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1.1) INTERPEL'LACIÓ RGE núm. 258/93, presenta
da pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política 
del Govern en materia de biblioteques. 

E L SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Co
menc;a la sessió. El primer punt de l'ordre del dia correspon 
a la interpel'lació número 258, presentada pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a política del Govern en 
materia de biblioteques. Té la paraula en nom del grup 
interpel'lant el Diputat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La Consti
tució Espanyola del 1978 va imposar als poders públics una 
serie de normatives relatives a l'obligació que tenen de po
tenciar la participació deIs ciutadans dins la vida cultural. Em 
referesc concretament a l'artiele 44, on diu textualment que 
"els poders públics promouran l'accés a la cultura 11 , a I'arti
ele 46, alla on diu que aquests mateixos poders públics ga
rantiran la conservació i promouran l'enriquiment del patri
moni cultural. Logicament els fons bibliogrMics són un deIs 
elements importants del patrimoni cultural d'Espanya. 

L'Estatut d' Autonomia a l'artiele 9 es va limitar a 
recollir quasi textualment disposicions constitucionals, remar
cant que aquest nou poder, els poders de la Comunitat Au
tonoma, 1 'autogovern de les Illes Balears, les institucions 
d'autogovern -com diu textualment- promourien la participa
ció deis ciutadans a la vida cultural. Tot aixo serien afirma
cions sense fonament si no hi hagués un marc competencial 
on exercir-Ies. Sortosament el nostre estatut, limitat en altres 
aspectes, inferior a altres en molts d'aspectes, en materia 
cultural podem dir que es troba practicament al nivell deIs 
estatuts tan tes vegades reiterats de Catalunya i altres naciona
litats historiques. 

Tenim competencies exclusives, article 10 apartat 19, 
sobre biblioteques que no síguin de titularitat estatal. Recor
dem que les de titularitat estatal són molt poques; per tant 
practicament el sistema bibliotecari de les llles Balears és 
dins les mans de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears. 
No vol dir que sigui titularitat, pero la possibilitat d'impulsar 
una legislació, una normativa, crear un sistema bibliotecari 
és indiscutiblement competencia ele la nostra comunitat 
autonoma. Sobre els centres bibliotecaris, a més, de titulari
tat estatal existents a les IIIes Balears -el cas més clar, la Bi-

blioteca Pública ele Mallorca- tenim competencia execu
tiva, la gestió és a dins les nostres manso 

Hi ha un altre tema important, com veurem 
després, que és la participació eI'altres elements institu
cionals en el tema de les biblioteques. L'Estatut s'Auto
nomia, l'any 1983, només es va poder aprovar una llar
guíssima etapa de negociacions i debats, accedint que no 
es constituiria un poder unitari dins les Illes Balears, 
sinó que el nou poder que es constituYa, el poder auto
nomic, de caracter interinsular, tendria com a contra
partida, com a concessió a unes societats identificad es 
cadascuna profundament amb la seva propia illa, tendria 
com a poder complementari insular els consells insulars. 
L'articIe 39, apartat 6, ens diu per tant que la funció 
executiva i la gestió sobre materia de biblioteques hi 
tendra una participació important el consell insular. 

El tema de la participació deIs municipis a tra
vés deIs seus organs de govern, que són els ajuntaments, 
no cal ponderar-lo. La xarxa bibliotecaria de les Illes 
Balears basicament és una xarxa municipal, i que per 
tant implica també que el poder és un element molt 
important a l'hora de dur endavant un ordenament del 
sistema de biblioteques de les Illes Balears. 

L'any 1993 és un any de commemoració, una 
decada, un moment de fer balanc;. Deu anys d'autono
mia, i deu anys d'impuls del món de les biblioteques de 
les Illes Balears? Hem de reconeixer elarament que no. 
La veritat és que a l'hora del balan<;, crec que ho va dir 
el Sr. Triay una vegada aquí, que el balan<; era difícil 
perque la caixa és buida, la caixa autonomica en mate
ria de biblioteques és buida, perque: tenim legislació 
sobre biblioteques? No. Tenim decrets sobre biblioteques 
que hagin solucionat els problemes que té aquesta area 
cultural importantíssima? No. Hem practicat una polí
tica de transfere , _ ; ~s més intensa o més moelerada en 
relació als conse!:, msulars? No. Hem creat un sistema 
bibliotecari global per a les llles Balears? No. 

Logicament, no hi ha balan<;, i per tant no hi ha 
hagut en absolut actuacions. Contrariament, a altres 
comunitats autonomes s'han destacat per impulsar eI'en
trada una legislació en materia de biblioteques. Tenen 
llei ele biblioteques, entre altres -no seré exhaustiu-, 
CasteIla i Lleó, Madrid, CasteIla i La Manxa, Aragó, 
Múrcia, Andalusia, Galícia -on governa el Sr. Fraga-, La 
Rioja -a part deIs vins, Ilíbres també-, i jo crec que el cas 
més evident, perque crec que és una societat modelica 
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quant a component social, que és el cas de Catalunya, una 
societat més proxima a Europa, amb una preocupació cultu
ral amb molta més tradició que nosaltres, que té molts més 
recursos, pero que els posa al servei de les biblioteques, alla 
on el procés no és només una llei de biblioteques, sinó que 
hi ha una llei -la Llei 3/1981, de biblioteques, per Catalunya
que es complementa el 1985 amb la creació per llei del 
Col'legi Oficial de bibliotecaris documentalistes de Catalu
nya, i que dia 2 de mar<; del 1993, fa exactament una setma
na, una nova llei ha creat el Sistema bibliotecari de Catalu
nya. 

La biblioteca és un element marginal de l'estructura 
cultural d'un país? No. Sense biblioteques no hi pot haver 
una labor de culturalització d 'un país. Em va agradar molt 
en el moment que vaif veure que s'aprovava la nova llei que 
creava el Sistema bibliOtecari de Catalunya, que els mitjans 
informatius de Catalunya varen valorar un element fonamen
tal, i era un Parlament dividit logicament en diferents forces 
polítiques, moltes vegades amb clebats duríssims com aca
bam de veure fa pocs dies amb motiu de la reprovació que 
hi havia d'haver per part de la majoria en contra de l'oposi
ció, que enmig de tot aquest clima es pogués fer almenys un 
oasi, un moment de tranquiHitat per aprovar per unanimitat 
la creació d'un Sistema bibliotecari per a Catalunya. 1 aixo 
no va passar desapercebut. Hi ha hagut pagines senceres. Els 
estic mostrant una pagina de La Vanguardia, un diari de 
gran tirada, on la gran notícia era la creació, a la fi, d 'un 
sistema bibliotecari per a Catalunya. 

Per tant, a l'hora de comparar-nos amb al tres comu
nitats autonomes, les Illes Balears en materia cultural, en 
materia de biblioteques, on som? Som capdavanters? No, 
som al furgó de coa. Per que? Perque manquen competenci
es? No. Perque ha faltat la pressió d'una oposició en aquest 
sentít? No, reiteradament s'han duit aquí els temes de bibli
oteques, s'ha demanat una llei, s'ha demanat que es creas 
aquest sistema bibliotecari, s'ha de mana que es definís quin 
era el paper deis consells insulars i quin el paper de la Co
munitat Autonoma, i reiteradament se'ns ha dit que aquestes 
disposicions no eren necessaries, que les disposicions que hi 
havia ja bastaven, que s'hi treballava, etcetera. 1 logicament, 
deu anys d'autonomia, pero zero absolut en materia de bi
blioteques. 

Aixo no és un element secundari en absoluto Per 
que? Perque no sé si la majoria deis membres d'aquesta 
cambra són usuaris de biblioteques -em consta que la majoria 
sí que ho són-, pero voldria donar-los unes petites xifres 
perque es faeio idea que no parla m el'un tema marginal, sinó 
e1'un tema 011 participen mo ltes institucion i 11101ts de ciu
laclans d aquestes llles. Per exemple: el onsell In ular de 
Mallorca ha impulsat, i ha estat una ele les eves grans realit
zacions, el Cen tre cultural la risericórdia. on hi ha una 
bibi'ioteca realment important té aproximadament un 28-
.000 volLlms. Aquesta biblioteca compta amb més de 35.000 
usuari , s hi fan més 20,000 consu ltes. Parl de xifres del 
J 991 i ón une xifre en expansió: el u uaris en un any 
varen augmentar un 11% i les con ulles un 25.8% . El Con-

sell Insular de Mallorca -per aixo he parlat de la impor
tancia deis consells insulars- és el centre d 'una coordi
nadora de biblioteques que implica deis 53 municipis de 
Mallorca, n'hi ha 43 que hi esta n integrats; i en total, 
dins aquest sistema de biblioteques es varen fer I'any 
1991 297.853 consultes, i varen sumar 171.334 lectors. 
Per tant, parlam d 'unes dimensions realment importants. 

Si em permet, Sra. Presidenta, un minut i acaba-
ré. 

Perque vegin la importancia que té, a un altre 
nivel!, l'heretatge bibliotecari que varem rebre a través 
de la Biblioteca pública de Mallorca, situada al carrer de 
Ramon Llull, parlam d 'un centre que té com a bibliote
ca moderna, vol dir llibres del XIX i XX, 132.306 vo
lums, i que té un fons antic deis segles XVI fins al XVI
II, de llibres, de 25.000 volums. En definitiva parlam de 
dimensions realment importants. Els lectors d'aquesta 
Biblioteca pública de Mallorca s'aproximen als 40.000, 
i es fan aproximadament, no arriba bé, uns 11.000 prés
tecs anuals. 

Per tant, no és un tema marginal, és un tema 
que arriba practicament a tots els pobles de Mallorca, 
que implica diferents institucions, i que per tant té una 
problematica que s'ha d'afrontar. La problematica és 
basicament establir un marc legal, estable, consensuat, 
entre les diferents institucions per tal de crear un verta
der sistema bibliotecari ele les Illes Balears. Sr. Conseller, 
a voste va dirigida aquesta interpeHació, i li oferim, 
com hem ofert altres vega des als seus antecessors en el 
carrec, la nostra col'laboració per tal de crear, com s'ha 
fet a Catalunya amb un acte modelic, per unanimitat, un 
sistema bibliotecari de les Illes Balears. Moltes gracies. 

(La Sra. Vicepresidenta ha substituií el Sr. Presi
dent en la direcció del debal) 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. En nom del Govern té 
la paraula el Conseller de Cultura, Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ 1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Jo 
voldria, en consonancia al títol de la interpeHació, que 
diu "política general en materia de biblioteques" inten
tar respondre d 'una manera escarida i concreta. 1 arnés 
m'agradaria fer-ho tenint present el que és el territori 
de les Illes Balears. És a dir, jo el que faré sera expres
sar-si puc- d'una manera sintetica la política general en 
biblioteques de les Illes Balears, no de Catalunya, ni faré 
estudis comparatius de moment, sinó que em referiré a 
aquest país, on estic molt bé i on hem de fer la política 
general, no a Catalunya. 
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Jo voldria, dins aquesta definició d'una política de 
biblioteques, en definitiva d'una política cultural, Sr. Damia 
Pons, no oblidar dos aspectes concrets com a introducció. 
Un, que es tracta d'una política general de la Comunitat 
Autonoma, i per tant afecta totes les biblioteques en aquest 
cas, públiques, privades, eclesiastiques, xarxa del Consell 
Insular, etcetera, tot tipus de biblioteques de la Comunitat 
Autonoma. I en segon 110c, que els instruments que tenim 
institucionals per impulsar, per gestionar i en definitiva per 
normalitzar la infraestructura i la gestió d'aquestes bibliote
ques, són totes aquestes institucions que conformen la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears, que són el Govern, 
en aquest cas la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 
que són els consells insulars, i que són els municipis, entre 
d'altres. 

També voldria no perdre'm en normes, en papers, 
en burocracia, i pensar en els vertaders usuaris de les biblio
teques. És a dir, en el moment de definir aquesta política 
general, pensar sobretot amb els usuaris, no en els papers, no 
en les llei, no en el Bocaib just; sinó quines són les persones 
que utilitzen aquestes biblioteques, en aquest cas, quins són 
els usuaris, que són estudiants, són experts investigadors, 
persones de recerca, i que necessiten una infraestructura, 
necessiten unes condicions de dignitat, de comoditat, necessi
ten una documentació, un fons documental ben catalogat a 
la seva disposició, i necessiten sobretot que el servei d'aques
tes biblioteques sigui bo. Aquestes dues qüestions serien les 
que realment haurien de determinar la política general del 
Govern en biblioteques. 

Ja concretament diria que aquesta política és basada 
en quatre punts fonamentals: el primer és diagnosticar d'una 
manera molt concreta -i aixo ja ho tenim, i sabem cada cosa 
on esta, i aixo és important- la infraestructura, la dotació, el 
personal, el fons bibliografic, els inversions i en definitiva les 
competencies de supervisió i funcionament que podem fer 
amb tota aquesta xarxa de biblioteques, tant siguin de titula
ritat estatal, pero de delegació de gestió a la Conselleria, com 
aquelles que són municipals o pertanyen a aquesta xarxa de 
biblioteques deIs consells insulars. 

En segon lIoc, tenim un interes especial en dotar 
el 'una infraestructura més adient, nova, aquesta biblioteca de 
Palma que és de titularitat estatal, pero que nosaltres gesti
onam; i ja hem iniciat una serie de conversacions, ahir ma
te ix a Valencia varem parlar d'aquest tema amb el ministre 
de Cultura, perque a la fi el Ministeri de Cultura, i per tant 
I'Estat espanyol, inverteixi en aquelles coses que són seves 
totes les aportacions economiques que fan falta. Nosaltres 
esta m disposats, en el cas concret de la biblioteca pública de 
Palma, d'aportar el solar, d'aportar tota una serie de condi
dons perque el Ministeri de Cultura pugui invertir en una 
nova biblioteca adient, adequada a la importancia que té 
aquesta biblioteca que, en definitiva, voste ha esmentat, 
encara que la seva informació no és exacta, permeti'm corre
gir-la una mica. Avui, en aquest moment, el número de vo
lums de la Biblioteca pública de Palma és de 134.123. No té 
massa importancia, és simplement per fer-li veure que dins 

aquesta política general també puntualitzam i estam al 
corrent del que passa a cada moment. Per exemple, el 
fons antic no és el que voste ha dit. sinó que són 33.055 
volums, entre al tres coses. Amb el que sí estic d'acord 
amb la qüestió general és que la Biblioteca pública de 
Mallorca té una importancia especial, i per tant merei
xera un tractament especial dins aquesta política positi
va, engrescant, que té el Govern balear dins la política 
cultural de biblioteques. 

