, segons la nostra 
problematica, aquesta qüestió. Veurem que diu el Tribunal 
Constitucional, peró de moment la nostra impressió és que 
sera dificil, encara que sigui a nivell de Decret, tenir una 
normativa diferenciada de la normativa nacional de pesca 
d'arrossegament. Ciar, aixo ens limita moit, perque voste 
també és conscient que la pesca d'arrossegament a nivell 
nacional té unes característiques diferents de la nostra. 
Que més podem fer? Hem arribat allímit, ja hem arribat al 
Tribunal Constitucional, ja no podem anar més enlla. 

Quant a la llei que sanciona les infraceions, l'únie que 
podem fer és aplica r-la amb la maxima duresa possible i li 
podem demostrar que hi aplicam la Llei 53/82, de 13 de ju
liol, que és \'única vigent en materia d'infraccions i san
cions de pesca, a part d'haver refor<;at l'aplicaci6 d'aquesta 
!lei mitjan<;ant dos deCrets de la Comunilat Autonoma, el 
que crea el cos d'inspeetors de pesca i el que crea les ade
qüacions del procedimcnt sancionador per tal de fer-lo més 
rapid i arribar al maxim possible de les capacitats legals 
sancionadores administratives que dóna la llei. Sincera
ment i honestament crec que és el maxim que podem fer. 

Quant a ordenar la pesca esportiva i professional, en el 
mare de les competencies - i perdoni la llista - s'han norma
litzat directament o en col.laboració amb I'Administració 
Central: la pesca d'arrossegamenl, que com he dit abans el 
Tribunal Constitucional ha suspes el Decret; la pesca de la 
!lampuga mitjan<;ant una ordre; la pesca del jonquillo, mit
jan«3nt tres resolucions; la pesca de la llagosta, miljan<;ant 
una ordre; la pesca d'encerclament, per tres decrets; la pes
ca esportiva, per lres decrets; la pesca submarina, per un 
decret; l'extracció de coral vermell, per una ordre; l'ordena
ció marisquera, per tres ordres; la limitació de talles de 
captura, per una resolució, idos decrets que complementen 
la Llei 53/82. 

Tota aquesta normativa creada, que nosaltres creim 
que és suficient, ha estat ampliament divulgada mitjan«3nt 
fullets. En el cas de la pesca esportiva, miri si ens preocu
pava el que voste ha exposat que hem fet una cosa que jo 
cree que no han fet altres d-epartaments : hem tradu'it a sis 

. idiomes i editat en fullets el Decret de la Pesca Esportiva 
perque fins i lOt els estrangers que puguin venir amb un iot 
o una barca i practiquin la pesca esportiva eoneguin les li
mitacions legals que tenen. 

Quant a la contaminaci6 de les aig4es residuals, voste 
mateix ha dit avui matí que fonamentalment era conscient 
que hi altres Conselleries que tenen responsabilitats i com
petencies en aquesta materia, com les de Sanitat i Obres 
Públiques. No obstant aixó, avui matí a la compareixem;a, 
encara que de passada, hem parlat del programa Envidec, 
com a complemcnt del programa 5E. El programa Envidec 
incideix fonamentalment en aixo i amb aquest programa 
entrarem en aquesta materia, encara que no el meu depar
tament, sinó d'altres. 

Quant a la protecció de la badia de Palma amb els 750 
móduls, no repetiré el que he dit aquest matf, pero sí que 
cree que la nostra actitud és posar una fabrica de fer mó
duls, de manera que quan acabem els moduls previsls, que 
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van des del Cap de Regana fins a la Dragonera, puguem co
men~r immediatament a altres lIoes que vos te ha insinuat, 
on realment també s6n necessaris. Concretament a For
mentera hi ha dues zones on és absolutament necessari i 
prioritari posar-hi mOduls de protecci6. 

Respecte del que ha dit de la normativa especial de la 
badia de Palma, m'agradaría que em deixil.s reflexionar. En 
principi pareix bastant contradictori que quan es parla d'u
na normativa de pesca única a nivell de tol el Mediterrani, 
nosaltres ens despengem amb una normativa especial per a 
la badía de Palma. No obstant aixó, no vull negar absoluta
ment aquesta possibilitat, peró crec que s'ha de madurar 
una mica més i que no ens hem de precipitar a prendre de
cisions de les quals després ens podríem penedir. 

Nosaltres hem avan~t bastant en el terna del descens 
de la flota. Ha arribat un moment, com li he explicat avui 
matí, que nosaltres pnlcticament ja donam les subvencions 
per a millora de la pesca i per a construcci6 de nous vai
xells de 6 a 9 metres, cosa que practicament ja farem per 
encarrec, és a dir, com que tenim la fitxa de cada embarca
ció, practicament sabem el que té i per consegüent alió que 
li falta, de manera que podem dirigir una cana direclament 
a aquell senyor i dir-li: Sabem que Ji falta un lorans; si om
pie aquest paper, vos1e té aquestes possibiJitats de subven
ció. Es a dir, que en aquest cas de la pesca - desgraciada
ment no es igual en el cas de l'agricultura; qué més voldrÍ
em el Sr Orfila, jo i tants de membres d'aquesta Cambra 
que poder moure aquestes coses que a vegades no es mo
uen! - jo crec que aquesta estadística de producci6 i així 
com tenim en aquest moment l'ascens, realment podem co
ordinar i adequar altres panlmetres que fins ara no s'havien 
coordinat ni oriental. 

La planificació deis inspectors de pesca es fa mensual
ment, i, per acabar, respecte del que vos te ha parlat deis ar
ts, per impedir l'ús deis arts de pesca professionals als es
portius, nosaltres feim planificacions mensuals amb els ins
pectors, i en tates aquestes planificacions hi ha una cons
tant que es repeteix, sobretot a I'estiu i a finals de setmana, 
que és la ins1rucció de vigilar de manera específica l'ús o la 
tenencia a bord d'embarcacions de ¡lista setena d'arts o 
aparells de pesca professional. També hem dit, com ja va
rem dir a la Interpel.lació, que en aquesta tasca concreta no 
sois s'hi sumen els nos tres inspectors, sinó que la patrulla 
motoritzada de tot terreny de la Guardia Civil aixeca tan tes 
o més actes que els nos tres inspectors, és a dir, que tothom 
s'esfor~ en aquest respecte. 

Cada any es decomissen palangres, tremalls, nanses, 
com a conseqüencia d'infraccions, de tal manera que la set
mana passada va venir el Director General de Pesca dient: 
Necessitam un local per poder-hi ficar tot el que hem arri
bat a decomissar, és a dir, que ti puc assegurar que hem ar
ribat no soIs al límit legal, sin6 al maxim d'esfor~s de tots 
els mitjans económics i humans de la Conselleria, encara 
que a tots en agradaria tenir-ne més. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR RICCl 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Com ja vam dir a la Interpel.laci6, quasi sempre estam 
totalment d'acord amb el Sr Miquel Oliver. Jo només vol
dria fer algunes petites reflexions i és que al final rebaixa 
alguns punts que anaven molt ben dirigits i no sé perque ha 
fa. El primer punt, per exemple, quan acaba dient "i espe
cialment a les aigües interiors", jo cree que pot acabar molt 
bé on diu general. El terna és general i prou important, no 
ho rebaixi, i també die aixo mateix del segon punt, on diu la 
badia de Palma. Jo no dubto que per a voste i 10ts nosaltres 
la badia de Palma és molt important, peró la resta també 
ho és; no cree que calgui rebaixar que en definitiva el Go
vern de la Comunitat Autonoma hagi d'ordenar cspecial
ment la pesca professional i esportiva a la badia de Palma, 
crec que és millor que ho ordeni en general. 

En el tercer punt passa una cosa semblant. Aquí voste 
diu "les aigües residuals no controlades". Jo voldria saber 
quines són les controlades, per a mi el drama és de le~ ai-_ 
gües residuals en general, perque si són no controlades és 
que hi ha moltes depuradores que tcóricament són alla, a la 
vista, pero ¿qui les controla? El que nececessiten és una vi
gilancia contínua per veure si funcionen bé o malament, 
tanl aquestes depuradores que sabem que hi són i aixó vol 
dir que s6n controlades com les que no coneixem i per tant 
no controlam, vull dir que hauria de ser una cosa general i 
amb el "no controlades" voste ha torna rebaixar a un nivell 
determinat que no sé exactament quin vol dir. Per tant, jo ti 
agrairia que si pot ser llevas aquests finals. Quedaria més 
complet i donaria una visió més amplia del que hem de fer. 

En el quart punt, vos te mateix ha dit avui mat! que en 
revisar els pressupos1S ja veurem que hi ha uns milions de
terminats sobre els quals tothom esta d'acord. Des del mo
ment que sabem que hi ha 50 o 60 milions, no ho record 
bé, i que a més és un prores continuat que 10ts volem fer 
sense una sola discrepancia, si vos te ho vol mantenir supós 
que ningú dira que no, pero tampoc no crec que calgui. En 
general, li don una vegada més l'enhorabona per les seves 
apor1acions, que tots seguim dia a dia. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. 

En primer 1I0c jo vull destacar el to exceJ.lent i també, 

~ 
':~:r 

~ 
JI 
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per que no dir-ho?, l'excessiva suavitat d'aquestes propos
tes de resolució, d'aquesta Moció derivada la la Interpel.la
ció. Jo cree que s'han fet amb aquesta suavitat per trobar el 
ressó de tata la Cambra i l'acció del Govern tengui un su
port parlamentari unanim i d'aquesta manera pugui exercir 
d'una manera més efica<; i sobretot més legitimada, social
ment i parlamentariament, una acció que pel fet de tenir 
un caire repressor és antipopular i d'alguna manera pot ne
cessitar aquest recolzament. Si no, no s'explica la suavitat 
d'expressions com "aplicara fons correctius", "procedira a 
corregir" o "considera que la Llei del Parlamcnt hauria 
d'incloure", que realment tenen un to excessivament suaus. 
Per tant, jo cree que derivada d'aquesta suavitat i d'aquesta 
elegancia que es planteja, sortira aprovada per unaminitat 
de la Cambra. Almanco, Sr Oliver li he d'anunciar el recol
zament del nostre Grup Parlamentari. 

No obstant aixó, em sap greu haver-li de fer un segon 
retrct. Voste recordara que a la Interpel.lació, el nostre 
Grup Parlamentari va formular una cosa que jo cree que és 
una opinió generalitzada sobre l'administració marítima en 
general i pesquera en particular, que és l'enorme mescla i 
supcrposició de competencies deis distints Ministeris i or
ganismes de l'Estat. Intervenen Agricultura, el MOPU, De
fensa, Sanitat, lndústria, Interior, etc., etc., i dins aquests 
Ministeris distints organismes, cada un amb aspectes com
petencials parcials, i ara, arnés, també les Comunitats Au
tonomes a través deIs seus organismes i empreses, etc., etc. 

Per tant, si hi ha una cosa que clama en relació amb 
l'adrninistraci6 pesquera, és que a tots els nivelIs i en totes 
les administracions s'ha de fer un reelam a la coordinació, 
s'ha de fer un reelam a la desburocratització del sector, s'ha 
de fer una instancia contínua a l'harmonitzaeió, a la troba
da - ara que esta tan de mOda, sobrelOt dins el seu partit, Sr 
Oliver - d'una casa comuna per a I'adrnirlistració pesquera, 
és a dir, una cosa que uperi d'una vegada aquest poti-poti 
actual. A mi m'hauria agradal trobar dins la Moció una cri
dada a aquesta coordinació, una cridada a I'esfor<; de supe
ració d'aquest difícil enLramat burocratic; nosaltres encara 
hauríem quedat més satisfets, peró en tot cas reileram el 
nostre recolzament a la Moci6. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentad NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té 1"3 paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

Enhorabona, Sr Oliver, peró al revés: nosaltres li do-
1arem supon a tOl e.1 punts. Jo no sé que ucceeix en 
lüestió de polftica pesquera en ayuesta Comunital. Fa 
iues o tres setmanes s'inlcrpeLlava el GoverTI en matcria 
ie política pesqu.era j escoltam les intervencions de I'inrer
Jel.lant i de l'interpeLlat semblaven tenir una coincidencia 
l uasi total de plantejaments, peró així i tot cada any es re
xodueix aguest debat. El 89 va ser pel mes d'abril, enguany 

ha estat en octubre o novembre; l'any que ve hi haura elee
cions, si Déu vol, peró segurament que d'una manera altra 
es tornara a reproduir aquest debat, perque ho deiem l'any 
passat quan discutíem els pressuposts, una cosa és predicar 
i l'altra és donar blat, i normalment, el moment que hi ha 
problemes i sorgeixen de ver les divergencies entre l'Oposi
ció Parlamentaria i el Govern d'aquesta Comunitat Autó
noma, és l'hora de fixar les prioritats pressupostaries. 

No ens cansam de dir-ho: El pressu.post és la plasma
ció de la política de qualsevol Govern i des del moment 
que el Coneller es queixa, com ha fet fa un moment, de 
mancan<;a de mitjans, hem de pensar que reconeix - de fet 
ho reconeixia el dia de la Interpel.lació - que aquests mit
jans no són suficients per desenvolupar, per dur a terme la 
necessaria aetuació que ha de tenir el Govern de la nostra 
Comunitat respecte del tema de la política pesquera. 

Nosaltres entenem que també és una qüestió de sensi
biJitat. Suposam que el Conseller, que és coautor o el res
ponsable del Llibre Blau de la Pesca, que tan 11é diagnostica 
la situació pesquera de les Balears, for<;osament deu inten
tar convencer els seus companys de Govern perque dotin 
suficientment el pressupost de pesca, que norrnalment sol 
ser el més esquifit de la noslra Comunitat. Record que 
I'any passat nosaltres deiem que era un pressupost d'un 
99.99% agrari i un 0.01 % pesquer i ha lamentavem. En
guany hem vist que sortosament el pressupost ha augmen
tat d'alguna manera, peró tampoe no ens entusiasma la 
idea de I'augment relatiu que ha tingut. 

La nostra Comunitat comen<;a a tenir un pressupost 
important, un pressupost elevat i podria dedicar més esfor
<;os a un sector, que si bé no ocupa un nombre de població 
molt elevat i l'aportació económica que fa al producte inte
rior brut no és excessivament important, sí que té una im
portancia social no només referida al sector, sinó també a 
tot el que representa la mar, a tot el que representa el man
teniment deIs recursos pesquers a les nostres illes. Nosal
tres, com he dit abans, donarem supon a tots els punts d'a
questa moció i tal vegada ens sembla trist que s'hagi de dur 
aquí novament, trist que demanem que el Govern apliqui 
fons correctius a les embarcaeions d'arrosscgament perque 
ens demanam com, el Conseller també ho demanava fa un 
moment i li hem de votar que sí, que és ben cIar que s'ha de 
fer. Com? Si a0 s'aprova unaniment - jo esper que sigui ai
xí encara que tengui sospites que no ho sera - ¿dedicara el 
Govern més esfor<;os a la vigilancia, al control? Com es fa
ra? Com s'executara? Com es posara en practica aquest pri
mer punt, si s'aprova? 

Nosaltres creim que ordenar la pesca professional i es
portiva, corregir la possible contaminació marina per ai
gües residuals no controlades i fer, cosa que és més impor
tant i un punt nou als que el Sr Oliver ha aplicat no soIs els 
coneixements tecnics que té sobre el món de la pesca, sinó 
la seva experiencia com a Diputat que el du a entendre gue 
o tenen plasmació pressupostaria totes les coses que aquí 
s'aprovin o no valen per a res, serveixen per molt poc, el 
punt 4, que repetesc ens sembla el més important de tots. 
Encara que reconeixem i ho hem de repetir que el Govern 
enguany ha augmentat els prcssuposts en materia d'agricul-
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tura j d'alguna manera afronta el problema, no suficient
ment segons els nos tres plantejaments i en aquest sentit 
vindran esmenes, esmenes positives, esmenes de creixe
ment, com ho solen ser sempre les nos tres referides a 
aquest sector, és positiu que el Parlament aprovi de la ma
nera més unanime possible aquestes partid es per a tracta
ment d'aigües costaneres i adaptació de la flota d'aquestes 
mateixes aigües. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TUR 1 SERRA: 

Sr President. Sres i Srs Oiputats. 

