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1.- PROPOSICIÓ NO DE LLEI R.G.E. NÚM. 2 
636/90, PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, RELATIVA A LA 
PRESENTACIÓ PER PART DEL GOVERN DE LA 
CAIB D'UN PROJECTE DE LLEI I UN PROGRAMA 
D'ACTUACIONS PER TAL DE MINIMITZAR ELS 
EFECTES DE LES TORRENTADES. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. Comen<;am la sessió 
plenaria ordinaria que s'ha convocat per a aquesta hora 
d'avui, segons l'Ordre del Dia que els han repartit oportu
nament. El punt primer es refereix a la Proposició no de 
Llei registrada amb el núm. 2636/90, subscrita pel Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, sobre 
presentació per part del Govern d'un Projecte de Lleí i un 
programa d'actuacions per tal de minimitzar els efectes de 
les torrentades. Per defensar aquesta proposició no de lIei i 
per part del Grup Parlamentari proposant, té la paraula el 
Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. La proposta que avui horabaixa 
presentam davant aquesta Cambra respon a una inquietud 
pública que entenem que no pot ser més raonable, si es ra
cionalitza políticament. Mallorca i en menor grau les altres 
illes, aquests dos darrers anys han patit revingudes de tor
rents summament espectaculars i perjudicials: mils de mi
lions de pessetes, vides humanes perdudes, erosió de mils 
de metres cúbies de sol, etc. VuU insistir que els mals eco
nomies, tot i essent dramaties en molts casos, no són irre
versibles, encara són més greus, evidentment, les perdues 
de vides o l'erosió que, malgrat les bones intencions, resul
ta irrecuperable. 

El Parlament ha parlat repetides vega des d'aquest fet i 
en tornara a parlar. Aprovarem la Llei 9/1989 de Credit Ex
traordinari i ara el Govern tramita el Projecte de Llei des
prés d'haver-se vetat un proposició del Grup SOCIALIS
TA Per tant, no és un tema inMit, pero fíns ara sempre 
hem parlat d'efectes, de reparacions, sempre hem parlat 
posteriorment als mals i el que avui horabaixa volem sot
metre a la seva consideració és la posibilitat d'una iniciati
va previa. Entenem que fíns ara l'actuació del Parlament ha 
estat positiva i raonable, hem res post a una necessitat ur
gent amb una iniciativa de la Cambra, cree que tota la 
Cambra hem controlat aquests crMits extraordinaris amb 
anim constructiu i, malgrat els rises de l'eleetoralisme, que 
sempre hi són, la postura de tota la Comunitat, tant del 
Parlament com del Govern, ha estat la pertinent. 

Pareixia que l'any passat havfem patit un fenomen ex
cepcional que no es tornaría a repetir, pero enguany hem 
tornat a tenír torrentades no tan catostrofiques con les del 
89, pero prou importants. Algú podria pensar que la clima
tologia vols desmentir les Ileis de la probabilitat, pero aixo 
no és cert. Han coincidit i s'han repetít fenomens poes pro
bables, pero no impossibles; el que és impossible és que ai
xo no torni a passar, és segur que un any o altre succeiran 

catastrofes de la mateixa naturalesa i fins i tot és possible 
que aquests succelts sigui n cada vega da més freqüents, ates 
el deteriorament de l'atmosfera provocat per actuacions 
humanes a moltes bandes del planeta. En tot cas, és segur 
que tornara a passar el que ha passat. 

Cree que no importa treure dades concretes de les di
ferents torrentades que hi ha hagut a l'illa, que es poden 
trobar molt ben deserites en els darrers estudis del Depar
tament de Geografía de la Universitat, concretament del 
Professor Grimalt, i com aquests darrers anys les dades es 
multipliquen, els mals són més grans, sobretot perque l'ho
me ha oeupat les desembocadures deIs torrents a mol tes ca
les del litoral que fins fa uns anys no eren Uoes d'assenta
ment prioritari i darrerament s'hi han convertit. Del que sí 
parlaria és d'uns incidents que enguany no s'han produit, 
d'unes inundacions que també s'han esmentat en aquesta 
Cambra, pero que la pluvíositat d'aquests dos darrers anys 
no ha afectat directament aquesta conca, em referesc a la 
de la Riera. 

Certament la Riera ha vengut, enguany, pero no d'una 
manera extraordinari. No hi ha hagut cap inundació a les 
Balears - i tal vega da en la historia del Regne d'Espanya, 
com diria el Sr Forcades - com la del 1403, que va matar 
5000 persones de Ciutat, qua n a la Pla<;a de Santa Catalina 
Thomas, molt prop d'aquesta Cambra, l'aígua va arribar a 
una altura de 8 metres. La desviació de la Riera, feta poste
riorment, no va acabar totalment amb incidents greus, es
bucament de ponts í entrades de I'aigua dins Ciutat. Durant 
els nou darrers segles ha entrat cinc vegades: el 1804, el 
1842, el 1902, el 1934 i el 1962; altres anys no entrava, pero 
tanmateix esbucava ponts del mateix torrent. 

DeIs dos daners anys, del 34 i del 62, hi ha documenta
ció de la pluviositat que hi havia hagut a la conca de la Rie
ra, havia estat de 135 mil.1ímetres en 24 hores. Enguany, a 
altres zones de Mallorca, concretament al Nord, hi ha ha
gut pluviositats superiors als 200 mil.límetres en 24 hares, 
quasi al doble de la que havia provocat l'esbucament de 
ponts de la Riera de Palma. Són coincidencies metereologi
ques poc probables, pero aquestes coincidencies haguessin 
pogut coincidir - si em permeten la cacofonia - amb altres 
situacions més o manco probables, per exemple distintes 
majoríes municipals o aprovacions d'alguns projectes més o 
manco polemies, i en referesc concretament al cobriment 
de la Riera, com vostes deuen suposar, i a la construcció 
d'un parking en el seu interior. 

Que hagués passat si els 200 mil.límetres haguessin 
caigut a la conca de la Riera i dins la Riera hi hagués hagut 
algun artefacte com el que es projectava? No és probable 
que s'haguessin repetit els 5.000 morts del 1403, pero els 
danys molt grans no són tan poc probables, sinó que els po
dem qualifícar de molt probables o de quasi segurs. La Rie
ra tornara a venir, un día o altre la Riera tornara a inundar 
part de Ciutat, i ens demanam si trobara un parking o un 
llit net. Segur que avui a Palma no hi cap regidor que s'a
treveixi a dur una proposta de construir un parking dins la 
Riera, com és segur que no n'hi havia cap l'any 63 o l'any 
35, pero d'aquí a dos anys podría ser que hi foso Moltes ve-



DIARI DE SESSIONS I Núm. 107/ 28 de novembre del 1990 7649 

gades la memoria és curta i jo crec que les institucions po
den ten ir el paper de fixar la memoria i la voluntat que la 
metereologia ha ajudat a crear. 

Diran que la Riera és un cas extrem; que és un proble
ma potencial important, pero que tal vegada aixó jo justifi
caria la redacció d'un Projecte de Llei. Després de posar 
aquest cas extrem, pel cap gros, voldria posar-ne pel cap es
tret, un exemple que diran que és quasi intranscendent, que 
és poc rellevant, pero també pot ser revelador. Vostes sa
ben que fa molts d'anys que els camps de les Illes Balears 
estan ocupats, que hi ha una ocupació agraria molt forta, 
una ocupació ramadera que ha provocat la creació d'una 
estructura extraordinaria de tancaments basicament de pa
rets seques. Es lógic: quan el pages o el propietari necessi
tava delimitar una propietat o una tanca de pastura, acudía 
al material que tenia més prop, les pedres, i bastia el que a 
molts de lIoes deim parets i a altres indrets de les illes di
uen marges. 

Que passa quan plou a un rost on hi ha parets? Res o 
molt poc, I'aigua forma seregalls, corren, traben la paret, hi 
troben forats, passa, i com a molt hi ha petites retencions i, 
a tot estirar, un enderrossalI localitzat que és relativament 
bo de reparar.Pero han vengut aItres temps, s'han juntat 
l'economia i el mal gust; si la pedra val poc, la ma d'obra és 
cara; la feina de compondre pedres requereix una cultura 
que en molts 1I0es s'ha perdut i és molt més senzill, molt 
més economic, fer tancats amb mitjanatles de mares, que 
reten molt més que l'antiga i artesana feina de la pedra. EIs 
més previsors deixen en aquestes mitjanades ulIs per a l'ai
gua, pero no ho fa tothom i molt sovint els ulls són insufi
cients, en el qual caS, quan plou, la paret es transforma' en 
una presa improvisada que es carrega d'aigua, i com que és 
feta per aturar bestiar de dues o de quatre carnes, acaba per 
caure i el que abans eren seregaIls de poca potencia es con
verteixen en torrentades violentes que poden tenir - i te
nen, de fet - efectes erosíus molt greus que arramblen terra, 
coHites i tot el que troben. 

Segurament ens podem trobar amb el cas - jo ho ignor, 
pero no em negaran que hipoteticament és ben possible i 
fins i tot probable - que avui la mateixa Comunitat Autó
noma subvencioni l'irresponsable que havia preparat 
aquests paranys erosius per tal que els restauri perque tor
nin a produir aquests efectes quan tomi a ploure fort. En
tre aquests dos casos evidentment n'hi ha molts més. Jo 
crec que tots hem conegut casos de pagesos afectats per les 
torrentades, que expliquen que on tenen l'hort o fins i tot 
la granja en temps de l'avior hi passava un torrent, pero '. 
com que no el veien córrer feia tants d'anys, ho havien ta
pat, ho havien omplert i fins i tat hi havien constru'it da
munt. 

El torrent de Son Negre, que molts de nosaltres igno
ravem on era fins fa molt poc temps, amb les plogudes de 
l'any passat va arribar a dur més de 1000 me tres cúbics d'ai
gua per segon, una xifra que moltes vegades no assoleix el 
riu Ebre. Aquest torrent va revenir a causa d'unes plogudes 
a la zona de Felanitx, Santanyí i Campos, que van arribar 
entre 75 i 125 mil.lfmetres en 24 hores. L'any 57, a Santa
nyí, hi ha documentades precipitacions de 400 mil.límetres 

de pluja. Moltes vegades no som prou prudents per obviar 
els perills de les potencialitats deis torrents. 

Podem evitar aquests succe'its amb una llei? Natural
ment no els podem evitar. Jo no sé si una llei d'article únic 
que digués que queden prohibides en I'ambit de les Illes 
Balears precipitacions superiors a 100 mil.Hmetres en 24 
hores seria constitucional, el que estic segur és que seria 
perfectament inútil, pero ja que no podem evitar la causa, 
si hem de seguir amb el "piove parco governo" anem a veu
re si podero evitar alguna altra cosa, i creim que amb feina i 
cura tal vegada podem evitar alguns deis efectes més greus 
d'aquests succelts. Podero evitar que es cobreixin torrents, 
podem evitar que s'hi basteixin parkings o altres instal.la
cions, podem evitar que les sortides a la mar de les conques 
siguin utilitzades per reblir i edificar o fer-hi carrers, po
dem evitar que l'urbanisme sigui tan ansiós com ha estat 
fins ara, podem evitar que s'ubiquin abocadors de fems dins 
els torrents, com en el cas de Formentera, i que a altres 
1I0es s'utilitzin sistematícament com a abocador incontrolat 
i tradicional deis qui viuen prop. 

Si evitam tot aixo, estalviarem crMits extraordinaris, 
estalviarem mals, estalviarem erosions i, fins i lot, tal vega
da estalviaríem vides humanes. És possible que algú digui 
que ja hi ha lleis , i hem de respondre que aquestes Ileis són 
insuficients, a part que no s'usin, a part que la legislació no 
preveu delimítacions de torrents. De fel, no hi ha ni delimi
tacions de compelencies, pero el que és cert que el parking 
dins la Riera era una possibilitat legal, que no era iUegal, i 
que moltes de les actuacions que he evocat són perfecta
Plent possibles amb la legislació vigent, i que, per tant, val 
la pena refon;:ar-Ia. 

Nosaltres no hem fet aquesta proposició de llei, encara 
que la considerem necessaria, convenient i factible, peró 
consideram que té un component tecnic molt gran i que els 
equips de les Conselleries que han recorregut les arees 
inundades coneixen una casu(stica molt extensa i podrien 
fer aportacions valuosíssimes a aquest projecte. El Govern, 
com a responsable de l'administració pública de la Comu
nitat Autonoma, té unes possibilitats i un mitjans infinata
ment superiors als nos tres i per aixo la nostra proposta és 
que el Govem elabori aquest Projecte de L1ei. Li fixam un 
termini generós, perque no es sentí coaccionat; simplement 
demanam que el presenti abans del final de la present Le
gislatura. Sabem que és dificil que s'aprovi dins aquest ter
mini, peró si la feina és positiva és ben segur que es podra 
reprendre a la tercera Legislatura. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau
la el Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

El Sr Mayal ha dit que presentava una proposició no 
de llei per tal que el Govern dugui al Parlament una llei 
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com a una actuació de canleter preventiu. Jo cree que a ho
res d'ara ja és difícil dir que una atuació d'aquest tipus pu
gui tenir carAeter preventiu, perque si vol anar a l'arrel del 
problemes en la mesura que pertoca, probablement moltes 
d'actuacions ja no haurien de tenir aquest caracter. 

Jo vull felicitar el Sr Mayol per la documentada justifi
cació histOrica del seu projecte, i també per raons de logica, 
tot i apeLlant a una necessitat que compartim: la necessitat 
d'oferir des d'aquest Parlament una visió amplia, tenint en 
compte la inexorabilitat a Uarg termini deis fenomens re
gits per escasses probabilitats. Tal vega da l'article únic que 
voste proposava - més que inconstitucional, com voste ha 
dit, inútil- podria terur una altra redacció: Simplement que 
el sol inundable no sigui sol urbanitzable, i amb aixo ja 
hauríem donat una gran passa endavant. Evidentment, aixo 
no basta; són absolutament imprescindibles les actuacions 
en torrents, en manteniment de neteja, per evitar aboca
ments, etc. En qualsevol cas, nosaltres pensam que aquesta 
proposició té una carrega molt positiva, molt constructiva, i 
li donarem suporto Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Si, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La seva intervenció ha estat magnífica, Sr Mayol; mag
nífica l'exposició pluviometrica, historica i explicativa deIs 
perills que en aquests moments encara corre la Comunitat 
Autonoma, en uns indrets o en uns altres, en funció que 
plogui més o manco en un .moment determinat, i també 
magnífica - encara que l'hem trobada massa suau - la crítica 
que ha fet a l'actuació del Govern des de les pluges de se
tembre. Suposam que la suavitat del Sr Mayol naixia de 
l'intent de moure la bona voluntat del Govern a dur enda
vant la seva proposició. 

Nosaltres estam absolutament d'acord que no és tracta 
només - com pareix que diu la Proposició de Llei, tal vega
da és un defecte de redacció o d'explicació - de minimitzar 
els efectes de les pluges, del que ha passat, sinó que que 
voste anava un poc més enllA, que és crear tot un pla d'ac
tuació i donar-li suport legal per evitar que les situacions 
urbanístiques produldes bAsicament durant aquests darrers 
anys, els darrers molts d'anys, que - a part del ploure, logi
cament - han estat la causa primera de tots els problemes 
que han prodult les pluges, s'evitin i desapareixin. Si ho ha
guessin redactat així, crec que hagués estat més segur que 
tota la Cambra hagués estat d'acord amb la seva proposta, 
perque així com ho diuen resulta que en aquests moments 
ja hi ha un Projecte de LIei del Govern, presentat tres dies 
després d'una proposició de Ilei del Grup SOCIALISTA -
tres dies després, perque al Govern no li va quedar més re
mei que fer qualque cosa i va voler fer una cosa nova, en 
lloc de prorrogar senzilIament el que havia feto 

Per cert que el Govern es va oposar a la proposició del 

Grup SOCIALISTA senzillament perque suposava una 
despesa més grossa, cosa que no era veritat, i quan era el 
Projecte de Llei del Govem que suposava més despesa, co
ses d'aprofitar el Reglament de la Cambra per actuar pel 
seu compte, no hi havia més remei: el Govern ho pot fet, 
ho pot explicar i pot donar excuses, pero que hem de fer? 
Pareixia que aquesta proposició de llei anava en aquesta lí
nia, pero amb la seva explicació hem vist que no era així i 
que el que vos te pretén és que aquests senyors, que en 
aquest respecte no han fet res durant set anys, ara facin una 
proposició de llei avalada amb un estudi, sobre l'actuació 
que s'hagi de fer per minimitzar els futurs mals que es pu
guin produir en situacions de torrents desbordats. 

Nosaltres, que pensavem abstenir-nos després d'haver 
llegir la Proposició no de LIei, ara li deim que el seu dis
curs ens ha conven<;:ut, que la seva explicació ens ha con
ven<;:ut i que voldrfem que, si s'aprova, fos segons l'esperit 
del que ha dit i no segons el text de la proposició, que en 
definitiva és un poc inconcreta i fluixa. Voldríem que es fes 
i que es fes avíat, perque avui plou, no sabem quant, pero 
plou. Enguany s'ha repetit a una zona de Mallorca el que 
l'any passat va passar a la de Llevant; no hi hagut desgnl
cies perqué la zona d'Alcúdia és plana i els torrents no 
s'han desbordat, i el Govern, que es va aprovar aquí 10.000 
milions de pessetes per a l'actuació, va demostrar, primer 
que no els havia gastat i segon, que ni sabia com els havia 
de gastar, almanco per actuar en aquest sentit. 

Per tant, Sr Mayol, ens ha conven~ut quan ha explicat 
el que volia dir la proposició no de llei i, al mateix temps, 
ha fet que aquesta CambIa ves que temes tan importants 
com el de· tapar la Riera, tema estrella de fa un any i mig, 
també promogut per aquests senyors a un altre !loc; temes 
com el de deixar construir hotels dins el ja<;: d'un torrent, 
com va passar a Felanitx, etc., són situacions que el Govern 
conservador d'aquesta Comunitat AutOnoma no acaba 
d'entendre que no puguin ser bones, que aixo pot ser mag
nífic i que si un dia que plogui molt els cotxes de Palma van 
a nedar enmig de la badia, el problema sera deis cotxes i no 
del Grup POPULAR, si es fan aquestes actuacions que jo 
crec que hem d'estar molt contents que ja ningú no es passi 
pel cap dur-les endavant, després d'haver estat campanya 
durant molt de temps. 

Per tant, en el sentit que voste ha explicat, li donarem 
suporto Esperem que el Govern, ja que no ha fet el que per
tocaya durant tot aquest temps, almanco es posi en marxa 
aviat per dur endavant aquest estudi i aquest Projecte de 
Llei, a fi d'evitar que el setembre de l'ai1y que ve els qui si
guem aquf no ens tornem a trobar amb els maleixos proble
mes que ara ha tengut aquesta Comunitat. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Amb aquesta proposició 
no de llei m'ha passat un poc com al Sr Alfonso: quan l'he 
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llegida no sabia com agafar-Ia, pero quan he sentit les ex
plicacions del Sr Mayol, la seva magnifica exposició i la se
va magnifica justificació, m'ha paregut una proposició no 
de llei absolutament carregada de bona voluntat i destinada 
a intentar evitar per tots els mitjans possibles aquests pro
blemes que tenim o les conseqüencies d'aquestes pluges 
torrencials, inventant el que sigui, tent una proposició de 
llei tan efectiva com sigui possible, peró sense saber molt 
bé eom, en mate ix ha dit que era absolutament complexa 
des del punt de vista tecnie, etc. 

Repetese que jo entene que és una proposieió no de 
llei carregada de bona voluntat, constructiva, positiva, un 
poe emmarcada en el que deiem ahir de les postures nor
mals del seu Grup, tendents a una perfecció un poe utópica 
i un poc irreal, perque la veritat és que jo ho trob de molt 
difícil previsi6 i plasmació dins una llei i, cIar, hem d'anar 
alerta a comanar al Govern feines que llavofs siguin de 
molt difícil compliment i després acusar-lo de no haver 
complit els encarrecs parlamentaris. Jo no criticare el Go
yerno El Sr Alfonso té l'habilitat de convertir qualsevol pro
posisió constructiva deIs altres Grups en una critica neg,Hi
va del Govern, ja sabem que té aquesta gran habilitat parla
mentaria; jo no la tenc, jo quasi tot ha veig positiu; fins i 
tot les actuacions del Govern, naturalment. 