En tercer Iloc esta m també redactant, i ja li puc 
dir que practicament -i aixo estic segur que sera una 
bona notÍcia per a tothom, i per a voste, Sr. Damia 
Pons- estam a punt d'acabar l'avantprojecte del que sera 
la Llei de museus, arxius i biblioteques de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. Hi ha un grup de treball, 
una comissió de 7 experts, juristes i experts en tecniques 
de biblioteca, que fan jo cree que un esborrany, un a
vantprojecte salid, viable, adient, i sobretot en relació al 
que és la nostra realitat concreta. per aixo no calen 
precipitacions, no cal anar de pressa; pero sí que cal fer 
una tasca important, solida, de manera que aquesta llei 
de museus, arxius i biblioteques sigui aviat una realitat. 
Aquesta és la nostra intenció, i cregui que en aquest 
aspecte farem com els altres, farem el maxim per acon
seguir amb tota eficacia que aquesta llei sigui una reali
tat; i aquí, efectivament, amb molt de gust acceptam la 
seva oferta de coHaboració. 

Dins aquesta política general hi ha d 'haver una 
qüestió molt concreta com és la protecció i 1 'inventari 
deIs fans antics, perque ten en una importancia, i arnés 
una situació de delicadesa molt especial. L'atenció que 
han de mereixer quant a protecció i quant a inventari, 
i per aixa hem posat en marxa tota una serie de serveis 
en aquest sentit, que arnés coneix perfectament el Sr. 
Diputat per a la protecció i catalogació d 'aquests fons 
antics, sera també un element importantíssim -o és, 
millor dit- dins aquesta política general en materia de 
biblioteques. 

Finalment hi ha un projecte que ah ir es va a
nunciar per part del Ministeri de Cultura, en el qual 
nosaltres participarem, que és un programa informatic 
de catalogació, que és un programa europeu, i on la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears sera capda
vantera en aquest aspecte. Jo cree que aixo suposara una 
modernització importantíssima per a totes les bibliote
ques de Balears. En definitiva, es tracta d'una política 
concreta, positiva, adaptada al que són les necessitats de 
les Illes Balears, i amb una serie de consecucions con
cretes que en el seu moment li puntualitzaré, perque 
entenc que no és el tema cl'avui, ja que la interpeHació 
es refereix a política general, no a un balan<;; que signi
ficaria, si ha fes ara en aquest moment, dir que sí, do
nar una resposta afirmativa a mol tes preguntes que 
voste i jo podríem fer. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Gomila. 

Perdó, pel Grup Parlamentari MIXT té la paraula el 
Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Estam davant una interpel ·lació. No es tracta més que de 
fixar una postura, el que ens toca; i jo diria que si, com és 
habitual, d'aquesta interpe¡'¡ació es deriva una moció, llavors 
sera 1 'hora de pronunciar-nos sobre els punts que pugui 
presentar el Grup Parlamentari SOCIALISTA. En aquest 
moment hem escoltat amb molta atenció tant l'exposició que 
ha fet el Sr. Pons, en representació del grup interpel·lant, 
com l'Honorable Conseller d'Educació i Cultura, el Sr. Rot
ger, en nom del Govern. El Sr. Pons ha fet un enfoc creim 
nosaltres que molt encertat, en citar la normativa tant consti
tucional com la que preveu el nostre Estatut d'Autonomia de 
cara a promoure la participació de tots els ciutadans en a
questes tasques, en aquesta vida cultural de la qualles biblio
teques són una part molt activa; i ha definit encertadament 
el que són aquestes biblioteques que no són de titularitat 
estatal, i que quasi en la millor part són biblioteques munici
pals, pero que no hem d'oblidar que ja estan agrupades a 
unes xarxes a cada illa a través deIs consells insulars, i que 
així com ha citat els articles 44 de Constitució, 9 i 10.19 de 
l'Estatut d 'Autonomia de les Illes Balears, sobre aquesta 
obligació de les institucions a promoure la participació de 
tots els ciutadans, també a l'article 39.6 es dóna als consells 
insulars aquesta competencia com una de les diverses mate
ries que són susceptibles de transferir o delegar als ens insu
lars. 

Pero s'ha preguntat el Sr. Pons si hi ha una legislació 
adient, si hi ha un sistema bibliotecari general de les Illes 
Balears, i comparativament, segons la seva versió, amb les 
altres comunitats autonomes sobre aquesta política de bibli
oteques -segons ell, torn a repetir- Balears, la nostra comuni
tat autonoma, no surt ben parada. 1 ha parlat de la interven
ció del Parlament de Catalunya quan, al marge de discrepan
cies grosses que viuen els diferents grups polítics que el 
conformen, hi ha hagut unanimitat per aprovar un sistema 
bibliotecari per a Catalunya. 

Jo en tot aixo estíc d'acord, i veig que succintament 
i fonamentalment el grup interpel·lant un sistema bibliotecari 
per a Balears. El Sr. Rotger ha contestat crec que també amb 
encert, dient que vol fugir de comparacions, que el que inte
ressa és nonnalitzar la infraestructura a les biblioteques, o 
actualitzar-Ia, i pensar en els usuaris, perque segons es erel 
seran els usuaris, pens jo. O sigui, tal vegada en aquest punt 
pocl ríem fer-ho al revés: segons la mena de biblioteques que 
hi bagi, hi haura un u uari o uns altres; no segons els usua
os, ja per endavant dotar de fons bibliogrM"ics aquestes biblioteques. 

Per tant, creim que la contestació del represen
tant del Govern també ha set adequada, quant a reco
neixer les possibilitats d'aquesta xarxa deIs consells insu
lars, i pel que respecta al que és emblematic amb aques
tes biblioteques, que aixo d'ha de dir, és la Biblioteca de 
Mallorca, ha mostrat la seva voluntat cI'actualitzar la 
seva infraestructura. Ha parlat, com abona notícia, 
d'un avantproject~ que té a punt de presentar sobre Ilei 
d'arxius i biblioteques. Jo no sé, perque no hi era, pero 
pareix ser que en la legislatura passada ja es va presentar 
i llavors va decaure perque va acabar la legislatura. No 
sé si la meya informació és correcta al respecte, pero de 
totes maneres benvingut sigui J'avantprojecte. 1 també 
ha fet referencia a la se va voluntat de prestar -acap de 
seguida, Sr. President- atenció primordial al fons biblio
grafic, i també disposar d'un programa informatic d'or
denació del fons bibliogr3.fic. 

Per tant, ham escoltat i hem pres nota, com 
poden veure, de les dues versions. Torn a repetir que el 
que demana el Grup Parlamentari SOCIALISTA ens 
sembla adequat, pero també I'oferta del Govern pareix 
ser que va en aquesta línia. De totes maneres, tota polí
tica cultural i de tota mena és sempre perfeccionable, i 
l'oposició pot aportar coses positives. Per tant, espera
rem la moció que es pugui presentar, si és que presenta, 
i Ilavors segons sigui el que reculli, sera el nostre voto 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari PSM 
1 EEM té la paraula el Sr. Gomila. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

G raci es , Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. El dret individual d'accedir a la lectura i a la in
formació, creim que és un element essencial d'una soci
etat moderna. La igualtat d'oportunitats rau en bona 
part en el fet de garantir aquest accés de forma efectiva, 
i un deIs instruments per fer-ho nosaltres creim que és 
un sistema bibliotecari salid. la lectura i la informació a 
les societats modernes no ha de ser un luxe de pocs, sinó 
una pe~a fonamental per la realització personal. Per 
tant, és un dret que tenen els ciutadans de qualsevol 
país. 1 uns serveis culturals són el que permet mesurar 
el grau de democracia d 'aquest país. Un bon servei 
bibliotecari ha de ser molt extens quant a tematica i 
cobertura, i ben articulat quant a població i territori a 
que s'arriba, perque aquest servei és un element indis
pensable per incrementar el nivell de lectura, i en a
quests moments només uns quants ciutadans de les IIles 
ten en el privilegi de gaudir prop de ca seva d'una biblio
teca suficientment dotada, ja que perque les biblioteques 
siguin útils, cal que estiguin a I 'al~ada de les necessitats 
el 'avui en dia. Per tant sera necessari que amb les trans
ferencies que ens arribin a arrel del pacte autonomic, no 
siguin lesives per a la nostra comunitat. i que venguin 
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suficientment dotades deIs mitjans materials i humans ne
cessaris per al bon funcionament de la xarxa bibliotecaria 
que hem de tenir a aquest país, i que no supo si un greuge 
per a la Comunitat Autonoma. 

Per altra part, i com ja han dit els meus predecessors, 
tenim una manca de legislació en materia de biblioteques, 
legislació que al nostre entendre, i pel fet insular de Balears, 
haunl de ser diferent a altres comunitats auto no mes que 
ten en un servei fortament centralitzat ja que aquí nosaltres 
creim que hauria de ser descentralitzador en les diferents 
illes, i a la vegada que estigui intercomunicat per poder ga
rantir el millor servei a qualsevol ciutada. Hem de dir que 
el urant la legislatura passada el Govem de les Illes va assumir 
clavant aquest parlament el compromís d'elaborar sengles 
projectes de !lei de patrimoni, biblioteques, arxius i de mu
seus, després de reiterades iniciatives de l'oposició -com molt 
bé s'ha esmentat abans-, entre les quals jo diria una que va 
presentar el nostre grup, amb un text alternatiu de museus. 

Pero després de les eleccions sembla que ae(o va 
quedar en via morta. Avui el conseller ens ha dit que ja teni
en preparat el projecte de llei de biblioteques, que nosaltres 
creim que és basic i important. Pero mentrestant, la situació 
d 'aquestes infraestructures creim que es va degradant, i que 
se situa per davall deIs nivells requerits a una societat euro
pea. 1 també hem de dir que és necessari un ampli acord 
institucional per aturar aquest deficit bibliotecari adree(at a 
un públic general que pateix les ilIes; degut primer -nosaltres 
creim- a una inexistent planificació d'aquests serveis, a la 
manca d'inversions continuades i a la manca d'articubció del 
servei bibliotecari público S'ha de fer en base a un aLJrd que 
impliqui les institucions que tenen responsabilitat en el funci
onament i en la gestió, i la cooperació nosaltres creim que és 
1 'única via que permet crear uns bons ser veis per als ciuta
dans. Nosaltres creim que no pot ser que, per exemple, dins 
la xarxa coordinadora de biblioteques que té muntada el 
Consell Insular de Menorca no hi hagi la Biblioteca pública 
de Maó, quan nosaltres entenem que haU"ia de ser la biblio
teca base d 'aquesta xarxa, perque possiblement és la més ben 
dotada que hi ha a Menorca. 

Per ae(o reiteram aquesta necessaria coHaboració de 
les institucions. Per altra part, tots aquests esfore(os també 
s'han de dedicar simultaniament a preparar i a dur endavant 
un pla de foment de la lectura, perque hem d 'entendre que 
tot procés d'aprenentatge de l'individu avui en dia va lligat 
a la lectura, i per tant nosaltres creim que és important pro
mocionar i a la vegada facilitar aquest aprenentatge i l'aug
ment general del nivell cultural de la nostra societat. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup PP-UM té la paraula 
la Sra. F errer: 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Aquesta intervenció és simplement per fixar posi
ció, i en realitat ho podria fer des del meu escó, pero 
crec que aquí em veuen tots més bé. Jo cree que com 
a PP-UM, que és el partit que dóna suport al Govern, 
aquí s'ha dit una cosa molt seriosa, i crec que em toca 
a mi que quedi clar. Sr. Pons, voste ha dit que en deu 
anys d'autonomia no s'havia fet res en materia de bibli
oteques. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Ferrer, procuri fixar la posició, no entri en 
la replica i contrareplica. 

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA: 

Sí, Sr. President, jo puc fixar la posició, pero és 
que jo crec em pertoca a mi dir que no s'ha fet res, per
que la intervenció del Sr. Pons ha comene(at dient que 
no s'havia fet res, i després ha acabat alabant el Centre 
cultural de la Misericordia, amb xifres que no són cor
rectes, perque no són 45.000 volums, sinó 80.000. Que 
no tenguem una legislació fins ara, no vol dir que no 
s'hagi fet res. Voste fa deu anys que és al Consell Insu
lar de Mallorca, i cree que ho ha pogut comprovar voste 
mateix amb les comissions que hem tengut. 

Simplement, per acabar, Sr. Conseller, voste ens 
ha anunciat que tendríem una llei de museus, arxius i 
biblioteques. Vull animar-lo perque es dugui endavant, 
perque possiblement en aquest parlament, sí tenim 
aquesta llei de museus, arxius i biblioteques, deixarem de 
xerrar de museus, arxius i biblioteques, que fa dos anys 
que no xerram d'altra cosa. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Ferrer. Per tom de replica el Sr. 
Pons té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores í senyors diputats. En 
aquest parlament, Sra. Ferrer, s'ha parlat de moltíssimes 
coses més -fa 24 hores no Ji dic- que de museus, arxius 
i biblioteques. Pero no ens ha de saber greu, en parlam 
perque són elements fonamentals del sistema cultural 
d'un país, ¡que se'n parla quan les coses no van bé, 
perque s'arreglin; i quan les coses van bé -esperem que 
un dia hi vagin- perque millorin. 

Hem escoltat amb atenció la política de biblio
tegues que ens havia d'exposar el Sr. Conseller de Cultu
ra, Educació i Esports, i hem vist algun missatge positiu, 
pero immediatament ha vengut el matís que ja no anava 
tan bé. Hi ha d'haver lleis, no una llei de museus, arxius 
i biblioteques. Hi ha d'haver una llei de museus, una llei 
d'arxius i una llei de biblioteques, perque són temati-
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ques molt diferents, i en conseqüencia cadascuna ha de tenir 
la seva legislació peculiar. 

No cal anar de pressa; pero fa deu anys. Fa deu anys. 
Que esperen? Ouina és la dificultat per fer una llei de bibli
oteques? -avui no par/am d'altra cosa- És una llei on hi ha 
grans interessos, grans grups de pressió que lluiten ... ? No, no 
l1'hi ha. "No tenim un coneixement precís"? EL tenim per
fectament. Fa dos dies el ButlletÍ de la Societat Arqueologi
ca Lul'liana va dedicar practicament un número monograJic 
on hi ha tota una serie d 'elements, que pdlcticament amb 
aquests elements que es donen en aquest butlletÍ hi ha mate
ria suficient perque una persona simplement experta en lleis 
i que conegui bé el tema pugui redactar sense cap problema 
una llei de biblioteques. Hi ha un article del Sr. Antoni Mut, 
director ele l' Arxiu del Regne de Mallorca, Reflexions sobre 
la defensa deIs fons bibliogrirfics, hi ah un article del Sr. 
Jaume Bover, director de la Biblioteca Espanyola de Tanger 
-abans estava a la biblioteca March d'aquí al costat-, Per una 
protecció del patrimoni bibliogrirfic a les Balears; i hi ha, 
sobretot, un article de Margalida Rosselló, Llucia Garau i 
Maria Lluc Alemany, aquesta darrera directora de la Biblio
teca pública de Mallorca, titulat ni més ni pus que L'organit
zació bibliotecaria a la Comunitat Autonoma de les Illes 
Batears, bases i notes preliminars per a la redacció d'una llei 
de biblioteques. Ja li han donat tot fet, ja no ha d'anar de 
pressa, ara ja ho té tot. 