Ja vull anunciar en nom del GruP Parlamentari PO
PULAR que no donare m suport al punt núm. 1 de la Mo
ci6 presentada. Per que? Perque les infraccions de les em
barcacions d'arrossegament que no respecten els 50 metres 
perimetries ja són sancionats a la Llei 53/1982, de 13 de ju
liol, al Oecret de la CAlB 17/86 de 27 de febrer, referits a 
inspectors de pesca, i al Oecret 59/1989 d'11 de marlS que es 
refereix al procediment sancionador. -

Aquestes són, en definitiva, les mesures coercitives que 
ja exerceix el Govern dirigides a la protecció i defensa de la 
franja costanera, mesures que a tenor del que proposa 
aquest punt s'haurien de traduir, segons vos te, en correc
tius, que com voste sap signifiquen una sanció generalment 
lleu, cosa que ens pareix una actitud més aviat cosmetica 
que contundent. Nosaltres pensam que s'ha d'aplicar la llei 
en la seva justa dimensió, ni més ni menys. 

Quant al punt núm. 2, al qual ja s'ha referit extensa
ment I'Honorable Conseller d'Agricultura i Pesca, jo vol
dria dir simplement que aquest punt planteja un problema 
d'ordenació pesquera en una zona molt concreta, tan sois 
la badia de Palma, cosa amb la qual el nostre Grup no pot 
estar d'acord, perque digui, Sr Oliver: ¿Com entendran els 
nostres pescadors que aquesta Cambra només sigui sensible 
a legislar sobre' la problematica pesquera en les aigües de 
Palma? Quin argument mínimament seri6s es pretén donar 
per justificar la marginació de les aigües de Menorca, d'~
vissa i de Formentera? O'aprovar-se aquest punt, nosaltres 
creim que discriminaríem les nos tres aigües litorals, que 
per descomptat també tenen praderes de posidónies, banes 
de peixos joves i ecosistemes a respectar, que es posen de 
manifest de forma molt particular en la publicaci6 pel Con
sell d'Eivissa i Formentera d'aquest treball realitzat per dos 
biolegs eivissenes en col.laboració amb la Universitat de 
Barcelona, la Facultat de Biologia, subvencionat totalment 
pel Consell que tracta de les praderes de posidónia i els in
vertrebats a les Pitiüses i que jo li recoman que llegeixi per 
la seva importancia ecológica. 

Referent al punt núm. 3 de la Moció, el Govern és 
conscient que la protecció deIs nostres recursos pesquers 

també passa pel control de la contaminació de les aigües 
del litoral i s'ha assenyalat com a objectiu prioritari solu
cionar definitivament el problema en el període de temps 
més curt possible. En aquesta línia ve assignant partides 
pressupostaries el coneixement de les quals és a l'abast de 
tots els Srs Oiputats a la construcció de depuradores en col. 
laboraci6 amb els Ajuntaments, esfore; que s'ha reconegut i 
posat com a exemple a imitar per a totes les Comunitats 
mediterranies, avan¡;:ant-se fins i tot al Conveni de Londres, 
que estableix que l'any 1985 ja no es podran abocar més 
contaminants a la mar. 

Al mateix temps el Govern ve realitzant periodicament 
am)lisis de la qualitat sanitaria de les aigües de les nostres 
més freqüentades durant l'estiu a diferents punts de control 
i parametres de qualitat, controlant aquelles depuradores 
que no funcionen adequadament i fins i tot realitzant cur
sets d'operadors per obtenir un óptim rendiment. El resul
tat de totes aquestes accions és l'augment anual de bande
res blaves que es concedeixen a aqueIles platges, les aigües 
de les quals compleixen els criteris de qualitat que estableix 
la Comunitat Economica Europea. 

Respecte de les que diu aigües no controlades, si voste 
en coneix qualcuna jo cree que ho hauria de dir en aquesta 
Cambra, la Comunitat no en té coneixement.Com vostés 
podem comprendre, Srs Oiputats, el Govern controla i ac
tua sobre les aigües costaneres. Per tant, el nostre Grup 
tampoc no donara suport a aguest punt. 

Pel que respecte al punt núm. 4 de la Moció també vo
tarem en contra, perque el nostre Grup entén que des del 
punt de vista de la responsabilitat correspon al Govern la 
potestat d'elaborar els pressupostos de la Comunitat Autó
noma -Balear; segons determina el nostre Estatut, i que al 
Parlament, naturalment, li correspon l'examen, aprovació i 
control d'aquest pressupost. Entenem, ido, que s'han de 
complir les previsions legals en relació amb aquest tema i 
el nostre Grup vol cenyir-se al compliment de la legalitat. 
En definitiva, el Govern prendra les decisions que cregui 
oportunes sobre el tema d'aquest punt i és ara guan real
menl el Parlament comen<sa el debat del pressupost de 
l'any 1991. 

De totes maneres volem anunciar que en el pressupost 
per a l'any 1991 - vos te sap com jo el que avui ens ha infor
mat la Comissió - figura una partida de 59,9 milions de pes
setes per finalitzar el projecte de 750 esculls de protecció a 
la badia de Palma i al peu de Oragonera i el !BASAN desti
na més de 5.000 milions a la construcció de depuradores. 

Al punt núm. 4, que diu "adaptació de la floLa d'aigües 
costaneres", s'hi destinaran, com voste també sap, 16 mi
lions, que corresponen a la modernització de la flota, d'em
barcacions compreses entre els 6 i 12 metres i els 6 i 9 me
tres d'eslora. 

Tampoc no donarem suport al punt núm. 5, perque és 
una reiteraci6 del núm. 2. Hem dit que ja s'han pres les me
sures oportunes sobre l'ús de xarxes de pesca esportiva, 
concretament l'article 4 del Oecret del Govern de 14 d'abril 
del 88 prohibeix expressament la utilització de xarxes, pa-
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langres o qualsevol art de pesca professional. Les sancions 
en materia de pesca esportiva també venen establertes a 
l'article 17 del Decret esmentat també s'ajusten a la Llei 
53/82, de 13 de julio!. 

No ens pareix, ido, raonable, Sr Oliver, que el Govern 
adopti mesures i apliqui sancions que ja s'han acordat i pu
blicat i que, a més, són ampliament conegudes i observades 
pel sector de la pesca esportiva, ordenament que és d'obli
gat compliment en totes les aigües de la noslra Comunitat i 
estic segur que voste coneix i que fins i tot practica quan 
ocasionalment realitza aquesta modalitat de pesca. Em 
permeti que utilitzi les seves paraules. Vos te deia en la In
terpel.Iació: queda molt per fer. En vista del que hem expo
saljo diria que s'ha fel quasi tOL 

Molles gracies. 

EL SR PRESID ENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Oliver i Massutí. 

EL SR OLIVER 1 MASSUTI: 

Gracies, Sr President. 

Seguiré el mateix ordre, una per una, perque cree que 
he contestat quasi totes les preguntes. 

Sr Conseller, falten mitjans , estic d'acord amb vos te, 
sense mitjans no podem fer res. Per tant, ens falta alguna 
cosa, hi ha coses necessaries que jo cree que es poden arbi
trar fenl un estudi profund per intentar corregir aquests di
guem-ne petits detalls, peróincidents per millorar la noSlra 
pesca. 

Les lanxes f<lpides no són necessaries, aixó sera pel 
con traban o coses d'aquestes, per a la inspecci6 de pes
quers basten lanxes molt més lentes, sense cap inconve
nient. Jo sé que voste esta preocupat per corregir aq uests 
defectes, perque ['única forma d'arribar a una pesca pro
ductiva, positiva i creixent rau en la correcció d'aquests pe
tits detalls. 

Jo li he dit que hi ha legislaci6, aixó no li ho he discu
tit, ja Ji ho vaig dir en la interpel.Iaci6: més o menys existeix 
una legislaci6 per corregir totes aquestes coses. El que ens 
preocupa, també ja Ji ho vaig dir en la interpel.laci6, és el 
compliment d'aquesta legislació, tota la interpel.laci6 ana
va principalment enfocada al compliment, a quines fórmu
les posaria en marxa per fer eomplir la legislació existent 
que no es compleix i d'aixo 10ts en som conscients, a pesar 
que el Sr Tur cregui que tOlhom és tan bo que una vegada 
que li han dit que la !lei ha prohibeix, no importa fer res 
més, que tothom complira. Després ja li contestare a voste. 

Bé, llampuga, jonquillo, ha anomenat una serie de lIeis 
i disposicions correctes. Jo insistesc novament que la Llei 
núm. 1, que diu que l'arrossegamenl no pot entrar dins els 
50 metres, existeix, molt bé, peró totalment incomplida i 
tots ha sabem. 

Normativa, voste parlava que la normativa que vostes 
han posat en marxa és al Tribunal Constitucional. Efectiva
ment, voste ho sap, per a mi aquesta normativa tenia un de
fecte, que era que al mateix temps parlava d'aigües in te
riors i d'aigües no interiors. Lógicament, l'Administració 
Central, que té la competencia d'aquestes aigües, va enviar 
la disposicí6 al Tribunal Constitucional i ara és alla, peró 
voste posteriorment ha tengut conversacions amb ells, han 
legislat conjuntament i no hi ha hagut cap inconvenient ni 
problema de cap classe per legislar amb les mateixes dispo
sicions les aigües interiors de la Conselleria i les exteriors 
de l' Administració Central. Bé, com que aixo ja és al Tribu
nal Constitucional, aquest Tribunal haura de decidir sobre 
aquest punt, pero en certa forma vos te el té resolt. 

Les altres aigües s()n in ternacionals, que són les que 
regu lara la Comunitat Europea. Aquesta Comunitat, quan 
regula les aigües internacionals on té esteses les 200 milles 
cl6na unes normatives de tipus molt general i no incideix de 
cap manera en la legislació de les aigües deIs pa'isos i molt 
manco de les aigües interiors, perque només dóna norma ti
ves que evitin, diríem, la millor situació dins la competen
cia. La Comunitat Europea no admet cap normativa que 
doni avantatges als pescadors del país quan els altres de la 
Comunitat poden actuar en aquelles aigües. 

Nosaltres yoldfíem que tota la serie d'accions que vos
te ha anunciat que posa en marxa i jo ti alab tenguessin exit 
i arribassin a port. Creim que les nos tres suggerencies po
den ajudar-li a dur endavant aquestes coses i no hem retirat 
el punt 4 pel moti u que li he dit, perque quedi constancia 
en el Parlament com n'ha quedat en Comissi6 avui matí 
que és necessari recolzar pressupostariament les seves ac
cions, les seves decisions i els seus desitjos de mi\lorar la 
pesca a Balears. 

Sr Ricci del Grup MIXT, quasi ja li he contestaLLes 
aigües interiors s6n de competencia de la Comunitat, les ai
gücs no interiors són de competencia de \'Administraci6 
Central i, en tot cas, les avui en dia internacionals demá se
ran de la Comunitat Económica Europea. La badia de Pal
ma realment quasi quasi és \'única zona de molta importan
cia pesquera que és dins la competencia legislativa de la 
Comunitat Balear. En consequencia, precisament jo deman 
que en aquest ambit molt concret hi podríem afegir - i ho 
deia a la interpel.lació - la badia d'Alcúdia i la de la PoIlen
~, em pareixeria bé; a Menorca quasi quasi ja ens hauríem 
de limitar al Port de Ma6 i al Port de ·CiutadeIla i no m'hi 
entren molt bé. Aleshores, el que jo li vuIl dir és que no 
veig tan desacertat que nosaltres demanem que la Conselle
ria posi en marxa una lcgislació concreta que afecti la badia 
tIe Palma. Hi podríem afegir les badies d'Alcúdia i Pollen
~, pero avui matí par\¡:).vem de prioritats i jo cree que dins 
aquestes prioritats 10ts reconeixerem que la badia de Palma 
és un enclavament especial. 

Aigües. Quan jo parl d'aigües residuals, em pareix que 
dic, o d'abocament, em referesc a totes les que no passen 
per depuradora. Les que pass en per depuradora jo entenc 
que ja reuneixen unes condicions per poder ser abocades, si 
la depuradora funciona bé. 
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COS: Efectivament, per ventura jo no som agressiu o 
som massa suau, com ha dit vos te, possiblement és així, pe
ro jo cree que per posar de manifest mancanc;es, per sugge
rir correccions, no és necessari ser agressiu. Posant la man
can<;a de manifest, jo crec que queda cIar que deim que no 
es fa una cosa que es podria fer en benefici de la pesca. Ca
da u té el seu canlcter, un és més agressiu i l'altre ha és 
manco; de tates formes, amb agressivitat o sense jo tenia 
molt cIar que el partit que recalza el Govern no recolzaria 
cap punt de la Moció per una senzilla raó, i jo crec que és 
un error: que pareix que suggerir és voler dir que no en sa
ben i no és aixo. Suggerir és per allo que diuen que més sap 
un savi i un ase, aquest embolico Crec que suggerir amb to
ta la bona voluntat per millorar una cosa no ha d'ofendre 
ningú, pero sembla que no és així i aleshores no ho voten. 

Voste demanava sobre la coordinació. Efectivament, la 
coordinació és necessaria en dos sentits: una coordinació 
interior de totes les Conselleries d'aquí que es veuen afec
tades pels temes de la mar, on hi ha una gran dispersió i 
dins l'Administració Central també, pero aixo s'ha intentat 
moltes vegades, fins i tat essent jo a Madrid es va intentar 
crear un Ministeri de la Mar, un Ministeri de Pesca, la de- . 
nominació és distinta, ho han intentat altres paisos, ho ha 
intentat Fran<;a i s'ha hagut de fer enrera, ho va intentar 
Portugal i s'ha hagut de fer enrera, és a dir que és una tema 
molt complicat, molt difícil, i en l'únic que es basa, el que 
voste demanava, que era la coordinació entre les Conselle
ries, efectivament hagués pogut ser aquí, és un punt que jo 
vaig oblidar. 

Al Grup NACIONALISTA 1 O'ESQUERRA, gracies 
pel seu suport i pels seus plantejaments amb els quals coin-
cidim i crec que en moltes coses estam d'acord. .. 

Quant al representat del Partit Popular li he de dir que 
en certa ocasió, el rei, dirigint-se a un president de Comu
nitat, concretament el President de Catalunya, li va dir: 
Tranquil, Jordi, tranquil. Jo li diria a vos te: Tranquil, Jo
sep, tranquil, no hi ha motiu per enfadar-se. 

Legislació. Jo no li he dit mai, ni ara ni a la interpel.la
ció, que no hi hagués legislació; jo he dit que la legislació 
quasi quasi és completa, he parlat de compliment d'aquesta 
legislació. Debades podem tenir totes les legislacions que 
vulgui, si no es compleixen no serveixen per a res, son pa
per banyal. 

Els arrossegadors. Crec que voste ha dit que no incom
pleixen, que tenim la legislaci6 i tothom compleix, i jo li die 
que a la badia de Palma els arrossegadors cada dia arriben 
a la bocana del port i que a la meya zona de Llevant jo he 
vist arribar els arrossegaments a la bocana de Porto-Colom 
i aixo ho sap tothom i cree que ha sap vos te mateix, no li 
he d'insistir en aquest punt. Voste parla que han posat cor
rectius. Ha llegit malament, he posat "forts correctius". Em 
pareix que aquesta paraula que va davant correctius canvia 
totalment la blanor que voste ha volgut suposar que té la 
meya proposició. 

Les aigües litarais. Voste demana que Menorca i tal. 
No s6n de la competencia de la Comunitat, jo deman la ba-

dia de Palma pel mateix que ja he dit al Sr Ricci, la resta -
s'ha de fer en coordinació amb l'Administració Central per
que són competencia de I'Administració Central totes les 
aigües que envolten Menorca i Eivissa. 