Com ha dit el Sr Mayol, és ver que el temps pareix que 
va canviant, és ver que el difícil equilibri que hi ha en el 
món a causa de l'escalfament d'aquests parell de graus de 
l'atmosfera ens dura unes conseqüencies diffcils de preveu
re; n'hi ha que diuen que la temperatura tampoc no ha pu
jat tant, que duim el mateix abric, peró no és aixó: Quan 
mira m el eonjunt del món hi ha oÍis, depressions, evapora
eions, etc., etc., i aixó fa que tot ens pugui dur a unes con
clusions difícilment previsibles. Aixf com sabíem que hi ha
via unes estadístiques de segles, unes estadístiques metere
ológiques que deien que normalment els fenómens es repe
tien amb una freqüencia de cada trenta anys, és ver que els 
esprais, l'ozó, el forat, etc., fan que aquests mateixos fenó
mens es produeixin quan no ha tenim previsto 

Ara bé: fins i tot posant tata la bona voJuntat que pu
guem perque no hi hagi efectes negatius quan hi ha pluges 
torreneials, la veritat és que és molt difícil, perque si feim 
volar un poc la imaginació hauríem d'arribar a regular les 
goteres deIs edificis i eLs albellons deis terrenys de conró, i 
aixó tenc por que ja no fas un poc massa de regulaci6. La 
veritat és que el tema es dificil. ]0 no conee la legislació 
comparada, pero des del punt de vista legislatiu i normatiu 
tampoc no estam desemparats: Hi ha una serie de normes, 
el que passa és que - ell també ho ha dit - van á cavall de 
competencies i d'allo que ningú hi té esment perque pareix 
que no és de ningú, pero hi ha unes normatives de netejes 
de torrents i deIs seus llits, repetesc, fins i tot de construc
cions, etc., etc., que si es complien els efectes sempre serien 
menors. Ara bé, d'aixo a manar al Govern que faci una pro
posieió de lIei en un parell de mesas, una llei de d'una gran 
complexitat tecnica, jurídica, etc., tot i que no conee la le
gislació comparada ho veig quasi impossible i, en aquest 
sentit, no pue donar suport a la seva proposició de !lei. 

Si ens dedicassim afer Ileis anticonstitueionals, com ha 

dit ell, que prohibissín la pluja de més de 100 mil.límetres, 
aixo seria més senzillet i no hí ha dubte que tendría efecte 
normatiu, pero jo no sé sí tendria efectes praetics. En tot 
cas, jo proposaria que diguessin que l'aígua anas allloc més 
a11 en lloc d'anar al més baix, segons convengués. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Graeies, Sr President. Es veu que és més faeil conven
cer les minoríes que les majories, Sr Alfonso, perque a pe
sar de la bona voluntat que ens valen reconeixer, el que ha 
quedat cIar és que no hem aconseguit canviar els vots, aixo 
és un costum molr. vell en el Parlament. ]0 vull agrair el re
colzament del Grup del CDS, i també del Grup SOCIA
LISTA; lamentar que no hagin fet esmenes que millorassín 
la redaeci6 i haguéssim acceptat amb molt de gust, pero ai-
xí estam. També estic content de veure que encara som uto
pies, la utopia sempre ha estat patrimoni de l'esquerra i el 
Sr Capó ho confirma amb termes praeties. No passi pena 
del control que vulguem exercir sobre el Govern per no 
complir aquesta proposició no de !leí, perque Ji donavem 
temps fins al final de la Legislatura. Per tant, dificilment 
se'ls pot retreure que no compleixen; el que ens interessava 
era que ho fessin i veig que ho troben difícil i per aixo no _ 
ho fan, es veu que la cosa no entra en el govern de míniffis 
que propugna el seu Grup i que ens quedarem sense pro
posició no de !lei, a no ser que la guanyem. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votaci6 la Pro
posició no de Llei objecte del mateix. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda rebutjada la proposició no 
de !lei que acabam de sotmetre a votació. 

I1-1) DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 2630/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARl SOCIALIS
TA, RELATIVA A POLICIA SANITARIA MORTUÓ 
RIA DE LES ILLES BALEARS. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, la presa en 
consideració de la Proposieió de Llei registrada amb el 
núm. 2630, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, relativa a Policia Sanitaria Mortuoria de les IIles Bale-
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ars. En relacíó amb aquesta proposició de llei s'ha fet arri
bar a aquesta Presidencia l'esmena d'un error notarial a 
l'artide 62.1.3, que diu el que ara procedira a llegir el Sr 
Secretari i ha de dir el que llegira després. 

EL SR SECRET ARI PRIMER: 

"1.3.- El terreny elegit per a l'empla~ment de nous ce
menteris sera de naturalesa permeable, d'acord amb les dis
posicions de l'artide 4 del Decret 42/1981, de 16 de febrer, 
sobre construcció de cementeris". 

Nova redacció: "1.3.- El terreny elegit per a l'empla~
ment de nous cementeris sera de naturalesa permeable, d'a
cord amb les disposicíons deis planejaments municipals i 
els reglaments municipals de cementeris i policia sanitaria 
mortuoria sobre construcció de cementeris". 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a debatre la presa en consideració d'a
questa proposició de liei. Per a la seva defensa i per part 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Di
putat Sr Llorenc;; Rus. 

EL SR RUS IJAUME: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La veritat és que és una llei de la qual, per desgracia, al 
final tots n'hem de ser usuaris. Em permetran fer una refe
rencia a una serie de dades passades que demostren que ja 
fa molt de temps que es legisla molt sobre el que actual
ment - a partir d'un Reglament de l'any 74 - es denomina 
Llei de Policía Sanitaria Mortuoria, documenta ció cercada 

. des del 1835, 1913, 1924, 1938, 1945, 1951, 1958, etc., fins 
arribar a l'any 74, quan neix el Reglament de Policía Sani
taria Mortuoria actualment en vigor. 

Era evident que per referencia havíem d'acollir aquest 
Reglament, més el Decret de Catalunya, que era el que co
neixíem com a darrer aprovat, per intentar traslladar-lo a 
aquesta Comunitat per entendre que el nostre Estatut ens 
donava competencies per legislar sobre el tema. Queda dar 
que el Reglament del 74 ha quedat totalment desfasat, a 
pesar que eIs municipis fan tots els esforc;;os possibles per
que la seva aplicació s'adapti a les circumstancies i als 
temps que vivim. Han transcorregut 16 anys des del 74, han 
succeit molts de fets en el nostre país, hi ha hagut molts de 
canvis polítics i administratius que han fet que qualsevol ti
pus de legislació d'epoques passades s'hagi hagut d'adequar 
als temps actuals. 

Fa mesOS que el nostre Grup ha anat estudiant tota la 
documentació 
aquesta \lei que proposam té dos grans temes naturals : per 
un costat, el sanitari, i per l'altre, l'urbanístic, no des des 
del punt de vista que sempre entenem l'urbanisme, sinó pel 
que fa referencia al tema d'ubicació, amptiació, millores, 
novetats i canvis en els cementeris. No fa gaire, jo ti deia a 
un company que potser hagués convengut que, per una 
part, hi hagués hagut un expert en urbanisme i després un 

expert en sanitat, a pesar que el conjunt d'aquest dos grans 
temes exigeixen una política social que nosaltres volen que 
sigui la que s'aplíqui, la que es prengui en consideració, i 
que després la llei es deba ti com correspongui. 

Aquests dos apartats fan que, efectivament, en conver
ses que hem tengut fins i tot amb el mateix Conseller i amb 
persones d'altres Grups, s'entengui que pareix que determi
nades competencies volen ser furtades o minvades, i la in
tenció no és aquesta. En principi, entenem que sempre que 
la Conselleria pugui millorar, adequar, actualitzar una nor
mativa que, repetesc, nosaltres consideram desfasada, ho ha 
de fer, perqu~ les circumstancies d'avui ho requereixen. 
Tenguin en compte que la llei, a més de regular basicament 
tota una sMie de practiques sanitaries, condicions tecnico
sanitaries de les empreses funeraries, normes sanitaries 
deIs cementeris, etc., també fa referencia a tots aquests te
mes de donació i trasplantació d'organs, tan importants 
avui en dia. 

Si m'ho permeten m'estalviare determinada semantica 
que algunes persones ja m'han dit que els queia molt grui
xada, pero jo cree que és important tenir-ho en compte, 
perque no oblidem que avui en día - pel que fa refer~nci a 
als temes de donació i trasplantancions - cree recordar que 
hi ha prop de 5.000 persones pendents d'una trasplantació 
de rony6, unes 1000 persones pendents d'una trasplantació 
de cor, i d'altres casos de possibles trasplantacions. Per 
tant, rep.etesc, la !lei no és només una actualització, sinó 
que s'adequa a tota una serie d'actuacions que avui en dia 
ten en molta importancia. 

No importa esmentar els temes d'embalsamaments, ar
ranjament i practiques de tanatoprAxia, estetica de cada
vers, conservació, crematoris - jo crec que un deIs sistemes 
més higienics que s'han inventat -, exhumació i transporto 
No oblidem, com diu l'Exposicí6 de Motius, que vivin en 
unes illes amb mils i mils de visitants i que per desgracia 
cada any s'han de traslladar cadavers a altres paisos, i que 
aixo s'ha de fer en unes condicions que estableix una nor
mativa fins i tot internacional. 

Si hem dit que aquesta lIei té dos grans apartats - urba
nisme i cementeris, per una banda, i sanitat - pensam que 
aixó s'hauria de tenir en compte perque l'aplicació d'aques
ta a les necessitats actuals de la nostra Comunitat és impor
tantíssima. Quan s'establí el Gran i General Consell, cree 
recordar per un Reíal Decret del 1780, aquesta va ser una 
de les pr:ímeres competencies transferides. Per que? Crec 
recordar que el Decret diu "per la importancia de les mate
ries", i si fa 10 anys ja hi donaven importancia, creim que 
aquesta ha anat creixent. 

Per tant, la nostra intencionalitat de presentar aquest 
projecte de Llei és que, atesa la importancia que té, ates 
que creim que tots els municipis de les mes Balears han de 
tenir una capacitat de decisió, que han de tenir una serie de 
compet~ncies sobre aquest tema perque són els que viuen 
el problema día a dia. Aquests municipis són els que tenen 
la problematica permanent; no haurien de tornar a passar 
casos com els de fa aproximadament un any i mig: t'unenl
ríes disputant-se cadavers a centres sanitaris, problemes de 
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trasllats, problemes d'exhumacions, etc. Com que tot aixo 
ve regulat, nosaltres pensam que si es tengués en compte 
s'estalviarien moltes friccions i molts de conflictes de com
petencies que hi ha hagut fins ara. Creim que la llei diu 
molt dar fins on arriba la competencia municipal i on en té 
la Conselleria de Sanitat, i que també queda ben cIar que 
fins i tot els permissos deIs cementeris no es podrien cloure 
sense els vist-i-plau de la Conselleria. 

Per tant, després de diferents converses amb represen
tants de la Conselleria i havent deixat que la intenció l'a
costament d'aquestes competencies als mateixos Ajunta
ments, ens agradaria que el Grup que en aquest moment 
dóna supon al Govern, amb I'ajuda del Diputat d'un altre 
Grup, prenguessin en consideració la Ilei. Si hi ha qualque 
punL que no els agrada, eslam disposals a parlar-ne; el que 
no poden cUr és que nO sigui una lIe i lOlalmenl necessAria , 
atesos determinats conflictes que es produeixen actualment. 

Es ver que s'ha adaptat una legislació actualment en 
vigor a Catalunya, es ver que ens hem acollit a un Regla
ment de l'any 74 que nosaltres consideram desfasat. Es difi
cil fer innovacions en aquest tema, i per aixo hem intentat 
adaptar-ho i modernitzar-ho, llevant tot a110 que ja no era 
actual i actualitzant lots aquells temes que originen fric
cions entre institucions que realment volen col.laborar i 
per aixo necessiten que aquestes coses siguin regulades i 
que tothom compleixi les normes. Moltes gracies, Sr Presi
dent. 

(El Sr President s 'absenta de la sala i la Sra Vice-presi
denta Primera preside ix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Grupos parlamentarios que quieren intervenir? Por 
parte del Grupo Parlamentario CDS, tiene la palabra el Di
putado Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sra Presidenta. Intentaré resumir i fixar la po
sició del CDS en relació amb aquesta Proposició de LIei 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, perque entenc que 
fa poes dies, en aquesta mateixa Cambra, amb motiu d'unes 
preguntes que vaig adreqar jo mateix al Sr Conseller de Sa
nitat, que precisament feien una referencia molt directa a 
temes de p licia anilaria mortuoria, algunes qüestions que 
avui plauleja aquesta proposició de llei va.ren quedar, al
manco per pan no lra, suficientment debatudes. 

Pel que fa al text que avui presenta el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, d'entrada dir al Portaveu Sr Rus que 
evidentment nosaltres donarem suport a la presa en consi
deració d'aquest Projecte de LIei, pero també que així com 
a vegades hem adoptat postures que nosaltres deim d'abs
ten ció reflexiva, igualment voldríem que aquest suport fos 
molt reflexiu. A pesar de ser unes preguntes que jo adreqa
va al Conseller de Sanitat, el debat que es va produir amb 
motiu de la benevolencia del President del Parlament, que 
em va permetre d'agrupar-les, va girar fonamentalment en
torn de la qüestió competencia!. No va quedar ciar; el Sr 

Conseller va argumentar que la regulacíó no era competen
cia del municipi, sinó del Estat, perque venia determinada 
per la Llei General de Sanitat, que, a més, era una norma 
bAsica, i que en tat cas corresponia a la Comunitat Autono
ma la funció superior inspectora i sancionadora en qüesúó 
de policía sanitaria mortuoria. Per no allargar més la qües
tió no varem entrar a debatre més profundament la situa
ció, sinó que li varem cercar els caires més políties, cosa 
que avui no farem. 

Jo li vull fer algunes consideracions sobre el text que 
han presental, i, en cas de prosperar la presa en considera
ció, ja li anuncil que no aLLres inlentarem esmenar l'articu
lal. Em vull referir concrelamenl, per exemple, a l'artide 
27, que jo cree massa taxatiu, que és un anicle rnassa rígid i 
massa taneat, que tal vegada Ilaurien d'haver previsl algu
nes excepcions per a casos excepcionals, i lambé d'un altre 
articlc que a nostl.ltres ens sembla d'un rigor excessiu, Sr 
Rus , l'article 60. És evident que lal vegada sigui realment 
una plasmació d'una posició filosofica i poHtica del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, jo ho admet, pero cas de pros
perar aquesta presa en consideració i que al final el text 
sortís aprovat per aquest Parlament, jo crec que hauríem 
(j'intcntar que aquesta llei servf per a q ualque cosa, no no
m6s per dcixar plantejaLS un. principis filo Mes i pOlilies, 
un ideari, sinó p r a qualque co a més. Quan jo he sentil 
que el Secrelad d'Estal, Sr Borell, anun iava que [jns i lot 
es podria plamejar la gestió privada de )'Adminislració Pe
nitenciaria ¿p~r qu~ no la dels cemem ris privalS? Reduir a 
aquest exlrem el que prelén.aques l articLe 60, evidentment 
jo Ii anunci'i que, si pro pera, nosaltres lambého esmena
remo 

També trobam a faltar, per exemple, un regim sancio
nador. Jo crec que seria adequat que ana s incardinat dins la 
mateixa lIei. Arnés, vos te tampoc no preveu el desenvolu
pament d'un reglament al text articulat, perque precisa
ment han fet una llei molt meticulosa, molt detallada. Ales
hores, si és aixi, per que no hi introdueixen també un regim 
sancionador, per exemple? En fi, Sr Rus, jo cree que la vo
luntat que ha mogul a VOSle ¡ el seu Grup a plantejar 
aquesta llei pOl ser siguj una idea positiva, perque segura
mamenl aclariria i deixaria de banda d'una vegada per lOles 
els problemes competencials que s'han anat produint en 
aquesta Comunitat Autonoma amb motiu d'ampliacions, 
reformes o noves plantes de cementeris. Només per aquest 
motiu, nosaltres Ji anunciam en aquest moment el nostre 
vot favorable, pero de totes maneres, en cas de prosperar la 
presa en consideració, crec que el seu Grup s'hauria d'obrir 
a altres iniciatives que, al meu modest parer, millorarien 
substancialment ellext de la llei. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES, tiene la palabra el Portavoz Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Gracies, Sra President. La nostra sorpresa va ser bas
tant grossa, la nostra capacitat creativa no arribava a tant, 
ni de prop fer-hi, i per tant hem de felicitar la iniciativa del 
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Grup SOCIALISTA i del seu Portaveu - en aquest cas, el 
Sr Rus - perque ens trobam davant un Projecte de Llei que, 
en principi, si fóssim molt simplistes i volguéssim fer poca 
feina potitica podríero dir que la Llei Sanitaria General de 
l'Estat ja parla mínimament d'aquest tema i, per altra ban
da, que ja ana m fent i que si hi ha Ajuntaments que s'extra
limiten o fan coses fora de norma, ja els saneionarem o els 
ho prohibirem, de manera que les coses ja funcionen i van 
bé així eom van. 

Aixo és el que nosaltres varem entendre del debat de 
fa uns dies sobre les preguntes del Sr Trias a la ConselIeria 
de Sanitat; és una sfntesi poe ortodoxa, pero em pareix que 
encertada í, certament, davant una proposíció de Ileí que 
teníem presentada al Parlament í uns conflictes importants 
a Ajuntaments tan grans com el de Manacor, el de Palma o 
el de Marratxí, que han plantejat problematiques molt es
pecífiques i difereneiades sobre el tema, ha fet que la lIetra 
petita de la Proposició de Llei del Grup Parlamentari SO
CIALIST A ens paregués digna de ser estudiada i que la 
prenguéssim molt seriosament. 

En aquest sentit ens pareix que es tractara de reflexio
nar, com ha dit el representant del CDS, pero també d'es
menar i, sObre1Ot, d'esmenar aspectes complementaris, és a 
dir, no és que creguem que a la llei li fallin moltes coses, si
nó que s'hauran de fer algunes rectificacions al seus arti
eles, unes de plantejaments i cementeris privats o públics -
evidentment nosaltres ereim que públics, pero hi pOl haver 
I'altra alternativa, ja hi és a la realitat de Mallorca, de Mar
ratx[ en concret - i unes altres de matisos, per bé que la ve
ritat és que l'artieulat és bastant completo Ara bé: per una 
banda falta matisar moltíssim els nivelIs de les administra
eions públiques - Govern de la Comunitat, Ajuntaments: 
creim que aquest sera un deis temes que exigiria una serie 
d'esmenes i, sobretot, una visió defugint els problemes ac
tuals de si Manacor-Conselleria, de si Palma-Conselleria, o 
sobre tot aquest gran aparell publicitari que s'ha organitzat 
a Marratxí. 

També sera convenient que revisem una mica el tema 
d'ordenació territorial, que també ha al.ludit el Sr Rus, ates 
que hi ha figures de planejament diferenciades, que també 
s'han de tenir bastant en compte; que tenguem molt pre
sents els cementeris molt petits, alguns de titularitat de 
l'església, d'altres de titularitat privada que no se sap massa 
bé de qui s6n, i uns altres municipals, és a dir, que aquí ten
drem un tema dificil, atesa la realitat d'aquestes illes i, a 
més, teniot en compte que el Govern no ha intervengut i a 
mi m'agradaria que ho fes: Per exemple, hi ha hagut pro
grames de la Conselleria Adjunta a Presidencia o de la 
Conselleria del Sr L1ompart, durant l'anterior Legislatura, 
que han subvencionat molts de projectes d'arranjaments de 
cementeris d'aquestes illes, nfnxols i moltes més coses. Per 
tant, si el Govern ha actuat en aquesta Hnia, seria bo saber 
quin és el seu criteri actual, al marge deIs conflictes que el 
Conseller de Sanitat té amb els ajuntaments de Manacor o 
de Palma i el confliete que jo afegesc, de Marratxí. 

Per tant, jo cree que ens trobam davant una bona siste
matització de les condicions tecnico-sanit<lries.El tema de 
la ineineraci6 es planteja bé, pero clar, paral.lelament aixo 

també ha de dur unes orientacions sobre el tema i una cer
ta programació, regim sancionador i la previsi6 de posar en 
marxa aquesta !lei més enlla deIs principis que ja estan bas
tant ben establerts. Nosaltres creim que a les Balears avui 
hi ha negocis inereIbles, com el de trasllat de cadavers. A 
mi m'han comentat que les transaccions economiques i les 
irregularitats eren manifestes; és un tema que existeix i ob
viament existeix una problematica grossa, que és la deman
da constant de nínxols, la demanda constant de tombes a 
totes les ciutats i pobles importants d'aquestes illes, fins al 
punt que hi ha una pressió especulativa impressionant tant 
als cementeris privats com als públics, com tots sabem. 