El tema fonamental és: volem afrontar aquesta qües
tió, sí o no? Quin problema hi ha? No hi ha grups de pressi
Ó, pero hi ha un problema polític important: hem de definir, 
almenys a nivell de biblioteques el mapa cultural de les Illes 
Balears, que ha de fer la Comunitat Autonoma, que han de 
fer els consells insulars, que han de fer els ajuntaments i que 
han de fer els elements diguem-ne de la societat civil, cosa 
que a Catalunya, no és que l'haguem de calcar, perque estam 
a un terreny on la dinamica és inversa. A Catalunya hi ha 
una voluntat de construcció d'una estructura político-cultu
ral unitaria, basicament centralitzada, capital Barcelona, 
Generalitat, i un procés, una voluntat explícita de dissolelre 
les diputacions provincials del 1833, creades a partir de la 
divisió del Sr. Javier de Burgos. 

Nosaltres seguim un procés inverso Nosaltres hem de 
dotar els consells insulars, els hem de donar un paper, i logi
cament ens hem de reservar un marc que d'acord amb I'Esta
tut ens diu que el Govern de la Comunitat Autonoma. el 
Pariament de la Comunitat Autonoma, que és d'alla on I1Lix 
la figura elel President, i que per tant controla l'acció del 
Govern, aquesta cambra ha de vetlar per un equilibri en tots 
els orelres, entre ells l'element de dotació de biblioteques. No 
podem tenir desequilibris de dotació dins les IIles Balears. 1 
tot aixo és l'element polític, el desafiament que voste té a 
davant, Sr. Conseller. 

Jo crec, Sr. Conseller, que voste rep una herencia 
bona i una herencia no tan bona. 1 trec un petit element, 
perque tal vegada formi part de la moció -ens ho pensarem
que és el tema ele la nova ubicació de la Biblioteca pública 

--

de Mallorca, situada a Palma. És el famós tema de Can 
Sales. L 'Estat ha d'afrontar la construcció d 'un edifici 
per una nova biblioteca a Palma de Mallorca. La Comu
nitat Autonoma li havia de subministrar un solar o un 
edifici perque aquesta finalitat s'acomplís. L'Arxiu del 
Regne ele Mallorca ha d'ocupar les dependencies que 
avui ocupa la biblioteca, i hem de traslladar, per tant, la 
biblioteca. En Uoc de cercar un espai i comprar-lo al 
mínim preu possible, pero que compleixi amb les funci
ons que ha de complir, i no altra cosa; estam embarcats 
en una operació que encara no ha acabat de pagar -
després li mostraré els comptes que tenc aquí davant-, 
ja sé que voste no n'és el responsable, voste és l'hereu, 
pero hi ha un fet que realment és molt preocupant. La 
compra de Can Sales, la compra d'un edifici per biblio
teca s'ha convertit en un element polemic perque no 
s'ha pagat el preu del mercat normal. No pot ser que 
paguem 20 milions de pessetes a la firma del contracte, 
90 milions el 1993, 114 milions el 1994, 85 milions el 
1995 i 88 milions el 1996; que se situen practicament 
sobre els 400 milions de pessetes. 

Aquesta operació voste se l'ha trobada, voste la 
té damunt la taula, no n'és el responsable, pero n'és 
l'hereu. Per tant, és molt necessari que aquest Parlament 
sobre aquest tema es pronunciL Confiam que s'impulsi 
la llei de biblioteques tan prest com sigui possible, i 
confiam en una explicació solvent d'aquesta maniobra 
basicament especulativa de Can Sales, que encara que 
voste no n'és 1'autor, com a hereu i responsable actual, 
és necessari que passi compte precís i detallat a aquest 
parlamento Moltes gracies. 

EL SR.. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Per contrareplica té la parau
la el Sr. Rotger. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDU
CACIÓ 1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Damia Pons. Jo voldria, per una qüestió metodologica 
i per una qüestió d 'actitud, entrar en el tema que toca, 
i no fer no sé si dir maniobres de diversió cortines de 
fum amb altres qüestions que no són e1'aquest tema, que 
a més són objecte d'una compareixenc;a, i que s'insisteix 
sobre qüestions que no responen al títol de la inter
pel·lació. Per tantjo faré un esforc; -em costa molt, pero 
ho faré- per tornar una altra vegada al tema, i no parlar 
de qüestions que no pertanyen al tema d'avui . 

Miri, és que l'obsessió és molt forta. Tot es 
redueix a una llei, a una norma. 1 la norma és impor
tant, pero tal vega da també és important el funciona
ment, tal vegada és important la realitat del que es fa, 
tal vegada també és important que Balears, precisament, 
mentre altres esta ven concentrats en fer papers i Ileis, 
aquí feiem realitats, construÍem coses, i resulta que 
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varem passar en 7 o 8 anys de 24 biblioteques a 52, que 
varem passar de 86 a 235, de manera que les Illes Balears és 
la comunitat millar dotada de biblioteques de tata Espanya. 
1 no és triomfalisme, és la veritat. És a dir, altres pensen en 
papers, en estudis; nosaltres feim coses, i amb números con
crets, a través de la xarxa del Consell Insular de Mallorca. 
Que no hi un acte administratiu que ... ? Pero deixi els actes 
administratius, i anem afer poble, anem a fer coses per al 
poble. 

Anem a veure: a tots els municipis hi ha una biblio
teca, a gairebé tots els municipis; i amb una dotació conCl-e
ta. S 'ha augmentat i s'han incrementat, s'ha triplicat elnom
bre de biblioteques. Fins i tot els volums, 1 'increment de 
volums, de 2.800 que era més o manco el que s'augmentava 
anualment a la biblioteca pública, s'ha passat a 6.550. Un 
pressupost de 4,5 milions ha passat a més de 25. És a dir, en 
aquest moment som una de les comunitats autonomes amb 
una xarxa de biblioteques més ben dotades i més nombroses 
de tot el territori de tot l'Estat espanyol. 

Aixo són realitats. Ara, també és ver que ha arribat 
el moment d'ordenar tot aquest creixement extraordinari que 
ham tengut, de dotar-lo d'una norma, d'un context de mane
ra que des del Govern es pugui realitzar aquestes tasques de 
supervisió d'impuls i de normativa que ens pertanyen; pero 
al mateix temps donant el maxim d'estÍmul i d 'autonomia 
als consells insulars i als municipis, que a través de convenis 
es pot aconseguir, i a través de la iniciativa privada, moltÍssi
mes biblioteques que es podrien aconseguir d'altra forma. 1 
li he de dir una cosa: potser que en educació, que se n'ha 
parlat aquÍ, i estic molt satisfet que es parli també d'educa
ció quan es parla de lectura i quan es parla de biblioteques, 
perque són l'origen, és el fons de tot el que passara a la 
ciutadania. 1 sense competencies, pero sí amb gran respon
sabilitat per part d'aquest Govern, durant 4 o S anys, a més 
de fer totes aquestes biblioteques i d'impulsar-les, s'han dotat 
les escoles amb un fons bibliognlfic escolar per valor de més 
de 200 milions de pessetes per part del Govern -no per part 
del Ministeri d'Educació i Ciencia, sinó per part del Govern
... en llengua catalana i respecte a la nostra cultura, que ha 
possibilitat aquesta lectura ja des de les escoles. 1 aixo és el 
que importa. 

De totes maneres, reconec que és necessari ara dotar 
d'una normativa tota aquesta realitat esplendida que ha estat 
possible gracies a aquesta activitat, no just del Govern, sinó 
també deIs consells insulars, deIs municipis, i de la iniciativa 
privada i eclesiastica. Per tant, li torn repetir gue ja s'ha 
constitUlt la comissió corresponent d'expert. No necessitam 
dades bibliografiques, en tenim. Tenim persones preparades 
que avui horabaixa, precisament, fan feina com altres dies 
per consolidar i per posar a punt aguest esborrany de pro
jecte de llei per biblioteques -i evidentment també ha farem 
per museus i arxius- a fi que tenguem aquesta norma adequa
da a la realitat de les Illes Balears, no adequada a la realitat 
de Catalunya. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnlcies, Sr. Rotger. 

11.1) PROPOSICIÓ NO DE LLEI RGE núm. 
21/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a anuHació d'autoritzacions concedides a I'em
para del Decret 30/1984 que encara no disposen de lli
cencia municipal d'obres. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de I 'ordre del dia, corres
ponent a la Proposició no de llei 21/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a anul'lació 
d'autoritzacions concedides a l'empara del Decret 3011-
984 que encara no disposen de Ilicencia municipal d'o
bres. No s'hi ha presentat cap esmena, i té la paraula en 
nom del grup proposant el Diputat Sr. Triay i Llopis. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gra.cies, Sr. President. Demanaria que es fes 
lectura de la part dispositiva. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Triay. Sr. Moll, per favor pot fer lectura? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. "EI Govern de la Comunitat 
Autonoma procedinl a l'anul'lació de totes les autoritza
cions previes concedides a l'empara del Decret 30/1984, 
de 10 de maig, sobre mesures d'ordenació d'establiments 
hotelers i allotjaments turÍstics que encara no disposen 
de llicencia municipal d'obres". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Moll. Sr Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. L'any 1987 el Govern va aprovar el Decret 
103, de mesures d'ordenació d'establiments hotelers i 
allotjaments turÍstics, el decret que establía que s'havia 
de dotar de 60 metres per plac;a les noves places d'allot
jaments turístics, i que les categories havien de ser de 4 
i S estrelles, o de 3 i 4 claus en al cas d'apartaments. 

La gestació e1'aquest decret va ser llarga i va ser 
indefensa. Llarga perque va durar molts de mesas, du
rant els quals hi va haver una important participació de 
cercles d'empresaris, especialment hotelers i de la con s
trucció; i indefensa perque durant aquesta llarga partici
pació deIs més directament interessats, no es va prendre 
cap mesura cautelar, cap mesura de suspensió d 'autorit
zacions turístiques d'acord amb la normativa anterior. 
Aixo va donar lloc, com és sabut, a una allau de petici-
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ons a l'empara del decret de 1984, de 30 me tres quadrats per 
pla~a i sense limitacions de categories, per tal d'eludir les 
noves disposicions, la qual cosa ha suposat la major amplia
ció de l'oferta turística de la nostra historia, i la major equi
vocació de política economica deis darrers 10 anys. Cap 
analista economic no pot deixar de relacionar aquest brutal 
increment d'oferta turística amb les dificultats el'ocupació o 
de preu de venda del producte hoteler o d'allotjament durant 
els darrers. Segons dades que es publiquen poden ser 90.000 
les places turístiques construIdes des del 1984, la gran majo
ria de les quals amb autoritzacions del 1987, precisament, 
pero, amb la regulació anterior de 1984. 

Aquest parlament va debatre iniciatives del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, tant ele control, en forma de 
mocions, proposicions no de llei, resolucions; com ele pro
posició legislativa per tal d'aturar els efectes del descontrol 
que es prodlúa. Sempre varen ser rebutjades. Avui ens tor
bam no tan sois amb una oferta excessiva, sinó a més amb 
un romanent de places autoritzades l'any 1987 i anteriors, i 
encara no construId es, pero que poden ser construIdes en 
qualsevol moment. El nombre de places ascendeix a 40.000. 
Aquesta xifra ha estat qualificada pel conseller de Turisme, 
Sr. Cladera, de descabellada, i amb tot motiu, perque aquesta 
xifra és el resultat d'una política esgavellada i forassenyada 
del Govern. La quantitat de 40.000 places, procedint d'on 
procedeix, no ens correspon posar-la en dubte, és el propi 
Govern qui ens la facilita. Aquest són els llistats facilitats al 
Grup Parlamentari SOCIALISTA pel Govern. Les sumes les 
hem fetes nosaltres, i les sumes són: hotels, 11.447; aparta
ments, 28.884. Suma, 40.331. Per tant, la xifra rodonejada a 
40.000, no és -com sol ser habitual- una xifra rodonejada 
l'alc;a, sinó més aviat a la baixa. 

D'aquestes 40.331 places turístiques vull dir que 
corresponen a l'any 1987 27.141. Per tant als darrers mesos, 
durant la tramitació del decret de 60 metres per plac;a, de 4 
i 5 estrelles o 3 i 4 claus, es produeixen peticions encara no 
construides de 27.141 places turístiques. Per iHes voldria dir 
que a l'illa de Mallorca hi ha 9.655 places d'hotel, a l'illa de 
Menorca 343, a I'illa el'Eivissa 649, a l'illa de Formentera 
800; i quant a apartaments, a l'illa de Mallorca 18.409,6.140 
a Menorca, 4.335 a Eivissa i cap a Formentera. 40.000 places 
expectants que no s'adapten, per tant, a la Llei 7/1988, de 
mesures transitories, que és la lIei actualment vigent amb la 
qual es va convertir el decret ele 60 metres per pla~a a través 
d'un tramitació per aquest parlamento 

Fa sis anys deia el conseller de Turisme que hi havia 
50.000 places presentades abans del Decret, i que només se 
n 'aprovarien 10.500. Tenc aquí el recordatori d 'aquestes 
manifestacions. Cree que va fer molt curt, molt curt; perque 
moltes més de 50.000 n'hi devia haver quan encara n'hi ha 
40.000 sense construir, i se n'han construId es tants i tants de 
mils en el darrers anys concedides en aquell momento Per 
tant, si la política en materia el 'autorització d 'allotjaments 
turístics i hotelers va ser dolenta per l'absencia de mesures 
Cautelars, la informació del Govern del que realment passava 
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en els despatxos de la Conselleria de Turisme, encara va 
ser pitjor. 

A la vista d'aquesta situació nosaltres presentam 
una proposició no de Ilei, i és que les autoritzacions 
turístiques concedides els anys 1984, 1985, 1986 i 1987, 
a l'empara del Decret 30/1984, o sia de 30 metres qua
drats per pla~a, i que no tenen llicencia municipal el'o
bres, siguin anul'laeles pel Govern. Creim que cinc, sis, 
set, vuit o nou anys des que va ser concedida l'autoritza
ció turística és un temps de tolerancia realment abusiu. 
excessiu i gens raonable. Una milloria de la situació 
economica, que tots desitjam, que animi el sector de la 
construcció, no ha tenir efectes negatius en la construc
ció d'hotel i cl'apartaments sense les qualitats exigides i 
aprovades I'any 1987. No es poden esperar més mesos 
o més anys per eliminar aquesta amenac;a. No té sentit. 
Res no obliga a una cosa tan perjudicial. Res ho reco
mana. 