Pressupost. Li he dit que efectivament el pressupost 
cobreix moltes facetes i que mantenia el punt perque creia 
que era important que el Parlament manifestas aquest des
ig i aquesta intenció que aixo continu!. Quant a les depura
dores, no digui que totes les aigües són depurades; si IBA
SAN va dir que hi havia tres depuradores i que enguany -
voste ha ha dit - hi ha un capítol fort per posar moltes de
puradores que fan falta, és senyal que efectivament necessi
tam corregir aquestes coses. Sembla que es va en aquest 
sentit i m'alegra. 

Bé, aquí hi afegiria que la gent no és tan perfecta com 
voste vol su posar, tots, comen<;ant per mi. Jo de vega des 
vaig per carretera i pas un semafor o el que sigui, és a dir, 
que tothom té molt a corregir, i en pesca tant els aficionats 
com els no aficionats incompleixen bastant la legislació, a 
posta és necessari prestar malta d'atenció a aquest punt. 
Quan jo era jove hi havia una can<;6 que va molt bé a aixo 
que ha dit voste, i era aquella que dei a "sin novedad, Sra 
Baronesa". Jo crec que hi ha mol tes novetats dins aquestes 
coses de la pesca a les quals s'ha de prestar atenció i que -
s'ha d'obligar al compliment de la llei. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Moció 
que ha estat objecte d'aquest. Jo demanaria al Portaveu Sr 
Oliver si podem votar els cinc punts junts. Pel sentit de les 
intervencions pareix que els vots han quedat clarament de
finits, no? 

Sres i Srs Oiputats que voten a favor de la Moció 2659 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: VOlS a favor, 24. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada la Moci6 que aca
bam de sotmetre a votaci6. 

IV.l i 2.- ESMENES A LA TOTALITAT R.O.E. NÚ 
M. 2605/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMEN
TARI COS, 1 R.O.E. NÚM. 2618/90, PRESENTADA PEL 
GRUP PARLAMENTARl SOCIALISTA, AMBDUES 
AL PROJECTE DE LLEI R.G.E. NÚM. 2086/90, D'IM
POST SOBRE LOTERIES. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al Punt IV i darrer de )'Ordre del Dia, referit a 
esmenes a la totalitat, dues al Projecte de Llei núm. 
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2086/90, d'impost sobre loteries. Si els Srs Portaveus no hi 
tenen cap inconvenient, faríem conjuntament el debat 
d'ambdues esmenes. 

Per defensar l'esmena a totalitat núm. 2605/90, presen
tada pel Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu 
Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En primer lloc jo voldria subratllar que al nostre judi
ci, jo crec que al judici de tots els qui estan preocupats per 
I'evolució de la nostra Comunitat Autonoma i la profundit
zació de la nostra Autonomia, ens trobam davant un debat 
d'enorme transcendencia, un debat cabdal en el procés d'a
profundiment i de dotació de sentit profund a la nostra Au
tonomia. Es un debat transcendent perque és el primer de
bat fiscal, el primer debat en el qual posarem per primera 
vegada a consideració de la Cambra la instrumentació d'u
na legislació fiscal dins I'ambit de la nostra Comunitat Au
tonoma i hem de lamentar una vegada més - i aquesta és 
una can\oneta que els Srs Diputats que tenen la paciencia 
d'escoltar-me relativament sovint sabem que és una cons
tant en les meves intervencions - hem de lamentar, repe
tesc, que aquest Projecte de Llei vengui mancat deis estu-

- dis, de les justificacions, deis preambuls i totes aquelles in
formacions necessaries perque els Diputats que hem de de
batre i resoldre una qüestió d'aquesta transcendencia ten
guem la informació que caldria per prendre una decisió res
ponsable com aquesta. 

Es més, hi ha una resolució parlamentaria aprovada 
per aquest PIe que el Govern ha de remetre a aquesta Cam
bra una resolució parlamentaria que no s'ha complit o que 
almanco no s'ha complit dins el termini que la mateixa re
solució proposava sobre la remissió deis aspectes de fiscali
tat, els aspectes de finan\3ció que la Comunitat Autonoma 
hauria de cercar per complementar les seves mancances fi
nanceres. Va ser una moció o una resolució aprovada amb 
motiu del debat sobre finan\ament i crec que era important 
disposar almanco d'aquest instrument in[ormatiu, d'aquest 
Llibre Blane sobre els impostos de la Comunitat Autono
ma, perque la veritat és que la postura del Govern d'aques
ta Comunitat sobre el terna impositiu ha estat erratica i 
contradictoria. 

Ha estat erritica perque mol tes vegades ha dit que 
s'havia de posar un impost turístic, que després varen ano
menar impost ecologic; després hi va haver contradiccions 
d'altres ConseIlers que deien que no s'havia de posar cap ti
pus d'impost, el Sr Cañellas que deia que mentre en fos 
President de la Comunitat Autonoma no hi hauria cap im
post, declaracions contradictories, decisions o anuncis de 
decisions absolutament erratiques, mancades, per conse
güent, d'un sentit polític, d'uns objectius, d'un planteja
ment seriós sobre quin seria el model de fiscalitat interme
di i final de la nostra Comunitat. Dic intermedi per referir
me a aqueU moment en el qual encara no disposaríem d'un 
procés de fiscalitat propia molt elevat, i final al moment, 
feta la reforma de l'Estatut, que aquesta Comunitat Auto-

noma gaudís d'una capacitat financera i fiscal més alta. 

Després d'aquesta queixa, d'aquesta lamentació, per
que em pareix important subratllar-ho en un debat d'aques
ta transcendencia, nos al tres proposam el retorn al Govern 
d'aquesta llei i ho feim en funció d'uns principis de carácter 
polític i d'uns altres de caril.cter tecnic. Jo crec que és dins 
l'anim de tots, almanco hi ha un dubte raonable per part 
del Govern que sigui així, que aquest projecte és tremenda
ment vulnerable, perque les seves friccions amb la legalitat, 
fins i tot amb la legalitat constitucional, són prou evidents. 

En primer lloc, per posar uns exemples, la vulneració 
del principi d'igualtat, el dret a la igualtat consagrat a l'arti
cle 14 de la Constitució Espanyola, que proscriu tracta
ments legals discriminatoris per a situacions substancial
ment identiques i que tia estat refor\3t per reiterades sen
tencies del Tribunal Constitucional que diuen que basta ve
rificar la identitat del suport de fet i comprovar la diferen
cia de tracte perque es doni el suposit constitucional de di
ferencia en el tractament de la igualtat, i aquest és un cas 
evident en el qual, existint realment una situació substan
cialment identica, no existeix una igualtat de tractament. 
Aquesta vulneració del principi d'igualtat su posa, natural
ment, una vulneració de la igualtat deis ciutadans de les 
Illes Balears respecte de la resta de ciutadans de l'Estat en 
relació amb una cosa tan simple, tan elemental com el preu 
deis bitllets de loteria. 

Segona possible infracció - jo no voldria establir crite
ris de caracter traumatic - possible infracció de la Llei Or
ganica de Finan\3ció de les Comunitats Autonomes. Jo he 
de dir que la LOFCA no m'agrada, em pareix que ho hem 
dit reiteradament i la meya postura personal tant des des 
del punt doctrinal com des del punt de vista ideologic és 
contraria a la LOFCA, llei que tots estam d'acord que és 
una especie de [illola borda, si el President em permet l'ex
pressió, de la Llei Organica d'harmonització del procés au
tonomic fe1i\ment derogada, la seva part substancial, pel 
Tribunal Constitucional, pero crec que d'alguna manera la 
LOFCA és la supervivencia del seu esperit, que entra en 
contradicció flagrant amb suposits determinats dins I'Esta
tut d'Autonomia de les Illes Balears. 

Ara bé, la LOFCA és la llei que hi ha i el mateix Tri
bunal Constitucional ha declarat la seva constitucionalitat, 
de manera que en aquest tema no la podem posar en qües
tió, i és clar que la Llei Organica de Finan\3ment de les 
Comunitats Autonomes estableix un principi, que és que la 
potestat de les Comunitats Autonomes a establir finan<;a
ment propi no ha de suposar una minoració deIs ingressos 
de I'Estat, aixo és un principi consagrat a la mateixa LOF
CA. Un recarrec sobre els preus deis bitllets de loteria no 
suposa una automatica minoració dels ingressos de I'Estat, 
pero és evident que per una pura llei economica elemental 
d'oferta ¡demanda, quan puja el preu d'una cosa baixa la 
seva demanda. Per tant, és logic que els ingressos de I'Estat 
es vegin minvats per aquesta acció de I'impost que proposa 
el Govern de la Comunitat Autónoma. Vostes hauran de 
reconeixer que, si més no, almanco aquí el Projecte de Llei 
té una vulnerabilitat bastant evident en la seva arrel d'ade
quació a la LOFCA i, per tant, a allo que denominen el 
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bloc de la constitucionalitat. 

Tercer, amb aquesta llei el fiau és tremendament facil, 
absolutament incontrolable; basta que un ciutada es des
placi a qualsevollloc de la península, que adquireixi am les 
seves series, els seus bitllets de loteria i després vengui a les 
Balears i els revengui. Es tan senzill, tan facil el frau fiscal, 
que previsiblement no solament es veuran tremendament 
minvats els ingressos de l' Administraci6 de I'Estat a Bale
ars per la imposici6 d'aquest impost, sin6 també els ingres
sos que espera el mateix Govern de la Comunitat Autono
ma, perque, arnés d'aixo, la practica lremendament facil de 
[er a continuaci6 és que logicament aquest impost, també 
per via de frau, sigui recaptat pels particulars, que logica
ment podran revendre la loteria amb un sobrepreu, cosa 
que, com vos tes saben, és delictiva - e ls monopolis de ven
da de productes estancats amb sobrepreu constitueix un de
licte en el nostre país - i vos tes no solament conviden al 
frau i a un delicte molt difícil de controlar, absolutament 
impossible de controlar per una inspecció fiscal per molt 
efica<; i immensa que sigui, absolutament impossible, sin6 
que el mateix sobrepreu que vostes pro posen en forma 
d'impost voreja aquesta il.legalital. 

Jo crec que altres qüestions debiliten tremendament 
aquest Projecte de L1ei, qüestions com la del mateix signifi
cat de la L1ei General Tributaria en_relació amb la reserva 
de Ilei relacionada amb la qüesti6 competencial que esta
bleix per a la imposició de tributs. L'establiment i fixaci6 
de les condicions essencials deis monopolis fiscals és una 
reserva de !lei que competencialment - perque parlam de 
monopolis fiscals de I'Estat, des del moment que pogués
sim parlar de monopolis fiscals de la Comunitat Autonoma 
evidentment seria reserva de l1ei d'aquest Parlament - logi
cament, per raó competencial, repe tesc, competeix al Con
grés de Diputats i a les Corts Generals de I'Estat per raons 
purament competencials i aquest Projecte de L1ei altera 
I'establiment i fixaci6 de les condicions essencials del mo
nopoli fiscal perque altera el seu preu. 

En base a tots aquests criteris , que jo crec que en bona 
mesura - especialment en el que significa la vulnerabilitat 
del Projecte per totes aquestes raons - el Govern compar
teix, jo crec que ha presentat aquest Projecte en aquest Par
lament amb una certa desgana, primer perque presenta un 
Projecte de L1ei separat de l'altre, el Projecte de L1ei té 
unes característiques i uns condicionaments d'imposts so
bre joes d'atzar que veurem a continuaci6, és un Projecte 
de L1ei essencialment distint, pero contrariament a aquell 
el Govcrn no ha fet cap previsió d'ingressos en el Pressu
post del 1991 en relació amb aquest imposL 

Per que? Per que preveuen vos tes uns ingressos sobre 
I'impost sobre joes d'atzar i no en preveuen sobre l'impost 
sobre loteries? Perque jo crec que vostes saben que no re
captaran res d'aquest impost perque no arribara mai a po
der-se implantar, perque sera recorregut - ja s'ha anunciat
i molt previsiblement perdran. Jo no sé si el Govern té 
moltes ganes de perdre assumptes davant el Tribunal Cons
titucional, pero jo cree que aquesl Parlament, com a repre
sentació de la Comunitat Autonoma, no n'hauria tenir cap 
d'anar a fer una prava davant el mur del Tribunal Constitu-

cional amb unes probabilitats tan elevades, la practica cer
tesa que aquesta llei no prosperara. 

També hi ha desgana quan a l'altra Ilei vostes propo
sen un annex que fixa una plantilla de personal per a la ges
tió i la inspecció del tribut; en aquesta no fa falla, tanma
teix aquesta Ilei no arribara a bon porl. En aquella vostes 
instrumenten un credit extraordinari per posar en marxa el 
servei de recaptaci6; en aquesta, no. Jo crec que el Govern 
sap perfectament que aixo és una prava per veure que diu 
el Tribunal Constitucional, més exactament per veure com 
el Tribunal Constitucional ens denega aquesta llei, com el 
Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat que 
jo crec absolutament flagrant d'aquesta \lei i, per tant, se
riosament, sense posar un accent cxcessiu en aquestes qües
tions, deman simplement una reflexió al Govern i que de 
veritat la retiri. 

Moltes gracies , Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conse\ler Adjunt a Presidencia, Sr Gi-
lel. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilel i Girart): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

En primer lloc, he d'agrair el context de la intervenció 
del Portaveu del Grup CDS, manifestant que el Projecte de 
Llei presentat i Qbjecte.d'aquest debat tampoc no deu tenir 
tants de defectes en la seva formulació parlamentaria quan, 
en el fons, les qüestions plantejades a I'esmena a la totalitat 
només fan referencia apures qüestions o termes de carac
ter jurídic o de caracter purament formal, utilitzant la pa
raula formal en la seva accepció més amplia. 

Evidentment, sabíem que aquest Projecte tendria la se
va problematica, que no seria una qüesti6 pacífica, pero no 
pensavem de cap manera que la presentació de l'esmena 
del Grup Parlamentari CDS fas, en certa manera, tan es
cassament fonamentada. Si vos tes, Sr Quetglas, acusen el 
Govern de no creure en aquest Projecte, em permeti que jo 
l'acusi a voste de no creure en la seva esmena. 

Ha fet una referencia molt amplia a l'artic1e 14 de la 
Constituci6 Espanyola - i ja entram en el tema del debat -, 
pero ha oblidat la qüestió [onamental, des del punt de vista 
constitucional i jurisprudencial, de l'aplicació de l'artic\e 
14. Si voste hagués profunditzat en aquesta qüestió s'hauria 
adonat que tal principi no es pot fundar en el pla deis fets 
purament empíries, sinó en el pla de l'etica. Igualtat vol dir, 
sobretot, veritat quant al tractament de la dignitat humana 
i, per tant, equivalencia quant als drets fonamentals, pero a 
més d'aquesta accepci6 essencialment etica i etiol6gica, la 
igualtat s'ha volgut presentar amb un designi netament ni
vellador: EIs homes han de ser tractats igualmcnt pel Dret 
en lot allo que és essencialment igual en tots ells, és a dir, 
en els anomenats drets fonamentals, que són el corol.lari 
de la dignitat humana, i, en canvi, han de ser tractats desi-
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gualment en tot alIo que sigui substancialment afectat per 
les diferencies que naturalment existeixen entre ells. 

Si els inicis igualatoris es remunten a la Declaració Si
sena de la Revolució Francesa, el camí d'aquesta paritat ju
rídico-formal ens ha dut a una doble sendera, a una doble 
alternativa. Des d'una primera perspectiva, la Constitudó 
Espanyola enquadra la proclamadó del dret d'igualtat a l'i
níd del Capitol JI del Títol 1. Amb aquesta ubicació no es 
pretén situar la íguaItat com un més entre els drets fona
mentals i les lIibertats púbIiques, sinó com un deIs suposits 
necessaris per a la seva efectívital. Es l'axioma que pcrmet 
l'exercici cfectiu de les llibcrtats constitucionals. Pel que fa 
a la segona perspectiva, principi general del Dret, el princi
pi d'igualtat implica que l'autoritat administrativa, el po
der, ha de tenír en compte que els administrats que es tro
ben en la mateixa situació cal que siguin tractats amb igual
tat, sense benefici ní favor, quant als seus drets civils. 