Per tant, jo crec que hem de pensar que, al marge de 
possibles aspeetes a millorar - per exemple, l'article 28 l'ha 
de redactar d'una altra manera, Sr Rus, quan diu "difunts 
indigents"; els difunts tots són indigents, perque no n'hi ha 
cap que se'n dugui res tret del vestit o el que li posen da
munt, ningú no se'n du la bossa, ben alerta hi van els qui 
l'enrevolten - lIevat d'aquestes qüestions purament de re
dacció, repetesc, és indubtable que ens trobam davant una 
bona iniciativa, i jo crec que en unes illes profundament 
mediterranies, on la cultura i 10ts els aspectes economics 
que enrevolten la mort són de gran transcendencia, ben ar
ribada sigui. No som en una soeietat on les incineradores ni 
els grans cementeris públics o privats ho resolguin, sinó 
que ens trobam davant un problema que senten molts de 
milers de ciutadans. Per tant, donam supon a la proposició 
de llei, esperant que la millorarem entre tots. Veient que el 
Govern no ha demanat la paraula ni sembla [er comptes ex
plicar les coses, cree que donaríem un bon exemple consen
suant aquesta lIei i millorant-Ia una mica. Gr<lcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario POPULAR, tiene 
la palabra el Diputado Sr Andreu Mesquina. 

EL SR MESQUIDA r GALMÉS: 

Sra Presidenta. Sres i Srs Diputats. 

Jo crec que avui ens trobam davant una proposició de 
llei un poc oportunista, perque si analitzam la problemati
ca que presenta la legislació vigent sobre po licia mortuoria 
i cementeris, podem apreciar que aquesta proposici6 de llei 
no resol res, llevat de poques coses, com per exemple les 
distancies dels cementeris a les zones poblades, pel qual 
motiu resulta evident qlle el que es pretén amb aquesta 
proposici6 de !leí és que qualque Ajuntament - precisa
ment governat peI grup polític proposant - pugui resoldre a 
la seva conveniencia sobretot els problemes urbanfstics -
més que els sanitaris - que planteja la seva política sobre 
cementeris municipals, ja que, malgrat haver governat més 
de deu anys, no ha desenvolupat una política previsora de 
dotació d'unitats d'enterraments i de nous cementeris per 
afrontar les necessitats que demana la població sense fer 
les previsions adients a la vista de la legalitat urbanística 
que la Llei de Policia Sanitaria Mortuoria vigent exigeix 
com a responsabilitat mfnima als Ajuntaments. 

En definitiva, no hi ha cap raó de pes per tramitar i 
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elaborar una llei com la pro posada, que sembla tenir com a 
principal objectiu atribuir determinades competencies als 
Ajuntaments en detriment d'altres Administracions Públi
queso Si bé és ver que sempre és bona i convenient una mo
dernitzaci6 de qualsevol normativa, en la legislaci6 aplica
ble en aquests moments a la Policia Sanitaria Mortuoria, 
en alguns aspectes no sembla procedent que la regulaci6 
d'aquesta materia es faci mitjan~nt una llei, ja que del 
marc promulgat per la Llei de Sanitat 13/86, de 25 d'abril, 
Butlletf Oficial de l'Estat de dia 29 d'abril, la regulació es
pecífica de la materia objecte de la Proposici6 de la Llei 
competeix únicament i exclusivament al Govern Balear, 
que si ho creu oportú pot dictar un Decret que actualitzi la 
normativa estatal vigent, tal com ho han fet algunes Comu
nitats Autonomes com la Generalitat de Catalunya amb els 
decrets 42/81 i 250/87, deIs quals pareix que aquesta Propo
sició de Llei presentada pel Grup Parlamentari SOClALIS
T A no és més que una copia. Fins i tot s'arriba a remetre a 
disposicions aplicables únicament a la Generalitat de Cata
lunya i s'atorguen competencies o es refereixen a organs i 
autoritats propies d'aquella Comunitat Autonoma, inexis
tents a la nostra Comunitat amb la seva estructura organica. 

A més, s'ha de fer constar que la legislació vigent a Ca
talunya es mentada anteriorment, no introdueix cap novetat 
original ni important respecte del Reglament Estatal de 
Policia Sanitaria Mortuoria, actualment vigent a Balears i 
aprovat pel Decret 2265/74, ja que la desviaci6 a 225 me
tres de la zona sanitaria de seguretat al voltant de la ubica
ció del cementeri és discutible, ates que s'ha d'analitzar la 
distancia adequada per garantir l'objectiu de la previsió sa
nitaria, a part que la possibilitat d'existencia en aquella zo
na d'establiments, d'indústries i d'habitatges unifamiliars -
fins i tot de grups d'habitatges en els casos d'ampliació del 
cementeri - també s'ha d'analitzar des del mateix punt de 
vista i objectiu sanitaris, així com que aquesta Proposició 
de Llei limiti la instal.lació en aquesta zona d'indústries de 
tipus alimentari o similars, amb la possible problematica 
que aquest fet plantejaria. Jo demanaria a veure si algun 
deIs Srs Diputats consentiria a tenir una indústria alimen
taria a aquesta distancia del cementeri. 

Per altra banda, en la redacci6 del Projecte de Llei no 
s'han tengut en compte les competencies que la Llei Gene
ral de Sanitat 14/85 distribueix entre l'Administració de 
I'Estat, les Comunitats Autonomes i les corporacions 10-
cals, imposant a les darreres responsabilitats mínimes en 
relació amb el compliment obligat de les normes i plans sa
nitaris. Pel que fa al control sanitari de cementeris i policia 
sanitaria mortuoria, pretenen justificar la Proposició de 
Llei pels conflictes de competencies que plantegen, pero el 
que és cert és que aquests conflictes només es produeixen 
quan alguns Ajuntaments, de manera més o manco prepa
tent, es volen erigir en sobirans absoluts, definidors exclu
sius de les competencies urbanístiques o sanitaries, vulne
rant i conculcant la legalitat vigent en aquesta materia, cla
rament establerta i que defineix rotundament i de manera 
nítida les competencies, les responsabilitats i els procedi
ments d'actuació de les diferents administracions públiques 
que interven en en aquestes materies . 

Aixf, l'article 42 de la Llei General de Sanitat ordena 

rotundament que els Ajuntaments han d'atendre les seves 
responsabilitats mfnimes en materia de control i policía sa
nitaria mortuoria, amb el compliment obligat de les nor
mes i deIs plans sanitaris, és a dir, que amb les seves actua
cions no poden ni han de conculcar aquelles normes - en 
aquest cas concret el que disposa el Reglament de Policía 
Sanitaria Mortuoria vigent, de dia 20 de juliol del 1974 - si
nó que les han de compllir escrupolosament i, en conse
qüencia, respectar les competencies que de manera clara i 
rotunda aquesta normativa atribueix a altres Administra
cions, especialment a la Comunitat Autonoma. 

La Proposició de L lei presentada també conculca les 
competencies de decisió en diversos aspectes de la policía 
sanitaria mortuoria i les competencies que la Llei General 
de Sanitat atorga en exclusiva a l'Administració de I'Estat, 
com la de Sanitat Exterior i les del Registre Civil o deis 
metges forenses. Per altra banda i sense entrar en una ana
lisi puntual de l'articul at d'aquesta proposició de llei, s'ha 
de significa r la deficient tecnica jurídica de la seva redacció, 
així com la ja esmentada remissió a una normativa legal i 
autoritats púbLiques própies d'una altra Comunitat Auto
noma, concretament La Generalitat de Catalunya, que ens 
du a considerar que, en gran pan, únicamenL s'ha fe! una 
copia de la normativa vigent a l'esmentada Generalita t. 

El text proposat també pateix de moltes imprecisions, 
contradiccions, errades, evident confusionisme i escas rigor 
tecnico-sanitari i tecnico-j urídic, essen t en atguns casos un 
simple reglament, cosa impropia d'una llei, i en altres tan 
ambigu que practicament cau en una total indefinició. Sen
se pretendre fer una relaci6 exhaustiva de totes les deficíen
cíes observades a l'articulat, així mateix n'exposaré algunes: 

S'anomenen organismes, departaments i carrees inexis
tents a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears, si bé és 
ver que ara han presental una rectificació que em pareix 
que es refereix al Decret 43, pero a pesar d'aixo s'esmenten 
altres departaments inexistents a la nostra Comunitat Au
tonoma, com el Servei Balear de Salut, que encara no s'ha 
creat, la Direcció General de Salut Pública, que no existeix 
a la nostra Comunitat, i les delegacions territorials de Sani
tal; s'atribueixen competencies als Ajuntaments que estan 
en contradicció amb l'article 43 de la Llei General de Sani
tat, que és normativa basica;existeix una evident contradic
ci6 entre els artides 62 i 65, ja que mentre el primer limita 
la possible existencia d'habitatges unifamiliars en una zona 
de 225 metres als casos de nova construcci6 de cementeris, 
el segon article, sobre ampliació de cementeris, permet que 
puguin ubicar-se habitatges plurifamiliars a partir deIs 50 
metres del cementeri. A més, passaria de l'ampliació i es 
podria construir un gran cementeri nou vara bloes d'habi
tatges, cosa que contradiu la ra6 d'esser i els objectius de 
qualsevol normativa sobre política sanitaria mortuoria i 
per ventura es preten donar soluci6, per una via encoberta, 
a greus problemes que des de fa alguns anys té algun im
portant Ajuntament per la seva inoperancia en aquesta ma
teria . 

Tampoc no ac1areix les funcions atribuioles als metges 
lanatolegs i forenses ni determina les funcions que corres
ponen a cadascun, i en el cas deIs forenses la regulació de 

., 
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les seves funeions eorrespon al Ministeri de Justicia. Para
doxalment, no contempla l'existencia d'un llibre registre de 
metges tanatolegs, emparada en el Reglament de Polieia 
Sanitaria Mortuoria vigent, sense definir, davant aquesta 
omissió, qui, on i com es registraran els esmentats metges 
tanatolegs. Tampoc no es contempla l'existencia d'un regla
ment de regim interior del cementeris deIs municipis de 
més de 10.000 habitants, previst en el Reglament vigent, 
l'existencia del qual es considera necessaria pel seu bon 
funcionament. 

No s'han tengut en compte les competencies que la 
Llei General de Sanitat atribueix exclusivament a l'Admi
nistració de l'Estat en materia de Sanitat Exterior qua n es 
tracta de trasllats a l'estranger, remetent a acords i a dispo
siciones emanades d'organismes europeus materies que no 
poden ser regulades per les Comunitats Autonomes. Hi ha 
una clara indefinició del procediment d'aprovació deis pro
jectes de construcció, ampliació o reforma, sense distingir 
la primera fase del projecte i la segona fase d'execució de 
les obres, situació que, tal com ho contempla el vigent Re
glament de Policia Sanitaria Mortuor:ia, evita les discordan
cies entre el que s'ha projectat i el que efectivament s'ha re
alitzat. 

Hi ha contradiccions entre els articles 23 i 25, relatives 
al termini maxim concedit per als enterraments, sense cap 
motiu que ho justifiqui. Es parla de serveis sanitaris com
petencia de I'Ajunrament, artícle 43, substraient la compe
tencia per a I'autorització sanitaria de eotxes i funcions fú
nebres a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social quan 
els Ajuntaments no tenen serveis sanitaris ni en poden te
nir a aquests efectes, sinó CJ,.ue hauran d'emprar els de l'Ad
ministració Sanitaria de l'Area de Salut, tal com estableix 
l'article 42 de la Llei General de Sanitat 14/86, així com el 
Reglament vigent de Sanitaris Locals de 27 de setembre del 
1953, que prohibeix que hi hagi altres serveis sanitaris als 
Ajuntaments diferents deis que l'Administració Sanitaria 
posa al seu abast. Confon l'autorització o llicencia munici
pal - article 14 i article 45, tercer paragraf - que les empre
ses funeraries, com qualsevol altre tipus d'empresa, han 
d'obtenir de l'Ajuntament, amb l'autorització sanitaria que 
aquestes empreses funeraries - com qualsevol centre, esta
bliment o servei sanitari - han d'obtenir inexcusablement, 
autoritzaeió que només pot concedir l'autaritat sanitaria 
competent, que és la Conselleria de Sanitat i Seguretat So
cial, tal com preveu i ordena la Llei General de Sanitat als 
seus articles 29, 30, 37, 41 i 42. 

'. Quan l'article 45 parla de trasllats de cadavers a l'exte
rior no precisa si és a I'exterior de cada illa, a la península 
o a l'estranger, en el qual daner cas seria competencia de 
Sanitat Exterior. La materia de l'article 40 només la pot re
gular I'Estat, ja que és propia de Sanitat Exterior, i a110 que 
regula l'article 55 és tecnicament més propi d'una disposi
ció transitoria. S'ha de significar que la caducitat de la lli
cencia de les empreses funeraries ha de ser competencia de 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, sense que es 
puguin confondre ni mesclar, en una normativa sobre poli
da sanitaria mortuoria, les competencies municipals per a 
la concessió de llicencies d'aetivitats amb la tramitació o la 
caducitat d'un servei sanitari com el de les empreses fune-

nlries. 

L'article 66 no preveu la capacitat i les condicions mí
ni mes deIs deposits, ni en quines eircumstancies es poden 
habilitar com a sales d'autopsies. L'article 67, que parla de 
tecniques i d'informes, és moIt ambigu, no determina qui té 
competencies per informar i jutjar sobre aquestes tecniques 
i informes. A més, té un rigor tecnic escas: per exemple, es
tableix que les fosses han ten ir un cert hermetisme. Jo crec 
que no han de tenir un cert hermetisme, jo cree que han de 
tenir un hermetisme complet. Preten que sigui I'Ajunta
ment que aprovi I'emplar;ament urbanístic, en detriment de 
les competencies urbanístiques recentment passades als 
Consells insulars, o sigui que els ho acaba m de passar i ja 
els ha hem de treure. Per altra banda, la Conselleria de Sa
nitat haura d'informar sobre I'emplar;ament (abans, no des
prés), el qual informe, a més, és vinculant. 

Com demos tren aquestes i d'altres deficiencies, el text 
és pie d'errades, carencies, ambigüitats, inexactituds i con
tradiccions que fins i tat freguen la inconstitucionalitat, la 
qual cosa acredita precipitació per aprovar aquest text co
piat deis d'altres Comunitats Autonomes. Com a darrer 
punt, volem significar que la normativa vigent sobre po licia 
sanitaria mortuoria, eom el Deeret esmentat 2265/74, de 20 
de juny, no deu ser tan inadequada ni tan superada ja que, 
fins avui, és evident que només s'han dictat normes per a 
les Comunitats Autonomes de Catalunya, Galícia i Navarra 
en materia de distancies de cementeris a Zünes poblades, 
transports de cadavers, empreses funeraries i competencies 
sobre projectes de construcció, ampliació i reforma, que es 
mantenen en l'ambit de competencies de les autoritats sa
nitaries deIs Governs respeetius, llevat del cas de Navarra. 

Les Comunitats Autonomes de La Rioja, Aragó i Cas
tella-La Manxa només regulen aspectes relatius al traslla! 
de cadavers. En tots els altres aspectes, com per exemple 
els requisits tecnies deIs cementeris, s'aplica integrament 
l'esmentat Decret 2265/74 a la resta de Comunitats Auto
nomes, sense cap problema. En els casos esmentats que 
s'ha regulat qualque aspecte d'aquesta policia sanitaria 
mortuoria, s'ha fet sempre mitjanr;ant decret, no per Ilei. 
Per aixo hem de concloure que s'ha de rebuljar totalment -
i en conseqüencia no procedeix prendre en considcració -
la Proposició no de Llei que ens ocupa sobre policia sanita
ria mortuoria, presentada pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA Moltes gracies, Sr President. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) . 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS 1 JAU ME: 

Dones jo havia entes que li havia agradat, Sr Mesquida. 

Sr Portaveu del CDS: D'acord i totalment obert a tat 
quant suposi millorar-la, evidentment. Jo no cree que hi 
hagi cap partit que estigui en possessió de la verit:H, li ho 
puc garantir; el que passa, pel que veig, és que ha paregut 
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que hi estava, pero ho deixarem fer. Respecte del que ha 
dit de l'artide 27, jo cree que ho matís una mica a l'artide 
30, pero vaja, estie d'acord amb les reflexions que m'ha fet. 
Li ho pue garantir no només des del punt de vista d'ideolo
gia política, jo cree que té quasi quasi un 90% de contengut 
teenic que, per evitar conflictes de competeneies i similars, 
ha estal quasi prioritari en la presentaeió perque no passas 
el que ha passat i no haguéssim de discutir més sobre el te
ma. 

Efectivament, senyor representant del Grup NACIO
NALIST Al D'ESQUERRES, jo es tic d'acord amb la refle
xió que ha fet, fins i tot es pot clarificar el tema territorial. 
Jo pens en els Consells Insulars, també he dit que no min
vavem les competencies a la Conselleria i en el tema d'ur
banisme, per descomptat, tampoc no minvam les compe
tencies que puguin tenir els Consells. Quan em referesc a 
indigents vol dir mancats de recursos, no que no enten
guem que tots els morts ho siguin, i gracies per haver mani
festat el seu vot favorable. 

Quant al representant del Grup POPULAR, jo també 
tenc una cOpia de la Llei de Sanitat, i el Capítol m, "De les 
competencies de les corporacions locals", traduesc directa
ment del castella, diu "Les normes de les Comunitats Auto
nomes en disposar sobre l'organització deis seus respectius 
serveis de salut hauran de tenir en compte les responsabili
tats i competencies de les províncies, municipis i d'altres 
administraeions tenitorials". A continuació fa una serie 
d'apartats respecte de les corporacions locals i parla de 
control sanitari deIs cementeris i la policia sanitaria mor
tuoria. Jo ho llegesc aquí, és la legislació vigent i per ventu
ra vos te parlava d'altres coses, pero cree que la llei li ha a
gradat, de veritat. 

No hi cap intenció d'afavorir cap Ajuntament en con
cret; com ha dit el representant del CDS, es tracta d'evÍtar 
conflictes. Una persona de la Conselleria que jo crec amb 
responsabilitat em deia que és una qüestió de parlar. Jo es
tic d'acord que és una qüestió de parlar, pero si a més de 
parlar aprovam una normativa, les paraules - tant d'un com 
de l'altre - s'hi hauran de subjectar. O és que no interessa 
aprovar-ho? Només ho deman. Natural que s'ha de parlar i 
que el tema s'ha de discutir a fans, pero si a més de parlar 
d'un tema el tenim regulat, tots anirem per unes vies de les 
quals no ens separarem ni els uns ni els altres. 

L'única institució que efectivament no existeix és el 
Servei Balear, pero en aquesta Cambra tamQé n'hem parlat, 
fins i tot s'ha proposat i em pareix que per part de la Con
selleria hi ha intenció de tenir-Io a punt practicament a 
principis d'any; hi ha bona voluntat per part de la Conselle
ria, així ho digueren. La mateixa llei, a l'article 44, diu "els 
serveis mortuoris són d'obligada prestació pels Ajunta
ments en virtut del principi de reserva establert a l'article 
86.3 de la Llei 7/1986, de dia 2 d'abril". Jo no sé si després 
d'aquest principi de reserva de \lei, de l'Exposició de Mo
tius al document del 80 de transferencies al Consell Gene
ral Interinsular de Balears, del que diu la Llei General de 
Sanitat.. .. . qualque órgan que en Uoc de dir-se Direcció 
Territorial s'ha de dir Direcció General, és ben possible, Sr 
Mesquida, peró no sigui robot, no sigui meccano, vull dir 

que voste ha llegit un doeument, que jo abans d'entrar ti he 
donat un doeument i li he dit que hi havia hagut un error i 
que ho tenguessin en compte, i jo crec que rectificar és de 
savis. 

Jo cree que si hi hagués voluntat d'entendre's amb les 
altres institucions, siguin del color que siguin, vostes farien 
una reflexió i pensarien que, a pesar d'esmenar el que fos, a 
pesar... Perque no han de pensar que efectivament només 
hem mirat el Decret de Catalunya i els decrets del 74; tam
bé hi ha intervengut l' Associació Provincial d' Agencies Fu
neraries de Balears i la veritat és que els va agradar bastant 
menys que a voste, ja m'entcnen. Jo pens que si realment hi 
ha coses que no els agraden, pero ho valen acceptar en 
conjunt, podrien donar el vist-i-plau perque passi aquesta 
llei i després l'esmenarem. Vostes són majoria i sortira el 
document definitiu que agradara a tothom i que fara que 
efectivament es Cüntemplin alguns punts que, com deia el 
Sr Trias del CDS, no poden ser tan taxatius en segons quins 
temes, i, per una altra banda, trendrem oportunitat de veu
re quina és la voluntat política del Grup d'aquesta Cambra. 
Atés aquest enfrontament que hi ha entre determinades 
institucions, al manco no succeira el possible cas de trobar
nos amb el mort a les portes de casa perque no sabem on 
enterrar-lo. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Sanitat. 