Per tant, per necessitat obvia de sanejament 
economic futur, per credibilitat de I'ordenació turística 
que s'elabora o tramita i amb les normatives precises, 
siguin de cankter administratiu o legislatiu, aquest ni
gulat negre a punt de descarregar de 40.000 places anti
quades ha de desapareixer del nostre horitzó social i 
economic. 1 aixo és el que demanam amb aquesta pro
posició no de Ilei. MoItes gracies. 

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. Presi
dent en la direcGÍó del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Triay. Pel Grup Parlamentari 
MIXT té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gd.cies, Sra. Presidenta, senyores i senyors 
diputats. Després de la intervenció que ha fet el porta
veu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr. Triay, 
hem de dir que si bé hi ha hagut un poquet més de 
claredat quant a la proposició no de Ilei que avui es 
presenta aquí, i podríem dir que estam totalment d'a
cord amb el fons d'aquesta qüestió, que és un problema 
que és present i en qualsevol moment es podria reacti
var aquesta allau de soHicituds de llicencies d 'obra en 
base al decret del 1984, Creim, no obstant, des del Grup 
Parlamentari MIXT, que el sistema que aquí es proposa 
podria no ser el més adequat en aquest caso Creim tam
bé que una vegada que va entrar en vigor el Decret 
103/1987, tal vegada ac;o seria un tema jurídic de !larga 
discussió, pero que per part deIs propis ajuntaments a 
I'hora de concedir les corresponents llicencies d'obres 
podria molt bé considerar que una vega da que va entrar 
en vigor el nou decret, s'haurien d'adaptar aquestes 
soHicitud al Decret 103/1987 i no admetre aquesta qües
tió. 
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Hem de dir també que desconeixem en aquest mo
ment si hi ha algun cas en que s'ha demanat en el seu mo
ment la \licencia d'obres, i a¡;o ha quedar aturat i no ha 
passat endavant. Creim que sí, que hi ha casos així, con
cretament pel que respecta a l'illa de Menorca, d'aquestes 
6.000 i unes quantes més de places, sobretot pel que respecta 
apartaments, jo puc dir que hi ha casos que es va sol·licitar 
la llicencia d'obres posteriorment, va ser concedida, i són 
llicencies que s'han demanat prorrogues als ajuntaments, 
pero les obres no estan executades, sinó que en aquests mo
ments, quan va arribar el moment de la recessió economica 
varen quedar practicament aturades i l'únic que han fet ha 
estat renovar aquesta llicencia -que també hi ha casos d'a
quests-. En aquest cas seria als ajuntaments a qui correspon
dria iniciar un expedient de caducitat d'aquesta !licencia, i 
per tant obligar que en el cas que es tornava demanar la 
\licencia, es volía tornar reactivar, fos en base al Decret 
103/1987. 

Per tant, no tenim massa cIar que la mesura que 
aquí es proposa sigui la més correcta. Creim que s 'haurien 
de coordinar aquestes mesures, no solament amb mesures 
jurídiques per part del Govern de la Comunitat; sinó que 
també s'hauria de combinar amb les competencies en mate
ria de disciplina urbanística que tenen els propis ajuntam
ents, i en el seu cas els consells insulars de manera subsidi
aria. Creim que en aquests moments tenim un exemple simi
lar, si no igual, que és el cas deis camps de golf. S'han creat 
les expectatives que es farien aquests camps de golf, són 
molts els que han declarat l'interes per fer aquests camps de 
golf per part d'una serie de municipis, pero que després a 
l'hora de fer la inversió, els promotors no ho han tirat enda
vant, i sabem que en aquests moments hi ha ajuntaments, i 
fins i tot consells insulars, que tenen la intenció d'iniciar 
expedients de caducitat de cara a aquests camps de golf. Per 
tant, creim que aquesta podria ser una via, és a dir c ¡¡e amb 
caracter general, pero posant-se d'acord totes les administra
cions, s 'iniciessin aquests expedients de caducitat d 'aquestes 
autoritzacions que, evidentment, han creat una expectativa, 
pero que no tenen llicencia, fins i tot . 

Si determinades normes urbanístiques de caracter 
municipal posessin com a condició sine qua non als seus pla
nejaments que per donar noves \licencies per a establiments 
turístics, necessariament i degut al fet que a 1987 -ja fa més 
de cinc anys- es va aprovar el Decret 103, que necessaria
ment tates aquestes llicencies només es poguessin donar en 
base al Decret 103, que és en realitat el que és en vigor en 
aquests moments. En definitiva, no és que vulguem crear 
una controversia amb el grup proposant d'aquesta proposició 
no de llei, pero entenem que no és la via més adient aquesta 
que aquí es proposa. O com a mÍnim podríem dir que hi 
hauria altres mesures alternatives que creim que serien molt 
més eficaces en aquesta direcció que aquí s'ha proposat. 

En definitiva, estam d'acord amb el fans. d 'acord 
amb l'existencia d 'aquest problema, aquestes 40.000 places 
o més que podrien en qualsevol moment el seu interes, enca
ra que creim que tal com esta l'economia, aixo va per llarg; 

i que per tant, atesa aquesta exposició que per part nos
tra he presentat aquí, i el que nosaltres entenem, no 
donarem suport a aquesta proposició no de llei, i el 
nostre vot sera en aquest cas d'abstenció. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. pel Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors 
diputats. Crec que ens trobam amb un tema important, 
importantíssim diria, per a la nostra economia, i sobre
tot de cara a marcar unes pautes per al futur, en lÍnia 
amb el consens que pareix que existeix -almanco en 
dec1aracions verbals, sobre per alla on ha d'anar l'orde
nació de l'oferta turística. Compartim basicament e!s 
criteris, la valoració política del Sr. Triay, que no és 
nova, coincideixen practicament tots els analistes que 
fan feina amb el sector turístic, i formulada reiterada
ment en aquesta cambra. Fins i tot em remet a unes 
paraules nostres en el debat de política general que 
analitzava la situació eco no mica a partir del que varen 
ser aquells decrets coneguts com a decrets Cladera. 

Per tant, no voldria insistir sobre les conseqüe
ncies sobre la nostra economia que varen tenir, i sí 
incidir un poquet més en la necessitat d'actuar quant a 
les regulacions d'autoritzacions previes. Aquestes venen 
determinades -les autoritzacions previes en materia de 
turisme- per un decret del Ministeri d'Informació i Tu
risme, segurament del temps del Sr. Fraga, un decret 
que no preveu les prescripcions de les autoritzacions 
previes; possiblement perque el que era logic i racional, 
era suposar que quan se sol ·licitava una autorització 
previa es feia amb la intenció de sol·licitar immediata
ment una llicencia d'obres, la llicencia municipal pre
ceptiva. A partir d'aquí llavors ja, una vegada feta 1'0-
bra, l'autorització definitiva. 

Aleshores possiblement, tal vegada, no s'havien 
generalitzat les practiques especulatives o especuladores 
que abunden avui en dia. L'Ordre ministerial de 24 
d'octubre del 1977, en el seu article 16 preveu que les 
autoritzacions previes caducaran quan hagi passat el 
temps fixar per aquestes prescripcions, temps que no és 
fixat en cap de les autoritzacions autonomiques, excepte. 
Sr Peralta -i sense entrar en polemica, Sra. Presidenta
en les declaracions d'interes social, que sí que cadu
quen, que prescriuen als sis mesos de concedides si no 
s'ha sol·licitat la \licencia municipal d'obres. 

És un matÍs important; és a dir que en les de
c1aracions d'interes social és a l'única autorització auto
nomica en la qual és determinada la prescripció, i en 
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cap de les altres autoritzacions -ni en materia de turisme, ni 
en materia d'indústria- existe ix la prescripció. 

En el cas que avui ens ocupa, és una proposlclO 
totalment logica: unes autoritzacions previes concedides fa 
més de cinc anys, fins i tot fa nou anys, a I 'empar d 'una 
normativa molt permissiva, i que passat aquest temps, un 
temps ja més que prudencial, més que raonable, no ha sol'li
citat llicencia d'obres. Admet que hi pot haver qualque cas 
puntual, qualque situació molt concreta, pero en general aixo 
significa que no ha existit un interes en construir, sinó sim
plement d'especular, a partir d'una \licencia esperar que 
vengui un bon postor a comprar aquells terrenys, per qualse
vol motiu que no sigui de fer una inversió productiva. 

Per tant, no cal dir que el nostre vot és favorable a 
aquesta proposició no de llei , i que cal felicitar els autors; 
pero creim que haurÍem d'aprofitar, creim que és hora 
d'anar un poquet més envant i haurÍem de generalitzar el 
tema a tates les autoritzacions previes de l'Administració 
auto no mica de que parlavem fa un moment. Tal vegada el 
motiu o l'excusa vengui donat per la nova Llei de procedi
ment administratiu, que determina que caela administració 
haura el'establir els terminis per contestar en cadascun deis 
proceeliments elependents de l'administració a que al·ludia. 
Si s'estableix un termini, per exemple, per contestar els re
cursos, allo que es denomina el silenci administratiu positiu, 
és a dir que s'admet el recurs si passat un termini determinat 
no s'ha resolt per l'administració, el mateix s'hauria d 'esten
dre al regim de caducitats, per la qual cosa el Govern hauria 
de dictar el corresponent decret regulador de caducitats en 
materia d'autoritzacions previes, sigui en materia de turis
me, sigui en materia d'indústria, etcetera. 

Per tant, aquesta proposició no ele llei és positiva, 
enceta un tema que era hora que s'abordas, i en línia amb 
les actuacions polítiques que pretenen ordenar I'oferta turís
tica, i a la qual cree que és logic, si es té aquesta voluntat 
d'ordenar l'oferta turística i d'intentar que no es construei
xin amb aquests criteris de fa temps, amb criteris més mo
derns, creim que tots els grups han de votar a favor. Pero ja 
anunciam la nostra voluntat d'exigir més al Govern, sigui en 
forma d'una proposició no de llei que instara el Govern a 
actuar, aja instant-lo verbalment a aquests moments d'acord 
amb els arguments que ham citat, és a dir, regular tot el 
tema de les caducitats. i el que marca la nova Llei de proce
diment administratiu. En aquesta línia estam contentes d'a
questa proposició no de I1ei que ens permet avan~ar o ja 
anunciar futures actuacions, i amb I 'esperan¡;a que es va ti 
afirmativament. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo\. Pel Grup PP-UM té la paraula 
el Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El 
Grupo PP-UM vamos a decir que no a esta proposición 
no de ley. Pero no le vamos a decir que no porque este
mos siempre actuando a la contra, no. Mire, el Gobier
no, como sabe perfectamente el Sr. Triay, tienen elabo
rado el POOT, y en el POOT justamente el Gobierno, 
que es consciente de todos esos problemas, de la peti
ción exhaustiva de plazas hoteleras desde el año 1987, 
que es la mayoría de peticiones. Va a salir de un mo
mento a otro una norma para precisamente suspender 
todas las licencias de obras turísticas. Yo quiero decirle 
que con esto queden ustedes sus señorías tranquilos, 
porque no va a ocurrir que haya maremagnum ele peti
ciones. 

No vaya entrar en una guerra de cifras, porque 
me parece absurdo empezar. Lo que sí les vaya elecir, 
que con los datos que yo tengo en mi poder, que por lo 
menos tengo que pensar que son tan válidos como los 
suyos, tenemos una equivocación muy sustancial. Nada 
más y nada menos que el PP-UM, con los datos que 
tengo del Gobierno, hay prácticamente 18.000 peticio
nes, exactamente 18.266 plazas. Usted me habla de 40.-
000. Quizás ha tomado elatos hace bastante tieili..)Jo, pero 
de los últimos datos oficiales de la Conselleria de Turis
mo que, por cierto, han salido en los periódicos, es decir 
que no le estoy dando ninguna novedad, porque esto ha 
salido el día 2b de febrero del 1993, y han salido unas 
declaraciones del director general, en la cual se estable
cieron las 18 mil y pico de plazas que no tenían licen
cias de obras; y como sabe perfectamente, no solamente 
bastan las autorizaciones previas de la Conselleria de 
Turismo, sino que por parte de los ayuntamientos se 
necesitan las autorizaciones de obras. Estas obras no 
existen, por tanto hasta que no salga el POOT el Go
bierno tiene pensado, como antes he dicho, suspender 
todas las licencias, todas las autorizaciones previas, para 
que no haya esta afluencia. 

Lamento que hoy el cancelar de Turismo no es 
encuentre en Palma de Mallorca, en el Parlamento, 
debido a que ha ido a recoger un premio internacional 
por la política turística, dado por todos los periodistas 
europeos, y lo ha ido a recoger a Berlín. Yo lamento, le 
hubiera podido aclarar mucho mejor al Sr. Triay todas 
esas dudas. Quizás con mi modesta contestación queda
rá tranquilo el Sr. Diputado, de pensar que no va a ha
ber estas autorizaciones; y hasta que no esté aprobado 
el POOT no se va ¿', autorizar ninguna plaza turística. 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. El Sr. Triay té la 
paraula. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

~-----------------



2624 DIARI DE SESSIONS / Núm.63 / 10 de mar<; del 1993 

Gracies, Sr. President. En primer lloc volaria dir que 
el decret 103/87, per tant el decret deIs 60 metres que no és 
vigent, perque va ser substitult per la Llei 7/1988, realment 
i en contra de totes les nostres recomanacions, no va establir 
cap caducitat nio cap termini de caducitat de les autoritzaci
ons de des enes de milers donades als mesos anteriors; i que 
per tant, i és un fet real, constatable a qualsevol ajuntament 
turístic, fins a aquest mateix moment, i encara ara es cons
trueix i es donen !licencies a autoritzacions que corresponen 
al decret de 30 metres; amb anterioritat, per tant, o al mateix 
any 1987. Perque res te a veure la caducitat d'una llicencia 
concedida, que efectivament és un problema de legalitat o de 
disciplina urbanística, amb l'autorització previa, expectant, 
i que encara no ha demanat la llicencia d'obres, i gue difí
cilment pot ser caducada per un ajuntament; només pot ser 
caducada pel Govern de la Comunitat Autonoma, i per aixo 
crec que és un tema absolutament parlamentari plantejar-ho 
avui aquí. 

No hi ha dubte que determinats ajuntaments, que no 
crec que passin de dos, ten en amb posterioritat a l'any 1987 
regulacions urbanístiques que exigeixen ja com a normativa 
propia els metres i les qualitats de la llei del 1988, pero no 
ha estan obligats en absoluto En aquests municipis efectiva
ment no es podran donar aquestes llicencies expectants; pero 
aquests municipis, a pesar de tot, representen una petita part 
d'aquest conjunt, d'aquest paquet de 40.000 places. 