No trobam cap contravenció d'aquestes dues afirma
cions doctrinals en el Projecte que debatem. Tots els ciuta
dans d'aquestes illes continuaran gaudint del mateix nívelI 
de llibertat constitucional que avui els empara, cap dret fo
namental no es veura minvat, no existira discriminació en 
contra d'ells ni greuge comparatiu a favor seu. Tot el que 
excedeixi d'aquest ambit general del Dret, ja es pot sotme
tre a qüestions subjectivcs difcrenciables mitjan<;ant norma, 
en aquest cas amb rang de lIei, per a reserva constitucional. 

Amb altres paraules, jo diria que els ciutadans i les ciu
tadanes de Balears continuaran essent iguals davant els 
seus drets fonamentals respecte de les 16 restants Comuni
tats Autonomes, pero que també continuaran esser desi
guals respecte deis altres ciuladans de l'Estat Espanyol... no 
podent participar, per excmple, en un bingo acumulatiu, 
com ho poden fer els valencians. Al cap i la fi, la qüestió 
del principi d'igualtat deis nostres articles 1, 14,31 i 139 ha 
estat objecte de múltiples resolucions i aclariments per part 
del Tribunal Constitucional, vegin les sentencies 6 d'abril 
del 1981, 2 de juliol del 1981, 10 de novembre del 1981 i 
més recentment, la de 17 de febrer del 1987, que reflecteix 
que el principi d'igualtat no pot ser interpretat en termes 
absoluts, ja que que en puritat, en aplicació d'aquest princi
pi cal tractar desigualment els qui es troben en posicio 
ns desiguals. 

Per aixo és constitucional que els Ajuntaments esta
bleixin tipus diferents de contribucions, atenent les dife
rents necessitats financeres i realitats economiques grava
des. En suma, es tracta d'establir que diversitat no és discri
minació ni és intenció que, per si mateixa, contravengui 
I'anicle 14 de la Constitució Espanyola, com es pot recollir 
a l'acte del Tribunal Constitucional de 25 de febrer del 
1986 quan expressa: "Si bien es cierto que el artículo 139.1 
de la Constitución Espanyola dispone que todos los espa
ñoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cual
quier parte del territorio español, precepto que constituye 
Una de las manifestaciones del principio de igualdad en 
nuestra Constitución, también lo es que en la misma se for
mulan los principios de suficiencia de las Haciendas loca
les, artículo 142, y de autonomía financiera de las Comuni
dades Autónomas, artículo 156.1, todo lo cual supone que, 

salvaguardada la identidad básica de derechos y deberes de 
los ciudadanos, las cargas fiscales que deban soportar pue
den ser diferentes". 

Amb aquestes referencies, jo entenc que el tema de la 
igualtat, que voste ha tractat molt nlpidament, queda abso
lutament clar: En virtud del Projecte de Llei objecte d'a
quest debat, no es produeix cap casta de discriminació en 
els drets fonamentals, amb el terma igualtat, des d'un punt 
de vista constitucional respecte deIs ciutadans d'aquestes i
Iles. 

La seva esmena parla de deficiencies tecniques del 
Projecte que nosaltres no consideram com a tals, sinó sim
ples punts de vista contrastats. Bona prava d'aixo, Sr Quet
glas, és la no presentació d'esmenes per part del Grup 
CDS; aixó vol dir que no existeixen tals deficiendes o que 
són de tan escassa quantia que no han merescut I'atencíó 
del seu Grup. A I'altre Projecte de Llei, I'únic esmenant a 
la tatalitat era el CDS i a pesar d'aixo va presentar diverses 
esmenes parcials a l'articulal. 

La gestió del tribul. Voste ha parlat de frau fiscal. Jo li 
he de dir que el món del joc, tant joc privat com joc estatal, 
esta tan reglat, tan regulat que el fiau fiscal quasi és impos
sible. Li ha diré amb unes altres paraules: Pel que afecta 
aquest Projecte de Llei, el frau quant als substituts deis 
contribuents és tan facil de regular, Qe vigilar, de fiscalitzar, 
que tal vegada parlam de 70 possibles substituts del contri
buent, de 70; en tates les Balears hi ha 70 administracions 
de loteria. 

Voste ha parlat de manca d'estudis i de falta d'antece
dents. Li he de dir que per part del Govern s'han fel els es
tudis suficients, des .del punt de vita jurídic i des del punt 
de vista economic, per arribar a aquesta decisió governa
mental que avui provoca un debat a causa de la seva esme
na a totalitat. Pel que fa als antecedents o precedents, li he 
de donar la raó: no existeixen de forma palpable, sabem 
que possiblement hi va haver converses entre altres Comu
nitats o una altra Comunitat Autonoma i el Govern Cen
tral i que es va arribar a una solució. En aquest cas con
cret, els antecedents serem nosaltres; tampoc no és dolent 
que per primera vega da anem davant. 

En darrer lloc, voste ha fet referencia a una infracció 
de la LOFCA. Li he de dir que el tema deis articles 6 i 9 de 
la LOFCA va ser uns deIs problemes. que varen ser objecte 
de més estudi, pero que mai se'ns va plantejar no ja una 
minva deis ingressos de I'Estat, ja que entenem que la 
LOFCA parla que quan I'Estat introdueix un impost que 
minva els ingressos de la Comunitat Autónoma, l'ha de res
cabalar, l'ha de compensar, sinó que tampoc no podem en
tendre de cap manera que aquest Projecte de Llei afecti en 
absolut els ingressos de l'Estat, per una raó molt senzilla: 
perque no anam directament contra cap actuació tributaria 
del Tresor O de la Hisenda Pública, sinó que purament i 
simplement establim una diferencia, un impost sobre un fet 
imponible absolutament lIiure de qualsevol casta de tribu
tació o gravamen per part de l'Estat. Quant als articles 6 i 
9, Sr Quetglas, aquest Projecte de Llei és absolutament res
pectuós amb l'articulat de la LOFCA i tengui present que 
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els estudis que es varen fer contemplaven fortament la 
qüestió. 

O'altra banda i tenint en compte la serie de circums
tancies que vos te ha manifestat al final, li he de dir que es
tam segurs que aquest Projecte de Llei no és absolutament 
pacífico Fa uns moments ens han comunicat que un Projec
te de Llei tan nostre, que ens ha costat tanta pena treure, 
com la compilació foral, ha estat objecte d'impugnació, de 
recurs contra dos artides. Si ha passat aixó, que podem es
perar, en aquest cas, de la gelosia d'un Govern Central que 
mira tan prim amb aquesta Comunitat o amb aquest Parla
ment? 

Ara bé, entenem que les raons de caracter jurídic expo
sades ens empenyen a seguir endavant. En el Projecte ob
jecte d'aquest debat no existeix cap infracció a la LOFCA, 
repetesc, pero aixo no obsta perque tenguem consciencia 
que aquest projecte normatiu no gaudeix ni gaudira d'una 
tranquil.litat contenciosa pel fet de no ser considerat una 
qüestió pacífica per altes instancies, com he dit abans. Ara 
bé, tampoc no consideram que aquesta predicció resoluto
ria o recusatoria pugui fer-lo desestimable o inconvenient. 
En aquesta Cambra han nascut altres lleis amb la certesa 
no només del recurs, sinó també de la mateixa decisió defi
nitiva. Entenc que aquesta Cambra ha d'exercir, com fa, la 
seva funció legisladora estatutaria, pero que en ocasions 
com la present aquesta funció es troba fortament impreg
nada d'un alt contíngut jurídic, sense que aixo representi 
caure en la temptació d'anar més enlla, fins aconseguir 
camps competencials o jurisdiccionals diferents deis de la 
seva alta missió. 

Per aixo mateix no caben en aquest debat altres argu
mentacions que les defenses polítiques de les postures so
bre el Projecte, les quals neixen de raons més que fonamen
tades per mantenir la integritat filosófica i jurídica del Pro
jecte de Llei debatut, com també es possible referir -se a fo
namentacions suficients perque el Grup Parlamentari COS 
reconsideri la seva postura parlamentaria i esmeni total
ment la seva es mena a la totalitat. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup COS, Sr Francesc 
Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

No puc deixar de reconeixer que el Sr Conseller té una 
habilital parlamentaria per desviar el centre d'atenció, per 
dur a un altre terreny el motiu de l'esmena i rebatre'l alla 
amb tota comoditat, sobretot quan una replica es du escri
ta, el qual fet ja la desautoritza, i fa errad es grosses en rela
ció amb les raons que jo he exposat a la meya primera in
tervenció i li posare qualque exemple. 

Ciar, dur el tema de la igualtat al debat exclusiu deis 

drets fonamentals, efectivament el du a la condusió que el 
principi d'igualtat en els drets fonamentals no queda vulne
rat amb aquest impost. Efectivament, aquesta conclusió la 
compartim, pero el principi d'igualtat no s'esgota amb els 
drets fonamentals, el principi d'igualtat admet una casuísti
ca que arriba als nivells més elementals, més casolans, més 
pedestres i més arran de terra. Voste sap perfectament que 
el Tribunal Constitucional admet recursos d'empar per ra
ons de vulnera ció del principi d'igualtat per la casuística 
més concreta i una cosa com el fet que el preu deis bitllelS 
de loteria sigui distint aquí que a la resta del territori és 
una vulneració del principi d'igualtat. 

Quan vostes posen aquesta llei, Sr Conseller, que gra
ven? ¿EIs ciutadans de la Comunitat Autonoma que com
pren loteria o la compra-venda de loteria dins el territon 
de la Comunitat Autonoma? Perque, ciar, d'aquesta mane
ra el ciutada d'aquesta Comunitat Autonoma que té l'opor
tunitat, la possibilitat o simplement els mitjans economics 
per anar a comprar-la a la Península té una situació molt 
més privilegiada que aquel! senyor que l'ha de comprar a 
l'establiment de loteria d'aquí, i el perjudicat és el senyor 
que té l'establiment de loteria aquí, que automaticamcnt 
veura minvats els seus ingressos, i per tant l'Estat també Ji 
donara la raó per establir recurs d'inconstitucionalitat. Ai
xo és una vulneració del principi d'igualLat, no dins el camp 
deis grans principis deis drcts fonamcntals, sinó en el SJmp 
de la realitat practica de cada dia en una cosa tan ·concreta 
com el preu deis bitllets. 

Una altra habilitat parlamentaria ha estat derivar la 
qüestió del principi d'igualtat en relació amb la carrega fis
cal. Ciar que les carregues fiscals no poden ser iguals, preci
sament per obtenir una igualtat efectiva i per complir el 
mandat constitucional del principi d'igualtat. Evidentrnent, 
pero nosaltres no parlem de carregues fiscals, no parlam de 
desigualtat en la carrega fiscal, parlam de desigualtat en el 
preu final del bitllet de loteria, que no té res a veure amb la 
carrega fiscal. Es un bé objectiu, un bitllet de loteria que va 
1.000 pessetes i aquí en valdra 1.100, i que si en val 500, en 
valdra 550, és aquest el fet que nosaltres deim que vulnera 
el principi d'igualtat, no el principi que les carregues fiscals 
en una Comunitat siguin distintes de les d'una altra, perque 
aquest principi de desigualtat de la carrega fiscal també 
s'ha posat en funció del principi d'igualtat. 

Pero jo crec que aixo són discussions merament filoso
fiques, vull dir que hem de descendir a coses concretes i ara 
li posare l'exemple que deia abans: Corn que voste du les 
repliques escrites, diu "el frau és impossible" i a mi em pa
reix que aixo és una conseqüencia de no haver sentit el que 
jo he dit. Jo dic, primer, que l'evasió d'aquest impost és tre
mendarnent facil, basta anar a comprar la loteria a la Pe
nínsula i ja s'haura evadit, i, arnés, voste no podra fer res, 
ni cap inspector de la Conselleria d'Economia, que supos 
que sera la gestionadora d'aquest recurso M'estranya que no 
sigui el Conseller d'Economia el qui contesti en aquest de
bat, perque parlam d'un instrument fiscal que afecta la seva 
Conselleria i una Oirecció General també seva, pero aixo 
és un terna a part, perque pOI contestar qualsevol mernbre 
del Govern, pero cap inspector de la Conselleria d'Econo
rnia no podra evitar que un ciutada de les Illes Balears vagi 
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a la Península i compri el seu bitllet de loteria i amb aixo 
evadir~ I'impost i VOSl~ no podrA fer res, i si el ven amb so
brepreu defraudaral'imposl i, a més, comelf~ una apropia
ció indeguda que SeTa molt ditlcil que cap inspecci6 fiscal 
pugui evitar. Per descomptat, amb aquesta instrumentació 
que es fa de personal, com a I altra lIei, és a die cap, jo no 
sé quins inspeclors s'instrumentaran per revisar el compJi
ment d'aquest impost. 

Jo insistesc que és molt facil demostrar que els ingres
sos de l'Estat minven amb la imposició d'aquest impost. És 
una qüestió e lemen tal del principi de I'oferta i La demanda, 
qual evoJ campany seu o un manual u'economía de primer 
curs exp lica com reacciona I'oferta i la demanda en relació 
amb el prcu. Si vosle puja el prell d'un bé i, a més, el mer
ca l dóna alternatives per pOder comprar un b6 identic en 
un altre Iloc, efectivament voste veun'l. com els ingressos de 
l'Estat minvaran en aquesta Comunitat Autonoma. 

Jo no crec que el Parlament, ni les lleis ni el Govern 
s'hagin d'usar com a camp de proves d'enfrontaments entre 
Govern de la Comunitat Autonoma - Govern de l'Estat, 
posanl el Tribunal Constitucional pel mig per aclarir les di
ferencies i per es lablir els camps de batalla que en defirtiti
va poden tenir un rcrarons clectoral. La verilat és que crec 
que Rixo n ens ha d'interessar com a ciutadans d'aquesla 
Comunilal AUlOnoma i molt manco com a rcpresentanls 
legítims seus. Es per aixo que insistim una vegada més que 
reflexionin seriosament. Facin aquest estudi d'alternatives, 
aquest estudi de quina és l'estructura impositiva que a mig 
termini pot posar la Comunitat Autonoma per suplir les 
seves carences financeres i retirin de ver el Porjecte de Llei. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Adjunt a Presidencia, Sr Gi-
Jet. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

En primer !Ioc, Sr Quetglas, li he de manifestar que la 
meva intervenci6 d'abans i aquesta no s6n una íntromissi6 
en les funcions i competencies del Conseller d'Economia i 
Hisenda, company de Govern, sin6 purament una divisió 
de feina davant la problematíca de les dues esmenes. 

Efectivament, jo tenia una part de la replica escrita, 
pero la part que he Uegi L és mo ll més breu que la que no he 
Ilegit. El que pasl¡a és que jo esperava que es produiria una 
profundització i com que no s'ha produH, resulta que voste 
no ha captat a lguns a reCles. Vo te parla del principi d'i
gualtal i després baixa a un dret d'igualtat i jo dic que cons
titucionalmenl no és possible que aixo succeeixi. Els drets 
fonamentals, les llibertats fonamentals se sustenten en un 
principi d'igualtat, pero que jo sapiga, Sr Quetglas, el fet de 
comprar bitllets de IOleria aquí, a Catalunya, a Andalusia o 
alla on sigui no és dins aquest Títol 1 del Capítol 11 de la 

nostra Constitució, no és un dret fonamental ni és un drel 
civil adquirit. 

Conseqüentment, sí no és un dret civil, si no és una Ili
bertat fonamentaI, si no és un dret constitucional, no s'es
tableix un regim d'igualtat, perque en aquest cas concret re
sultaria que els espanyols de les 17 Comunitats Autonomes 
som absolutament desiguals. Resulta que en aquests mo
ments els ciutadans de Catalunya són diferents deIs mallor
quins, menorquins, eivissencs i formenterencs perque ten en 
un impost; que els murcians 5ón diferenls de nosallres per
que tenen un impost i, si si ha miram abef, larobé s6n abso
lutament diferents els ciuladans de Cuenca que gaudeixen 
del naixement del riu Cuervo i nosaltres no. Ens trobam a 
més aHura que el simple establimenl d'una igllallal de prín
cipi, ens re{erim a aquesla qüestió a la qual voste nO ha po
gut arribar, n per m lius pers nals, Péu em guard de pen
sar-ho, sinó per falla de temps. Vost~. a I'esmena, parla 
d'una vulneració d.e principis d'ígualtat, no ho oblidi. 