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

Gracies, Sr President. Només per a un parell de pun
tualitzacions a la intervenció del Sr Rus. Si llegeix amb més 
deteniment l'article de la Llei de Sanitat referent a les com
petencies de les Corporacions Locals, veura que no parla 
de competencies, sinó de responsabilitats mínimes que te
nen els Ajuntaments en una serie de coses sanitaries, entre 
aquestes la po licia sanitaria. Responsabilitat no és compe
tencia, i després diu que per atendre aquestes responsabili
tats hauran d'acudir - no "podran acudir", "hauran d'acudir" 
- als serveis de salut eorresponents a la seva Área de Salut. 
Aixo diu la Llei de Sanitat i, per altra part, quan parla de la 
formació deis serveis regionals de salut, diu que tots els ser
veis sanitaris o que facin olor de sanitat de totes les corpo
racions i institueions intercomunitaris passaran a formar 
part deIs serveis regionals de salut, és a dir, la Llei de Sani
tat treu tates les competencies sanitaries deis Ajuntaments 
i l'article que voste no ha llegit complet parla de responsa
bilitats i no de competencies. 

Quan diu que no volem afavorir cap Ajuntament, Sr 
Rus, jo ha trob un poc fort, és un poc fort, jo crec que quan 
parlam deis metres parlam d'un Ajuntament en concret. 
Diuen que tenim conflictes amb els Ajuntaments i jo li puc 
assegurar que l'Ajuntament de Palma no m'ha demanat 
mai cap permís ni ha vengut a parlar amb mi respecte de 
l'ampliació del cementeri de Palma. És ver que parlant 
s'entenen, jo esper que em diguin qualque cosa i estic segur 
que ens entendrem. Estic segur que modificar una distancia 
de 500 metres a qualsevol de les Illes Balears és una cosa 
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obligada i l'hem de fer, el que passa és que per aixo no fa 
falta una llei, per aixo basta un acord, un decret, per modi
ficar aixó basta qualsevol cosa. 

Després, voste ha dit que només hi havia un carrec ine
xistent i ha qualificat el representant del Grup POPULAR 
de robot. Jo diria que robot ha és aquell qui copia i voste 
ha copiat fil per randa el Decret de Catalunya, el qual es re
fereix al Director General de Salut Pública i voste sap que 
aqui no ha existit mai aquest carrec; es refereix al Servei 
Balear de Salut, que encara no s'ha creat; es refereix a les 
Delegacions Territorials de Sanitat, que no en tenim cap, 
pero sí en tenen a Catalunya, com tenen Director General 
de Salut Pública i Servei de Salut. Fins i tot una vegada es 
refereix en concret al Decret 42/81, de 16 de febrer, sobre 
construcció de cementeris, que és un Decret de la Presiden
cia de la Generalitat de Catalunya i que jo crec que només 
té valor a Catalunya, a no ser que ja siguem als PaYsos Ca
talans, tal vegada ja hi hem arribat i els decrets del Presi
dent de la Generalitat de Catalunya ja tenen vigor aquí. Jo 
crec que aquesta Proposició de Llei no és presentadora, Sr 
Rus, ni des del punt de vista de teenica jurídica ni pel que 
fa a competencies i responsabilitats. Gnkies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS I lAUME: 

Grades, Sr President. Sr Conseller, jo pensava que 
vos te no havia d'intervenir, pero vaja, ja em va bé. Jo he re
petit que si efectivament hi havia alguns aspectes de seman
tica que s'havien de variar respecte de les denominacions 
deis carrees de la Comunitat, em pareixia molt bé. Quan -
m'he referir al Servei de Salut, he dit que hi havia la inten
ció de crear-lo i crec que voste ha assentit, que ha expressat 
que és aro i malament si no ho fas, pero jo també que és 
així. Quant a la rectifica ció respecte del Decret, em pareix 
que és obvi que va ser un error, Sr Conseller, i cree que 
s'ha dit abans precisament per evitar que no hi hagués cap 
malentes , i encara afegiré que jo mateix he donat una cópia 
al Sr Mesquida justament perque no caigués en l'error que 
jo vaig caure, senzillament aixó. 

Respecte de la Llei General de Sanitat, succintament li 
he de dir que efectivament és una situació minima respecte 
de les competencies de les corporadons locals, pero el que 
fa referencia a l'article 25 de la Llei Reguladora de les Ba
ses de Regims Locals, ha miri i veura com efectivament els 
Ajuntaments tenen necessitat d'aquests tipus de competen
cies, almanco jo ho crec aro, i encara afegiré que també 
cree que les lleis es fan perque siguin descentralitzadores i 
no aglutinants. la que gemeguen tant per un costat, siguin 
condescendents, donin aquesta primera pass a i es veura la 
seva bona voluntat. Moltíssimes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Sanitat. 

EL SR CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT 

SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr President. Efectivament, no és que pensem 
fer el Servei de Salut, és a punt de discutir-se en aquesta 
Cambra. Voste ha rectificat, ha posat una esmena, pero la 
mateixa esmena torna a caure alla mateix, parla d'un Direc
tor General de Salut Pública que no existeix. Quant a les 
competencies descentralitzadores, l'altre dia ja vaig dir que 
el seu Grup havia fet la Llei de Sanitat, i aquesta llei és 
centralitzadora, diu que tates les competencies de sanitat 
d'aquest país, d'aquest regne, s'uniran i es coordinaran a 
través del Sistema Nacional de Salut - Ha ha llegit com tor
na a dir Director General de Salut Pública? -, diu que l'eix 
d'aixo seran les Comunitats Autonomes i que no hi haunl 
ningú més, és a dir, que crearan uns serveis regionals de sa
lut a cada Autonomia, hi haura 17 serveis regionals de salut 
i un Sistema Nacional de Salut. A més, aixo funciona i jo 
cree que és positiu, sempre ho he dit, i que el Consell Inter
territorial funciona la mar de bé i ens entenen perfecta
ment, pero tanmateix no podem tornar arrera, és norma 
hasica del seu arliculat. Aquesta llei no la varem fer nosal
tres, jo crec que els qui la feren la deuen entendre molt més 
que jo, llegeixi el prefaci i el proleg d'aquesta llei i veura 
com parla de qui du la Sanitat a Espanya i de qui l'ha de 
dur, venc a dir que aixo és evidentíssim. Gracies, Sr Presi
dent. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat: procedeix sotmetre a votació si la 
Cambra pren o no en consideració aquesta proposició de 
\leí. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la presa en 
consideracíó de la Proposició de Llei núm. 2630, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la la presa 
en consideració de la Proposició de Llei 2630, que acabam 
de sotmetre a votació. 

II-2) DEBAT DE PRESA EN CONSlDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DÉ LLEI R.G.E. NÚM. 2640/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALIS
TA, RELATIVA AL CONSELL ASSESSOR D'ARXIUS 
D E LES lLLES BALEARS. 

EL SR PRESlDENT: 

Passam a la defensa i debat de la presa en consideració 
de la Proposició de LIei registrada amb el núm, 2640/90, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa 
al Consell Assessor d'Arxius de les Illes Balears. Per defen
sar aquesta presa en consideració i per part del Grup SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 



DIARI DE SESSIONS I Núm. 107/ 28 de novembre de11990 7659 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Tots havíem de ser usuaris de la proposició de 11ei an
terior, pero com que de moment no ho som, almenys la 
Consellera i aquest Diputat continuarem parlant d'arxius, 
que vénen a ser un poc els cementeris de la historia perque 
els qui continuam vivint puguem coneixer que va passar i 
prenguem Hum perque no es repeteixi. 

El tema d'avui és una proposició de lIei de creació 
d'un organisme assessor en materia d'arxius. Voldria fer un 
petit viatge a través de la normativa arxivística, que en defi
nitiva és un element patrimonial més entre els que estam 
obligats a protegir i a enriquir. La normativa de protecció 
d'arx:ius com a part del patrimoni cultural de la humanitat 
conté una llargufssima re lació de disposicions, que van des 
de la mateixa Constitució Espanyola fins a molts acords in
ternacionals. Recordem, per exemple, que I'any 1979, I'Es
tat Espanyol i la Santa Seu, que és una gran dipositaria 
d'arx:ius, en varen signar un; que quan neix la mateixa Co
munitat Europea, l'any 57, ja fa previsions de cara a prote
gir aquest patrimoni; que l'Estat, impulsat pel Govern So
cialista, avui té una L1ei de Patrimoni Historic Espanyol, la 
16 del 1985, que ve a ser la gran !lei marc, I'actualització de 
totes les disposicions de caire protector del patrimoni his
tóric dins el qual s'insereixen els arx:ius. 

L'Estatut d'Autonomia del 83 també ens dóna unes 
competencies relatives en aquesta materia: Per una part, la 
gestió deIs grans arxius de titularitat estatal i de manera 
particular l'Arxiu del Regne de Mallorca, tantes vegades 
present en aquesta Cambra, pero també ens dóna possibili
tats d'actuar amb iniciativa legislativa sobre els altres arxius 
de les IIles Balears; en definitiva, d'organitzar per via legis
lativa el sistema d'arxius de les Illes Balears. Pel que fa a la 
qüestió competencial, tenim un marc, pero la veritat és que 
aquest cam! és completament inedit: No hi ha cap !lei rela
tiva als arxius de les Illes Balears, no hi ha cap disposició 
reglamentaria autentica que afronti aquest problema. 

Vu11 recordar que els debats en materia de Cultura 
s'han prodigat d'una manera bastant reiterada en aquesta 
Cambra, que ja tenen una certa tradició literaria, diguem
ho així, o oratoria, puntualment recollida en els diaris de 
sessions. La Sra ConselIera, en un debat cree que de dia 18 
de novembre del 87, davant el panorama que se lí obria 
d'un pressing cultural - pressing positiu, no es malpensi - va 
dir que estava disposada "a carregar-se - deia ella - d'imagi
nació i paciencia, que bona falta em fara durant aquest qua
tre anys". Jo cree que paciencia n'ha tenguda bastant, peró 
si hagués ates les iniciatives que reiteradament li hem fet 
des d'aquesta tribuna en materia d'arxius i altres camps, 
evidentment hauríem caminat molt i el balan<; no seria la 
caixa buida que va es mentar l'altre dia el Sr Triay, sinó que 
almenys tendrfem uns recursos i un balan<; relativament po
sitius. 

Dia 7 d'abril del 88 hi va haver un debat sobre la crea
ció d'una coordinadora d'arxivers i bibliotecaris de les Illes 
Balears, que finalment aq uest Diputat va retirar a petició 

de la Consellera, que assegurava que efectivament aquest 
organisme de caire coordinador existiria en breu i que, en 
conseqüencia, no tendria sentit prendre un acord, peró des
prés d'uns quants anys d'autonomia i d'aquell debat, l'orga
nisme coordinador en materia d'arxius de les Illes Balears 
encara no existeix. 

És per aixó que avui proposam la creació del Consell 
Assessor d'Arxius de les Illes Balears. En que consisteix 
aquest Consell? Crec que a l'Exposició de Motius es defi
neix d'una manera molt clara: "organisme de caracter asses
sor en el qual participen els diferents elements del sistema 
d'arxius de les llles Balears". La composició del Consell, re
gulada a l'article 4, dóna la presidencia al Conseller (Con
se!lera, en aquest cas), en fa Vice-president el Director Ge
neral de Cultura i després insereix els elements que, a parer 
del Grup SOCIALISTA, han d'integrar el sistema d'arxius 
de les Illes Baleats. 

En primer 110c, els conselIers de cultura deIs Consells 
Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. Per 
que? Perque darrera aquesta proposició de llei hi ha, evi
dentment, una visió global deIs arxius de les Illes Balears. 
Entenem que els Conse11s Insulars han de rebre competen
cies en materia d'arxius; l'interlocutor deIs arxius de cada i-
11a, sobretot en relació amb els arxius municipals i privats, 
han de ser els Consells rnsulars. També n'hauria de formar 
part el Director del gran arx:iu historic de les Illes Balears, 
que és l' Arxiu del Regne de Mallorca, orr no hi ha només 
documentació de Mallorca, sinó de totes les Illes; n'haurien 
de formar part els representants de les diócesis, que per al
tra pan ja disposen d'una Comissió Mixta Diócesi de les r
Iles Balears-Comunitat Autónoma, perque, com tantes ve
gades he explicat des d'aquesta tribuna, l'Església és la gran 
titular del patrimoni arxivístic, almenys fins al segle XIX. 

També s'hi hauria d'integrar la Universitat de les Illes 
Balears. Per una part és molt important que s'escolti la 
Universitat en aquesta materia, tenint en compte que a tra
vés deIs titulars universitaris es genera una dinamica de 
consulta i d'utilització deis arxius i que, per tant, aquesta 
entitat no pot estar al marge d'aquest Consel!. Finalment, 
hi ha la presencia d'un representant de la Delegació del 
Govern a la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Per 
que? Evidentment no perque hi hagi cap vigilant de fora, 
sinó perq ue bona part deis arxius de les Illes Balears es mo
uen dins l'ambit d'actuació de la Delegació del Govern. 
Pensem que els grans arxius, comen<;ant per I'Arxiu del 
Regne de Mallorca, són de titularitat estatal encara que si
guin gestionats per la Comunitat Autónoma, pero, a més a 
més, totes les dependencies que es troben sota I'ambit de la 
Delegació del Govern de la Comunitat Autonoma de les I
Iles Balears - Sanitat, Seguretat Social, Educació, etc. - que 
van generant documentació i, per tant, arxius, necessiten 
tenir una persona enviada per la Delegació del Govern, 
dins aquest Conse11 Assessor, que pugui actuar com a inter
locutor sobre a110 que es fa amb aquests fons, perque hi ha 
unes preguntes molt elementals, Sra Consellera, que no es
tam en condicions de respondre. 

Quan un particular, un col.legi professional - d'advo
cats, de notaris, d'arquitectes, etc. - qualsevol entitat cultu-
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ral, ben~fica o empresarial, que també generen arxius im
portantíssims, han de fer un deposit documental, ion l'han 
de ter? Que 1'han de dur, a La MisericOrdia o a l' Arxiu del 
Regne de MalIoca? Tot alIo que es genera dins l'ambit 
d'actuació de la Delegació del Govern a la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears, ¿ha de ser depositat a l' Arxiu 
del Regne de Mallorca perque es de titularitat estatal? Ai
xó significaria que tenim un procés d'acumulació centralit
zada d'aoous que en aquest moment aquest Diputat pos aria 
seriosament en qüestió. 

Aquest ConselI Assessor no pretén substituir una polí
tica arxivística - d'altra banda crec que gairebé inexistent -, 
sinó assessorar i marcar unes pautes 1'observan~ de les 
quals dependra de la decisió política de la ConselIeria de 
Cultura, a la qual l'Exposició de Motius de la mateixa llei 
reconeix la funció d'impulsar i coordinar una política d'ar
xius a l'ambit de les Illes Balears. 

Per tant, Sra Consellera, demanam l'admissió a tramit 
d'aquesta llei, la seva aprovació definitiva tot i que es po
dríen fer algunes esmenes. S'ha discutir si la figura del Con
seller de Cultura de cada Consell Insular hauria de ser eH 
mateix o una persona tecnica del Consell Insular. És una 
qüestió que es pot debatre en Comissió o en Ponencia, per
que la veritat, en el cas de Mallorca, és que hi ha una per
sona que té la titularitat polftica de la Conselleria, el Sr Al
fons Salgado, peró d'altra banda s'ha de recofl(~ixer que hi 
ha una persona que evidentment sap més d'arxius que el 
Conseller del Consell de Mallorca i que aquest Diputat, 
que és el Sr Francesc Riera Vayreda, i naturalment es po
dría discutir quí ha de formar part d'aquest Conse!l Asses
sor d' Arxius. 

Si dins el cassette que de vegades sol dur per intervenir 
en el debat, Sra Consellera, li han explicat que aquest Con
sell Assessor d' Arxius de les Illes Balears existeix, faci el fa
vor de pitjar la tecla d'esborrar, pero aixo seria una trampa 
on la farien caure. No existeix. No existeix la Coordinadora 
d'Arxivers i Bibliotecaris de les Illes i, dins aquesta, tampoc 
no existeix - valgui la redundAncia - una comissió d'arxivers. 
No pot ser que dia 7 d'abril del 88 ens explicassin aquf que 
aquesta comissió d'arxivers existia i que en formaven part 
el Sr Antoni Mut, Director de l'Arxiu del Regne de Mallor
ca - repetesc les seves paraules textualment - i Pere Munta
ner, Director de l'Arxiu Municipal, perque no voldria haver 
de repetir una altra vega da des d'aquesta tribuna els caus
ties comentaris que va fer el Sr Pere Muntaner i Alonso, 
Director de l'Arxiu Municipal, sobre aquesta suposada co
missió d'arxivers. 

No existeix, no funciona, no es reuneix; si alguna vega
da ha figurat a qualque paper, és un simple fantasma. En 
conseqü~ncia, Sra Consellera, deixem que els morts enter
rin els morts, deixem anar els fantasmes, facem una lIei, 
creem un ConselI Assessor amb unes funcions perfecta
ment planificades, perque aquest ConselI Assessor d'Arxius 
de les llles Balears té unes funcions molt precises: la plani
ficació general en materia d'arxius i assessorament en 
aquesta materia; assessorament en materia deIs projectes 
de llei que pugui elaborar el Govern de la Comunitat Au
tónoma, el que sigui, abans de remetre'ls als Parlament 

perque venguin degudament assessorats; directius regla
ment:hies que es derivin d'aquestes !leis d'arxius; la matei
xa participació de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears en el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. 

Podem tenir les idees cIares. Miri per on, Sr Mesquida, 
voste i aquest Diputat coincidíem plenament quan viatja
rem a Saragossa per tractar aquest tema, peró també con
vendria tenir un assessorament solvent i un Pla d'Arxius, 
que entenem que s'ha d'obrir cada Legislatura, com pot 
fer-se en moltes altres materies, amb unes disposicions de 
planificació en materia arxivística degudament assessorades 
per aquests onze membres del Cansell Assessor. 

Aixo, Sra ConselIera, significaria una passa endavant, 
una iniciativa legislativa que donaría un resultat altament 
positiu, perque en materia legislativa i reglamentaria, com 
he dit al principi de l'exposició, estam a zero, no s'ha fet 
absolutament res. Recordi també que día 7 d'abril del 88 
vArem tenir un d'aquests nombrosos debats que hem tengut 
en materia d'arxius - aquell dia també anava de bibliote
ques - en el qual aquest Diputat va ser objecte d'una cen a 
ironía perque reclamava que acordassin que en un termini 
de 6 mesos després de l'aprovaci6 de la Llei de Consells In
sulars, que en aquell moment encara era en tramitació, es 
dugués endavant la Llei d'Arxius, d'acord amb les previ
sions que de cara als Consells Insulars s'establissin en 
aquesta !lei, evidentment amb la finalital d'establir unes 
previsions de transferencia d'actuació deis Consells [nsu
lars en materia arxivística. 

Que ens varen dir? Ens digueren que no tenia sentit 
fer aquesta proposta perque no s'havia aprovat la Llei de 
Consells lnsulars. Evidentment, peró és que la Llei de Con
sells Insulars és la Llei 5 del 89, i han passat 6 mesos i 6 
mesos i 6 mesos. On és la Llei d'Arxius? Res de res. Quan 
Ji varem recordar que altres Comunitats tenien Beis d'ar
xius - Andalusia, socialita; la Camunitat d' Aragó, un partit 
regionalista un poc més de dretes que Alianc;a Popular; Ca
talunya, governada per Convergencia i Unió - va contestar 
que no ens preocupAssim. Ho va dir dia 7 d'abril del 88, pa
raules textuals; que hi hauria una comissió que s'encarrega
ria de fer aquesta normativa legislativa. Que ha fet aquesta 
comissió? Que ha de menester molts d'anys per redactar 
una !lei o no sap de que va? Aquesta comissió no ha fet res 
de res, ni existeix. Voste, en materia d'arxius, té un zero re
glamentari, i un zero en qüestió de normativa legislativa. 

Creim que aquesta Hei seria una passa endavant. No és 
una gran !lei, pero almanco dóna una constitució formal a 
un sistema d'assessorament que acabaría amb la inexisten
cia d'una política d'arxius per part de la Comunitat Autó
noma, per part de la Conselleria de Cultura a les llles Bale
ars. Moltes gracies. 