Moltes gracies al Sr. Sampol per la seva -jo crec que 
plena- concordan<;a amb l'argumentació i amb la proposta; 
i en relació al portaveu del Grup Parlamentari PP-UM, jo li 
diré que nosaltres no tenim cap dada, cap ni una, més que 
la que ve titulada CAlB Conselleria de Turisme, dala 1-10-92. 
Si des de 1'1-10-92 resulta que ham passar de 40.000 places 
expectants a la xifra que m'ha dit el Sr. Ribas de Reyna, que 
era molt més baixa, seria una situació tan caotica de cons
trucció als darrers 4 mesos, que és impensable. 

I com que jo al conseller de Turisme, absent i reco
llint premis que aguest Parlament mereix amb tota dignitat, 
que és el que realment els ha fet possible -e,¡ materia d 'es
pais naturals, obviament, és el motiu sempre de tots aquest 
premiso Com que jo al conseller de Turisme no el puc posar 
per mentider -almenys no tenc cap interes en el dia d'avui de 
posar-lo per mentider- la documentació que el conseller de 
Turisme -original, perque és infotocopiable amb aquests 
colors, aquests llistats d'ordinador- per mi no tenen altra 
interpretació que la que surt del seu propi llistat, que a més 
venia amb unes instruccions com es fan les sumes, per evitar 
precisament que comptassim dos per un. 

Per altra part, naturalment que coneixem que amb 
posterioritat a haver denunciat nosaltres l'existencia d'aques
tes 40.000 places turístiques, i haver-hi hagut un eloqüent 
silenci sobre aquest gravíssim problema per part deIs sempre 
actius organs d'informació del Govern, s'ha anunciat que el 
POOT, als sis mesos de la seva aprovació definitiva pot su
posar la caducitat de les llicencies anteriors a l'any 1987. 
Així ho hem llegit, en el mateix retall que té voste. Pero és 

que nosaltres, com que el POOT és dins el rebost, i del 
rebost no sabem quan en sortira, i no sabem quan sera. 
aprovat definitivament, i després hi haurem de sumar sis 
mesas, i com que l'any 1987 el Sr. Cladera ja dei a que 
en sis mesas caducarien tates les llicencies autoritzades 
amb anterioritat -i no va ser vera- nosaltres creim que 
no és per jugar aquest tema, no és per donar-li llargues; 
perque aquest tema pot su posar un nou fracas per a la 
nostra economia, precisament quan l'economia comenci 
a despertar i a tornar anar bé, i cree que seria un error 
gravíssim, no tan sois seu -que ja en tenen un de ben 
gros amb les 90.000 places que ens han constrult del 
1987 cap aquí-, sinó per tot el conjunt de la Comunitat, 
que pagara els plats romputs de les seves equivocacions. 

Per aixo nosaltres creim que realment aquest és 
un tema perque el Goven- !·avanci en aquest POOT, 
que tan de bo surtí endavant; pero que és una mesura 
urgent cautelar a resoldre amb anterioritat, que el Go
vern té instruments per fer-ho, no li deim quins, que 
decideixi quin és el millar, si ho pot fer per via de de
cret o si necessita; perque una llei d'un article per resol
dre aquesta qüestió és un problema que segur que tro
baria en aquesta cambra una acollida suficient per ser 
tractada amb un capvespre, i resoldria d'una vegada un 
gravíssim problema que gravita penjat d'un fil, finís
sim, sobre l'economia de la totalitat d 'aquestes illes, 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Hi ha intervencions en torn 
de contrareplica? El Sr. Ribas de Reyna té la paraula. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr. 
Triay, tranquilícese usted, no es como usted cree. Está 
usted equivocado, y alguna vez admita que se equivoca. 
Digo eso porque no le quepa la menor duda que antes 
de salir el POOT van a estar suspendidas todas las licen
cias, precisamente para evitarlo. Lo que si está claro que 
si un ayuntamiento ha dado la licencia de obras, eviden
temente seguirán las obras con esta licencia. Pero tran
quilícese usted, que cuando el POOT salga, estas obras -
ya estarán suspendidas antes, no seis meses después. No 
habrá posibilidad de lo que usted se está imaginando; a 
veces ve nebulosas cuando está a la luz del día. 

Vuelvo a decirle: no voy a entrar en la guerra de 
cifras. Lo que usted me dice son unos datos que les han 
dado anteriores. Los últimos datos que yo le puedo 
decir, de la Conselleria de Turismo, se lo voy a decir 
concretamente: son 18.266 plazas. En apartamentos hay 
58 edificios, con 10.600 plazas, y 22 hoteles con 7.606. 
Si hace la suma se va a encontrar usted con 18.266. No 
son 40.00, y estoy hablando del año 1992. Quizás los 
datos que tiene usted son del año 1991; y quiero decirle 
que la mayoría de estas licencias se dieron a partir del 
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año 1987. En el 1992 ha entrado alguna, y ha quedado algu
na rezagada del año 1981 al 1982, pero la mayoría de plazas 
son del año 1987. Yo creo que después de la explicación 
supongo que quedará usted convencido ... Lo dudo, porque 
a veces es difícil de convencer, pero las cosas son asÍ. Mu
chas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ribas de Reyna. Acabat el debat, passa
rem a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
proposició no de llei, es volen posar drets, per favor? Graci
es, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? Gracies, poden seure. 

25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda 
rebutjada la Proposició no de llei 21/93. 

IJI.- DEBAT DEL DICTAMEN de la Comissió d'As
sumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei 
RGE núm. 1480/91, presentat pel Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, relatiu al Síndic de Greuges de les BIes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia, que és el 
debat del dictamen de la Comissió d' Assumptes Institucionals 
i Generals de la Proposició de llei número 1480/91, presentat 
pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM, relativa al Síndic de 
Greuges de les Illes Balears. Comen~am per l'article primer, 
el Grup PSM 1 EEM hi té formulat un vot particular, i per 
fer-ne la defensa té la paraula el Sr. Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gnkies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. 
L'any 1987 comen<;avem la tramitació d'una proposició de 
llei presentada pel nostre grup parlamentari, de la creació del 
Síndic de Greuges. Han passat molts d'anys, hi ha hagut 
molts de debats, jo diria que és I 'única llei que de fet ha 
tengut dues preses en consideració, i que arriba a un fi, que 
esperem que sigui així aVlli capvespre, i en conseqüencia cap 
diputada i diputat ignora quins són els temes que ens queden 
pendents, les qüestions que d'alguna manera fan que hi hagi 
discrepancies en democracia en un terna tan important com 
és el Síndic de Greuges. 

Pensem que hi ha prou antecedents de figures sem
blants institucionals a Aragó, Euskadi, Andalusia, Canaries, 
Catalunya. Pensem també que existe ix una important legis
lació europea i estatal, i pensem que dins la ciutadania hi ha 
hagut un important debat al respecte, no només pels ante
cedents del defensor del poble, sinó també pels problemes 

quotidians que tenen els ciutadans quan s'han de dirigir 
a les administracions i no són atesos per aquestes admi
nistracions. 

Valgui a dir que pel diputat que parla, que va 
ser el ponent des del principi d'aquesta llei per part del 
nostre grup parlamentari, s'agraeix a la mesa i als po
nents, i particularment al President del Parlament, que 
s'hagi avan<;at una setmana aquest debat per tal de po
der aprovar la llei avui, coincidint amb una renúncia a 
l'escó. També valgui a dir, un reconeixement als serveis 
de la cambra, perque jo crec que ha estat la llei que ha 
tengut un deis dossiers documentals més amplis i que 
ens ha permes treballar amb molta cura, i jo diria que 
amb exhaustivitat, fins i tot més exhaustivitat de la que 
normalment s'lItilitza a una tramitació parlamentaria. 
Hem de dir, pero, que el debat sobre el Síndic és un 
debat obert. EIs mitjans de comunicació l'han facilitat 
en gran parto Molta de gent ja espera amb certa mesura 
la creació del Síndic, i amb aixo hem de contradir al
guna afirmació des de les més altes institucions de la 
Comunitat, que parla que sera superflu, que sera costós. 

Nosaltres creim que no és superflua la defensa 
deIs ciutadans davant les administracions. Creim que 
costós, dependra d'aquest parlament que ho sigui o no, 
i dependra de les persones que hi hagin de treballar. 
Sempre hi ha hagut gent amb més criteris d'austeritat 
que altres, i en conseqüencia és molt relatiu el que es 
diu. El que sí és cert -i d'aquí ve l'esmena a l'article 
primer, l'esmena que mantenim viva- és que aixÍ com 
la llei queda és el Síndic que té per missió la protecció 
i defensa deIs drets fonamentals i de les llíbertats pú
bliques deis ciutadans, i també el control ordinari de 
l'Administració de la Comunitat Autonoma. Es evident 
que aquesta definició és prou important i definitiva. 

Pero els nacionalistes aquí hi defensam una 
mica més, hi defensam la tutela de l'ordenament jurídic 
de les Illes Balears, vetlant per la defensa i aplicació de 
l'Estatut d' Autonomia de les nostres Illes. Es a dir, que 
en definitiva des d'un punt de vista de llibertats indivi
duals, de llibertats ciutadanes, la definició que duim 
aquí aprovada en ponencia i en comissió és clara, ro
tunda i contundent, i coincidint tots els grups, pero des 
d'un punt de vista del que nosaltres creim que és el 
nostre ordenament jurídic, i pel que nosaltres creim que 
és la defensa aferrissada de l'autonomia que tenim, que 
nosaltres en voldríem més, pero tenim la que tenim, és 
evident que hi ham d'incIoure aquests dos principis més; 
principis que poden pareixer a vegades teorics, poden 
pareixer a vegades plens de complexitat. De fet la figura 
del Justícia d'Aragó ho incIou, ha tengut conflictes 
constitucionals, pero en definitiva el Tribunal Constitu
cional ha arribat a admetre que mentre no quedi en 
col.lisió amb alo-es aspectes, es pot formular basicament 
de la manera que nosaltres defensam. Per tant, amb 
aquesta primera defensa de l'esmena a rapartat primer 
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. de l'article primer, els nacionalistes del PSM-NM i de l'EEM 
defensam afegir-hi la tutela de l'ordenament jurídic de les 
Illes Balears, vetlant per la seva defensa i aplicació, i la de
fensa de l'Estatut d' Autonomia per a les Illes Balears. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Intervencions en tom a favor o en 
contra. pel Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta 
Proposició de llei de Síndic de Greuges cle les Illes Balears 
ha gaudit d'un alt grau de consens, fins i tot s'ha de fer men
ció aquí de la visita conjunta al Defensor del Pueblo que es 
va fer per part deIs membres de la ponencia i que va ser 
aclaridora en algun deIs aspectes relatíus a competencies i 
funcionament d'aquesta institució. Pero sí queden una con
cepció diferent per part, com ha dit molt bé el Sr. Serra, deIs 
nacionalistes, que optam per aquest vot particular a l'article 
primer i pel manteniment deis artides 28 a 34; i una concep
ció més restrictiva, més calcada del que és el Defensor del 
Pueblo, amb manco competencies, que és la visió deIs dos 
partits d'ambit estatal, Partít Popular i Partit Socialista. 

Efectivament el vot particular s'ha posat per afegir 
a la competencia de la protecció i defensa deis drets fona
mentals i de les llibertats públiques deIs ciutadans, que aixo 
és la funció típica del defensor del poble, per afegir a aques
tes competencies una altra, que és la tutela de l'ordenament 
jurídic de les Illes Balears, i la defensa de l'Estatut d' Auto
nomia. 

Per que aixo? Aixo té un antecedent, que són preci
sament les competencies del lustícia d' Aragó. Es podra dir 
per part deIs que argumenten en contra que el Síndic de 
Greuges tengui aquestes competencies de vetlar per l'orde
nament juríclic de les Illes Balears, i per vetlar per la defensa 
de l'Estatut d'Autonomia, que el nostre Estatut no té un 
article equivalent a 1 'artide 33 de l'Estatut d' Aragó, que ja 
diu que el lllstícia d' Aragó té com a missions específiques, 
amb independencia deis que dóna l'article 54 de la Consti
tució al Defensor del Poble, la tutela de l'ordenament jurídic 
aragones i la defensa de l'Estatut d'Aragó. 

Ara bé, jo pens que constitucionalment i estatutari
ament és possible que el Síndic de Greuges pugui tenir 
aquestes competencies, perque l'article 29 del nostre estatut, 
que és el que parla, el que habilita que es pugui crear el 
Síndic de Greuges, diu que el Parlament mitjan<;ant una llei 
podd. crear una institució semblant a la que preveu l'article 
54 de la Constitució per a la defensa deIs drets i deures fona
mentals. O sigui, la interpretació que feim nosaltres -i evi
dentment nosaltres aplicam el principi de in dubio pro auto
nomia, aixo és clar- és que la institució que preveu l'article 
54 de la Constitució per a la defensa deIs drets i deures fona-

mentaIs, aixo és una frase, i aquí hi ha una institució 
semblant. Dins aquesta paraula "semblant", per tant vol 
dir que en virtut de l'article 10.1 de l'Estatut, que dóna 
facultat amb competencia exclusiva en organització, 
regim i funcionament de les seves institucions. aixo vol 
dir que nosaltres esta m habilitats per clonar aquestes 
competencies tan importants com per vetlar l'ordena
ment jurídic de les Illes, que és compost naturalment 
pel Dret Civil de les Illes Balears i per tates les lleis 
d'aquest parlament que surtin, i les disposicions del 
Govern amb rang legal. Ido amb aixo i amb la defensa 
d'aquest Estatut, per tant, estam ben habilitats per fer
ho. 

Jo demanaria una reconsideració als dos grups, 
PP-UM i SOCIALISTA, perque també es sumin a la 
possibilitat que el Síndic de Greuges pugui tenir aques
tes competencies, perque així l'enriquirem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. pel Grup SOCIALISTA el 
Sr. Triay té la paraula. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies. Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. El nostre Estatut diu -no el d'Aragó, el de les Illes 
Balears- que el Parlament mitjan<;ant llei podra crear 
una institució semblant a la que es preve u a l'article 54 
de la Constitució, que -afegesc jo- és el Defensor del 
Poble, la defesa deIs drets i deIs deures fonamentals, 
així com per a supervisar i investigar les activitats de 
l' Administració de la Comunitat Autonoma. La institu
ció esmentada actuara en coordinació i en cooperació 
amb el Defensor del Poble. 1 aixo és el que diu, ampliat, 
l'artide de la Proposició de Llei que avui se sotmet aquí 
com a conseqüencia deIs treballs en ponencia i en co
missió. 

Per tant el Síndic, com a alt comlSSlOnat del 
Parlament, té les funcions que li assigna l'Estatut d'Au
tonomia, i que es corresponen exactament i sense cap 
disminució, sinó més aviat al contrari, al que diuen les 
lleis deIs comissionats o defensors del poble -cadascun 
amb el seu nom específic- d'AndaJusia, Catalunya, 
Galícia, País Basc, Canaries i Comunitat Valenciana. 
Ens ha dit que els nacionalistes defensen una determina
da opció, pero que els estatalistes en defensam una altra. 
EIs estatalistes, junt amb els nacionalistes d'Andalusia, 
Catalunya, Galícia, el País Basc, Canaries, i la Comuni
tat Valenciana; perque cap cl 'aquestes comunitats, i 
especialment les que tenen majories nacionalistes, ha 
introdult aquest precepte. 