Estam segurs que es produira una detracció en les ven
des de loteries, bono-lotos, aixo és evident; tenim antece
denlS que en alu" ComuniLa ts AUlonomes on s'ha impo
sa l una ~rrega tributaria nova s' ha produIt una regres ió 
en un t:amp delerminat. Concrelament sempre resulta que 
aquesl C<lmp és el seClor dcl joc privat, nO es produeix en el 
joc públic, sine) «n el-prival, perO les aigíles tomen al seu -
!lil. passa un cert temps i la ca a 'iguala. POI haver-hi una 
minva temporal, pero al final, al cap d'un cert temps no 
canvia res, tot roma n igual. 

De totes maneres; jo insistesc que no es produeix cap 
atac directe als ingressos de l'Estat que voste manifesta que 
minvaran. El que graven els articles primer i segon d'aquesl 
Projecte ele L1ei no és e l preu de venda en i mateix, la ma
t~ria imponible no és el bitllel de loteria. Si vos te ho ha Ue
gil haura vist que l.a mat~ria imponible és la compra-venda 
de I'adquirent a l'administTador, aquest és el fel material 
imponible; la diferencia és important, Sr Quetglas. Perdo
ni, e l preu no són 1.100 pessetes, e l preu són 1.000 pessetes 
i un 10% de gravamen impositiu. Si voste ho clllén aoo, 
qua n va a un misser i 1i paga els seus honorari més el 12% 
d'N A, també podria dir que els honoraris del misser pugen 
el 12% i no és aixL E l que pass a 6s que s'ha d'entendre i la 
diferencia molles vegades es troba en la profundització. 

Sabem po ilivamenl que es produiran adquisicion (O
ra d'aquesta Comuni lal, lampoc no fa "falta ser molt llesl 
pcr supo ar-ho, pero lambé abem que aixO ucceeix ara, 
sabem que en uns delerminal sonejos extra rdinaris hi ha 
cen movimen l a les diferents Com unitats Autonomes, no 
és una cosa nova, hi un desfasament entre les adquisicions 
de les diferents Comunitats respecte de determinats premis 
O onejos extraordinaris, no és res de ('altre món, estic se
gur que més d'un Diputat d'aquesta C3mbra ha anal a I'ae
rop0r! de Madrid, ha adquirit un d~cim o dos i ha pagal el 
10% més. o ha paso at rel , aixo és aixL Que Jj vull dir, amb 
LOt aixo? Que és un fet global dins la massa d'antecedents 
que s'han estudiat i la diferencia que hi pot haver tempo
ralment amb aquesta minva no obstaculitza que es pugui 
anar endavant. 

, , 
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Per acabar, li he de dir que ni aquest ni cap altre mem
bre del Govern no consideram que aquest Parlament es pu
gui convertir en un camp de batalla de res tret de discus
sions de cankter politic, discussions en el sentit més bla de 
la paraula a fi i efecte de defensar postures diferents segons 
el Grup polític que parli, pero Déu ens guard que jo o 
qualsevol membre d'aquest Govern tenguem l'osadia de 
convertir aquesta alta Cambra en una plataforma de qües
tions extraparlamentaries. Quan el Govern, amb tots els 
antecedents, amb tots els informes jurídics i económics va 
prendre una decisió ho va fer a consciencia. Si no ha estat 
del seu grat, ho lamentam, peró també ho entenem, per bé 
que ens agradaría molt més que les manifestacions fetes 
fins ara ti fessin reconsiderar la seva postura i no haver de 
mantenir una discussió com aquesta. De totes maneres, 
sempre és agradable discutir amb el Sr Quetglas. 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar I'esmena a la totalitat núm. 2618/90 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Després d'haver escoltat amb atenci6 el Conseller Ad
junt a Presidencia, a partir d'ara ConseIler de Loteries. Fet 
insótit que un ConseIler d'Hisenda present, peró absent, no 
defensi un impost, insolit dins tots els Parlaments. Jo crec 
que Hisenda no fa aquesta funció de defensa senzillament 
perque no té el més mínim interes fiscal recaptatori en 
aquest impost, perque també estic conven~ut que quan 
aquest Govern té la pretensió d'implantar un impost que 
grava els bitllets de loteria, de bono-loto o de primitiva, es 
plan teja un objectiu on ell mateix no confia arribar. 

És o ens pareix una cortina de fum per - si ho podem 
dir, ho direm - acontentar algun altre sector, no sabem gai
rebé per que, algun altre sector al qual es vol posar un im
post i, amb l'excusa que el posam a tots, a la loteria nacio
nal o sigui al joc nacional, també el podrem posar o el po
sarem al joc privat i així I'acontentarem. Al Conseller quasi 
li ha escapat; ha dit: Per que no ho hem de posar al joc na-
cionalo públic i sí al joc privat? '. 

És realment ver que el Govern no té intenció de poder 
cobrar aquest impost? Nosaltres creim que sí, perque estic 
absolutament conven~ut i crec que també hi esta tota la 
Cambra, amb la possible excepció del Sr Gilet i ho dubt, 
que aquest impost que intenta posar el Govern és clara
ment inconstitucional. No em referiré a I'article 14 ni a 
l'article 31 de la Constitució, anirem a molts més articles 
de la Constitució i a una cosa que és molt nostra i també 
cree que n'hem de parlar, que és I'Estatut d'Autonomia, 
que també té qualque cosa a dir en aquest tema. 

Vist que al Sr Gilet Ii ha agradat parlar del Tribunal 
Constitucional, també tremem qualque sentencia, perque 

resulta, Sr Gilet - voste no ho ha dit i supos que els seus as
sessors li deuen haver donat - que el primer que ha de fer 
una Comunitat Autónoma segons el seu mateix Estatut, ar
tiele 57.1, i segons la Constituci6, article 133.2, és senzilla
ment intentar posar un impost sobre un tema de la seva 
competencia. Reafirmat el tema pel Tribunal Constitucio
nal en una sentencia que no ve per qüestíons de joc, hi ha
gués pogut venir exaetament igual, sinó una altra qüestió 
fiscal, sobre una possible imposici6 extrafiscal. 

Diu el Tribunal Constitucional: "En consecuencia, las 
Comunidades Autónomas pueden establecer impuestos de 
carácter primordialmente extrafiscal - una discussió interes
santíssima, pero que ara no ve al cas perque aquest no és 
de canlcter extrafiscal, aq uest és un impost en el qual vos
tes no creuen, res més -, pero ello ha de llevarse a cabo 
dentro del marco de competencias asumidas y respetando 
las exigencias y principios derivados directamente de la 
Constitución". Frase clara: "pero ello ha de llevarse a cabo 
dentro del marco de las competencias asumidas". 

No entraré en cls artides 14 i 31 respecte de la igualtat 
i progressivitat, ja ho han discutít amb el Sr Quetglas, no fa 
falta tornar-hi entrar, pero ¿és ver que la Constituci6, que 
l'Estatut d'Autonomia exigeix que els imposts siguin dins el 
marc de competencies assumides? És ver? Sí. Ido, de que 
parlam? De quin tema parlam? És una competencia assu
mida, la del joc? Si s'hagués assumit la competencia del joe, 
el Sr Gilet, com ha dit avui en aquesta tribuna, ens hauria 
posat la bono no-sé-que, jo no som jugador, aquesta espe
cie de bingo acumulatiu, una "bonolotita" de la Comunitat 
Autónoma, un joc de teia o que pagui imposts, ens hagués 
posar 44 jocs. La demostraCÍó més clara que el Sr Gilet i el 
Govern de la Comunitat Autonoma - jo die el Sr Gilet, per
doni Sr Gilet per aixo del Conseller de Loteries - pero que 
la demostració que el Sr Gilet no té competencies en 
aquest tema és que no ha posat aquests imposts, que no ha 
creat aquests jocs. Voste no ha pogut crear aquests jocs, no 
té aquestes competencies. 

Per tant, segons el Tribunal Constitucional i segons la 
Constitució voste no pot posar aquests jocs, pero encara hi 
ha molt més. Si anam a I'artiele 87.5 de la Llei del Pressu
post General de l'Estat del 84, que crea I'organisme nacio
nal de loteries, diu que correspon a I'Estat la celebració i 
autorització de sortejos, loteries, rifes, combinacions, dins 
I'ambit del territori nacional. Evidentment, si corres pon a 
I'Estat aquesta competencia, és que és una competencia ex
clusiva de I'Estat, no discutida ni considerada tema incons
titucional. 

Segon aspecte que també atempta contra les Ileis i el 
conjunt d'institucions: L'impost que pot posar una Comu
nitat Autonoma ha de ser per fets produ"its dins aquesta 
Comunitat Autonoma i jo cree que ningú no podra dir que 
els sortejos de loteria nacional, bono-loto o primitiva és 
produeixen dins la Comunitat Autonoma. El que es pro
dueix dins la Comunitat Autonoma és una venda o una 
compra d'un bitllet de loteria, peró el fet que genera la pos
sibilital de crear l'impost és un sorteig que es produeix en 
ambit nacional, Instrucció de Loteries, Llei que crea 1'0r
ganisme de Loteries. 
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Tampoc no és possible posar un impost en fets gravats 
per l'Estat. Voste coneix perfectament el que diu el nostre 
Estatut d'Autonomia, artide 57.1, i també el que diu l'arti
ele 6.2 de la LOFCA Aquest és un impost gravat per l'Es
tat? La discussió és molt interessant en materia fiscal, molt 
interessant perque resulta que l'exempció d'IV A d'aquest 
tipus de bitllets demostra que les loteries - la primitiva, la 
bono-loto - són operacions subjectes que en aquest mo
ment I'Estat declara exemptes, precisament perque són 
operacions subjectes i, per tant, són uns fets imponibles 
gravats per I'Estat encara que estiguin exemptes. Supos que 
qualsevol persona, el Sr Conseller d'Hisenda que no diu 
res, sap perfectament que quan una operació esta subjecta 
la pot eximir de pagar imposts, pero és cIar que és una 
qüestió que té impost, el que passa és que esta exempta. Si 
un dia llevassin I'IVA als hotels, per exemple, ningú no po
dria creure que la funció d'hostaleria no tengués un impost, 
el que passaria seria que per qüestions X, les que fossin, un 
moment conjuntural, etc., s'hauria decidit que estava 
exempta, pero continuaria subjecta. 

El terna és important i vos te no pot dir que no vol en
ganar el Tribunal Constitucional i tothom, perque ho pa
reix, quan a I'arliele 2 parla de compra de bitllets i no de 
venda de bitllets, aixo és intentar enganar per un mateix fet 
imponible. Es una cosa que el Tribunal Constitucional 
també ha dit moltes vegades: Les paraules no defineixen els 
fets, el que-defineix els fets són els fets, i la compra o venda 
resulta exactament el mateix fet imponible. No hi ha altra 
manera d'encarar les coses, Sr Gilet; són com són, no així 
com deim que són. 

El darrer terna és bastant elar, i ja acabarem el tema 
constitucional ilegal, perque és evident que tot el que dis
cutim és perdre el temps. Vostes volen fer una prova, ni ai
xo crec, pero faran aquesta prova; volen fer una prova que 
saben que han de perdre, pero mira, "si el sol sale por An
tequera" ben bé, no és ver? Vos te aquí ha tocat un tema i 
ha reconegut que es produla a mig o a curt termini, en un 
temps X, una minora ció deIs ingressos de I'Estat, tema ex
pressament prohibit per la Constitució i que no situa en el 
temps, no diu "es produira una minoració deis ingressos de 
l'Estat, el primer i el segon any no valen i val el tercer, o ha 
de ser per tal any", no. 

La loteria nacional és un recurs ordinari de I'Estat, és 
un recurs ordinari del pressupost d'ingressos i és un mono
poli de I'Esta1. EIs bitllets, i vo~te també ho sap, tenen 
consideració d'efectes estancats i es prohibeix expressament 
la seva venda amb sobrepreu. Quan venguin a un senyor un 
bitllet de 1.100 pessetes li vendran un bitllet amb sobre
preu, situaci6 prohibida pel Reglament de Defraudaci6. 

Bé, deixarem els aspectes legal i constitucional, que 
voste coneix millor que jo i el Sr Forcades encara més, per
que també ha parlat del tema amb els seus tecnics, i passa
rem a la realitat deis fets. Quina intenci6 té el Govern de 
posar aquest impost? Zero. S'ha previst en el pressupost 
d'ingressos? No. S'ha previst en el pressupost de des peses 
per a l'any 91? No. Intencions cap ni una, jo li donare un 
parell de xifres. El Govern preveu 1.500 milions de pessetes 
d'ingressos, aproximadament, per al pressupost del 1991, 

amb aquesta mesela deis dos imposts que hi ha, de bingos, 
jocs d'atzar i loteries. Si seguim la línia de recaptació de 10-
teries de I'Estat en aquesta Comunitat Autonoma, resulta
ria que l'any 1991, amb aquest 10% si es pogués aplicar, es 
recaptarien aproximadament uns 1.400 i busques de mi
lions de pessetes. 

LOgicament, ningú no pensa que s'armi una cosa bas
tant considerable deis jocs d'atzar, bingos i casinos només 
per 100 milions de pessetes. Vos tes han calculat que l'any 
1991 tendran una possible recaptació de bingos, jocs d'at
zar, maquinetes, etc., al voltant de 1.500 milions de pesse
tes, que també és el que surt aplicant els tipus que hi ha a 
I'altra !lei, a la que vostes volen que s'aprovi realment, apli
cant els tipus que s'han previst, encara que l'altra !lei - ara 
no en parlarem - té bastants deficiencies i pot crear proble-
mes. 

, 

Per cert, encara que el Sr Gilet hagi dit que ho té, no 
han dut una cosa que és habitual qua n es du un impost a 
un Parlament, que és donar tots els antecedents, estudis 
economics, de rendibilitat fiscal i recaptatoria que tengui 
aquest impost. Aixo és habitual; a tots els Parlaments del 
m6n en general es proporciona als Diputats, no el text de 
la Llei, sinó el text i els estudis que ha fet el Govern amb 
tots els seus mitjans, que són molts - aquest encara que no 
faci feina, també té molts de mitjans - per demostrar que, 
com a mínim, aquel! import té una eficacia. Aquí, un Pro
jecte de Llei dut com d'amagat, demanant no sé si per lec
tura única pero si d'urgencia, passatú, passatú, els Diputats 
no poden fer cap analisi d'eficacia i tampoc no poden saber 
si el cost de recaptaci6 d'aquest impost, que és una X, no 
ho sabem, tendra una proporció més o manco alta sobre els 
valors totals de recaptació. 

A part d'aixo, la seva obligació de ja va moltíssim de 
temps, senyors del Govern, precisament era dur un estudi 
de possibles fonts de finanr;ació i si vostes creuen que 
aquesta de loteries ho és, havien d'haver dut un estudi so
bre aquesta possible font de finanr;ació. Tampoc no I'han 
dut; no l'han dut, no el volen dur ni el pensen dur i em sap 
molt de greu, Sr Huguet, pero tampoc no el duran abans 
d'acabar aquesta Legislatura i incomplira l'acord que varem 
prendre ahir, com ja és habitual. 

Després, dos apunts economics de caracter general. Un 
primer punt: ¿ Vostes no pensen que, sobretot en dos te
mes, en loteria primitiva, on es d6na molt, i en les grans 
compres de loteries en epoques molt concretes, hi hauria 
una forta translaci6 de compres a unes altres Comunitats 
Autonomcs? En loteria primitiva, li puc garantir que seria 
més del 70%, perque la majoria de loteria primitiva la ju
guen penyes, i aixo és exactament fer-ho aquí que jugar a 
Valencia, Barcelona o Tarragona. En I'altra loteria, no ho 
sé, pero resultaria que perjudicaríem d'una forma greu un 
petit sector economic, pero que ocupa gent i famílies, que 
és el sector de venedors de loteria, que veurien minorats 
fortament els seus ingresos a causa d'una mesura que la 
Comunitat Autonoma aplicaría discriminatoriament als 
ciutadans d'aquesta illes respecte de la resta de ciutadans 
de l'Estat Espanyol. Amb una mesura que vos tes intenten, 
enfonsaríem o quasi enfonsaríem una pan petita, pero sig-
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nificativa, d'un petit sector económico Una cosa dolenta, no 
és per a aixó l'impost, no és per tombar petites famílies i 
grups de petits treballadors, no és per a aixó. 