(El Sr President s 'ha absentat de la sala i el Sr Vice-pre
sident Segon preside ix el debat) 

ELSR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. Té la paraula I'Honorable 
Consellera de Cultura, Sra Ma Antonia Munar. 
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LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ I CULTURA 
(Ma Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr President. Si al principi de la Legislatura ti 
vaig dir que intentaria tenir imaginació i paciencia, Sr 
Pons, haur:! d'estar d'acord amb mi que tenia una certa vi
sió de futur. Realment he hagut de ten ir molta imaginació, 
molta paciencia i no només jo, sinó també els poes Dipu
tats que habitualment resten als seus escons qua n voste 
surt. Cree que en aquest moment en podríen comptar 14; si 
tenim en compte que hi ha els Portaveus que han d'interve
nir, crec que és el record de poca gent en aquesta Cambra. 
És una pena que totes les intervencions en materia cultu
rals tenguin tan poc interes, jo cree que el motiu i la causa 
és que les seves propostes en tenguin tan poco 

Li donaré res posta a la seva proposició d'avui i ti diré 
que en la interpel.lació que em va fer ja li vaig dir quines 
eren les actuacions de la meya Conselleria en materia de 
polftica arxivística. Li vaig parlar que nosaltres teníem 7 
grans apartats de política arxivística. Un era l'inventari, 
conservació i catalogació; un segon, la dotació de nova in
frastructura als centres gestionats per la Conselleria, i un 
tercer, la planificació d'una política d'arxius de la Comuni
tat Autonoma. Avui, vos tes tornen a presentar a la Cambra 
una proposició de llei per a la creació d'un Consell Asses
sor d'Arxius de les Illes Balears. No posaré en marxa cap 
cassette perque habitualment no en duc, Sr Pons, i tampoc 
no li diré que tenc Jlquest Consel! Assessor d'Ancius de les 
l11es Balears que voste proposa, perque no el tenc ni el vul! 
tenir. 

Com altres vegades, ha semblat que vos tes ignoraven 
el que jo havia dit aquí - també deu tenir el seu cassette en 
marxa i no m'escolta quan intervenc -, de manera que enca
ra que intenti explicar-li .el nostre programa d'actuacions 
en materia de patrimoni documental, vos tes no en fan cap 
cas en absoluto A rapartat de planificació d'una política 
d'arxius propia de la Comunitat Autonoma que exposava al 
principi, la Conselleria va iniciar, en aquesta Legislatura, la 
creació - fixj's bé - d'una comissi6 assessora de tecnies, aixo 
és el que jo vaig dir. 

Dia 12 d'abril del 88, com voste ha dit, es va celebrar 
una primera reunió convocada i presidida pel Director Ge
neral de Cultura per proposar la creació d'una comissió as
sessora en materia d'arxius, amb l'anim, en aquell moment, 
de rebre assessorament dels tecnies més qualificats de la 
Comunitat Autonoma. Hi varen participar el Director de 
I'Anciu del Regne de Mallorca, I'Anciver Bibliotecari del 
Consell Insular de Menorca, l' Arxiver Bibliotecari depen
dent de la Conselleria de Cultura a Menorca, l'Arxiver Bi
bliotecari de I'Ajuntament d'Eivissa i I'Arxiver Bibliotecari 
de l'Ajuntament de Palma, que vos te ha mencionat per dir 
que havia fet uns comentaris en detriment de la Conselleria 
de Cultura. Malgrat creure que no és el lloc procedent per 
dir els comentaris que va fer aquest representant, vull ma
nifestar que casualment I'Ajuntament de Palma és un deIs 
poes que no ha donat res posta a la carta que després ti ex
plicaré que varem enviar per tal que formassin part d'a
questa comissió. També en formava part I'Arxiver de la CÚ
ria Diocesana, que en aquella ocasi6 i segons consta en ac-

ta va disculpar la seva no assistencia. 

Es va produir un acord total entre els assistents sobre 
la necessitat que la Conselleria comptas amb una comissió 
assessora, resolent que es formalitzas aquest estat d'opini6, 
aixecant acta de la reunió que no els llegiré, pero que tenc 
a la seva disposició, Sr Pons. Secundant aquesta resolució, 
dia 21 d'abril es trameté un escrit a les institucions partici
pants en el qual s'exposava el resultat de la reuni6 i se sol. 
licitava la designació del tecnic de cada una d'aquestes co
missions assessores. A partir d'aquell moment, la Conselle
ria de Cultura, Educació i Esporta inicia un programa d'ac
tuacions amb els tecnies designats per a cada una de les ins
titucions implicades. 

En aquest sentit, procedirem a la redacció d'un esbor
rany de Llei Autonomica d'Arxius; aquest text servinl de 
base per redactan el projecte definitiu. També s'ha encoma
nat la confecció d'un estudi sobre la dotació d'arxius a les r
Hes Balears; tres professionals de reconeguda solvencia 
dins el camp de l'arxivística dirigeixen aquest 1reball i I'any 
1991 es coneixeran els seus resultats. A fi de tenir enllestit 
l'equip que ha de fer servir les dades obtengudes danera
ment, s'ha reiterat el nomenament deIs seus representants 
a institucions que no havien contestat. Prengui nota, Sr 
Pons, per si pot col.laborar i ajudar: En manquen dos, l'A
juntament de Palma i l'Ajuntament d'Eivissa. Abans vos te 
ha mencionat el color polític de les Comunitats Autono
mes que tenien lleis d'arxius; ara jo també li puc recalcar el 
color polític de dos Ajuntaments que no han enviat els seus 
representants, que casualment també són socialistes. Es 
veu que fan molta feina a altres Comunitats i aquí no en 
deuen vole~ fer tanta. 

Davant la Proposició de Llei presentada pel Grup Par
lamentari SOClALrST A, hem de dir que el Govern discre
pa de la filosofia que implica aquesta pro posta que han 
presentat. Per que? Al panlgraf segon de I'Exposició de 
Motius de la seva proposici6 de !lei, vos tes diuen: "La Con
selIeria de Cultura de la Comunitat Autonoma té la funció 
d'impulsar i coordinar la poUtica d'arxius a l'ambit de les I
Iles Balears. No obstant aixo, la diversa titularitat i regim 
jurídic del deposits documentals exigeix la creació d'un or
ganisme de caracter assessor, on participin els diferents ele
ments del sistema d'arxius de les Illes Balears". 

Nosaltres entenem que per impulsar la protecci6, mi
llora i difusió del patrimoni documental és totalment indis
pensable comptar amb l'opinió dels tecnies - tan sois dels 
tecnies - que desenvolupen aquesta lasca en els principals 
arxius de la nostra Comunitat Autonoma. És, per tan1, con
tradictori, que al Capitol IV de la seva proposició deixin to
talment de banda els tecnies, ja que en la composici6 d'a
quest Consell Assessor tan sois hi ha un representant tec
nic, el de I'Arxiu del regne de Mallorca; els restants mem
bres proposats són canees políties que creim que no s6n 
necessaris per assessorar en materia d'arxius. 

L'article segon de la seva proposici6 recullles funcions 
que tendn). aquest Consell Assessor, que són, entre d'altres, 
la planificació general en materia d'arxius que impulsi la 
Conselleria, els projectes de llei en relaci6 amb els arxius, 
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les direetrius de reglaments en materia arxivística i el Pla 
d'Arxius. Aquestes funcions tan soIs seran possibles, creim 
nasal tres, si es compta amb tecnics en la materia, punt que 
ignora la proposició que vostes han presentat. Durant el 
debat s'ha comentat pels passadissos que no es necessitaven 
polítics, sinó tecnics; voste ha interpretat que els represen
tants també podien ser tecnics, pero la seva proposició no 
ho deia. Bls representants eren polftics, ja que quan n'hi ha 
hagut algun de tecnie l'ha mencionat especialment. 

Les accions empreses en materia d'arxius per la Conse
Heria de Cultura, Educació i Esports en la present Legisla
tura s'han dirigit a coneixer, com he dit abans, el nostre pa
trimoni documental i a prendre les mesures que nosaltres 
creiem necessaries per a la seva recupera ció i per a la seva 
consolidaci6. En resum, han consistit a sol.licitar l'assesso
rament deIs tecnics que integren aquesta Comissió Asseso
ra d'Arxius per tal de planificar una política patrimonial 
que pugui ser efectiva, la contractació d'un estudi d'inven
taris deIs arxius a les Illes Balears i dotar l'Arxiu del Regne 
de Mallorca de la infrastructura que permeti la conservació 
i difusi6 dels fons documentals més importants de les Illes 
Balears. 

Per tant, no consideram acceptable la Proposició del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Creim que és totalment 
contradictoria i que no aporta solucions al problema del 
patrimoni documental d'aquestes illes. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gn\cies, Sra Consellera. Per replicar, té la pa
raula el Dipu~at Sr Damia PODS. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

No es preocupi, Sra Consellera; encara que quedem 
soIs voste i aquest Diputat, continuarem parlant d'arxius. 
(Rial/es) No es tracta d'esperar els aplaudiments de les 
masses, li aconsell que vagi alguna vegada a l' Arxiu del 
Regne de Mallorca; només hi va anar el dia que li feren la 
fotografia amb motiu de la beca del Rotary Club, conven
dria que hi anas altres dies i veuria com hi ha un petit grup 
de gent que treballa silenciosament, que és quan es treballa 
bé. Els arxius no donen vots i clar, com que feim demago
gia cultural, no feim cultura, feim fotos, no els atenem de
gudament. 

Jo l'he escoltada amb malta atenció i no m'ha donat 
cap argument convíncent que desmuntas la iniciativa pre
sentada en forma de proposieió de llei. Per que no s'actua 
en materia d'arxius? Per aquesta raó tan simple que he dit: 
perque els aOOus no són damunt l'escenari; són dins sales 
fosques, humides, l'ordenació de les quals exigeix unes 
obres d'infrastructura. Per cert, quina infrastructura han 
creat vostes a l'Arxiu del Regne de Mallorca? Si han llevat 
personal! Que han de venir a contar quines motos li ven en, 
si passam de 14 persones a 9? Aritmetica elemental. No va
rem quedar que la infrastruetura era cosa del Ministeri de 
Cultura i que no els pot enviar maquines perque no hi ha 

teenics per atendre-les? 

Fa vint-i-quatre hores que el Sr Valenciano i jo ens va
rem prendre la molestia de fer una volta per alla dins i va
rem quedar espantats de veure la riquesa documental. Co
men~ l'any 1230, no parlam de quatre paper vells, hi ha 
una quantitat de segells meravellosos amb els quals voste 
podria fer una exposició d'aquestes que li agraden tant. Els 
han restaurat a Madrid gratuitament. "Disposam de temps i 
de doblers, envía-nos el que vulguis, que ha restaurarem". 
Hi ha una col.laboració magnífica, el que no hi ha és una 
política d'aOOus. 

Per tant, no s'ha fet res d'infrastructura. L'inventari es 
fa, pero recordi que aquestes propostes les va fer aqui el 
Grup SOCIALISTA; resulta que les voten en contra i al fi
nal ha han de fer, perque aixo no és una política socialista, 
Sra Consellera, és una política europea. Estam en contra 
del tercermundisme cultural, estam en contra de la polftica 
falsa i inconsistent de I'escenari, la fotografia, la cosa facial, 
etc. Volem actuacions solides i ara duim una proposiciÓ 
que permetria que totes les parts implicades en el sistema 
d'arxius de les llles Balears tenguessin un organisme creat 
per lIei. Deixin de fer el ridfcul telefonant i enviant carte
tes, aixo no és manera de crear res. Si aquest Diputat fos 
I'Arxiver de Palma i rebés una carta d'un organisme que no 
s'ha creat legalment, que no té una for~ ¿per que s'hauria 
de sentir obligat a acudir? ¿Com valen que el Delegat del 
Govern de les Illes Balears - si han pensat en ell - els envil 
qualcú a participar en una comissió assessora, si vostes no 
han creat res que tengui solvencia legal? No ha han creat, 
no s.~engani. On és el Deeret? On és la llei? Que partici
pam, en una reunió d'amics? "Vine i dona'm quatre idees 
d'arxius, que no sé de que vaig". "No te'n vull donar perque 
jo era Director General i ara ha ets tu, i jo no em sent im
plicat". El dialeg és aquest; aquestes coses que quedaran al 
Diari de Sessions - i convé que hi quedin - és el dialeg gro
tese que es produeix quan es funciona al marge de les for
mes legals. 

Tenguem una iniciativa legislativa, cree m un Consell 
Assessor. Voste opina que han de ser tecnics, pero no ha 
ha llegit bé. Hi ha carrecs polftics a la direcció, supos que 
voste no s'hi sent de més ni el Director General tampoc; 
dos carres polítics: president i vice-president. Consellers de 
Cultura deIs Consells Insulars: he dit que era materia opi
nable, pero jo cree que haurien de ser polítics, els polítics 
han d'assumir la seva responsabilitat. Convendria que el Sr 
Antoni Febrer, el Sr Antoni Mari i el Sr Alfons Salgado, si 
un 'dia participassin d'aquesta comissió, logicament ven
guessin assessorats per les persones que tenen darrera. 

El DireCtor de l'Arxiu del Regne de Mallorca, un altre 
tema. Les tres diocesis de la Comunitat Autonoma ¿qui Ji 
envien a la Comissi6 Mixta? Un qualsevol? Un capella que 
no sap res de res i ve per aIla a veure que passa? No. Li en
víen persones solvents, i aixo és el mateix caso Que es creu? 
Que les diocesis es mamarien el dit a l'hora d'intervenir en 
una comissi6, encara que fos d'assessorament, que hagués 
de prendre acords sobre el seu patrimoni documental? Li 
ha s'ensenyar res, a una institució que fa 2.000 anys que té 
un poder immens? De que anam? 1 un representant de la 
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Universitat, també és un polítie? És un técnico O ereu que 
la Universitat enviara un indoeumentat? Un representant 
de la Delegaeió del Govern, no el Delegat, un representant. 
Per que? Li ho he dit: perque té la titularitat de la maxima 
maquinaria burocnltica i competencial de les Illes Balears, 
aixo ho oblidam massa vega des, i on hi ha molt de poder hi 
ha molts d'arxius. L'Església Catolica té uns grans arxius 
perque va tenir un poder fabulós. 

Que passa? Que vos tes no volen tenir una política, 
aquesta és la conclusió trista i lamentable. Vos tes volen 
anar fent quatre reunionetes d'amics, telefonar, enviar una 
carteta; si I'Ajuntament és socialista i no contesta, millor, 
perque llavors vénen aquí a queixar-se. Quin temps fa ja, 
que es queixen d'aquesta historia? la n'haguessin pogut en
viar dues dotzenes. la haguessin pogut travessar el carrer i 
anar a veure on és aquest arxiver tan misteriós! Per cert, 
Sra Consellera, recordi que l'Ajuntament d'Eivissa passa 
per la penosa circumstancia d'haver deixat de ser socialista 
i pcr aixo les coses culturals no van tan bé com havien d'a
nar en principio Esper que ara, que és de la seva corda i de 
la cassoleta, li contestaran la carta que voste va enviar. 

lronies a part i en conclusió, Sra ConselIera, és verta
derament lamentable que no hi hagi política d'arxius, pero 
encara és molt més greu que no vulguin que n'hi hagi en el 
futur. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDEj'iT: -

Moltes gracies, Sr Diputat. Té la paraula I'Honorable 
Cansellera Sra Maria Antonia Munar. 

LA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA 
CM" Antonia Munar i Riutort): 

Gracíes, Sr President. 

Que continuaríem parlant d'arxius si quedessim sois en 
aquesta Cambra? Per descomptat, Sr Pons, no ho dubti, jo 
som una persona que encara que només fos voste a la Cam
bra en continuaria parlant, li continuaria dirigint la paraula. 

Pel que fa al problema fotografie, voste té una fixació 
mental en Mario Conde com a mínim, perque realment no 
és normal que cada vega da que surt a aquesta tribuna ten
gui el tema de la fotografía en marxa. Li assegur que jo no 
tenc en absolut cap problema fotografíe, ni un, no em preo
cupa en absolut aquest tema. (Rialles) Si voste el té em sap 
molt de greu, si pogués, jo l'ajudaria a solventar-lo. 

Pel que fa a la infrastructura, l'altre día ja li vaig dir, i 
crec inútil repetir-ho avui, que hi ha una infrastructura a 
l'Arxiu del Regne de Mallorca, que s'ha treballat en aquest 
tema, que s'elabora el projecte, que tan sois estam pen
dents que el Ministeri digui endavant per dotar aquest ar
xiu de la insfrastructura necessaria, que aixo va a compte 
del Minísteri i que fíns avui nosaltres hem aportat les coses 
que podíem aportar. Voste parla sempre de personal i crec 
que, en moltes ocasions, el que fa el ridfcul és vos te i no jo, 
perque fa uns comentaris poc adients, que fins i tat poden 
molestar els responsables de l'arxiu, en aquest cas, que fan 

una tasca important. 

L'altre dia, quan també parlavem d'aquests temes, va 
reiterar que de cada dia nosaltres teníem menys personal a 
l'Arxiu i que un ordenan¡;a feia les funcions d'arxiver. Vos
te sap perfectament que aixo no és ver, Sr Pons, que en 
aquests moments tenim un tecnie de grau mig en elUoc de 
I'arxiver, que si no hi ha un arxiver és perque no es va pre
sentar ningú a les oposicions i, per tant, no vam poder co
brir la pla¡;a, i que aixo no és perque la Conselleria no ten
gui interes, sinó que més aviat no hi va haver interes de 
participar en aquest concurs de trasllat. 

També ha fet una al.lusió aIs representants que, segons 
vos te, hi hauria d'haver en aquest Cansell Assessor en ma
teria d'arxius. Vos te el que vol és col.locar els seus, perque 
si fa una mica de resum de tots els que voste propasa, re
sulta que vol col.tocar tots eIs representants d'institucions 
que en aquest moment no tenen tata la representativitat 
política que voste voldria. Dones miri: Mentre jo comandi, 
em deixi triar els meus assessors, i quan comandi voste, ja 
triara els seus. Mentre jo sigui la Consellera de Cultura, su
pos qüe no voldra designar els meus assessors; em deixi 
equivocar tota sola. 

També ha dit que nosaltres no feiem res en materia 
d'arxius i ha reculat a les primeres reunions de l'any 88. Jo 
Ji puc dir que enguany, dins l'any 90, hi ha hagut una con
tractació d'aquesL estudi sobre la dotació d'arxius a les Illes 
Balears, li puc anomenar els responsables, voste segura
ment els coneixera: Isabel Garau Llompart, loan Riera 
Ferrer i Francesc Riera Vayreda, grans professionals que 
treballen sobre un estudi que té com a objectius la descrip
ció del conjunt del patrimoni documental de les Balears, la 
proposta d'infrastructura per a la seva conservació, la pro
posta d'infrastructura per a la consulta als investigadors i 
les bases per a l'elaboració d'una normativa de gestió de les 
competencies en materia de patrimoni bibliografic i docu
mental. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra Consellera. Grups parlamentaris 
que vulguin intervenir en el debat? En nom del Grup Par
lamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la pa
raula el Diputat Sr Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR LÓPEZ 1 CASASNOV AS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Com que hi ha poca gent, no aixecarem el to de la veu, 
podrem parlar amb malta naturalitat. El meu vef d'escó 
m'acaba de regalar un !libre i a la primera pagina que he 
obert di u: "No para de bufar la marinada del matí fins al 
vespre. El vent, que no ha parat de bufar durant uns quants 
dies, ha aixecat molta paperassa deis arxius". El resultat 
deIs debats que hem fet aquí amb la tenacitat que caracte
ritza el Portaveu del Grup SOCIALISTA en aquesta mate
ria, i també amb el coneixement de causa, l'enginy que sol 
tenir en parlar en aquesta tribuna, ha despertat en vos te, 
Honorable Sra Cansellera, la necessitat d'acudir a la imagi-
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nació - als fulls o al cassette, com li ha dit - i a la paciencia; 
a la paciencia, perque ha hagut de sortir reiteradament a 
explicar el que ja ens havía dit pel mes d'abril de l'any 88. 

Nosaltres pensam que el tema és prou important per
que facem una mena de resum d'aquests debats a través de 
preguntes i d'interpel.lacions. Hi ha arxius, a les Illes Bale
ars? Sí, pero pocs. Hi ha deposits de material documental o 
magatzems de papers i n'hi ha de públícs i de privats, pero 
en qualsevol cas, si els documents que contenen són impor
tants, són béns d'interes cultural i, com a tals, sotmesos a 
una legislaci6 que, com ha dit el Sr Pons, en aquests mo
ments és nul.la a les nos tres illes, pero que té una cobertu
ra a la Uei de Patrimoni Historie Espanyol. 