Crec que la discussió no és si és possible o no 
és possible. potser sigui possible, jo no n'estic segur, 
pero tampoc no podria afirmar el contrario Sortiria una 
mica del que diu l'Estatut, pero és que nasal tres creim 
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que no és convenient. 1 crec que igual que nosaItres, han 
cregut que no és convenient a totes aquestes comunitats 
autonomes, que n'hi ha de tot color i de tota historia auto
nomica, perque historiques ja sabem que ho som tots, pero 
no totes les comunitats varen refrendar a una determinada 
~poca históricament estatuts d'autonomia, que és el que diu 
la constitució. 

Per tant, nosaltres creim que aquest comissionat del 
Parlament realment no ha de tenir la funció de tutela de 
l'ordenament jurídic i de defensa de I'Estatut, perque per 
aixo hi ha d'haver altres organs que ho facin, i organs espe
cialitzats en fer-ho, i que no siguin motiu d'enfrontament, 
motiu de diferencies de problemes entre el Síndic de Greu
ges i la institució que I'ha nomenat, que és aquest parlamento 
Perque per fer aquestes funcions que vostes demanen aquí, 
i que només Aragó té, per la singularitat del seu estatut, a 
pesar que-hi ha moltes lleis d 'aquestes que són posteriors a 
la llei d 'Aragó, i que s'hi haguessin pogut sumar, pero no ho 
varen veure convenient. Nosaltres creim que aquestes funci
ons són les del Consell Consultiu, que aquí sí que hi han 
una urgent i ineludible necessitat de creació; i ja aquest Con
sell Consultiu tindra -se suposa per legislació comprada- per 
funció vigilar, informar, dictaminar de manera jurídica sobre 
la constitucionalitat o estatutarietat de les normes i de les 
disposicions tant d 'aquesta comunitat com de l'estat que 
afectin, i per tant proposar al Govern i al Parlament les 
accions oportunes. 

En aquest sentit, nosaltres creim que la llei que surt 
aquí no tan sols té un acord, sinó que llevat d'aquest aspec
te, aquest aragonesisme que se'ns hi vol introduir, quan re
alment no res pon ni al nostre Estatut ni a la nostra tradició, 
és una !lei magnífica, a part de la superflultat amb que 
després es jutgi i a la congelació a que es vulgui sotmetre, és 
una llei magnífica, absolutament equiparable -jo diria que 
milIorada- respecte a les lleis comparables de les altres co
munitats autonomes que disposen d 'aquesta institució des de 
fa anys. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM la Sra. Cava de 
Llano té la paraula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Nuestro 
grupo va a votar en contra del voto particular del Grupo 
Parlamentario PSM 1 EEM, porque consideramos que según 
el artículo 29 de nuestro estatuto, tanto la tutela del orde
namiento jurídico como la defensa del Estatuto de Autono
mía exceden de las funciones del Síndico No voy a dar lectu
ra del artículo 29, porque ya lo ha hecho el Sr. Triay, pero 
lo cierto es que, como digo, estas dos potestades, estas dos 
funciones que se pretende por parte del Grupo PSM 1 EEM 
i por parte del Grupo MIXTO exceden de las funciones y de 
las competencias que nuestro estatuto prevé para el Síndic. 

Yo sabía, estaba segura, de que el Sr. Serra y el 
Sr. Pascual harían mención al Recurso de inconstitucio
nalidad número 868/85, promovido por el Presidente del 
Gobierno de la nación contra las Cortes de Aragón 
contra determinados artículos de la Ley del Justicia, en 
la que se desestima la petición del Presidente del Go
bierno de declarar inconstitucional el artículo 31.2 de la 
Ley del Justicia de Aragón, que faculta precisamente al 
Justicia a dirigirse a quien tenga competencias para 
interponer recursos y ejercitar acciones ante los tribuna
les a fin de solicitar su actuación para defender el Esta
tuto y la tutela del ordenamiento jurídico. 

¿Qué dijo el Tribunal Constitucional al respec
to? Efectivamente el Tribunal Constitucional dijo que no 
se violaba ningún precepto de la Constitución, porque 
a pesar de que no se le reconocía al Justicia de Aragón 
legitimación activa para interponer recursos y para ejer
citar acciones, solamente de la lectura del texto del Jus
ticia de Aragón se deduce que se le faculta para dirigirse 
a quien tenga las competencias. Entonces consideraba el 
Tribunal Constitucional que no se producía vulneración 
alguna de las competencias exclusivas del Estado en 
materia procesal, recogidas en el artículo 149 de la 
Constitución. Observen ustedes que, como digo, no es 
que el Tribunal Constitucional otorgue legitimación 
activa al Justicia, sino que simplemente le faculta para 
advertir a quien corresponda para que actúe; pero esas 
competencias, insisto, no se las otorga al Síndico 

Bien, a pesar del contenido de esa sentencia, 
nosotros en base al artículo 29 del Estatuto de nuestra 
comunidad autónoma consideramos que no es conve
niente ni ajustado otorgar estas facultades a nuestro 
Síndic de Greuges. Esa tutela del ordenamiento jurídico 
propio y esa defensa del Estatuto tampoco vienen plas
madas ni en la Ley del Defensor del Pueblo andaluz, ni 
en la Ley del Diputado del Común de Canarias, ni en la 
Ley del Síndic de Greuges de Cataluña, ni en la Ley del 
Valedor del Pueblo de Galicia, ni el la Ley del Síndic ele 
agravios de Valencia, ni en la Ley de creación del Arar
teko del País Vasco. En todas estas leyes se asigna a esta 
institución las funciones de defensa de los derechos y 
deberes fundamentales de los ciudadanos y el control de 
la Administración de la Comunidad Autónoma, que es 
por lo que nuestro grupo aboga. En consecuencia, sin
tiéndolo mucho, no podemos votar afirmativamente su 
voto particular, y lo votaremos en contra. Gracias, Sr. 
Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Sr. Serra, té la 
paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Les raons s'han exposa
des, el debat va ser molt llarg, i aguest és un deIs temes 
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que s'ha madurat alllarg del anys i, bé, no hi ha coinciden
cia com és natural que en democracia no hi sigui. Pero hem 
ele convenir que dins les argumentacions d'avui s'ha introelu
i:t un tema important, que l'ha introdult el Sr. Triay, respec
te al Consell Consultíu. Estam satisfets que ja es reconegui 
la conveniencia i la necessitat del Consell Consultiu, i el 
nostre grup parlamentari ja té presentat un text al respecte 
en aquest Parlament, que esperem que sigui pres en conside
raclO. 

Feta aquesta observació, pero, nosaItres volem fer 
dues apreciacions. Nosaltres quan treballa m legislació compa
rada, per a Balears volem el millor. I si el que ens ha semblat 
millor és el model aragones, aquest és el que hem seguit. A 
més a més, aquí, Sr. Triay, sí que li he de contradir una 
qüestió, per traelició histórica -és en el que lí he de contra
dir- les Illes Balears pertanyien fins al Decret de Nova Planta 
a la Corona d'Aragó, Regne de Mallorca, confederació cata
lano-aragonesa, distintes fases institucionals i organitzatives; 
i dins la nostra tradició histórica, tant la figura del Justícia 
d'Aragó, precedent de la Carta de Franquesa aplicada i de
senvolupada a partir del 1230 a la nostra terra, i de fet tam
bé la figura institucional que existia a les illes d'Eivissa i 
Formentera, que avui m'arribat amb molt de grat a través ele 
la Sra. Cava de Llano una investigació histórica preciosa, que 
diu clarament que el Síndic eivissenc i formenterer defensa
va els drets i accions de la Universitat -Universitat no d'estu
dis, sinó representació del poble, que era la Universitat en 
aquella epoca- davant qualsevol instancia. És en conseqüen
cia el dret emanat del Justícia d'Aragó, de la Carta de Fran
quesa, del Síndic existent a Eivissa i Formentera, i de les 
figures legítimes instituldes al Regne de Mallorca que ens 
donen un aval de tradició i d'história cree que important, no 
només el tema concret i puntual que a Aragó s'ha legislat 
d'aquesta manera, i com que nosaItres per a la defensa de la 
nostra magra autonomia i la tutela del nostre ordenament 
jurídíc -que per cert, estan bastant magres en general, la 
defensa d'aquests principis- continuam defensant aquest 
tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Més intervencions? El Sr. Pascual 
té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Per part 
del representant del Grup Parlamentari SOCIALISTA s'ha 
dit que és tal vegada és possible constitucionalment i estatu
tariament donar aquestes competencies que discutim de 
defensa de I'Estatut i de I'ordenament jurídic de les IIIes 
Balears al Síndic de Greuges. Per tant, ja tenim un punt en 
comú: possiblement es pugui fer. La Sra. Cava de Llano ha 
comen¡;:at dient que aixó no era possible, interpretar I'article 
29 d'aquesta manera, i després ha fet una argumentació 
fantastica dient que no s'ha declarat inconstitucional el Jus
tícia d' Aragó. Per tant, la conseqüencia és que és possible. 
A més, he fet una lectura de 1'article 29, i literalment, per 

la paraula "semblant" es pot interpretar que, a part de 
les funcions del Defensor del Poble, el Síndic de Greu
ges en pot fer d'altres. 

Per consegüent, ja només ens queda un argu
ment en contra, que és que no interessa. I jo pregunt: 
per que no interessa que el Síndic de Greuges, quan 
una disposició estatal cregui que vulnera l'Estatut, se'ns 
retallen competencies, per que no s'ha de dirigir al 
president del Parlament i li ha ele dir que posin un re
curs d 'inconstitucionalitat, bé a través del Parlament, bé 
a través de Govern? Per que no s'ha poder fer aixo? 
Que és dolent aixó? 

Segona cosa, defensa de l'ordenament jurídico 
Si d 'aquest Parlament surt una llei, per exemple -com 
que Ji tenc molta d'estima- diré la Llei de protecció deis 
animals, i resulta que ningú fa res després. Vol dir que 
és bo o dolent que el Síndic de Greuges digui "Sr. 
President del Parlament, aquí hi ha una disposició de 
protecció i defensa deis animals, una llei, i ningu fa 
res"? Per que no s'ha de fer qualque cosa? Que és, que 
és dolent aixó? Idó aixó és el que es proposa que es 
pugui fer, i el que vostes neguen. Per consegüent, jo 
pens que retallen unes competencies que pot tenir a
quest Síndic, i que pens que estan equivocats. Perdrem 
la votació, peró pens que haurien de reconsiderar el seu 
vot. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Mes intervencions? No hi 
ha més intervencions, en conseqüencia passarem a la 
votació del vot particular. Prec als diputats que s'asse
guin als seu s escons. 

Passam a la votació del vot particular. Senyores 
i senyors diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? 

7 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjat el vot particular. 

Passarem a la votació, en conseqüencia, de 
l'article primer del Dictamen. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gnicies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets per favor? Gracies, poden seu re. 

Abstencions? No n'hi ha 



.. 

f
I 

DIARI DE SESSIONS / Núm.63/ 10 de man; del 1993 

50 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat 1 'article primer. 

A I'article segon no s'hi mantenen esmenes, i proce
deix en conseqüencia sotmetre'l directament a votadó. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'article ~egon, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Queda aprovat per unanimitat. 

A I'article tercer s'hi manté un vot particular del 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Té la paraula per fer-ne la 
defensa el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Grades, Sr. President. En aquest article continuam 
defensant un principi, i per ventura amb més raonaments 
que fa mig anys, i és la possibilitat que existeixen en els 
municipis que així ho decideixin lliurament, defensors deis 
ciutadans. En aquest sentit nosaltres defensam un criteri 
d'afegir un principi més que el Síndic coordinara i impulsa
ra si no existeixen els defensors deis ciutadans als municipis 
que així ho decideixin. Ens pareix que es defensa amb els 
seus propis termes aquest principio 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Intervencions en tom a favor o en 
contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per anunciar el vot en contra d'aquest vot particular, 
perque pensam que és excessiu que cada ajuntament pugui 
fer una especie ele síndic municipal. Pensam que amb un 
per a les IIles Balears és suficient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Aquí cream el Síndic de 
Greuges de les Illes Balears, i més, en aquest mateix article 
3, a l'apartat 2, en certa manera cream una presencia insti
tucional, i per tant una representaCió del SÍndic de Greuges 
de les Illes Balears a cadascuna ele les Illes; per tant, creim 
que ja és una estructura suficientment complexa. A més, 
també voldria elir que el SÍndic de Greuges ele les Illes Bale
ars és una figura de l'Estatut d' Autonomia, i a més hi ha 
una llei de coordinació del Defensor del poble d'Espanya 
amb els comissionats deis parlaments de les comunitats auto
nomes, que dóna tota un serie de garanties especials al SÍn
die de Greuges molt per damunt del que el propi Estatut 
d'Autonomia tenia capacitat per donar, i que per tant ja 

tenim una figura suficientment plena de contingut, de 
competencies i de possibilitats, quan aquests defensors 
del poble deis municipis, a part d'aquesta menció que hi 
pogués haver en aquest article si s'aprovas, no tenen cap 
estatut reconegut, ni tenen cap competencia ni possibili
tato Per tant, nosaltres ens oposam a aquest apartat que 
el PSM vol introduir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Triay. La Sra. Cava de Llano té la 
paraula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO: 

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros tampoco, lógi
camente, consideramos conveniente la creación de un 
defensor del pueblo para cada uno de los municipios de 
las Islas Baleares, y quiero recordar a los ponentes que 
asistimos a la reunión con el Defensor del Pueblo, con 
Don Álvaro Gil-Robles, que con la prudencia que le 
caracteriza y sin querer ingerirse en competencias que 
no eras suyas, nos recomendó que, claro, esto no se 
aguanta. Gracias Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Sr. Serra, té la 
paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Bé, aguantar-se no ho sé, perque nosaltres ho 
varem arribar a posar i coordinar quan un important 
capdavanter polític del PP a Mallorca va dir que ho 
presentaria a l'ajuntament que sots-dirigeix; és el segon 
de l'ajuntament més important de Balears. Per tant, 
varem dir que si aixo no queda coordinat dins el Síndic, 
la veritat és que anam maJament. Així i tot, convenim 
que el principi nostre no era de cada municipi, sinó 
d'aquells municipis molt importants i grossos que ho 
defensaven. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Hi ha més intervencions? No 
hi ha més intervencions. Passarem, ido a la votació del 
vot particular. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es volen posar drets per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

5 vots a favor, 52 en contra, cap abstenció . 
Queda rebutjat el vot particular. 