Segon apunt: Per quina raó creuen que no hi ha cap 
Comunitat Autónoma que hagi implantat aquest impost 
sobre les loteries? Ni Catalunya, ni el País Base ni Andalu
sia no han establert un sol recarree sobre el tema loteries, 
bono-loto, primitiva, ONCE, que no no sé perque la posen, 
ja que hi són i ho posen tot; les travesses no les posen per
que l'Estatut diu que no, pero també les haguessin pogut 
posar. Per quina raó ereuen que no hi cap Comunitat Au
tonoma que ho hagi fet? Aquesta intervenció, la del Sr Sr 
Quetglas, la de tots els qui defensam l'esmena a totalitat, 
hagués pogut comen~r dient: "Senyors del Govern ¿s'han 
adonat que ni Catalunya no ha posat aquest impost? Bones 
tardes". Hagués pogut comen~r i acabar aixi, perque la ve
ritat no és que siguin agosarats, en aquest tema són simple
ment inconseients. Volem provocar un reeurs d'inconstitu
cionalitat, un més, peró marejar la perdiu per convencer un 
aItre sector que haud de pagar aquest impost que també -
s'ha de carregar a la loteria nacional, als jocs de l'Estal. 

És un convenciment equivocat. Els empresaris de bin
gos o els qui juguen a bingo, els de maquinetes, etc., hauran 
de pagar aquests imposts, ja ho veuran; els 'luí juguin a la 
loteria nacional, a bono-loto, a primitiva, vos tes saben que 
no I'hauran de pagar. No enganin la gent fent cortines de 
fum, que és el que cree que han intentat fer. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Adjunt a Presidencia, Sr Gi-
let. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francese Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Portaveu 
del Grup SOCIALISTA. 

Jo cree que al comen~amen ( de la meya replica al Sr 
Quclglas he exposat ben claramcnt quins eren els motius, 
la raó i expljcació de la meya presencia en aquesta tribuna 
per defensar un Projecle de Llci, en aq uesl cas de loteries. 
Entenc que les refcrencies que s'han fe t al on eJlcr Sr 
Forcades són absolutament rora de lloc i que es tracta pu
rament i simplement, com ho ha dit?, de marejar la perdiu. 
Bé, és un sistema que sol utilitzar el Sr Josep Alfonso. 

En el fons, cns acusen d'aetuar en un nivel! d'iguaItat. 
Ens diuen: impost en el joc estatal, impost en el joc privat i 
viceversa; fa un moment ens acusaven que no actuaven amb 
iguaItat i ara ens acusen de tot el contrario La veritat, Sr 
Josep Alfonso, és que jo estic francament sorpres, perque 
tots els estudis fets, tots els informes jurídics, tota la feina 
feta per diferents Conselleries i diferents persones o serveis 
durant bastants mesas, en cerLa manera no sé [ins a quin 
punt ens ha servit no per a l'execuci6 o aprovació d'un Pro
jecte de Llei, sinó per a la seva defensa. 

-
Voste sap molt bé, Sr Josep Alfonso, que el pitjor que 

pot fer un home són judicis temeraris, perque llavors resul
ta que surt qualcú i el jutja, no temerariament, sinó amb 
justícia. Consider que les seves paraules donant com a pre
sumpció factica que existeix un pacte no són de rebut i que 
són fora de lloc. Voste sap que per lIei, tant de regim gene
ral tributari com del que sigui, esta absolutament prohibit 
fer pactes entre l'Administració Autonomica i els sectors o 
els administrats. En aquest cas, quan voste ho diu així, pot 
ofendre el Govern, pero el cert i segur és que ofen els ad
ministrats. El que passa és que s'amollen paraules sense sa
ber l'abast que poden tenir. 

Voste ha dit una altra cosa que, francament, no hem 
aconseguit trobar malgrat tots els estudis fets. N'ha di! al
gunes, pero comen~rem per la primera: Que les Comuni
tats Autonomes no poden establir imposts sobre actuacions 
o competencies que no hagin assumit. Aixo voste no ho ha 
trobat enlloc, el que voste ha trobaL és que les les Comuni
tats Autonomes no poden establir gravamens extratributa
ris; aixó és el que vostc ha lIegi l, el que passa és que no se 
n'ha adonat. 

Em vol dir, Sr Alfonso, com és possiblc que Madrid es
tableixi un recarrec sobre la declaració de la renda? Jo l'he 
escoltat a voste, ara voste m'escolti a mi, no facem un dül
leg impossible. Per que es regeix el sistema tributari auto
nomic? Pel 131.1 de la Conslitució i pel 131.2,. Que diuen 
aquests dos articles, o concretament el segon? Que la po
testat tributaria derivada de les Comunitats Autonomes es 
reginl per la Constitució i les lleis. Quins són els articles de 
la Constitució? Els 131, 133, 159, etc. Quina és la llei? La 
LOFCA, voste mateix l'ha mencionada, que és la llei que 
estableix la coordinació constitucionalment establcrta pcr 
financ;ar les Comunitats Autonomes, que estableix quins 
són els seus tributs i les seves fonts de financ;ació . 

1 que diu, la LOFCA? Diu que només es poden gravar 
aquelles activitats o aquells fets imposables nascuts de 
competencies transferides? No, voste parla del recarrec 
deis tributs ccdits, que és una qüestió absolutament dife
renl. Li diré una altra cosa, li ho llegiré perque vcig que no 
queda més remei. La sentencia de dia 4 d'octubre del 1990. 
recaiguda sobre una qüestió o conflicte de competencies 
entre el Govern Central i el Govern d'una Comunitat Au
tonoma, concretament la de Madrid, diu, entre els seus fo
naments: 

"Más ello no autoriza a concluir que al establecer el re
cargo que nos ocupa, la Comunidad de Madrid haya con
trariado el principio constitucional de igualdad. Este pnn
cipio, según tuvimos ocasión de afirmar en la sentencia 
37/1987, no impone que todas las Comunidacles Autll!10-
mas tengan que ejercer sus competencias de una manera o 
con un contenido y unos resultados identicos o semejantes. 
Menos aún exige que una Comunidad Autónoma se absten
ga de ejercer sus competencias mientras [as demás no utili
cen las propias equivalentes o mientras el Estado, en el uso 
de [as que le corresponden, no establezca unos límites al 
ejercicio de las competencias autonómicas que aseguran 
una substancial igualdad de resultados al llevarse a efecto 
estas últimas. La autonomía - declarábamos en la citada 
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ocasión - significa precisamente la capacidad de que cada 
nacionalidad o región pueda decidir cuando y como ejercer 
sus propias competencias en el marco de la Constitución y 
del Estatuto y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan 
desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos re
sidentes en cada una de las distintas Comunidades, no por 
ello resultan necesariamente infligidos los artículos 1, 9, 
etc., etc., de la Constitución, ni el 31 ni el 38, ya que estos 
preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de 
los derechos y deberes de los ciudadanos en todas las mate
rias y en todo el territorio del Estado, lo que sería total
mente incompatible con la Autonomía, sino, a lo sumo y 
por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de 
los deberes constitucionales se refiere, una igualdad de po
siciones jurídicas fundamental". 

Que estableix? Purament i simplement la \libertat dins 
el marc constitucional i de la LOFCA que les Comunitats 
Autonones estableixin c1s seus propis tributs, independent
ment de cessió o no cessió. Vosté ha fet referencia a una 
qüestió que també em pareix absolutament fora de lloc. Ja 
cns agradaria, a nosaltres, tenir un Conseller de Loteries! 
Aixo significaria que d'una vegada per totes el Tribunal 
Constitucional hauria pres una -desició i una resolució 
quant al conflicte de competencies i quant a l'apartat 10 de 
l'article 10 de la nostra Constitució, que ens dóna compe
tencies exclusives en materia de joc, pero li assegur que no 
ha estat mai intenci6 d'aq uesl Govern afegir un altre joc a 
aquest tapefe verd que ja hi ha a l'Estat Espanyol de tantÍs
sims joes de caracter privat i encara més de caracter público 

Monopoli. M'ha sorpres enormement la referencia al 
monopoli de l'Estat. Voste sap, perque ho ha dit, que exis
teix la Instrucció de Loteries - de l'any 1956, per cert - que 
eSlableix que les loteries són un servei públic i un mo.nopo
li de I'Estat. No m'explic que avui surti a Hum una qüestió 
tan complexa com la deIs monopolis. Efectivament, abans 
hi havia el Servei Nacional de Loteries; posteriorment, amb 
la Llei de Pressuposts del 84, si no ho record malament, va 
assumir el servei l'ONLAE i en aquests moments, per a 
l'any 1991, I'ONLAE té pressupostats uns beneficis al vol
tant de 200.000 milions de pessetes, no esta gens malament, 
pero el que m'estranya és que voste parli de monopoli i s'o
blidi de l'article 128.2 de la Constitució Espanyola. 

Voste sap que aquest article diu ben clarament que es 
reconcix la iniciativa pública en l'activitat economica, pero 
també diu que "mediante ley, se podran reservar al sector 
público servicios esenciales, especialmente en caso de mo
nopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas, 
cuando aSÍ lo exigiese el interés general". Pel que fa refe
rencia al daner paragraf d'intervenció d'empreses, certs es
panyols en tenim prou experiencia en base a Decrets publi
cats dia 24 de febrer i executats dia 23 de febrer, i també 
qualcun de per aquí. 

Ara bé, pel que fa referencia al cas del monopoli ens 
lrobam que dóna la impressió que en primer Uoc hi ha una 
disparitat claríssima quant a considerar essencial el Servei 
de Loteries. Si ens referim a la quantitat, 200.000 milions 
de pessetes, no hi ha dubte que és essencial, ha entenem ai
xí; el que no entenem és com és possible que un Decret de 

l'any 1956, 17 anys manco set dies des de dia 1 d'abril del 
1939. Fa un mament parUlvem de reminiscencies franquís
tes í dia 28 d'octubre del 1982 es va produír un canvi, un 
cambio, i resulta que aquest canvi no es produeix en una 
normativa de l'any 1956, la continuen utilitzant exactament 
igual. 

Tenin! present que la Instrucció de Loteries de l'any 
1956 en va modificar una de l'any 1893; una Reíal Ordre de 
l'any 1983, Sr Josep Alfonso, fa la impressió que en aquest 
país, independentment deIs Governs que canvien o no can
vi en, és ben cert i segur que les Constitueions ens duren 
molt manco que les Instruccions sobre loteries, ser¡) que tal 
vegada se'n pot treure més beneficio Es així perque resulta 
que la Instrucció del 56, o la Instrucció General de Lote
ríes, ha sobreviscut repúbliques, monarquies, monarquies 
democratiques i dic~adures. El que jo no m'explic és com és 
possible que en aquests moments, en un Estat democril.tic 
emparal per una norma superior, per una jerarquia legal, 
per una potestat legislativa oberta al ciutada vía Corts Ge
nerals, que en un regim parlamentari es pugui arribar a ca
sar l'article 128.2 de la Constitució Espanyola on s'estableix 
que mitjancsant llei - específica, a més, eh?, no una llei, sinó 
llei - es puguin establir monopolis i mentrestant, en aquest 
moment, tenir un monopoli en base a un Decret de I'any 
1956. 

]0 cntenc que els dubtes són més que r~onables i con
tinuarem per aquest camí, a veure que 'passa i si efectiva
ment existeix o no una sustentació, un suport o estructura 
de caracter jurídic a aquest Decret de l'any 1956. Ara bé, el 
que és evident, i passam a un altre tema, és que el nonopoli 
de jacto és inexistent, perque miri vos te el mapa autono
mic, miri les COJIlunitats Autonomes que en aquests mo
ments tenen loteries - del tipus que siguin, bono-lotos, 
6/49, etc. - i s'adonara que és un monopoli sustentat moIt 
relativament quant a la situació purament de fet. 

El perjudici? Miri, quan en un moment determinat 
voste ha fet aquesta manifestació referent a I'Estatut d'Au
tonomia, referent a la LOFCA, referent a la Constitució, 
ho ha hagut de cercar, i nosaItres no trobam cap causa, cap 
motiu que estableixi la impossibilitat, la inconstitucionali
tat quant a l'establiment d'unes diferencies de recaptació 
en els ingressos o recursos generals de I'Estat. Ho hem tro
bat quant als recil.rrees, pero aquÍ no parlam de recil.rrees de 
I'Estat, almanco en aquest moment. 

A continuació voste ha parlat de !'IV A i Ilavors, quan 
s'ha explicat, ens ha donat la raó. Voste sap positivament 
que hi ha dos conceptes diferents dins la legislació tributa
ria, una cosa són els fets imposables i una altra les materies 
impasables; una cosa és el fet imposable subjecte, pero 
cxempt. Entrar en disquisicions de canicter tributari do
nant explicacions a la Cambra em pareix absolutament fora 
de lIac, a part que és molt tard, pero em vol dir, Sr Alfonso, 
¿com es domina la no doble imposició en els paIsos de la 
Comunitat Economica Europea? A base d'exempcions. Hi 
ha objectes, materies i fets imposables que estan cxempts. 
Per que? Perque estan gravats en un país i no volen que es 
gravin en un altre. 

.. 
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Quina és la circunmstancia, quin és l'argument filoso
fic des d'un punt de vista tributari? Purament i simplement 
que en aquests moments el joc, la venda de loteria, de jocs 
organitzats per I'ONLAE esta absolutament absenta de 
qualsevol fet gravable i gravat; és un fet lliure des del punt 
de vista imposable. Miracle! En aquests moments, resulta 
que en tot Espanya, en tot el gran ventall de possibilitats 
tributaries estes i extens que ha cobert 1'Estat reforma fis
cal darrera reforma fiscal, pareix que hem trobat un fet que 
poden analitzar els ciutadans d'aquesta Comunitat i d'Es
panya sense que li costi un centim més, i no és que ho digui 
jo, a part que també ho dic. 

Existeixen i esper trobar -les consultes de caracter no 
vinculant que diuen ben clarament que es tracta de fets 
exempts, quant a les compra-vendes de loteria - compra i 
venda de loteria, el cas és el mateix segons que es miri d'un 
costat o de l'altre - no només de l'any 85, sinó també de 
l'any 86, i aquestes consultes de canlcter no vinculant de la 
Delegació d'Hisenda, precisament estableixen que el que és 
gravat és l'actuació del comissionista, és a dir, de I'adminis
trador de loteries, el qual rep de I'ONLAE el seu 12%, pe
ro amb la base imposable de la comissió que ha cobrat d'a
cord amb el que ha venut i els premis concedits. 

AJeshores, el que és evident des de tots els punts de 
vista, tant deis que voste ha manifestat com de les consultes 
adequades de caracter no vinculant, que, sense cap dubte, 
la compra-venda, l'organització de loteries per part de 
I'ONLAE esta exempta d'imposts, no és un fet gravat i, 
conseqüentment, no afecta la LOFCA de cap manera. Vos
te ja ni ha parlat de les altres qüestions que afecten la 
LOFCA, perque entén que efectivament aquest Projecte de 
L1ei no su posa cap infracció ni es troba en contradicció 
amb J'article 6 ni amb I'article 9. 