El patrimoni documental és molt important per a la 
memoria col.lectiva i la identitat deIs nos tres pobles, i la 
política que voste ha explicitat sovint, que assenyala tres 
punts - inventari, conservació i difusió, per una banda; do
tació de nova infrastructura als centres gestionats per la 
Camunitat Autonoma, per I'altra, i planificació de política 
d'arxius, finalment - té uns punts programaties que avui i 
aqu[, ja gairebé a finals d'una legislatura, obliguen a passar 
balan~ de quines han estat les realitzacions d'aquesta poHti
ca. Certament és aquí on nosaltres constatam una gran bui
dor, una manca de realitzacions concretes. 

Jo cree que hem de felicitar el Sr Pons per l'enginy que 
ha tengut per fer possible que, a través d'una proposició de 
llei que preten crear un Consell Assessor, xifri tres o quatre 
punts programatics que obligarien a seguir una política per 
la vía legal. Parla de la planificació, d'elaboració de projec
tes de llei i reglaments de directrius, del tema de la Carona 
d'Aragó, que és molt important, perque és una instancia re
alment fonamental per al testimoni documental deIs Palsos 
Catalans - i no només d'aquests palsos, també d'Arag6 - i 
del Pla d'Arxius. Ves per on, a través d'aquesta Proposici6 
de Uei, el Sr Pons i el Grup SOCIALISTA voldrien una 
cosa que nosaltres també volem, i és que aquests punts pro
gramAtics - Pla d'Arxius, planificaci6, Projecte de Uei de 
creació, no del Cansell Assessor, sinó d'un sistema d'arxius 
de les Illes Balears - sigui n un fet al qual obviament ara ja 
hi seríem diffcilment a temps, pero sí en el futur. 

Hi ha elements de discrepancia - més que de discre
pAncia, dinem d'enriquiment - entre les propostes que po
drfem fer per acreixer l'interes d'aquesta proposició de lleí. 
Nosaltres també som partidaris que hi hagi tecnies en 
aquest CanseU Assessor, perque s6n els qui poden donar 
alternatives concretes, técniques, peró que els polítics som 
els qui hem d'assumir, executar i dissenyar polítiques pres
supostaries i, en definitiva, els qui hem de dur a la practica 
a110 que eIs tecnics, des de la seva funció pública, poden 
suggerir. Hi ha d'haver, dones, una política de vasos comu
nicants entre tecnies i poHtics, i nosaltres notam que fins 
ara, malgrat l'anunei de constituci6 de la Camissi6 Asseso
ra de Tecnies fet dia 12 d'abril del 88, no s'ha prodUIt 
aquesta integraci6, entre altres coses perque cree que no ha 
estat possible fins el dia d'avui que els tres Cansellers de 
Cultura deis Consells respectius s'asseguessin a una taula 
amb la Cansellera de Cultura de les Illes Balears per plani
ficar I'actuació en aquesta materia tan important. 

Potser anam equivocats, no ho sé, peró cree que les 
nostres reflexions haurien d'anar per aquí. Vostes van pre
sentar un Projecte de Llei de Museus, pero aquest Projecte 
de Llei era parcial, perque s'hauria d'englobar dins una 
Llei de Patrimoni de la Comunitat Autónoma on també hi 
hagués la política d'arxius i la de biblioteques, entre d'al
tres. Aleshores hem víst que moltes Camunitats Autono
mes ja han desenvolupat legislativament aquest tema i tam
bé hem víst - i aixó ho hem de dir sense ambages - que no 
totes les legislacions creen per llei la composició i les fun
cions concretes del Consell Assessor. Ara bé, totes les le
gislaeions tenen la figura del Cansell Assessor, i aleshores 
deixen que el Govern sigui I'executiu de torn, el qui reguli i 
organitzi aquesta qüesti6 a través d'un deeret, si bé és evi
dent que si no es amb decrets, aleshores es pot pro posar 
des del Parlament per vía de !leí. 

Nosaltres, sense fer massa escarafaUs d'aquest tema, 
donarem suport a la presa en consideraeió de la Proposició 
de Llei que presenta el Grup SOCIALISTA Seguint, si -
m'ho permeten, la eitaeió que he fe t al comen~ment de la 
meva intervenció, després del punt i a part on l'he deixada, 
diu : "Pero de sobte cessa el bufar de la marinada del vent 
del tema deIs arxius i aleshores, per uns instants molt 
breus, tot és vidre trencadís" , i s6n vidres trencadissos tots 
els documents - sobretot els més anties, evidentment - que 
es troben en situaei6 precaria i que formen part de la me
moria col.leetiva que mai no hem de perdre. Gracies , Sr 
Pres ident. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr Diputat. En nom del Grup Parla
menlari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr Alfons Sal
gado. 

EL SR SALGADO I GOMILA: 

Sr President. Il.lustre representaci6 del PIe d'aquest 
Parlament. 

Sempre fa el mateix, Sr Pons: treu la gent defora i em
pipa la Cansellera, la indigna. Jo ja comen~ a tenir un cert 
complex de carrabina amb aquesta cosa mitja rom¡1ntica 
d'aquests diillegs que vostes s'adeqüen i farien si aixó arri
bés a quedar buit, de vega des cree que voldrien que aixo 
quedés buit. Si no ho record malament, fa dues setmanes ja 
vam parlar d'aquest tema i li vam dir el mateix: que voste 
s'obstinava a fer una comissió de política i que nosaltres 
enteníem, primer que ja hi havia la Comissi6 Assessora - es 
digui consell, comissió o el que li vulgui dir - i que era més 
prudent que fos de tecnics. 

Per a nosaltres, la clau de tota la qüestió es troba en 
unes paraules de l'Honorable Consellera. Parlant del Can
seU Asessor, li ha dit: "Ni el ten e, ni el vull tenir tal com 
vos te el proposa". No obstant aixó, ens ha preocupat allo 
que ha dit de la cosa facial; no ha quedat molt ciar i vull su
posar que en tornar a intervenir ho aelariril, ja que es pres
tava a interpretacions altament ironiques. Després, també 
ens ha dit indocumentats. CIar, Sra Consellera.Ha dit: " 
quan les diocesis envíen un representant, no envíen un ca-
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pellanet que no sab res de res". Els Cansells tampoc no en
víen un indocumentat, sinó un t~cnic; jo som partidari deIs 
equips t~cnics, en mat~ria arxivística li confés que som un 
indocumentat absoluto També li confés que cree que el 
Cansell de Mallorca, afortunadament, té el millor t~cnic 
que hi ha en aquestes illes, pero en fi, no canvíem els pa
pers, són nosaltres els qui d~iem que han de ser t~cnics. 

Vost~ s'obstina, no ja a dir que es faci el Cansell As
sessor, amb la qual cosa tal vegada estariem d'acord, sinó 
que es faci d'acord amb el seu patró i hi vol col.locar un re
presentant de la Delegaci6 del Govern, perqu~ diu que te
nen molts de papers i tal, i llavors diu: 1 els papers deIs de
partaments de l'Administració de I'Estat, on els durem? A 
La MisericOrdia o a I'AIxiu Regne de Mallorca? No, se
nyor, els durem a la Delegació del Govern, perque també 
es preocupin una mica deIs seus papers. 

També hi vol posar un representant de la Universitat 
de les IlIes Balears. Si almanco s'hagués referit a un repre
sentant molt concret, a un departament concret i tecnic, 
d'acord, pero la Universitat de les Illes Balears ens pot en
viar un Vice-rector que sigui doctor en ciencies físiques -
no gosava a dir ffsiques, perque tal vegada després dinl que 
les cÍ(~ncies ftsiques són molt importants per comprovar els 
papers i tal - i no és aixo. Deixi que la Consellera o el Con
seller que hi hagi facin el seu Cansell Assessor com vul
guin, ja li ha dit que el tenen. Voste diu que no, que aques
ta Camissi6 no s'ha constituH, que no s'ha reunit; jo tenc 
constancia que el representant nomenat a proposta del Pre
sident de la Comissió de Cultura del CanseU de Mallorca -
proposta que crec que vost~ votaren favorablement, com 
no podia ser d'altra manera - ha assistit a reunions i fa fei
na en aquesta materia. Voste podnl dir que la seva proposi
ció és millor. Tal vegada sí, ara no discutim aixó, pero el 
cert és que voste propasa que es crel una cosa que ja s'ha 
creal. 

Encara que ja sigui una altra qüestió, perqu~ no ha ha 
dit el Sr Pons, també m'ha cridat l'atenci6 que el Sr López 
digués que no havia estat possible una reunió deIs tres con
sel!ers del Consell de Mallorca amb la Consellera de Cultu
ra. Aixo m'ha quedat confús, perquc mai no s'ha parlat d'a
questa reuni6, almanco al Conseller del Cansell de Mallor
ca en qüestió. Jo vuU deixar cIar que no he sentit a dir res 
d'aixo, ja que la manera com s'ha expressat podria signifi
car que hem estat nasal tres que no hem volgut reunir-nos. 
Tal vegada el meu company, pero no, perque no hi és, i el 
d'Eivíssa tampoc, a pesar que si es veiés res d'aixü jo conti
nuaria pensant que he de manar al nostre t~cnic Sr Vayre
da que ens assessori. El! en sap, d'arxius. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies , Sr Dipulat. Si em permet 1'0bservació, 
em fa l'efecte que la Sra Consellera no necessita carrabina; 
ja tira prou a ferir sense. Té la paraula el Diputat Sr Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

EIs arxius no ens fan perdre l'humor. Esper que no ens 
facin perdre el temps, perqu~ encara que es voti que no, al 
final, corn ha passat en altres coses, hi haura d'haver una 
comissió com Déu mana o com mana el sentit comú i, si no 
és aquesta, no es fara molt enfora. 

Anem per parts. Jo cree, Sr López i Casasnovas, que 
ha entes perfectament el sentit profund d'aquesta llei tan 
simple que permet articular instancies düerents i donar-les 
unes finalitats concretes de planificació, d'assessorar en 
materia de legislaci6, en materia de reglamentació, en ma
teria de I'Arxiu de la Carona d'Aragó, etc. Seria, per tant, 
una proposta de balan« netament positiu, pero, com tantes 
vegades ha passat, el famós "rodillo" - com diuen usant 
aquest casteIlanisme - ara ve de la dreta; el de I'esquerra no 
l'hem vist per aquí perque no hi ha hagut ocasió. 

El Sr Salgado ha fet algunes bromes, jo els admet, pero 
discutim una proposici6 de lIei, eh? Al marge deIs petits 
toes d'humor que s'hi puguin introduir, aixo no és una con
versa de cafe. El tema no és el de tecnics o políties, s'ha
gués votat exactament igual en contra si tots els compo
nents de la comissi6 haguessin estat tecuics . Jo crec que es 
vota que no per una ra6 molt senzilla, la Consellera ho ha 
dit d'una forma expressiva: "ni el tenc ni el vull tenir, em 
deixi equivocar sola", aquesta idea de "jo som a la meya 
Conselleria, jo actuo, jo faig poHtica". Ah, si aixo fos ver! Si 
realment actmls i s'equivocas, discutiríem equivocacions, 
pero quan no hi ha actuacions és molt dificil afiar en con
tra. És com aquell acudit que varen fer sobre una persona 
que ocupa un arrec molt destacat aquí dins, d'aquests que 
surten als diaris. Un deia: "Fa estona que no n'hem fet cap, 
sobre aquest senyor", i l'altre: "Com n'hi podem fer, si no 
ha fet res!". Ho recorda? Sí que ho recorda. 

En materia d'arxius, el problema és que no s'ha fet res. 
Hi ha una proposta positiva, enfront del buit hi ha una pro
posta positiva, estructurada, senzilla perque no hagin de 
gastar massa la intel.ligencia, i al final es descobreix el que 
hi ha: Vull actuar a la meva manera, no vull assessora
ments, etc., etc., lógicament ni tccnics de políties, el no, ha
gué -estat no de totes maneres. 

Jo he intentat fer una exposició clara i senzilla. En el 
cas del Cansell Assessor, no tenia intenci6 d'introduir cap 
elenlent inquisitorial, el tema no és aquest. El tema - ha 
diu l'Exposici6 de Motius - és que els arxius s6n de titulari
tats molt diverses: l'Església Ca to lica, Consells Insulars, 
municipis que es víncularien a través del Consell Insular, 
que en definitiva el Grup SOCIALISTA pensam que és 
d'Ajuntament a Ajuntament i dins aquesta política, logica
ment, no podem tenir un Cansell format per representants 
de cada municipi, sinó que val més que cada Consell Insu
lar assumeixi els municipis del seu territori de cara a aquest 
assessorament. 

La figura de la Delegació del Govern és obvia, i encara 
afegiré un petit detall: Vaig prendre'm la pena de parlar 
amb el Delegat del Govern per saber si realment estarien 
disposats - i efectivament no hi hauria cap inconvenient - a 
enviar una persona que assessoras a veure que s'ha de de 
fer d'aq uest fans que es genera dins !'area administriativa 
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que la Delegació del Govern té a carrec seu. No pensi, Sr 
Salgado, que la qüestió sigui tan clara. La Delegació del 
Govern no té com a arxiu historie la mateixa delegació, no 
n'hi ha cap d'arxiu historie, convé que s'informi. Precisa
ment la qüestio és que si duien to18 els fons documentals 
genera18 dins l'llrea d'actuació del Delegat del Govern, que 
ho és de les Illes Balears - encara que hi hagi unes figures 
paral.leles a Menorca i a Eivissa-Fonnentera, hi ha un sol 
Delegat del Govern - es produiria una centralització docu
mental, i el Grup SOCIALISTA entén que a les llles Bale
ars no 'ha de produir; que hi ha d'haver un depósit de caire 
insular perque tot a110 que es generi sobre qualsevol pro
blematica de Menorca, ha de quedar preferentment a Me
norca, j en el cas d'Eivissa, també. 

Per tant, és una proposiciÓ darrera la qual hi ha una 
lla rga re flexiÓ. Jo tendré altres defectes, pero no som preci
sament un improvisador. Vos tes saben bé que darrera 
aquesta Proposició de Llei que avui la majaría vol rebutjar 
hi havia un pass a positiva que vostes no volen donar. La 
cultura continua fent oi. Moltes grllcies . 

(El Sr PresUient repren la presUiencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a la Cambra si 
pren en consideració la Proposició de Llei núm. 2649/90, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de la presa en 
consideració, es volen posar dre18? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Per tant, la Cambra no ha 
pres en consideració aquesta proposicíó de llei i aleshores 
procedeix arxivar -la. 

I1I.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONO
MIA, HISENDA I PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJEC
TE DE LLEI R.G.E. NÚM. 2086/90, D'IMPOST SOBRE 
LES LOTERIES. 

EL SR PRESIDENT: '. 
Passam al tercer punt de l'Ordre del Día, referit al Dic

tamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts 
sobre el Projecte de Llei núm. 2086/90, d'imposts sobre les 
loteries. En aquest dictamen es manté l'esmena 2619/90 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, de supressió de l'Expo
sició de Motius, de tot l'articulat i totes les disposicions . 
Per defensar aquesta esmena i per part del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, el Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President, no farem una esmena a totalitat, encara 

que ho sigui, perque aquesta ja s'ha debatut i després tam
bé defensarem la posiciÓ del Grup davant dos articles mo
dificats mantenint la nostra esmena específica, precisament 
perque creim que els dos vots particulars aprovats no sois 
empitjoren molt la llei, sinó que encara la fan molt més 
confusa, si aixó és possible. 

Quan varem presentar una esmena a totalitat a aquest 
Projecte de Llei ho férem amb un argument fonamental: 
Aquesta llei, segons la nostra opinió, pateix d'un defecte 
d'inconstitucionalitat, va contra la legislació financera apli
cable a les Comunita18 Autonomes, i aplica un impost so
bre un tema impositiu ja gravat per l'Estat - encara que es
tigui exempt - i sobre un fet imposable sobre el qual en 
aques18 momen18 la Comunitat Autonoma no té competen
cies. Reproduir el debat, creim que seria perdre bastant el 
temps , perque ja s'ha fet i no l'hem de repetir, per bé que, 
de to tes maneres, voldríem entrar en un argumenl que ja 
varem es mentar en el deba t de totalitat i creim que val pe
na insistir-hi: Que intenta el Govern amb aquest impos t so
bre les loteries i que aconseguinl amb aquest impost? 

Segons la meva opinió, amb aquest impost el Govern 
no intenta aconseguir 1.500 milions de pessetes, sinó - dins 
els seus esquemes, que nosaltres creim absolutament equi
vocats - prendre el pols per tal de poder negociar la situa
ció de la competencia del joc, amb la suposada amena<;a 
que si es planteja la discussió davant el Tribunal Constitu
cional sobre si es possible gravar un fet imposable exempt, 
s'obri una via que preocuparia molt l'Administració Cen
tral i que, per tant, voldra negociar per no tenir el perill 
que aixó pugui passar. Si aix6 és ver - i pensam que sí - no
saltres creim que és una posició evidentment perillosíssima 
per al Govern de la Comunitat Autónoma, per allo que di
uen de "donde las dan, las toman", no només en aquest cas, 
sinó en molts d'altres, es podria produir l'efecte totalment 
contrario 

Creim que és així perque el Govern no s'ha plantejat 
en cap moment - no ve plantejat al pressupost - ni un sol 
duro de recaptació d'aquests imposts per a l'any 1991. No 
ha plantejat, com planteja la llei que veurem dema, ni un 
sol duro de despesa a aquest impost i no ha donat cap tipus 
d'explicació ni de justificació sobre aquest tema. L'única és 
que sap - encara que no ho hagi dit ningú, aquí ho deim 
tots - que immediatament es plantejara un recurs d'incons
titucionalitat. 

Nosaltres creim que aixó no són actuacions bones ni 
per a l'entramat constitucional ni per a aquesta Comunitat 
Autonoma. Plantejar un Projecte de Llei que tothom - el 
Conseller que el va plantejar és el primer convenc;ut - sap 
que immediatament es posara un recurs d' inconstituciona
litat, creim que és plantejar una actuació no adequada per 
a la Comunitat Autónoma. Una altra cosa és que es pugui 
dubtar que una certa formulació pugui tenir problemes 
d'inconstitucionalitat, aquí no hi ha cap dubte ni ningú no 
en té cap, per tant crec que és una mala acció. 

A part d'aixo, també pensam que no s'obtendran no ja 
els resultats economics, que són zero, sinó els que vo l el 
Govern, i que, en canvi, s'obtendran uns resultats abso[ula-
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ment negatius per a la Comunitat Autonoma. Nosaltres va
rem plantejar a I'esmena a la totalitat que possiblement 
atansavem un petit sector economic - í deim petit sector 
economic - a una situació dificil. El sector deis loters, amb 
un impost del 10% sobre la loteria, es trobaran, segons la 
nostra opinió, que practicament desapareixera una part im
portantfssima de les seves vendes. Tots sabem que quan és 
fa més recaptació en venda de loteríes és precisament quan 
hi ha els grans sortejos extraordinaris i que quí incrementa 
aquesta recaptació són les grans empreses, els jugadors 
grossos, aquells qui juguen 500.000, 700.000, 1.000.000 pes
setes i després reparteixen o regalen aquesta loteria. Es ob
vi que un senyor que compri un d&:im de loteria de 1.000 o 
500 pessetes no cerqui na Maria per la cuina per 50 pesse
tes i vagi a comprar-lo a Barcelona; un senyor que jugui un 
milió, és més probable que dugui les series de Barcelona o 
de Valenci a per estalviar 100.000 pessetes, i exactament 
igual pel que fa a loteria primitiva o bono-loto: els grans 
jugadors no són els senyors individuals 1,2,4 o 6 columnes, 
sinó les grans penyes que juguen milers i milers de pessetes. 

No hi ha cap problema - aixó també ha han reconegut 
els loters - per fer convenis amb les administracions de Cas
telló , De Valencia, de Barcelona, etc., vía FAX, que ho fa 
la mateixa Administració - envíen les apastes, es paguen i 
es cobren - amb el qual sistema desapareix el 10% i pateix 
[ortament un sector. Curiosament - no perque ho digués jo, 
obviament, ja que jo no n'havia parlat - tot d'una que 
aquest Parlament rebutja -l'esmena a totalita,t, lOt el sector 
loter manifesta que també pensa el que s'havia apuntat 
aquí i jo crec que en deuen saber. Jo pens que el President 
del sector d' Administracions de Lotería deu saber de que 
va la cosa, i utilitza, curiosament - jo no havia parlat amb 
elI - exactament els mateixos arguments : Que en els grans 
sortejos de Nadal, Reis, Creu Roja, etc., etc., quan el per
centatge de compres difíem institucionals - grans empreses, 
etc. - és més gros, despareixeran de les illes aquestes com
pres, i que en la bono-loto i la loteria primitiva també juga
ra a fora un percentatge altíssim, totes les penyes. Jo no sé 
si val la pena posar el tema en qüestió. Óbviament el Go
vern no ho vol fer, perque pareix que no té cap interes que 
s'aprovi aquest impost, pero no sé, volent el Govern que 
s'aplicas aquest impost, valia pena posar en qüestió un sec
tor economic d'aquestes illes per uns rendiments realment 
molt petits o mínims. 