~ .. --------------...... ----.......... . 
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Passarem a la votació de l'article 3. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat per unanimitat. 

AIs articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i 12 no s'hi man
tenen esmenes. Deman si es pot fer la votació conjunta. 

Ido es procedinl. a la votació conjunta. Senyores i 
senyors diputats que voten a favor, es volen posar drets, per 
favor? Gracies, poden seure. 

Queden aprovat els articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 
12 per unanimitat. 

Abans de posar a votació l'article 13 del dictamen de 
comissió, procedeix posar a debat el vot particular del Grup 
Parlamentad PSM 1 EEM, per tal de restituir l'article 13 
suprimit de la proposició de llei. Té la paraula per defensar 
aquest vot particular el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS. 

Gracies, Sr. President. Volem Begir el vot particular, 
perque ens pareix que hi va haver algun malentes a qualque 
debat en ponencia o comissió. El vot particular diu "La 
correspondencia i les altres comunicacions que els persones 
físiques privades de llibertat pel fet ele trobar-se en centres 
d'atenció, d'internament o de custodia, vulguin ten ir amb el 
Síndic de Greuges gaudeixen de les garanties que estableix 
la legislació vigent". 

Fent una anaJisi de les lleis actuals penitenciaries, 
existeixen una serie de normes que la direcció de les presons 
mantenen, o estan obligades de mantenir. Aleshores hi ha 
una garantia de contacte amb els defensors, de contacte fins 
i tot ~i¡J1b el Defensor del Poble, amb certes limitacions que 
ja dic que la direcció de les presons i institucions penitencia
ries interpreten constantment. Pero el fet que es creI un 
Síndic de Greuges a Balears, ens pareix que és argument 
més que necessari per intentar introduir aquest article, que 
ja era al text inicial, perque de la seva lectura -i per aixo ho 
hem volgut lIegir- només es pot deduir, entenem nosaltres, 
el prinicipi que amb les Beis que hi ha actualment, amb les 
Beis vigents estatals sobre legislació penitenciaria, amb les 
garanties que existeixen, amb les mancances que existeixin, 
sen se fugir d'aquest ordenament, el que aquest article pretén 
és que les persones privades de llibertat puguin mantenir uns 
contactes, una relació amb el Síndic de Greuges, si així ho 
creuen oportú, i amb les limitacions que la legislació peniten
ciaria indiqui. Crec que queda amb aquesta expJicació, i crec 
que amb la redacció mateixa, que s'hagués pogut per ventura 
millorar, pero pensam que és prou clara, I'esperit de facilitar 
que les persones privad es de llibertat puguin també relacio
nar-se, pel que creguin oportú, amb el Síndic de Greuges. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Intervencions a favor o en 
contra? Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres hem reflexionat 
sobre aquest article, o aquest vot particular, sobre el seu 
contingut real i jurídic, i hem arribat a la conclusió que 
el comissionat de les IIles Balears, d'acord amb la Llei de 
coordinació del defensor del poble amb els defensors del 
poble autonomics, Ji són aplicables les mateixes possi
bilitats que al Defensor del Poble en materia de comuni
cació, i en particular en materia de comunicació amb les 
persones privades de llibertat, i així ho reconeix expres
sament la sentencia del Tribunal Constitucional en rela
ció amb el Justícia d'Aragó. Per tant exactament igual 
que al Defensor del Poble, és aplicable al Síndic de 
Greuges, que la correspondencia dirigida al Defensor del 
Poble, i que sera remesa des de qualsevol centre d'aten
ció, internament o custodia de les persones, no podd. 
ser objecte de censura de cap tipus. Igualment tampoc 
no podran ser objecte d'escolta o interferencia les con
versacions que es produeixin entre el Defensor del Poble 
o els seus delegats, i qualsevol altra persona de les ano
menades a l'apartat anterior. 

Per tant, des d'aquest punt de vista, encara que 
sigui innecessari, -perque encara que aquest article no hi 
fos, tindria exactament garantit el Defensor el secret de 
les comunicacions amb els reclusos- exposar-ho creim 
que no es pot considerar que no sigui correcte, encara 
que no sigui estrictament necessario Per tant, nosaltres 
votarem a favor del vot particular. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. La Sra. Cava de Llano té la 
paraula. 

LA SRA. CA V A DE LLANO: 

Gracias, Sr. Presidente. Se nos planteó en la 
ponencia la duda sobre la constitucionalidad del precep
to tal y como venía redactado en la proposición de ley 
presentada por el PSM, y por eso en un principio todos 
los grupos excepto el proponente decidimos suprimirlo, 
por considerar que tanto la Ley penitenciaria de 26 de 
setiembre de 1979 como su reglamento ya lo regulaban. 

Es interesante, y entiéndaseme bien, porque 
parece ser que antes ha entendido que yo decía que no 
era inconstitucional, i que como no era inconstitucional 
se tenía que votar a favor. Yo aquÍ voy a decir lo mis
mo. Voy a hacer mención a un sentencia del Constitu
cional, que dice que no es inconstitucional el precepto 
tal y como venía redactado, excepto en un inciso, esto 
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no quiere decir que nosotros consideramos que esto sea ajus
tado. 

Quiero hacer mención a la Sentencia 142/82, de 12 
de julio, del Tribunal Constitucional, con motivo del recurso 
interpuesto también por el Presidente del Gobierno de la 
nación contra las Cortes de Aragón por la Ley, precisamente, 
reguladora del Justicia. El texto del artículo del Justicia es 
el mismo que nos presenta el PSM en su proposición de ley, 
con una única e importante diferencia, y es que el PSM 
suprime el inciso que dice "para la comunicación con jueces 
y tribunales". La supresión de este párrafo me parece una 
postura muy inteligente por parte del PSM, porque la sen
tencia del Constitucional declaraba la inconstitucionalidad de 
dicho artículo precisamente por ese inciso; es decir, el Le
trado del Estado decía que este artículo afecta al régimen 
de los derechos de los presos y detenidos al que alude el 
artículo 25 de la Constitución, y que entonces incidía en el 
ámbito de la legislación penal, procesal y penitenciaria que 
requería en consecuencia una regulación mediante ley orgá
nica. 

El Tribunal Constitucional recoge esa alegación, y 
dice que esa equiparación entre jueces y tribunales por una 
parte, y el Justicia de Aragón por otra, entraña una innova
ción que está viciada de imcompetencial, considerar que con 
arreglo al artículo 149.1.6 de la Constitución, tanto las nor
mas procesales o penitenciarias son competencia exclusiva del 
Estado, y no puede regularse por una ley autonómica, por 
invadir la competencia normativa del Estado . 

Nosotros, Sr. Serra, consideramos que la Ley de 
Síndic tiene que tener un hondo y marcado carácter huma
nitario, y yo creo que las personas por las que debe velar el 
Síndic son todas, y creo que el reflejo de lo que el Síndic 
debe ser queda reflejado en una cita inicial de un texto de 
Unamuno, tomado de El sentimiento trágico de la vida de los 
hombres y los pueblos, que dice que ningún hombre nos 
tiene que ser extraño: Los hombres que nacen, que sufren, 
que mueren, que beben, que comen, que están presos, nin
guno tiene que ser extraño. Por eso, si yo hubiera creído que 
el voto en contra -a su voto particular- hubiera supuesto la 
más mínima merma en los derechos de los detenidos o pre
sos -tengo un clara conciencia sobre el tema, por ser abogado 
en ejercicio, y no lo había permitido. Pero estése usted tran
quilo, tal y como le dije en la ponencia, porque están total
mente tutelados los derechos en cuanto a correspondencia, 
visitas, comunicaciones de los presos, tanto en la Ley general 
penitenciaria como en el Reglamento que la desarrolla. Por 
eso vamos a tener que votar en contra, gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Vull agrair el suport després de la lIarga maduració 
del Sr. Triay i del Grup Parlamentari SOCIALISTA; i cregui, 

Sra. Cava de Llano, que el debat sobre el punt, no crec 
que és qüestió de més humanitarisme o menys humani
tarisme, jo crec que és senzillament de saber on tecnica
ment es pot arribar amb una legislació,. o on es creu que 
no es pot arribar. 

NosaItres, de fet, havÍem homologat la redacció 
a la sentencia del Constitucional , i en conseqüencia ens 
pareixia que era una qüestió interessant de posar, preci
sament per potenciar aquesta figura del Síndico Nosal
tres sí que creim que si s'aprova la Llei s'ha d'aprovar 
s'ha de crear la institució -d 'una manera modesta, és 
evident-, ha d'actuar, ha d'animar la societat, participar 
a través d 'ell, i el sector de ciutadanes i ciutadans que 
són ala presó, privats de llibertat, ens pareix que no era 
en absolut de més que fos integrat dins el que és el 
Síndic, molt en consoni'mcia també amb aquell text tan 
famós que voste deia d'Unamuno, pero també molts 
d'altres, respecte al fet que les persones privad es de 
llibertat han de ser molt considerades precisament per 
no fer discriminació. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Més intervencions? Passaren, 
ido, a la votació. Prec als diputats que seguin als seu s 
escons. Votam, ido, el vot particular. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, 
es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjat el vot particular. 

Passarem a la votació del articles 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20, 21 i 22, deIs quals no s'hi mantenen es
menes. Es fara la votació conjunta si no hi ha inconve
nient. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Queden aprovats per unanimitats els articles 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21 i 22. 

Passam a l'article 23, al qual s'hi manté l'esme
na 642/92 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per fer
ne la defensa... Sí, Sra. Cava de Llano, per que em 
demana la paraula? 

LA SRA. CAVA DE LLANO: 

Sr. Presidente, por una cuestión de orden. Las 
enmiendas y los votos particulares del Grupo SOCIA-
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LIST A fueron presenta.dos fuera de plazo, y aunque en un 
principio yo sabía que el criterio de la Mesa era aceptarlo, 
y había dado mi conformidad, a resultas del conocimiento 
que he tenido de que esta mañana en la ponencia de la Ley 
de innovación tecnológica no se han permitido unas enmien
das in voce por el grupo parlamentario que represento, en 
justa correpondencia solicito la aplicación del artículo 120 
del Reglamento y que no se debata ninguna de las enmiendas 
ni votos particulares del Partido Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüencia, entenc que les esmenes i vot parti
cular -així m'ho han fet notar els serveis jurídics- estan 
presentats fora de termini, en conseqüencia no seran objectes 
ni ele debat ni de votació. 

Passarem, ido, a la votació deIs articles 23, 24, 25, 26 
del text del dictamen. Es poden votar conjuntament o hi ha 
petició de votació per separat? Es voten conjuntament, ido. 

Senyores i senyors diputats ... Sí, Sr. Triay? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Nosaltres tenim molt poques esmenes, per tant no es 
preocupa que tinguem aquesta circumstancia d'error buro
cratic, pero demanaria que I'artiele 23 es votas separada
ment. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Votarem, idó, I'article 23. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor del text 
de l'article 23, es volen posar drets, per favor? Gracies, po
den seure. 

Senyores i senyors diputa ¡s que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen, es volen 
posar drets, per favor? 

38 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda 
aprovat l'article 23. 

Votarem ara els articles 24, 25 i 26. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queden aprovats per unanimitat els articles 24, 25 i 
26. 

Abans de posar a votació l'article 27, procedeix a 
posar a debat el vot particular formulat pel Grup Parlamen
tari PSM I EEM, relatiu als articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 

de la proposició de llei. Té la paraula per defensar el 
vot particular el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. El debat generic sobre 
aquests 7 articles que ens retallen ja 1 'hem fet amb 1 'ar
ticle primer, i es tracta del desenvolupament del Capítol 
II de la Llei, que nosaltres propugnavem i propugnam, 
de la defensa de l'Estatut d' Autonomia i tutela jurídica 
de Balears. Per aixo ens limitarem, en certa manera, a 
llegir-los perque així consti, i per raonar una mica més 
el tema al darrer minut que tenim per debatre, precisa
ment, els principis exposats a la defensa del vot particu
lar de l'article primer que hem fet el nostre grup i el 
Grup MIXT. 

L'article 28 diria, si s'accepta la nostra proposta, 
"Quan el Síndie de Greuges consideri que una !lei o 
disposició amb fon;a de !lei contradiu l'Estatut d'Auto
nomia per a les Illes Balears; o que una disposició, reso
lució o acte emanat de l'autoritat d'una altra comunitat 
o de l'Estat no respecten l'ordre de competencies esta
blerts a la Constitució, 1 'Estatut i a la llei corresponent, 
es dirigira immediatament al Govern de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears o al Parlament en el seu 
cas, i els instara a interposar el pertinent recurs d 'in
constitucionalitat o de conflicte de competencies". 

El següents apartats de l'article 28 ja són el 
desenvolupament com s'ha de fer aquest recurs d'in
constitucionalitat o conflicte de competencies, Respecte 
a I'article 29, diu "Si el Síndic de Greuges consideras 
que la violació de l'Estatut deriva d'un acte del Parla
ment de les Illes Balears, requerira motivadament aquest 
per tal que I'esmeni; i si no ho fan, ho podra fer arribar 
al Defensor del Poble suggerint-li la mesura a adoptar". 

L'article 30 encara va un poc més en!la, i prevé 
de l'actuació d 'una corporació local de les Balears; i diu 
que quan s'a!lunya una corporació local del que diu 
I 'Estatut, la legislació, en definitiva, de Balears, el Sín
die s'hi pot adre<;ar, suggerint-li la mesura a prendre, i 
també suggereix una actuació informativa. 

\ 

Respecte a l'article 31, ja definiríem que és el 
que integra l'ordenament jurídic de Balears, i per no
saltres, per al PSM I EEM, l'ordenament jurídic de 
Balears a defensar pel Síndie de Greuges és el Dret 
Civil de les Balears, les lleis aprovades pel Parlament de 
Balears, i les disposicions amb for<;a de Ilei aprovades 
pel Govern de Balears, així com els reglaments emanats 
del Govern de la Comunitat Autónoma de Balears en 
materies de competencia d 'aquesta comunitat autono
ma. 

Respecte al 32, ja entra en les reiterats i greus 
casos d'aplicacions deficients o nuHes del nostre orde
nament jurídic, i en aquest sentit es preveuen uns meca-
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canismes d'actuació rapida, agil i de tutela aferrissada del 
nostre ordenament jurídic i del nostre estatut d'autonomia. 
1 per acabar es fa una especial referencia al fet que s'han 
d 'incIoure recomanacions perque el Parlament de Balears les 
traslladi als organismes i autoritats competents. 