Entre altres coses, voste ha demanat com és possible 
que Catalunya no ha hagi fet. El que ha fet Catalunya ha 
estat exercir les competencies que li va donar el Govern 
Central, establir els seus propis im posts, els seus recarrecs 
sobre el joc privat i no s'ha entretengut a qüestionar les al
tres actuacions amb caracter de joc públic, pero aixó no sig
nifica que no ha pensi, són dues coses diferents. El cert i 
segur és que li puc assegurar que si en aquest moment no
saltres tenguéssim les competencies en materia de joc, "o
tro gallo nos cantara", tal vega da les coses funcionarien d'u
na altra manera. El que és evident és que ja fa quasi .. quatre 
anys que esperam una resolució del Tribunal Constitucio
nal i que aquesta resolució no arriba. 

Per acabar, i no vuIl insistir en el tema del sobrepreu, 
li he de dir que desitjaríem que qualque vegada aquest Par
lament, i concretament el Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, tengués un punt de mira tal vegada més acostat, no tan 
allunyat, i que tengués en compte que no només convé in
crementar, sinó permetre que els beneficis - els 200.000 mi
lions de pessetes de J'ONLAE - quedassin una mica per 
aquí, no sois aquest benefici de caracter capital, sinó el be
nefici de caracter comunitari per als nos tres ciutadans, per 
a tots els habitants d'aquestes illes, a fi i efecte que efecti
vament es pogués establir i es pogués arribar a un benestar 
social més elevat. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Conseller: Crec que el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA mira molt més, infinitament més que el Grup Con
servador, pel benefici social i economic d'aquestes illes. 
L'exemple més típic, ja que hem parlat d'inconstitucionali
tat, li ha diré ara: el maxim líder del Orup Conservador d'a
questes illes, pero de nivell nacional, J'altre dia posava en 
qüestió d'inconsticionalitat una feina !larga, important d'a
quest Parlament, que era la Llei d'Espais Naturals. Aixó sí 
que és vetllar, no el que feia el Sr Matutes, fer un debat de 
la L1ei d'Espais Naturals és vetllar pel benestar d'aquestes 
iIles. 

Només contestaré a la seva darrera intervenció, només 
dues coses i breus. El Tribunal Constitucional, si el Presi
dent m'ho permet li ho llegiré, en la sentencia 37 del 87, fo
nament núm. 13, pot agafar els papers, diu: "Antes bien la 
Constitución concede autonomía financiera a las Comuni
dades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus 
competencias, artículo 156.1, lo que permite admitir la fa
cultad de aquellas para autorizar también el instrumento 
fiscal corno parte integrante de su autonomía financiera en 
la ejecución y desarrollo de todas las competencias que ha
yan asumido en sus respectivos estatutos de autonomía y 
respecto de los cuales dicha utilización sea necesaria". 

El tema era una qüestió d'extrafiscalitat i per cert dóna 
la raó a Andalusia, tot el contrari del que vos te ha dit, peró 
quan parla així de ciar ho fa de fiscalitat i competencia de 
les Comunitats Autonomes, no d'una altra cosa. És evident 
que ningú no tira pedres a la seva teulada i voste i els seus 
assessors no han vist, no ha llegit o no han volgut mirar 
aquesta sentencia, pero és bastant definitiva, tata ella és 
bastant definitiva. 

Més coses: Voste ha dit que tots els informes, estudis, 
histories i no sé que, etc., etc. Jo ha he de creure perque 
voste ha diu? D'acord, pero si vostes tenen tat aixó el mí
nim que podien fer era presentar-ho juntament amb la Pro
posició de Llei, perque no pretendra llegir-ho des d'aquesta 
tribuna o que tenguem ciencia infusa per saber la multitud 
d'informes que els han fel. Si fessin el que es fa a molts de 
Parlaments, o a q uasi tots, que és presentar els dossiers 
d'estudis que ha fet el Oovern juntament amb les lleis, les 
coses es podrien aclarir; no aquesta, que és claríssima, peró 
sí d'altres. 

Jo he repassat tates les meves notes, Sr Gilet, i tal ve
gada voste ha entes la paraula pacte. Jo no ho he dit, he 
parlat de cortina de fum; si voste ha entes la paraula pacte 
pot haver estat un lapsus mental. 

Res més. 
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EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller Adjunt a Presidencia, Sr Gi-
let. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

En una de les meves intervencions jo he dit que de cap 
manera no havíem de convertir aquesta Cambra en els tri
bunals que estableix l'article 106 de la Contitució, res més 
enfora, pero el que és cert i segur és que les esmenes i el 
seu contingut han dut el debat parlamentari del Projecte de 
Llei per aquest camí. 

Em sap molt de greu que vos te hagi manifestat que jo 
he fet una referencia a un Diputat, un Comissari o el que 
sigui respecte d'un Projecte de Llei o d'un cataIeg que es 
discuteix aquí. A part de les manifestacions que voste m'ha 
recordat, el que també record és que hi va haver una acusa
ció en contra d'aquesta possible manifestada inconstitucio
nalitat del Cataleg, dient que no era el Sr X qui havia de 
manifestar o declarar la inconstitucionalitat. El que és evi
dent és que es produeix una contradició, perque vos tes, a 
l'esmena, no parlen només de possible, sinó que diuen que 
es clarament inconstitucional. Conseqüentment, es col.lo
quen en situacions i competencies jurisdiccional que no 
són les seves, ho deixarem per a la Constitució i per als tri
bunals. 

Jo conec la sentencia que voste ha esmentat, [a refe
rencia a Andalusia, jo no he dit que Andalusia l'hagués 
guanyada o perduda, jo he parlat de Madrid, que és una co
sa diferent. També coneixem la d'Andalusia, com també co
neixem la de 4 d'octubre del 90 i la del 87, i vos te insisteix, 
parla de situacions extrafiscals quan aquí parlam d'imposts, 
són dues coses absolutament diferents. Perdoni, no em faci 
el gest de sempre, vos le diril el que vulgui, pero al cap i a la 
fi avui disculim un Projecte de Llei des del punt de vista 
POlílic, el que no hem de fer és convertir-nos en el Tribunal 
ni en el Consell General del Poder Judicial. 

Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Gilet, vOSle m'ho ha espatllat tot. Jo que tenia fet 
un estudi tan intel.ligent per llegir, on vertaderament em 
donaven totes les motivacions que vos te ha anat donant i 
per altre banda també em donaven, no vull dir les del Sr 

Quetglas perque no n'hi ha cap que s'assembli, pero sí basi
cament les del Sr Josep Alfonso, si bé també és veritat que 
no acaba ni molt manco fent valoracions a l'actuació del 
Govern, no acaba així, acaba fent valoracions de les dues 
parts, pero voste m'ha fet canviar i votaré a favor seu, per
que aquí, al final, deia que m'abstenia. 

No m'abstendré perque, encara que pot ser que de pie 
dret sigui possible que perdem en aquest enfrontament que 
puguem tenir amb el Govern Central, ja que tal com diuen 
en aquest estudi podria passar, jo diria que val la pena in
tentar-ha, no per un joc ni per un enfrontament, sinó per 
no perdre una oportunitat, perque, vulguem o no, el Go
vern Central s'ha preocupat de posar a la picota els ingres
sos de Balears fins al punt de fer impossibles i buscar sota 
les rajoles, com es diu vulgarment. 

, 
Per descomptat, no dubto que aquest Parlament i es

pecialment el Govern buscara altres fórmules, pero vota
rem a favor d'aquesta perque també es possible i,encara 
que no sigui el mateix, si no aconseguim guanyar no queda
re més trist de com hi vaig quedar amb l'experiencia del no 
traspas de les competencies de menors, que com vos tes sa
ben a Madrid ens van rebutjar així, amb una portada, a pe
sar que soIs el PSOE va tenir prou for<;a per [er-ho i la res
ta deIs Grups, inclos el CDS estaven a favor nostre. 

Per tant, dic una vegada més que val la pena, perque 
ha necessitam. Abans, el Conseller d'Agricultura i el Sr 
Oliver, tots parlaven que ens falten pessetes per desenvolu
par molles coses. No tenim més sortides, a Madrid ens han 
marginat, no sé per que ens marginen contínuament i ja he 
dit que l'experiencia de l'altre dia va ser molt amarga, al
manco per a mi. Hé, intentem aconseguir tat el que pu
guemi per la via legal, no faltaria més. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Em primer 110c, he de felicitar els tres Portaveus, el Sr 
Quetglas, el Sr Gilet i el Sr Alfonso, per les seves interven
cions, que cree que ens han donat molts d'elements, alguns 
coneguts i d'altres no tant. Potser és la primera vegada que 
felicit el Sr Gilet per una intervenció pública, o la segona, 
en set anys esta bé, ja no recordava I'anterior, i no em sap 
greu fer-ho perque trob que ha fet un esfore; per preparar el 
tema que ens ocupa. 

Bé, hi ha un punt de partida que és molt cIar. Volem o 
no que la Comunitat Autónoma sigui més finan<;ada? 
Aquesta és una pregunta bona de fer i que cadascú ha de 
respondre. La nostra Comunitat Autonoma és la segona de 
les darreres de I'Estat Espanyol en finan<;ació. 
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Segona qüestió: Acceptam de bon grat que les loteries 
nacionals, nacionals entre cometes, és a dir, estatals, siguin 
un recurs ordinari i un monopoli de l'Estat o creim que hi 
ha possibilitats legals i sobretot possibilitats poHtiques 
d'arriscar mínimament el nostre Estatut, els nos tres plante
jaments democratics i dur el tema al Tribunal Constitucio
nal perque l'estudü i el jutgi com pertoca. 

M'ha agradat la intervenció del Sr Alfonso, quan fa 
una estona ha al.ludit el Sr Matutes, pero escoltin: ja estic 
astorat de la quantitat de sacerdots que diuen allo que és 
constitucional i el que no éso A mi m'agradaria esperar que 
diu el Tribunal Constitucional sobre aquest tema, el del 
CatAleg i en tots els que fad falta. Jo estic cansat de sentir 
persones que ens diuen de paraula o per escrit per on hem 
d'anar i per on no hem d'anar, ja comenc;a a ser ridícul que 
vegem aixo socialment i que, a més, en aquest Parlament hi 
hagi els qui saben la veritat, els qui saben bé la Constituci6 
i els qui no la saben. Em pareix que ens trobam davant un 
tema que també hauríem d'obviar d'una vegada per totes. 
Tots hem llegit la Constitució, tots l'hem estudiada, tots te
nim assessors jurídics, pero en tot cas deixem que davant 
un tema complicat, complex, arriscat, sigui l'alt Tribunal 
que determini. 

Els articles 148.1 i 149.1 de la Constituci6, que 56n els 
que parlen de competencies, són els que ens indiquen a no
saltres que el Govern, si bé s'arrisca molt, certament es tro
ba en un terreny almenys dubt6s, només el 148.1 i el 149.1. 
A més, la convicci6 que les loteries d'Estat no haurien de 
ser monopoli de l'Estat, un recurs ordinari només de l'Es
tat, sinó compartit per totes les Autonomies, ens du logica
ment a tenir molts de dubtes i a callar com hem fet fins ara, 
perque de fet, Sr President, nosaltres utilitzam la darrera ' 
intervenci6 per als qui no han intervengut i en definitiva 
ens trobam en una situaci6 de dubte. 

Nosaltres demanam: Pot ser que a hores d'ara el Go
vern de la Comunitat dugui aquest Projecte per acontentar 
els sectors de bingos, maquinetes, etc.? Aixo seria una in
terpretaci6 d'una ximplesa extraordinaria i a la vegada, dut 
un poc abans de la eleccions, seria una trampa electoral per 
a la mateixa coalició de govern UM i PP. No s6n tan curts, 
amb perdó de l'expressió, sinó que cree de veritat que hi 
unes altres qüestions que no sabem - en aix6 també estic 
d'acord amb el Sr Alfonso, que no ens han dut els estudis 
previs i també que no han fet aquel! famós estudi que havÍ
em demandat ja fa anys, certament, aix6 sí que és salid - i 
en consequencia la veriLat és que aixo es du tard i en unes 
circumstancies molt complexes; quan dic tard em referesc 
al fet que la Legislatura política ja acaba. 

Des d'una optica d'entendre el joc - jo som el primer 
que a vega des jugo a molts de jocs, m'agrada i logicament 
m'agradaria treure, ho reconec -, des d'una optica humanis
ta ens hem de plantejar que el Govern de I'Estat Espanyol, 
en Uoc de donar llum, d'intentar que els jocs no proliferin i 
que aquella antiga filosofia de I'humanisme i del sodalís
me, de passar amb papers histories ... Parlant d'historia, 
avui he trobat el Butlletí de les Federacions Obreres, de 
I'UGT deis anys 30, 60, 70, i els anys 70 encara parlen que 
hem d'intentar aturar el joc i que és el mal de moltes famí-

lies, etc.; aquí ten e els butlletins. Avui exercim d'historia_ 
dors, Sr POilli, i qualque estona de filosofs, d'historia toLS 
en sabem una mica. 

Aleshores, que ha succe'it? El Govern de I'Estat, jocs i 
més joes, una exageraeió. El Govern de I'E<;tat, perque no 
ha tengut competencies, pero tal vegada també ti hauria a
gradat posar una serie de jocs. En definitiva, nosaltres cre
im que la nostra Comunitat hauría d'optar per una finan~.a
ció propia sense haver de recórrer a aquestes coses, pero 
que de veritat ens trobam davant una situació terriblement 
complexa. El tema deIs bingos és molt senziU, moltes auto
nomies ja ho han posat, en parlarem d'aquí a una estona, 
gairebé només és una qüestió tecnica, pero aquest altre te
ma és arriscat i nosaltres voldríem donar-Ji la volta. Per que 
no feim que hi hagi jurisprudencia a I'Estat a partir de la 
iniciativa del Parlament de Balears? 

Avui una persona em deia: L'única cosa una mica pro
gressista que ha plantejat el Govern de Balears són aques
tes lleis, un poc incomprensiblement plantejades quant al 
moment i la manera de fer-ho, pero que certament tenen 
un 10 progrcssista. Jo no ho sé, ho reconec, no ho sé; per 
tant, atesos aquest dubte i els problemes que veim, en prin
cipi nosaltres optam per una abstencíó. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Comenc;arem la intervenci6 pel mateix ordre que s'han 
defensat les esmenes. Estam d'acord amb l'afirmacíó del 
Portaveu del Grup Parlamentari del CDS, Sr Quetglas, que 
ha dit que bona part de les díscussions eren filoso fiques i 
per tant no entrare m en aquestes discussions. El que m'a
gradaria seria analitzar diversos aspectes de la seva esmena 
a la totaJitat, sobretot quan diu "tecnicament deficient". Pot 
ser una opini6 molt repectable del Sr Quetglas, pero voste 
també coneix perfectament el Reglament d'aquesta Cambra 
i si considera la llei tccnieament deficient hi ha moltes 50-
lucions i no tenc per que repetir-les-hi . Voste pot fer una 
es mena a la totalitat amb text alternatiu, no l'ha presentat, 
o pot presentar un caramul! d'esmenes parcials que tampoc 
no ha presentat. Són dos fets significatius. 

També parla d'un impossible control fiscal. Tampoe no 
compartim la scva opini6; com molt bé ha dit el Conseller, 
hi ha molt poques administraeions de loteria perqué aquest 
control no sigui possible. Quant a la plantilla de personal, 
jo cree que si amb una llei es crea una plantilla de personal 
podra fer perfectament les feines de les dues lleis, no té per 
que només [er-ne una o l'altra. 

Quant a l'esmena a la totalitat del Grup Parlamentad 
SOCIALISTA, és ciar que és l'opini6 d'aquest Grup Parla-
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mentari, pero hi ha altres opinions, hi ha altra gent que no 
opina com el Sr Alfonso o el seu Grup Parlamentari, fins i 
tat em consta que hi ha informes tecnics que és molt pro
bable que conegui el Sr Alfonso molt lluny d'aquesta in
constitucionalitat que ell s'atreveix a assegurar. 

A més d'aixo, coincidim totalment amb les afirmacions 
del Sr Serra. També pensam que si a Espanya hi ha un Tri
bunal Constitucional és aquest qui ha de dir si una cosa és 
constitucional o no, no la gent que es va pronunciant i pre
sumint de saber més que els Tribunals. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Portaveu del Grup Parla
mentari CDS, Sr Quetglas. 