Voldria acabar amb un altre tema que també inc!ou 
una de les esmenes, i ja no en parlaré més. Vostes plante
gen un 10% de sobrepreu - em permetin la p~raula, perque 
és un sobrepreu - d'un impost sobre els bitllets de loteria. 
Jo només els vull fer una pregunta. Supos que s'ho hauran 
estudiat, perque la veig fer a Comissió amb tota inteneió, 
perqué ho contassin al Conseller competent o el qui fos i 
ens ha explicas aquí, perque jo no ho tenc gens ciar, encara 
que cada vegada un poc més. Que passanl amb aquest re
carree, quan s'apliqui? Tota transacció economica té una 
cosa que li diuen un impost, que és l'impost sobre el valor 
afegit, !'IV A, el 12%. 6bviament les loteries, els jocs de 
l'Estat no tenen aquest impost, perque estan expressament 
exempts, pero aquest recarrec si que el té. 

Aquest recarrec no és una transacció sobre una qüestió 

exempta, sinó exactament sobre una qüestió que no esta 
exempta. Llavors, qui liquidara aquest impost? Elloter? El 
Govern, no. 1 el lo ter, el repereutira o no? Crec que són te
mes que els haurien de pensar bé i que teenicament s'hau
rien d'aplicar les qüestions sobre coses on podem actuar, 
no sobre aquests temes sobre els quals, primer, no tenim 
competencies; segon, sabem que tendran repercussions 
molt negatives, i tercer, no hem estudiat tot el conjunt de 
repercussions al voltant del suposat impost que es produi
ran si qualque dia s'aplicas, cosa que jo no crec, ni el Con
seller Adjunt a Presidencia ni ningú del Govern. 

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

EL SR PRESIDENT: 

Gracias, Sr Alfonso. Grupos que quieran intervenir? 
Tiene la palabra el Conseller Adjunto a Presidencia, Sr Gi
let. 

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

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Naturalment resulta inútil - i ha estalvia la intervenció 
del Portaveu del Grup SOCIALISTA - reiterar i tractar el 
que ja es va discutir i tractar en l'esmena a la totalitat, a pe
sar que s'han fet unes certes referencies. Sens dubte - i em 
referese al tema de la constitucionalitat - jo no entenc que 
aquesta Cambra sigui ellloc adequat per entaular una dis
cussió de caracter jurídic sobre la constitucionalitat d'a
questa llei, ates que nosaltres entenem que és completa
ment ajustada a la LOFCA, que es troba dins l'ambit d'ac
tuació tributaria que la Constitució Espanyola dóna con
cretament a la nostra Autonomia i també el nostre Estatut 
d'Autonomia al seu article 57. 

El que passa és que, en certs aspectes, la intervenció 
del Sr Josep Alfonso ha mesclat qüestions de caractet jurí
dic amb qüestions de caracter político Efectivament, jo en
tenc que el Projecte de Llei de Loteries té for~sament un 
caracter inicialment recaptatori, que aquesta va ser la seva 
intenció primigenia, que per aixo es va dur a debat d'aquest 
Parlament i la va aprovar oportunament el Consell de Go
yerno Que darrera aquesta intencionalitat recaptatoria, el 
Govern Central provoqui una preocupació, també ho en
tene, podríem tornar a repetir l'argument de la famosa tor
tada de 200.000 milions de pessetes, pero no puc arribar a 
entendre que un Govern Autonomic com el nostre hagi 
d'ajustar les seves actuacions legislatives, en aquest cas, a la 
preocupació que pugui provocar aquesta actuaci6. Conse
quentment, a nosaltres, tot i respectant com ho feim el Go
vern de 1'Estat, no ens preocupa ni poc ni molt que es pro
dueixi una preocupaci6 - perdó per la reiteració - per part 
d'aquest Govern. 

S'ha tornat a fer una manifestació sobre el tema del re
flex dets ingressos en el pressupost de l'any 1991. En certa 
manera, el mateix Sr Alfonso ha donat l'explicació, tenint 
present, en primer 110c, que voste sap que les estimacions 
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d'ingressos sempre són generals i en certa mesura parcials, 
i que si es produis en principi una estimació ajustada - que 
es pot haver produ'it dins els mateixos pressuposts - deIs in
gresos que pugui recaptar aquest impost que estudia m, en 
el cas que no s'arribi a executar via recurs d'inconstitucio
nalitat, la inclusió d'aquesta quantitat provocaria necessa
riament un deficit i aleshores ens trobariem amb un desfa
sament pressupostari normal quant a les partides d'ingres
sos i despeses, que no tenen per que encaixar, i d'aqu[ ve 
que no hi hagi una estimació quantitativa al cent per cent. 

Jo lament dir-li que la referencia a un atac a l'entramat 
constitucional em pareix summament forta, perque tota la 
normativa, tot el projecte, tots els estudis previs s'han fixat 
perque no sortissin d'aquest entramat constitucional. Es la
mentable· podr[em parlar d'engarce, traduint-ho del caste
lla - que a la problematica de l'artide 10.10 del nostre Esta
tut sobre les competencies del joc, l'expressió que manté el 
Govern Central precisament és la carencia d'un entramat, 
d'un "no engarce constitucional" entre aquest Estatut, arti
ele 10, i l'artiele 149 de la Constitució Espanyola, pero jo 
interpret amb tota seguretat que a aquests efectes i molts 
d'altres es troba precisament la funció del Tribunal Consti
tucionaL He de reiterar que no tenin cap dubte que aquest 
Projecte de Llei es troba incardinat perfectament dins la 
LOFCA, que desenvolupa la Constitució. 

Administradors de loteries. Tot i el meu respecte, no 
m'estranya gens que els administradors de loteries o els 
seus portaveus hagin concordat amb vos te, les seves fonts 
d'informació s6n exactament les mateixes. Nosaltres hem 
tengut converses amb el President d'aquests administradors 
de loteries i sabem quin és el seu comportament ajustat a 
unes directrius especifiques quant a all0 que pot fer, dir o 
deixar de dir. Consequentment, no ens preocupa gaire el 
que pugui veiür de Madrid via FAX o via el que sigui; el 
que li puc dir és que la preocupació del Govern quant a la 
incidencia que pugui tenir aquest 3% que reben els loters 
deIs bitllets que venen, es vol, s'intentara i es podra esme
nar amb una premi de cobran~, és a dir, que la sensibilitat 
del Govern respecte d'aquest gremi, d'aquest sector especI
fic, és dins el mateix Projecte de Llei. 

Que succeeix, al fons? Que ens trobam davant una dis
cussió de caracter purament poHtic basada en una decisió 
política. Naturalment, les decisions polftiques del Govern 
d'aquesta Comunitat no poden dependre de les alegries, de 
les acceptacions que puguin provocar les actuacions d'a
quest mateix Govern en el representant o dins el Grup SO
CIALISTA, com tampoc no succeiria a la inversa, s'ha de 
suposar. 

Per acabar amb les argumentacions del representant 
del Grup SOCIALISTA, és torna a produir una reiteració 
que parteix d'un fet que nosaltres negam: el percentatge del 
10% no és un sobrepreu, és purament i simplement la ma
teixa quantitat jugada; el que succeeix és que damunt el fet 
de participar en una activitat de joc, com la loteria, es pro
dueix un increment, un gravamen, purament aixó, conse
qüentment no és un sobrepreu. Si no és un sobrepreu, sinó 
un impost - voste mateix ho ha de reconéixer - ¿com és 
possible sortir en aquesta tribuna i dir que un impost ven-

dra gravat amb un IV A? De quan en~ els imposts pagats 
es graven amb IV A? L'IVA grava els lliuraments de béns i 
prestacions de serveis, ja sigui amb contraprestació o sense, 
pero el fet de participar en una lotería no representa de 
cap manera ni un lliurament de béns ni una prestaci6 de 
serveis. Aleshores, intentar dir qui pagara un IV A que no 
existeix em pareix completament fora de lloc. 

El que succeeix és que tal vegada s'ha produ'it una mes
ela i voste confon !'IV A que es carrega damunt la comissi6 
que paga I'ONLAE amb l'administrador de loteries, pero 
aleshores actua com a comissionista i, com a tal, voste i jo 
sabem que hi ha una aplicació d'IV A, pero aquf, l'adminis
trador de loteries - el recaptador, al fons - no actuara com a 
comissionista, sinó com a tal recaptador substituit. Conse
qüentment, em pareix molt recercat el fet de pretendre es
tablir aquí que hi ha d'haver una aplicació d'IVA en aquest 
percentatge que representa l'impost. Tal vegada és que re
sulta que efectivament hi ha un punt de vertadera preocu
pació i que - lamentablement, per part del Govern Central 
- hem trobat que els espanyols poden realitzar en aquest 
Estat un fel que encara no s'ha gravat amb cap impost. 

Per tot aixo, deman que es rebutgi l'esmena presentada 
pel Grup SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo SOCIALISTA, tiene la palabra el 
Diputado Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sra President. Sres i Srs Diputats. Sr Conseller. 

Comen~ré pel finaL Precisament el primer tema en 
qüestió és aquest: Vos te diu que aixo és un impost perque 
ho diu el Projecte de Llei, pero realment és un sobrepreu i 
aquest és el tema de la discussió. S'ha cansat de dir que la 
termino logia utilitzada no canviava el fet, s'ha cansat de dir 
que no perqué voste utilitzi "comprar" o "adquirir" canvia el 
sentit del fet, i aquest 10% evidentment és un sobrepreu 
perque és absolutament impossible que vostes, nosaltres, 
aquesta Comunitat Autonoma posem, per lIei, un impost 
sobre competencies que no tenim. Punt i a part. 

Ara descobreix que tenen pensat compensar els loters 
amb un premi d'un 3% sobre el recarrec. Lógicament ha 
descobreixen ara perque..al Projecte de Llei original no hi 
era; és com si fos una fotocopia d'una es mena que el Grup 
POPULAR va presentar a aquest Projecte de Llei i al pos
terior, el que veurem dema. Curiosament es volia donar un 
premi al contribuent, és la tecnica preciosa que havien uti
litzat al projecte de la Llei de Taxes, on vos tes proposaven 
donar un premi al subjecte passiu, cosa bastant divertida i 
que, logicarnent, va costar que s'adonassin del fet. Supos 
que ho han incorporat a darrera hora perque el tema els ha 
preocupat. 

Jo no he dit que fos un atac a ¡'entramat constitucio
nal, jo he dit que amb aguest Projecte de Llei vos tes juga
ven a provocar una possible tensió sobre el fet de si les 10-
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teries estaven gravades, encara que exemptes, o no hi esta
ven, és a dir, el que voste ha dit al final: Si aixo era un camí 
per gravar un fet imposable no gravat per I'Estat o no ha 
era, encara que la llei diu que estan exemptes. Voste ha ha 
dit: Hi ha 200.000 milions enlaire sobre els quals tal vegada 
es poden posar imposts. Voste ha dit aixó i una altra cosa 
molt clara: que a vostes no els preocupa gens ni mica pro
vocar una tensió inconstitucional. 

En aquest tema, no els preocupa, perque vull recordar
li que fa molt poc temps voste maleix va fer unes manifes
tacions d'indignació absoluta, com d'ofensa a la Comunitat 
Autónoma, perque el Govern de I'Estat havia posat recurs 
d'inconstitucionalitat a dos articles del Dret Civil especial 
d'aquesta Comunitat Autónoma. Voste es va indignar, va 
ser enorme, pobrets, que ens fan? , quan voste sap de sobres 
que posaran un recurs d'inconstitucionalitat que lógica
ment perdra la Comunitat Autónoma i aixó no l'indigna. 
Que la Comunitat Autónoma sigui la provocadora del te
ma no l'indigna gens, i en canvi el preocupa que posin un 
recurs d'inconstitucionalitat a dos anicles del Codí Civil , 
igual que una cosa que acaba de dir, una cosa que ja va dir 
I'altre dia, que, com a míním, m'ha sorpres absolutament i 
crec que a tots els Diputats. 

L'as~orat va ser una paraula que jo vaig utilitzar fa 
molts anys, l'han continuada utilitzant igual que ara pareix 
que han copiat aixc} del Regne d'Espanya, perque el Sr For
cades ahir ho va dir. A mi m'encantaria sentir Espanya en 
Uoe de Regne d'Espanya, perque pareix que li donen un lO 

certament curiós. Espanya és Espanya, no els faci por dir
ho, i molt manco .des del PP. Si el Sr Fraga els sentfs parlar 
d'aquesta manera d'Espanya seria divertit. 

Fet aquest parentesi - el President m'hagués pogut cri
dar l'atenció, perque no venia al cas - acabaré amb el tema. 
Vos te, Sr Gilet, diu que aquesta Cambra no és ellloc ade
quat per parlar de la possible constitucionalitat, que ja ha 
dira el Tribunal. Realment ellloc adequat és el diari, la ra
dio, i el President de la Comunitat Autónoma pOl titUar de 
possiblement inconstitucional el Projecte que hi ha a Po
nencia d'aquest Parlament, perque la diferencia, Sr Gilet, 
no és que el lloc adequat sigui aquesta Cambra (que real
ment ho és, no són els diaris), sinó una altra. Per que hem 
de parlar d'inconstitucionalitat en el tema de loteries? En 
aquesta Cambra no n'hem de parlar. De la inconstituciona
litat que hem de parlar en els diaris i pertot és del tema 
d'espais naturals, perque la loteria interessa a la dreta i re
gular els espais naturals no els interessa gens. 

EL SR PRESlDENT: 

Tiene la palabra el Vice-presidente del Gobierno. 

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

Gnleies, Sra Presidenta. No vull entrar en debat, no
més una matisació al Sr Alfonso. Jo ti deman que repassi el 
Diari de Sessions, ja que aquí hi ha hagut un debat de la 
Comunítat Autónoma on un Grup Parlamentari va dema
nar una explicació sobre unes manifestacions del President 

de la Comunitat Autónoma i el President va dir el que va 
dir en aquesta Cambra. En cap moment el President no es 
va referir a la inconstitucionalitat de la Llei d'Espais Natu
rals, vos te ho sap, i l'explicaeió es va donar des d'aquesta 
tribuna. Cree que voste no esta autoritzat per fer aquestes 
aeusaeions sobre si ens interessen les loteries i no ens inte
ressen els espais naturals. Una de dues: o feim comedia a 
fora o la feim aquí dins. No estan autoritzats per dir aquí 
que el Grup Parlamentari POPULAR i el Govern no valen 
Llei d'Espaís Naturals, aquesta manifestació l'ha feta el 
Govern i el Grup Parlamentario Discreparem en els Hmits o 
en el text, pero aixó no vol dir que no la vulguem. Per fa
vor, no juguem amb les paraules i siguem seriosos, sobretot 
perque cree que un Grup Parlamentari fins i tot va agrair 
l'explicació del President en aquesta Cambra; almanco vam 
interpretar que l'explicació del President aclaria un cert 
dubte i una volta,aelarit aquest dubte cree que no han de 
tornar insistir en el tema. Res més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Alfonso. El Conseller Gilet también ha pedido 
la palabra; si no li importa, después contestara a los dos. 
Tiene la palabra el Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr Joan Huguet: Jo cree que hi ha un tros que vostre 
no havia d'haver utilítzat i a posta no insistese, peró aclari
ré el tema del president i el metge. Qui parla primer de 
possible inconstitucionalitat és el "mandamás" del partit en 
aquestes illes, el Sr Matutes, Vice-president del PP a nivel! 
nacional (bé, m'és igual el carrec que li donin, és el qui co
manda). Segon tema, el Sr President del Govern d'aquesta 
Comunitat diu exactament el mateix per radio, peró aixó 
no acaba aquí, perque després ho explica. Fa exaetament 
tres dies, el Conseller d'Obres Públiques o d'Ordenació del 
Territori, del COPOT, diu que continua discutint-se en 
aquest Parlament una llei sobre la constitucionalitat de la 
qual hi ha fortíssims dubtes. Jo cree que el Sr Huguet té in
teneió i volurttat que aquest Projecte de Llei arribi aban 
port; del que dubt moltíssim és que ajudin a aixo les mani
festacions del President, després rectificades i les manifes
taeions de fa dos dies del Conseller d'Obres Públiques, que 
fins ara ... 

EL SR PRESlDENT: 

Sr Alfonso, estamos hablando de la Ley de Loterías. Sé 
que el Vice-presidente ha introducido una cuestión inci
dental; una vez contestada, agradecería que nos ciñéramos 
otra vez a la ley. Tiene la palabra el ConselIer Adjunto a 
Presidencia. 

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

Gracies, Sra Presidenta. Pareix que les idees per defen
sar postures contra el Projeete de Llei de Loteries les hem 
de trobar en una altre projecte, a una altra tramitació par
lamentaria. Jo estic d'acord, Sr Alfonso, sobre el que ha dit 
del Tribunal Constitucional: que efectivament la termino-

.. 
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logia és independent de la realitat, deIs fans de les qües
tions, tal com diuen el Codi Civil, el Tribunal Suprem i 
mol tes altres fons jurisprudencials, pero també li he de dir 
que el Projecte de llei s'ajusta absolutament a la Llei Gene
ral Tributaria. Conseqüentment, tata la terminologia i tots 
els elements tributaris estan implicats dins el Projecte de 
Llei. Aleshores és indiscutible que som davant un Projecte 
de LJej pUjament tributan; que no ti agradi a voste, és una 
altra qüestio, i també que hi hagi de donar voltes. 

Pel que fa al tema de les competencies gravades o no 
per les Comunitats AutOnomes o per I'Estat, jo li recoman 
que llegeixi una altra vegada la sentencia 37/87 en relació 
amb la reforma de finques millorables d'Andalusia i veunl 
quin és el concepte que s'ha de gravar especfficament, val
gui l'expressió, amb tributs extrafiscals. Comprovara que en 
aquest cas, si ho interpretam com voste ho fa, I'Estat no 
podia gravar més que les seves competencies i que, conse
qüentment, hauria de comen<;ar a eliminar els imposts de 
tates les altres de les Comunitats AutOnomes, cosa que no 
crec que agradas al Sr Borrell. 

La qüestió que és un joc, no li ho admet. No jugam 
amb el Govern Central, simplement legisla m; que no ho fa
cem a gust seu, ja és una altra qüestió. 

Oiuen que quan hi ha carencia d'idees per mantenir les 
postures s'ha de baixar de nivell. Si jo he fer qualque co
mentad sobre el recurs d'inconstitucionalitat del nostre re
gim foral, ti manifest que ho he fel perque és un deIs recur
sos més recercats d'aquests vuit anys que duc dins el Go
yerno Insistesc que aquf podem discutir, com ho hem fet, 
sobre constitucionalitat o inconstitucionalitat, pero el que 
no podem fer de cap manera el seu Grup i el nostre és 
prendre una decisió sobre allo que és constitucional o no 
ho és; per a aixó hi ha el Tribunal Constitucional, els co
mentaris són completament fora de lloc i absolutament 
aliens a la qüesti6. Aquí hi ha una decisi6 política que s'ha 
de mantenir amb el suport que sol.licitam d'aquesta Cam
bra. Res més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Grupos Parlamentarios que quieran intervenir? Por 
parte del Grupo Parlamentario MIXTO, tiene la palabra el 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

"Gracies, Sra Presidenta. Srs i Srs Oiputats, 

Jo parlaré estrictament d'aquest document que ha pre
sentat el Grup Parlamentari SOCIALISTA amb una esme
na de supressi6 de I'Exposici6 de Motius, de tot l'articulat i 
de totes les disposieions, esmena que trob molt correcta, 
perque qualsevol Grup tenia dret a posar-la, pero després 
llegeixo: "Motivació: En ser anticonstitucionall'objecte d'a
questa lIei, ho és, en conseqüeneia, tot l'articulat". 