Aquesta Presidencia vol fer a saber que ja ha tancat el 
torn incidental amb al Conseller; la replica és als Portaveus. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí, Sr President. 

La meya intenci6 d'intervenir en relaci6 amb el Conse
lIer també només era per agrair -li ello i la preparaci6. Si 
em permet una pe tita ironia, per no ser el Conseller d'Eco
nomia i Hisenda ho ha fet moIt bé, de manera que li agra
esc tant el to com la seriositat amb que ha defensat el Pro
jecte de Llei. 

Sr Serra, voste ha fet una serie d'afirmacions sobre les 
quals jo he de manifestar el meu acord i, a més, si m'ho 
permet, em pareix que no les hem de referir només al tema 
que tractam ara sin6 a tOl allo que planeja sobre les qües
tions parlamentaries. De la mateixa manera que hi ha plo
mes que només es posen a escriure quan determinats inte
ressos particulars se sen ten tocats i acusen d'anticonstitu
cionalitat només en aquests casos, jo crec que efectivament 
els parlamentaris no hem d'entrar en un debat sobre consti
tucionalitat o no, i jo voldria remarcar que en la defensa de 
la nostra esmena ens hem referit a la vulnerabilitat consti
tucional i a les ganes de fer una cosa que voreja qüestions 
que poden ser posades constitucionalment en dubte. No 
ens hem volgut pronunciar, i ho hem fet amb tota intenci6, 
sobre la constitucionalitat o no, perque efectivament no 
ens pertoca. 

Voste ha dit una cosa que m'ha sorpres una mica: que 
voste no estava molt segur de si aquestes dues lIeis que pre
senta el Govern tenen o no caracter progressisla. A mi em 
pareix que el tema del progressisme és absolutament al 
marge d'aquesta qüesti6, perque la intenci6 d'aquestes lleis 
és purament recaptatoria i punt, aixo em pareix que ho sap 
el Govern, que ho sap tothom i que un impost amb volun
tat exclusivament recaptatoria i que, a més, és lineal, que ni 
tan sois no és proporcional, no té res de progressista. Al 
contrari, la seva progressivitat implícita, de la manera que 
es mesura la progressivitat impositiva, en la seva escala i a 
gravar en funci6 de la capacitat de pagament, és fora de 

dubte, vull dir que aixo és un impost regressiu en la matei
xa mesura que és exclusivament recaptatori. Per tant, és 
bastant dubtós que aixo sigui progressista. 

Al Sr Planells, només replicar-li que efectivament no
sal tres pensam que és una llei tecnicament deficient i jo 
crec que ho hem argumentat, és a dir, no és una opinió per
sonal meya, Sr Planells, és una opinió del Grup Parlamen
tari COS, que argumenta la sol.licitud de retorn d'aquesta 
llei al Govern en funció de les seves deficiencies tecniques. 
No hem volgut fer un text alternatiu perque no volem un 
impost sobre els bitllets de loteries i no hem presentat es
menes parcials perque la nostra oposici6 al Projecte és ab
solutament global. A l'altra llei, a la qual hem presentat 
una esmena de totalitat, sí que hem presentat es menes par
cials, perque la nostra consideració de l'altre Projecte és 
absolutament distinfJl d'aquesta. 

Vull aprofitar per dir -li, Sr Planells, que voste ha co
mes un lapsus on s'ha vist ben cIar que la intenci6 del Go
vern per dur endavant aquesta llei no és recaptar ni una 
pesseta. Possiblement tengui ra6 el Sr Alfonso quan diu 
que aquesta llei només és aquí per suavitzar, per tranquilo 
litzar, per acontentar el sector .afectat per la lIei de veres, 
que és la següent. A voste li ha escapat quan, parlant de la 
plantilla de personal, ha dit que bastava posar-la a l'altra 
llei perque podran fer les dues, que en aquesta no importa. 

En aquest cas, Sr Planells, la pregunta és per que han 
fel dues lleis. Per que no han fel una sola llei gravant tol ti
pus de joc? Perque saben que aquesta llei és tan vulnerable 
que no arribara mai a bon pon i que és possible - franca
ment, a mi em conven¡; la hipotesi del Sr Alfonso - que 
aquesta llei només sigui aquí per tranquil.litzar, per dir als 
senyors afe.ctats per la llei de veres, que nosaltres també 
gravam I'Estat, que no gravam només el joc privat, sinó 
també el joc público En aquest sentit, crec que queda sufi
cientment argumentat que aquesta llei és aquí com un ger
ro, pero que no tendra cap eficacia. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Jo només volia intervenir per fer dues petites aclara
cions. Una, per dir al Sr Gilet que un impost extra fiscal és 
un impost, no és que sigui una altra cosa, és un impost, el 
que passa és que no té finalitat recaptatoria directa, sinó 
una altra, pero és un impost. En segon lloc, que cada vega
da es reafirma més ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso, el 10rn incidental del Sr Gilet ja s'ha tan-
cal. 



7438 DlARI DE SESSIONS / Núm. 101 I 8 de novembre del 1990 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Perdoni, Sr President. Als Portaveus, i només vull con
testar una cosa al Sr PlanelIs i una cosa al Sr Sebastia Ser
ra. Cada vegada queda més clar el que he dit des d'aquesta 
tribuna: que el gerro - no sé si gerro o una cortina de fum -
és aixo que hem discutit ara. Al Sr Serra, dir-li que els con
ceptes de progressista i de regressiu són evidentment varia
bles amb al temps. Fa aproximament quatre anys a molta o 
una certa gent li pareixia superprogressista el que passava a 
Rumania, posem per cas, i em pareix que avui ningú no ho 
defensaria seriosament. El motiu pel qual es pugui &lnside
rar progressista un impost com aquest és senzillament per
que es posa sobre un joc, no és per res més, perque no té 
cap característica d'impost progressista, encara que també 
siguin discutibles algunes característiques d'un impost pro
gressista, aixo ho hauríem de deixar anar, jo crec que és un 
impost inútil perque mai no s'aplican\, res més. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació conjunta 
les dues esmenes a la totalitat, la registrada amb el núm. 
2605/90, presentada peJ Grup Parlamentari CDS, i la regis
trada amb el núm. 2618/90, presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 14. Vots en con
tra, 20. Abstencions, 5. Queden rebutjades les dues esme
nes a la totalitat que acabam de sotmetre a votació. 

IV.3 .- ES MENA A LA TOTALITAT R.G.E. NÚM 
2606/90, PRESENTADA PEL GRUP PAR LAMENTAR 1 
CDS AL PROJECTE DE LLEI R.G.E. NÚM. 2087/90, 
DE TRIBUTACIÓ DELS JOCS DE SORT, ENVIT O 
ATZAR A LES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a debatre I'Esmena a la Totalitat registrada 
amb el núm. 2606/90, presentada pel Grup Parlamentari 
CDS al Projecte de Llei 2087/90, sobre tributació deis jocs 
de sort, envit o atzar a les Balears. Per defensar aquesta es
mena té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari 
CDS, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Continuam el debat i ara sí, ara parlam seriosament. 
Ara se n'ha anat el Sr Conseller Adjunt a Presidencia, que
da el Conseller d'Economia i Hisenda i parlarem d'un im
post que la Comunitat Autónoma vol posar, posara, funcio-

nara en aquesta Comunitat, perque és una cOpia, un reflex, 
una translació a la Comunitat Autónoma de les Illes Bale
ars d'una activitat impositiva que moltes Comunitats Autó
nomes han posat en marxa de la mateixa manera. 

Insistint en la nostra intenció de voler donar un carac
ter doctrinal, teóric, fiscal a aquest debat, la veritat és que a 
nosaltres ens agradaria molt més que el primer impost que 
posa aquesta Comunitat Autónoma no fos un impost fiscal, 
sinó un impost d'ordenació, atenint-nos a la termino logia 
de Herloff, el famós hisendista alemany, en el sentit de de
finir els imposts fiscals com aquells que tenen una finalitat 
exclusivament recaplalória i els imposts d'ordenació, que 
compaginen la finalitat recaptatória amb la submissió a uns 
objectius de política económica, a uns objectius d'ordena
ció de la vida económica, que nosaltres trobam que seria 
molt més necessaria en aquesta Comunitat Autónoma per 
complir la doble finalitat i per reforc;ar el caracter de la vo
lunlat política de la Comunitat Autónoma, traslladada a ni
vell económico 

En aquest sentit, és clar que no podem analitzar un 
impost autonómic amb els criteris amb els quals disseccio
naríem un impost estatal, analitzant aquelles qüestions que 
la teoria de la Hisenda Pública cerca i vol veure reflectides 
en un impost: la suficiencia, la flexibilitat, la progressivitat, 
és a dir, l'adecuació de I'impost a la finalitat que es perse
gueix. 

Per descomptat, l'amllisi d'aquesl impost no ho resisti
ria, perque és un impost que no té cap d'aquestes caracte
rístiques. Entre altres coses, si em permet una petita ironia, 
és un impost aleatori, és un impost lligat aleatóriament al 
mateix joc i que no té cap vinculació ni amb la marxa de la 
conjuntura económica ni amb la consecució d'uns objec
tius, és un impost exclusivament recaptatori i la veritat és 
que aixó no ens omple de satisfacció. Creim que el Govern 
hauria de tenir una política económica i que I'estructura 
fiscal que dissenyas hauria d'anar en funció de temes con
junturals que en aquests moments preocupen a la nostra 
Comunitat Autónoma, com per exemple el Turisme, i no 
parl de I'impost tur[stic, parl d'un impost amb una finalital 
per atendre les necessitats conjunturals i també estructu
rals que tenen certs sectors de la nostra economia, que le
nen certs sectors socials que necessiten una prestació suple
mentaria de serveis, etc., etc. 

Nosaltres fonamentam la nostra esmena de totalitat en 
uns punts molt concrets, els quals sí que són esmenables 
per via d'esmenes parcials, per esmenes al text. La primera 
objecció que posam és la mateixa que hem posat a I'impast 
anterior: la manca d'estudis, la manca de precedents, la 
manca d'hipótesis de funcionament, de treball, de recapta
ció que serien necessaries perque els parlamentaris ens 
pronunciassim coneixent la manera com incidirem en l'eco
nomia, en els ingressos de la Comunitat Autónoma, etc. 

El Sr Alfonso tenia raó qua n es queixava, en l'anterior 
debat, perque és ver que en la resta de Parlaments del món 
la imposició o la simple alteració d'un esquema tribulari 
preexistent van acompanyades d'una quantitat de documen
tació, d'estudis, d'hipótesis que permeten als Diputats fer-
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se una idea clara de quina sera la incidencia. En aquest cas 
ana m a cegues, no sabem on anam, no sabem el volum deIs 
recursos, no hi ha hipótesis sobre com poden resultar afec
tats els comportaments deis ciutadans amb motiu de la im
plantació de I'impost, no tenim ciar quina pugui ser la seva 
projecció en el temps i, sobretot, falta aquest estudi d'alter
natives financeres de la Comunitat Autonoma que va apro
var aquest Parlament. 

Un altre un defecte fonamental, una contradicció in
terna del mateix text és que l'Exposició de Motius d'aques
ta llei - que s'ha de llegir, s'ha d'analitzar i sempre s'ha de 
tenir en compte per veure on va i, a més, és l'únic element 
que nosaltres tenim per saber on van - parla de les necessi
tats de finan<;ació derivades d'esdeveniments extraordinaris 
com les darreres inundacions, i aixó, repetese, produeix un 
defecte tecnic fonamental. Si aixo és una llei per financ;ar 
necessitats derivades de les inundacions, que per altra pan 
ja s'hauran cobert amb un eredit extraordinari, aquesta \lei 
també hauria de ser d'un impost extraordinari i, per tant, 
d'un impost o recarrec extraordinaris que haurien de tenir 
una limitació en el temps; aixo o suprimir qualsevol refe
rencia a les necessi ta ts extraordimlries derivades d'un fet 
catastrOfic que es produeix en un moment puntual i que no 
cal esperar cada any. Per tant, aquí hi ha una primera con
tradicció. 

En segon lIoc, des del noslre punt de vista, aquesta !lei 
té deficiencies tecniques en relaeió amb les definicions del 
subjeete i del fet imposable, que sé que és un defecte com
partil per les lleis d'imposts de les altres Comunitats Auto
nomes, pero a nosaltres no ens sembla hisendísticament 
correcte ni fiscalment ortodox definir el subjeete com els ti
tulars de la coneesió administrativa del joc i el fet com el 
pagament del premio Jo crec que és clar que el titular ha de 
ser el jugador que guanya un premi i el fet, el cobrament 
d'aquesl premi, aixo no sois en nom d'una ortodoxia finan
cera, perque el que s'ha de gravar en un GaS determinat és 
l'augment de la capacitat de pagament que té el subjecte 
passiu, sinó també en nom d'una precisió tecnica i en defi
nitiva d'una eficacia de la mateixa estructura de l'imposl. 

Per altra banda, nosalLres consideram fora de l'ortodo
xia, i aquest tema no cm pareix menor a pesar que ho po
dria semblar, el fet que aquí hi hagi un annex de personal 
que crea una plantilla i que, per exemple, aixo no vengui 
avalat pel Conseller competent en la materia, que és el 
Conseller de la Funció Pública, és a dir, aixo és una manera 
subreptícia de coLlocar una ampliació de plantilles que jo 
cree que s'ha de fer en un altre lloc. Aquesta \lei hauria de 
venir avalada pels dos Consellers o simplement aixo hauria 
d'estar a les plantilles presupostaries, que en aquest mo
ment es debaten en aquest Parlament i que, atesa la coinci
dencia temporal de tramitaeions, no entene per que no 
s'han inclos a la plantilla pressupostaria. 

Jo cree que és una estranya qüestió que reflecteix l'e
terna pugna que existeix no ja entre la Conselleria d'Hisen
da i la Conselleria de Funció Pública, sinó entre la Conse
lleria d'Hisenda i la resta de Conselleries, que és una pugna 
per a la participació - el Sr Conse!ler amb dona la raó amb 
el cap, perque és evident que aixo passa en tots els Governs 

del món -, pero no és una qüestió menor: qui envía el Pro
jecte aquí és el Govern i no el Conseller d'Economia i Hi
senda. 

Per últim, tampoc no veim que tengui cap raó de ser 
I'habilitaeió d'un crectit extraordinari per la quantitat de 5 
milions de pesseles, una quantitat absolutament ridícula en 
el context d'un pressupost que I'any passat abastava els 
24.000 milions de pessetes, perque aixo es pot fer per vía de 
modificació de credit d'una manera bastant senzilla, ja que 
el Sr Conseller no em fara creure que a aquestes altures de 
I'exerciei, el mes de novembre, no tengui un remanent de 5 
milions de pessetes a Capítol 1 per aplicar-los a aquesta 
qüestió i més tenint en compte que no els necessita per a 
res perque som al mes de novembre i en qualsevol cas 
aquesta llei no entrara en vigor i exercici abans del gener 
del 1991. Per tant, el camí correcte per a aixo és el pressu
postari. 

Nosaltres hem volgut dur a un debat de tatalitat aques
ta serie de raons perque entenem que són suficientment 
profundes per dir que ens oposam a aquesta llei per unes 
qüestions que volem veure debatudes i que es duguin aquí. 
Nosaltres no volem fer una excepció estranya, ser els únics 
que ens oposam a la tramitació d'una llei que jo cree que és 
manifestament millorable en el seu tramit parlamentari. En 
aquesta sí que hem fet esmenes parcials de millora que jo 
esper lleure reeollides i en funció de ['economia processal, 
ates que els nos tres arguments queden exposats i registrats, 
en aquesl moment, Sr President, nosaltres retiram la nostra 
esmena de tatalitat a aquesta !lei, amb l'esperanc;a i la eon
fianc;a que els nostres arguments importants es reeullin du
rant la tramitació de la llei. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acceptada per aquesta Presidencia la retirada de I'es
mena a totalitat del Grup Parlmentari COS, segons con
templa el Reglament, hem acabat el Plenari d'avui. 

Per tant, Sres i Srs Oiputats, s'aixeca la Sessió. 

., 
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