Jo no cree, Srs Oiputats, Que hi hagi un vas comuni
cant entre el Grup Parlamentari SOCIALISTA d'aquest 
Parlament o el Sr Josep Alfonso en particular i el Tribunal 

Constitucional. Jo no vull creure - no erec - que el Tribunal 
no sigui lliure, sense coaccions ni cap més previsió que la 
seva mateixa determinació, com tampoc no crec que dins 
aquest Parlament hi hagi cap savi prou important per po
der decidir eU sol el que és o no anticonstitucional. Jo co
nec grans lletrats que figuren entre els més importants 
d'Espanya que s'han equivocat, ho die per experiencia, 

Per tant, Sr Josep Alfonso, voste té dret a suposar el 
que vulgui, pero no cree que el seu Grup tengui ni tan soIs 
el dret d'avan<;ar una sentencia final que pugui arribar per 
mediació d'un Tribunal Constitucional, com ho fa en les 
declaracions de la motivació d'aquesta esmena, on voste 
afirma - perque ho afirma, ho vull tornar a llegir perque ho 
tenguin cIar - que el projecte és anticonstitucional. 

Insisteixo, Sr Alfonso, que ni voste ni el seu Grup no 
es poden posar en ellloe del Tribunal. Aqui hi ha hagut di
ferents criteris: Voste ha defensat molt bé una postura i jo 
li alab la seva capacitat; per altra banda, el Sr Gilet, ha dit 
mil vegades que des del seu punt de vista no s'ha fet iUegal 
que pugui impedir que aixó tiri endavant. Per tant, per l'a
mor de Oéu, no facem aquí de Rei Sol, per molta categoria 
que tengui el seu partit. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario del CDS, liene la 
palabra el Portavoz Sr Quetglas, 

ELSR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sra Presidenta. D'entrada, dir que jo també 
voldria el mateix respecte i la mateixa consideraci6 vers la 
independencia del Tribunal Constitucional. Si partim de la 
base que només és inconstituCional allo que el Tribunal 
Constitucional, que és el que té la capacitat de dir-ho, deci
deix que ho és, deixem anar les discussions sobre la consti
tucionalitat, aquesta no és la Cambra adequada per parlar 
d'aixó, pero també voldria veure estes aquest respecte a 
tots els temes que puguem tractar en aquesta Cambra, i no 
em pronunciare més sobre la qüestió, 

Sr Alfonso, jo no sé quin objecte té la tecnica que ha 
agafat darrerament el Grup SOCIALISTA, que cada vega
da que presenta una esmena a totalitat a una !lei, a eonti
nuació presenta una esmena de supressi6 a cada article d'a
questa !lei per tornar a reprendre el debat de totalitat en 
Plenari. Em deman quina utilitat real té, perque l'únic que 
podem fer és reproduir el debat i repetir els mateixos argu
ments del debat de totalitat, no hi veig altra sentit. Tenen 
dret a fer-ho, naturalment, pero no hi trob massa utilitat. 

Per tant, ens veim obligats a reproduir els arguments, 
més a manco matisats, pero eis mateixos del debat de tota
litat, on, com voste recorda perfectament, el nostre Grup 
Parlamentari també va sostenir una esmena de devolució 
del Projecte al Govern. Aquells mateixos arguments de l'al
tre dia ens fan recolzar naturalment les es menes del Grup 
Parlamen tarí SOCIALISTA en cada un deIs seus articles, 
perque si ens oposam a la totalitat de la llei, ens oposam a 
cada article. Per tant, anunciar que donarem suport a totes 
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les seves esmenes i només fer una reflexió sobre la utilitat 
de la repetició del debat. 

Per que donam suport a les esmenes? Cree que els ar
guments ja s'han dit, nosaltres entenem que aquest tipus 
d'actuació del Govern atempta - no ho vull expressar en 
termes jurídies, sinó políties - contra un principi d'igualtat 
deIs ciutadans, és a dir, que els ciutadans de les Illes Bale
ars en lloc de pagar 1000 pessetes per un decim de loteria 
en pagaran 1.100, i aixo els coUoca en una situació de desi
gualtat en relació amb els altres ciutadans, igual que coI-lo
ca en una situació de desigualtat relativa, torpedinant seve
rament unes expectatives de guany lícit, el sector de Joters, 
al qual afectara realment. Entenem que aixo introdueix un 
element de desigualtat que, poHticament, el Grup Parla
mentari del COS no vol. 

Segona qüestió: la dificultat de gestió d'aquest impost, 
ates que és autornaticament evadible. Es una qüestió que ja 
ha exposat detalladament el Sr Alfonso i a la qual ja ens re
ferírem en ocasió del dcbat de totalitat. Efectivament, per 
eludir aquest impost basta anar a comprar les series de la 
loteria a la Península, i no solament aixó, sinó que amb 
aquestes practiques d'evasió es faciliten - faciliten, vulI me
surar molt bé les meves paraules perque no em repliquin 
d'una manera incorrecta - actuacions que són il.legals en 
relació amb el sobrepreu d'un producte regit pel regim del 
monopoli fiscal per a distribució de la loteria, que té rang 
de !lei, és a dir, que un producte estancat no pot tenir so
brepreu. Si aquí va sobrecarregat amb un ¡mpost, es pro
dueix un sobrepreu qu~ facilita que el trMic d'una loteria, 
jo no diría iUegal, sinó una loteria que evadeix I'impost 
d'aqui i que, per tant, vendra gravada amb un sobrepreu de 
fet que no tendra cap sustentació o base legal i que en qual
sevol cas no sera beneficiosa pel ciutada de les Illes. 

Imaginin un ciutada que comenci a ter un trafic de lo
tería, i en lIoc de vendre-la a 1.100 pessetes la vengui a 
1.050. Ha guanyat 10 duros, ha evadit l'impost i el client 
també ha quedat contento Facilitar aquest estat de coses re
alment no és excessivament operatiu, no va enlloc, insis
tese, i només he exposat arguments polfties d'oportunitat i 
de conveniencia. No vull entrar en arguments jurídies, per
que aquests, al meu parer, es poden expressar simplement 
en termes de dubte. La veritat és que jo tenc els meus dub
tes que aquest Projecte de L1ei no vagi en contra deIs pre
ceptes de la L1ei Organica de finan<;ació de les Comunitats 
Autonomes en alIó que diu que els tributs fiscals de les Co
munitats Autonomes no podran minvar els ingressos de 
I'Estat. Per vía indirecta - no per la via directa - minven els 
ingressos de I'Estat en la mesura que si existeix alguna elas
ticita! de demanda en el preu de la loteria - jo cree que 
existeix i parl en termes economies - logicament la deman
da de loteria ha de baixar i, si ho fa, baixen automaticament 
els ingressos de I'Estat i es produeix el suposit de la LOF
CA, que no és una lIei de la meya devoció, pero és una lIei 
organica que tenim més remei que respectar-la. 

D'altra banda, ates que els monopolis fiscals són com
petencia exclusiva de I'Estat, perque són monopolis fiscals 
de I'Estat, jo també dubt molt que nosaltres puguem legis
lar, encara que noroés sigui tributariament, sobre aquests 

monopolis. Aixo són dubtes de cankter legal que provo
quen el que pel Grup SOCIALISTA és una manifesta in
constitucionalitat i nosaltres no volen expressar, pero no 
veim que tengui massa viabilitat per aquest costal. En qual
sevol cas, raons d'oportunitat, raons de dificultat de gestió, 
raons de dubtes seríosos sobre la seva oportunitat i legali
tat, ens fan votar una vegada més negativament en contra 
de l'impost de loteries que el Govern proposa. Gnkies, Sra 
Presidenta. 

EL SR PRESIDENT: 

Por parte del Grupo Parlamentario NACIONALISTA 
I O'ESQUERRES tiene la palabra el Portavoz Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sra President. Nosaltres farem una presa de 
posició molt senzilla. Primer punt, nosaltres estam contra 
el foment indiscriminat i generalitzat deis joes que existeix 
a l'Estat Espanyol; és una de les decepcions que hero ten
gut any darrera any, perque realment ara ja fa falta inventar 
poques coses en aquest terreny. Per tant, pel que fa a 
aquest tema sóm críties. 

Segon punt: A nosaltres no ens pareix malament que 
es vulgui recaptar sobre el joc, ens pareix molt pitjor que es 
vulgui recaptar s~bre altres activitats, sobre la feina o la ri
quesa de les classes populars, i, en tercer lloc, quant a la 
constitucionalitat, nosaltres ja comen<;am a tenir molts de 
dubtes. Ens pareixeria interessant veure com es resol 
aquest tema, si és que hi ha recurs d'anticonstitucionalitat, 
no ens atrevim a opinar massa sobre el respecte. Per exem
pie, ho teiem sobre Oret Civil. Nosaltres tenim una esmena 
que va ser derrotada en aquest Parlament i que ha estat ob
jecte de recurs d'anticonstitucionalitat per part del Govern 
de I'Estat; ves per on una esmena humilment defensada pel 
nostre Grup ha estat la constitucional, segons el Govern de 
Madrid, i les coses anticonstitucionals, les que votaren p
SOE, PP, CDS, UM i Grup MIXT. Curiosament, perque 
vegin, mai no m'ho hagués pensat: esta tan homologat o 
tan en Unia del que en aquests moments, per exemple, el 
Oovern de l'Estat opina sobre el tema del Dret Civil que 
deia el Sr Gilet. En fi, ja ho veurem. 

Sobre el tema d'espais naturals, que també ha sortit, 
nosaltres hem demanat la compareixen<;a del President de 
la Comunitat per tal de debatre i poder-ho discutir, si bé en 
el Plenari ja ho va aclarir un poc, pero' el tema continua 
obert. Ara bé, la veritat és que comen<¡am a estar un poc 
cansats d'haver de debatre en aquest Parlament dia darrera 
altre la constitucionalitat de tot el que feim, de tot quant 
pensam i d'on anam, és a dir, ens comen<;a a preocupar. 
Mentre anem per aquest camf, amb aquesta mentalitat tan
cadeta, com va passar fa vint dies amb un altre impost que 
varem discutir - em reteresc al cadastre - mala política fa
remo Oarrerament estic totalment i absolutament homolo
gat i puc dir-ho amb claredat, és a dir, curiosament ara estic 
ben homologat i ho puc dir amb tranquil.litat. Fotut, pero 
homologat. 

Per que ens abstendrem? Ens abstendrem, Sr Oilet, 
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perqu~ ens ha dut aixo tard; la seva oportunitat, pel desem
bre de l'any 90, és una mica relativa, i els problemes de ges
tió els veim fotuts, la veritat és aquesta. Si volíem evitar el 
que han dit els loters, hauria de ser que voste i uns quants 
funcionaris s'instal.1assin als moIls i als aeroports i coses 
d'aquestes, pero la veritat és que, ates os els problemes de 
gestió i d'oportunitat, ens decidim per l'abstenció. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Tiene la palabra, ya para cerrar el debate, el Sr Alfon
so. Sólo tiene una enmienda de totalidad de supresión de 
todo el articulado, título, Exposición de Motivos y disposi
ciones. Aquí se está hablando de las distintas enmiendas, és 
una única enmienda, una única enmienda. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Quan el President m'ha dit aixó, Sra Presidenta, jo he 
advertít que podia mantenir la mateixa esmena a un article 
més, res més que aixo; quant als altres, d'acord. Contestaré 
molt breument a cada Portaveu. 

Al Sr Ricci, que no hi és, li vull donar les grAcies pels 
consells, deu tenir una gran experi~ncia en aquest tema, pe
ro en aquest respecte m'aconsell jo mateix, jo vul! mantenir 
les meves opinions encara que no agradin al Sr Ricci. Du
rant vuit o nou mesas eH va mantenir una opinió que no va 
anar bé, dones mala SOft. Gracies pel consell, perque sttm- -
pre convé escoltar l'experi~ncia. 

Sr Quetglas, jo no he fet el discurs de l'altre dia. Del 
tema de la constitucionalitat tot d'una he passat a dues 
qüestions prActiques, precisament de gestió de I'impost. El 
que ha passat ha estat que el Sr Gilet ha tornat a treure 
alIó que aquí no hem de parlar de constitucionalitat. Jo no 
en volia parlar, ara el tema ja no preocupa, el Govern ja 
sap de que va: sap que no ha cobrarA ni ha gestionara ni 
res; per tant, no importa parlar-ne més. 

Finalment, només una cosa al Sr Sebastia Serra. D'a
cord que vostes mantenien l'esmena del Dret Civil, peró el 
nostre Grup també, i ha va dir. Quant al tema de ....... , el 
nostre Grup va dir que possiblement no podien arribar a
quí. No és per posar-nos floretes ni molt manco, només per 
restablir la veritat completa deis debats parlamentaris. 

Al PP, com que no ha parlat, no li puc contestar; el PP 
sempre parla per boca del Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Entiendo, Sr Alfonso, que al tener una única enmien
da, pero que hace referencia a distintos apartados de la ley, 
no quiere que se vote esa enmienda de una vez, sino articu
lo por artículo. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sra Presidenta, yo quiero mantener una discusión y la 
enmienda al articulo 2, porque se modificó en Ponencia 
con una enmienda del Grupo POPULAR, con lo cual creo 

que ha perdido muchísimo y que ha cambiado el sentido 
del mismo Proyecto de Ley. No entramos en el Proyecto de 
Ley, han cambiado el sentido del Proyecto de Ley. 

EL SR PRESIDENT: 

Puesto que es una única discusión sobre un único artí
culo, yo le rogaría que la tuviéramos en este momento, de 
tal manera que se hiciera una única votación de enmienda. 
Sr Alfonso, si ahora se tiene la discusión sobre ese único 
artículo que hay que debatir, se hará una sola votación so
bre la enmienda de supresión, dado que parece que ningún 
Grupo ha dicho que el sentido del voto sea distinto a una 
cosa u otra, y otra única votación al resto del texto. Tiene 
la palabra el Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Es OLra cuestión de orden. EsLe artículo debería votar
se separadamente, Sra Presidenta, porque a lo mejor el 
Grupo POPULAR considera que ha de cambiar el voto y 
volver a su texto original, no por otra cosa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso, ya se lo dirá el Grupo POPULAR. En 
principio, si el Grupo POPULAR no dice nada, se votará 
la única enmienda de supresión que hay presentada y el 
texto que no tiene votos particulares ni nada. Gracias. Tie
ne la palabra el Sr Alfonso para defender su enmienda de 
supresión al artículo 2, que ha sido modificado en Comi
sión. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Quiero leer el artículo 2. Perdó, el vullllegir, tenc una 
tendencia a parlar en castella quan m'hi parlen i al revés, 
crec que aixó passa a molts. L'article 2 parla del fet imposa
ble i diu "constitueix el fet imposable la compra del bitllet 
de loteria nacional o realització d'apostes de loteria primi
tiva o bono-loto, que es duen a terme a les administracions 
de loteria radicades a les Balears". La modificació diu - el 
PP sempre ho fa en castella i jo ho llegiré en castella -"cons 
tituye el hecho imponible del impuesto la participación en 
los sorteos de loterías del Estado mediante la adquisición 
de billetes o fracciones - primer tema que hem de destacar, 
"billetes o fracciones", crec qus és important - de la loteria 
nacional o la realización de apuestas de la loteria primitiva 
o del bono-lotoJ que se lleven a cabo en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares". 

Ya no en las administraciones de lotería, sinó en el 
territorio, modificaciones muy substanciales. Primera: 
¿Qué significa billetes o fracciones? ¿A qué decimos billete 
ya que llamamos fracción? ¿Fracción es la participación de 
lotería que vende un señor en un bar? ¿Esto también tiene 
un gravamen? ¿Fracción es el décimo? Creo que debería a
clararse porque es demasiado amplio. Es massa ampli par
lar de fraccions. Perdó, parl d'una esmena feta en castella 
pel Grup Parlamentari POPULAR i he de parlar de fracció 
o "fracciones", ha feia amb tota intenció. Fracció és el de
cim o la papereta? M'agradaria que quedas dar. Es el de-
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cim? Així ha podríem entendre. 

La modificació de territori ¿vol dir que si un senyor 
ven a un amic d~u d~cims o tres s~ries dins un bar - uns d~
cims que ha dut de l'aeroport de Madrid - 1i ha de cobrar 
aquest 10%? M'agradaria saber-ha perqu~ introdueix una 
confusió bastant considerable en la forma de cobrar l'im
post. Fins ara qui cobrava i qui era el subjecte passiu subs
titutiu era l'Administració de Loteria, pero un senyor que 
ve de Madrid i ha dut 10.000 pessetes de loteria i li diu al 
Sr Gilet: En vol 5.000? Sí. Li ha de cobrar 5.500 i ha de li
quidar les 500? Segons la modificació d'aquest article, es 
més probable que sigui així. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Alfonso, el debate se ha producido sobre su en
mienda de supresión al articulo actual. Puesto que no exis
te ningún voto particular, si esa enmienda de supresión 
prosperara, no quedaría el texto inicial de la ley, sino que el 
artículo 2 quedaría sin contenido. Si el debate se tiene que 
reproducir - el Sr Conse11er tiene ahora la palabra - sera 
siempre sobre la base de su enmienda de supresión, no 
existe voto particular. 

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

Gracies, Sra Presidenta. Efectivament, en principi jo 
m'he de queixar respectuosament, perqu~ ens trobam que 
l'esmena de supressió del Grup SOCIALISTA feia referen
cia a un text diferent, que ara s'aprofita per a una esmena 
particular presentada posteriorment. Consequentment, hi 
ha una esp~cie de xuclar roda d'aquesta es mena a la totali
tat a tot a110 que es presenti al Grup SOCIALISTA Les se
ves tergiversacions, Sr Josep Alfonso, les seves inatisacions, 
la seva "finezza" - en aquest cas, tributaria - és més que ma
nifesta. Jo li puc assegurar que el contengut d'aquest arlÍ
cle, amb l'esmena presentada i aprovada, reuneix tots els 
requisits perque quedi ben clar qui ha de pagar el tribut i 
on s'ha de pagar. L'ambit és territorial i el fet imposable és 
la participació en l'adquisició de bitllets de loteria. Conse
qüentment, no es p~eocupi: en el moment oportú, el contri
buent sabra que ha de pagar. 

EL SR PRESIDENT: 

Para qué pide la palabra, Sr Alfonso? Yo creo que el 
debate ya está concluido. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Es una cuestión incidental, ha intervenido el Gobier
no, no otro Grupo Parlamentario. 

EL SR PRESIDENT: 

Tiene la palabra, Sr Alfonso. Dos minutos. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr ConselIer, jo Ji he fet dues preguntes. No ha contes-

tat qu~ era una fracció ni qu~ passara en el moment que jo, 
Josep Alfonso, quan s'apliqui aquest impost - aixo no pas
sara, pero és igual - compri a l'aeroport de Madrid 10.000 
pessetes de loteria i li digui al meu amic Valentí Valencia
no: "En vals 5.ooo? Sí", a veure si li he de cobrar 5.500 pes
setes. Tal com diu aquest article, els hi hauria de cobrar i 
venir a la Conse11eria d'Hisenda i pagar 500 pessetes. Per
doni, pero així com ha quedat l'article, hauria de fer aixo. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr ConselIer, volveremos a abrir un turno incidental. 

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

Solamente decirle al Sr José Alfonso que lea también 
el artículo 4. ~ 

EL SR PRESIDENT: 

Concluido el debate, pasamos a votación la enmienda 
registrada con el número ... Sr Ricci, usted no tiene ninguna 
enmienda. La cuestión incidental la ha abierto el Gobierno 
con el Sr Alfonso; a usted ni siquiera le han mencionado. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Si ha abierto un nuevo debate: .. 

EL SR PRESIDENT: 

Era de su misma enmienda. He dicho que era una úni
ca enmienda, a ver si se va a votar. Si todos los portavoces 
están de acuerdo en que es una única enmienda y que se 
voten de una sola vez el texto y la enmienda, no ha lugar a 
más debates. 

Pasamos, pues, a la votación del mantenimiento de la 
enmienda registrada con el nO 2822, que hace referencia a 
la enmienda 2619 del Grupo SOCIALISTA, de supresión 
de la Exposición de Motivos, de todo el articulado y de to
das las disposiciones. 

Diputados que voten a favor? 

Votos en contra? 

Abstenciones? '. 

Resultado: 22 votos a favor, 29 en contra, 5 abstencio
nes. Queda rechazada la enmienda de supresión del Grupo 
SOCIALISTA Pasamos, pues, a votar en una sola votación 
el Proyecto de Ley del Impuesto sobre Loterías, tal y como 
ha quedado dictaminado en Comisión. 

Votos a favor? 

Votos en contra? 

Abstenciones? 
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Resullado: 29 votos a favor, 22 en contra, 5 abstencio
nes. Q ueda, pues, aprobado el Proyecto de ley del Impues
to sobre Lolcrfas. Habiendo concluido el Orden del dia, se 
levanta la sesión. 
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