És a dir, que aquest conjunt de 7 articIes que a hores 
d'ara se'ns retallen de la nostra pro posta inicial, són senzilla
ment el desenvolupament d'aquelI principi que defensavem 
a l'article primer, de la defensa de l'Estatut i la tutela del 
nostre ordenament jurídico 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Intervencions en torn a favor o en 
contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquest 
conjunt de 7 articIes conformen el CapítollI i el Capítol III 
del Títol II d'aquesta lIei. El Capítol II es titula "En defensa 
de l'Estatut d'Autonomia, i el Capítol III es titula "De la 
tutela de l'ordenament jurídic de les Illes Balears". Aixo, 
com ja ha explicat el Sr. Serra -i jo m 'estalviaré ja de llegir 
o de dir que diuen aLjuests 7 articIes- és el desenvolupament 
de l'articIe primer, quan hem dit que el Síndic de Greuges, 
a part de tenir les competencies que té el Defensor del Po
ble, ha de tenir, perque les pot tenir, les que té també el 
JustÍcia d'Aragó respecte de la tutela de l'ordenament jurí
dic de les Illes Balears, que esta compost per Dret Civil, 
propi, pel conjunt de lleis del Parlament, pel conjunt de 
decrets legislatius amb rang de lIei que faci el Govern, i aixo 
vol dir que si no s'acompleix una disposició, el Síndic pot 
dir al president del Parlament, li pot comunicar que no es 
compleix determinada lIei. 

I també per l'altre costat, la defensa de l'Estatut 
d'Autonomia vol dir que si hi ha una disposició del Govern 
central o d'una altra comunitat autonoma que vulneri una 
competencia propia, també que ho posi en coneixement del 
president del Parlament perque es pugui posar el correspo
nent recurs d'inconstitucionalitat en el termini que marca la 
Llei. 

Per tant, he de dir que pens que seria molt positiu 
que el Síndic de Greuges ho pogués fer. Aixo no interfereix 
per res amb el Consell Consultiu, com ha dit el Sr. Triay, 
perque per exemple aixo deis recursos d'inconstitucionalitat 
és una cosa que és ben aliena, que no té res a veure amb el 
Consell Consultiu, si és que s'arriba a provar per aquesta 
cambra la constitució del ConselI Consultiu, i per tant pens 
que és positiu que es pugui fer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Moltes gracies, Sr. President. Aquest 7 articIes, 
grup de 3 i grup de 4, realment són l'articulació del que 
a l'articIe 1 s'ha rebutpt, i que jo havia qualificat d 'a
ragonesisme, perque llevat de I'Estatut d 'Aragó i la Llei 
del defensor del poble d'Aragó cap altra comunitat en 
temps democratics, no medievals, té un afigura d'aquest 
tipus. Per tant, crec que aquesta singularitat d'Aragó 
tindra les seves justificacions alIa, pero no les té al 
nostre estatut, i per tant creim que no ha de ser incor
porada. Pero és que a més hi ha una novetat que no 
existia quan a Aragó introdueixen aquesta fórmula a 
l'Estatut i després a la llei del seu defensor del poble, 
del Justícia d'Aragó, i és la necessitat ineludible que 
cada comunitat autonoma tingui un consell consultiu. 

Per tant, des del moment que cada comunitat 
autonoma necessariament haura de tenir un conselI 
consultiu si no vol haver de sotmetre tots els seus regla
ments generals al Consell d'Estat, perque si no seran 
tots nuls els reglaments que s'hagin fet o es facin sense 
dictamen del Consell d'Estat o del Consell consultiu 
autonomic; per tant és cIar que cada comunitat autono
ma haura de tenir un consell consultiu; i els consells 
consultius, a més de dictaminar jurídicament sobre els 
projectes i les decisions d 'ambit governamental amb 
caracter de reglaments, sempre solen tenir -i nosaltres 
defensam que ho tenguin, i la proposició que ha enviat 
el PSM també- com a objectiu fer dictamen sobre la 
constitucionalitat de les lleis, i per tant fer recomanaci
ons, que és l'únic que faria també el Síndic de Greuges, 
recomanacions, als organs que estan legitimats per pre
sentar recurs d'inconstitucionalitat, que són el Govern 
i el Parlament, fer recomanacions perque puguin actuar 
davant el Tribunal Constitucional. 

Per tant, nosaltres creim que el contingut més 
important que tenien aquests articIes realment han de 
quedar incorporats al ConselI Consultiu. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Sra. Cava de Llano, té la 
paraula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO I CARRIÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente es para 
decir que efectivamente estos 7 artículos son el desarro
llo del artículo primero; por lo que -para evitar inútiles 
repeticiones- reproduzco todas las argumentaciones da
das del artículo de nuestro estatuto, que no comprende 
dentro de sus funciones ni la tutela del ordenamiento 
jurídico ni la defensa del Estatuto. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Sr. Serra. vol inter
venir? No hi ha intervenció. Passarem, ido, a la votació 
del vot particular del Grup PSM 1 EEM. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

8 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el vot particular. 

Passam a la votació de l'article, al qual no s'hi man
tenen esmenes, i procedirem directament a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor ele 
I 'article 27, es volen posar drets, per favor? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

És que, Sr. President, perdó. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra? Sí. .. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

És que nosaltres mantenÍem vot particular al 36, que 
és el 27 actual. Per tant entenem que abans de ... 

EL SR. PRESIDENT: 

]0 entenc que aixo ho hem ele posar a votació des
prés d'haver votat a l'article 27, i abans de procedir a la 
votació del 28. 

Passam a la votació de l'article 27 ielo. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovat per unanimitat . 

I abans de passar a la votació de I 'article 28, proce
cleix posar a debat el vot particular formulat pel Grup PSM 
1 EEM relatiu a l'article 36 de la Proposició de Llei. per fer 
defensa del vot particular té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. De fet era una qüestió formal. 
i perdoni que haguem interromput una votació, cosa que no 
era correcta. Nosaltres a aquest informe anual que ha de 
presentar el SÍndic davant el Parlament, pretenem introduir
hi, el nostre text inicial era ens pareix que una mica més 
comprometedor i més engrescador del que ha de ser un 
SÍndic de Greuges. Nosaltres deiem, o deim, que el Síndic 
de Greuges ha d'exposar oralment de dit informe anual a 
una sessió específica del Pie del Parlament, al final de qual 

els grups parlamentaris podran intervenir per a fixar la 
seva posició. És a dir, que el que acaba m d'aprovar, que 
és correcte, i és dir que cada any el Síndic ha de pre
sentar al Parlament un informe de les seves actuacions, 
creim que afegir-hi que hi haura una sessió parlamenta
ria on es podra intervenir per part deis portaveus deis 
grups parlamentaris, ens pareix que no és una obvietat, 
ens pareix que és una conveniencia per tal de clarificar 
que l'informe per una banda és escrit -cosa que esta 
clarament definida i prevista a l'article 27, pero que per 
altra banela el Síndic ha d'exposar oralment un resum 
d'aquest informe i ha ele poeler escoltar les intervencions 
elels grups parlamentaris. 

Pensam que mai un debat parlamentari, mai una 
intervenció pública del grups respecte a un informe del 
Síndic pot ser negativa, sinó més aviat al contrario I 
aquí sí que els he de dir que des del defensor elel poble 
fins a diverses figures legislatives el 'aquesta naturalesa sí 
que ho preveuen i ho mantenen. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Intervencions en tom a favor 
o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors eliputats. És per 
dir que a pesar que estam d'acorel amb el fons del que 
diu aquest article, votarem en contra, perque, com ja es 
va dir en ponencia i en comissió, aquest article el que 
eliu és com s'ha de fer un debat al Parlament, i com s'ha 
de fer un debat al Parlament és una qüestió del reglam
nent del Parlament, no és una qüestió el 'una !lei -en 
aquest cas la del Síndic de Greuges, o de la Llei X- que 
eligui com s'ha de fer un debat al Parlamento 

Per consegüent, jo el que sí -ja vagi per dit, Sr. 
President del Parlament- que pens que ja una vegada 
aprovada la Llei es procedeixi a la modificació del re
glament del Parlament, perque hi hagi una secció o un 
capítol corresponent al SÍndic de Greuges i les relaci
ons amb el Parlament, pero avui a aquest vot particular 
votarem que no, perque no és el [[oc adequat per dir 
com s'han de fer les coses, com s'ha de fer un debato per 
aquesta raó, de forma i no de fons, votarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sobre aquesta qüestlo 
voldria dir que hem estudiat les lIeis autonomiques simi
lars i hem vist que practicament a la majoria, o la gran 
majoria. existeixen articles similars als que el Grup Par
lamentari PSM 1 EEM defensa com a vot particular, 
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perque era a la seva proposició. Per tant, hem arribat a la 
conclusió que realment pos posar al reglament una qüestió 
que totes les comunitats autonomes tenen damunt la propia 
llei del Síndic de Greuges o del Defensor del Poble autono
mic, realment és un purisme innecessari, i que per tant en 
res perjudica, i en tot millora que realment quedas incorpo
rat l'article que el PSM defensa. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Sra. Cava de Llano, té la paraula. 

LA SRA. CA V A DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. EL artículo 36 del inicial 
texto de la proposición de ley decía: "El Síndico de Agra
vios debe exponer oralmente un resumen de su informe en 
una sesión específica del Pleno elel Parlamento, al final de 
la cual los grupos parlamentarios poelrán intervenir para fijar 
su posición". Nadie cuestiona, Sr. Serra, que esto debe hacer
se así, y que debe haber un informe en el que puedan inter
venir los grupos políticos para dar su parecer. El problema 
es que nosotros consideramos que este artículo ni debe con
templarse en esta ley, por una cuestión muy sencilla, además, 
porque consideramos que el reglamento actual del Parlamen
to ya contempla el camino a seguir y la forma de regular este 
informe en las intervenciones posteriores. Y esto vienen 
regulado en el artículo 174 del Reglamento del Parlamento, 
que nos remite, para enseñarnos el camino a seguir, al artí
culo 170. Por todo ello en contra del voto particular. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Més intervencions? 
Passarem, ido a la votació d'aquest vot particular. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? No n 'hi ha. 

25 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el vot particular. 

Passarem a la votació deis artides 28, 29 i la disposi
ció addicional primera, deIs quals no es mantenen esmenes. 
Es pot fer la votació conjunta? Es fara, iclo, la votació con
junta. 

Senyores i senyors cliputats que voten a favor, es 
volen posar clrets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queden, ido, aprovats per unanimitat els articles 28, 
29 j la disposició aclclicional primera. 

A la disposició addicional segona el Grup Parla
mentari PSM 1 EEM té formulat un vot particular que 
suposa suprimir aquesta disposició addicional segona. 
Per fer-ne la defensa té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

La retiram, Sr. President. És ,>uperflua tant una 
cosa com l'altra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Passarem, ido, a la votació de 
la disposició addicional segona. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat la disposició 
addicional segona. 

A la disposició final primera s'hi manté el vot 
particular del Grup PSM 1 EEM. Per fer-ne la defensa, 
té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Grikies, Sr. President. Procurarem que puguin 
agafar l'avió, no es preocupin. Pero voldríem conven
cer-los, el text de la Llei diu "en el termini d'un mes 
d'haver entrat en vigor aquesta Llei, el Parlament inicia
ra el procediment per nomenar el primer SÍndic ele 
Greuges". Se'ns substitueix un any per un mes, hi ha 
bastant diferencia; pero la nostra intervenció no només 
sera per la qüestió deIs onze mesos de diferencia, que 
són molts, sinó que sera pel taranna que creim que ha 
de tenir un parlament respecte d'un tema de desenvolu
pament institucional. 1 en part ho deim perque el presi
dent de la Comunitat ha declarat recentment que és 
superflu el SÍndic de Greuges, que sera molt car. En 
definitiva, hem vist en les seves declaracions -j volelríem 
equivocar-nos, Sr. Cañellas- com a una despreocupació, 
com a dir libé, la lIei aquesta va envant, pero no la 
posarem en marxa". NosaItres volem insistir-los que una 
llei es fa per complir-Ia, per posar-la en marxa, i els 
volem insistir que a Balears pocs desenvolupaments 
institucionals ham tengut, i els pocs que hem tengut no 
han funcionat així com haurien d'haver funcionat, com 
la Sindicatura de Comptes. 

Nosaltres, per tant, ara defensam que en Iloc 
d'un any es parli d'un mes. Pero és que arnés defensam 
que el president de la Comunitat i tots els grups parla
mentaris facem uns esfor~os perque aquesta Ilei es com
pleixi, perque existeixi el Síndic de Greuges. Estam 
d'acord que no ha de ser superflu, per tant s'ha de tre
ballar i s'ha d'impulsar la figura, i estam d'acord que ha 
de ser tan barat com sigui possible. 1 aixo és ben viable, 
tenint en compte que el Síndic depen del Parlament. 

~ .. -----------------------------------------
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Per tant, reiteram amb aquesta defensa de substituir 
"un any" per "un mes" , que vosÜ~s ens volen canviar, el grup 
majoritari. Nosaltres continuam insistint en un mes per co
men<:;ar 8 intentar que sigui realitat el Síndic de Greuges, 
8mb l'esperit que sigui una institució que pugui enorgullil' 
tots els ciutadans ele les Illes Baleal's. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. Intervencions en tom a favor o en 
contra? Sr. Pascual, té la pal'aula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyol's diputats. El Grup 
Parlamentari MIXT votara en contra c! 'aquest vot particular, 
perque considera que el termini el'un any per posar en marxa 
la institució és un termini, ateses les actuals circumstancies, 
raonable. En primer lIoc, perque estam efectivament elins 
una crisi pressupostaria de totes les institucions i ele la Co
munitat Autonoma molt important. En segon 1I0c, en aquests 
moments al pressupost cl'enguany no hi ha una partida cor
responent, i amb la premura ara de nomenar el SÍndic en un 
mes, que avan<:;am? Perque hi ha una desprotecció del ciuta
da? No, perque en primer 1I0c existeix el Defensor del Poble, 
al qual poden acudir els ciutadans de les Illes Balears. per 
consegüent no hi ha una desprotecció deis ciutadans en a
quests moments. Per tant, si esperam fins a l'any 1994, jo 
pens que la data ideal seria a primer de gener del 1994, no 
passen massa coses, la veritat. 

I, a més, una altra cosa. Jo concorel amb el Sr. Serra 
que la instítució del SÍndic de Greuges ha de costar el mÍ
nim possible al Parlament, o sigui al pressupost de la Comu
nitat Autonoma dins la secció del Parlamento No poelem anal' 
a figures com la que tenen a Catalunya o a Andalusia, que 
costen tal vegada un o dos centenars de milions de pessetes, 
sinó que hem d 'anar a un cost més redult. S'ha de fer una 
institució més modesta economicament. 

Ara bé, dit aixo -i die que votarem en contra, per 
tant- sí he de dir que em preocupen també com al Sr. Serra 
les manifestacions del Molt Honorable President de la Comu
nitat Autonoma, quan fa pocs dies ha vengut a dir que les 
institucions del Síndic de Greuges i del SÍndic de Comptes 
són, jo no me record deis qualificatius que va emprar, pero 
que són superflues, venia a dir aixo. La sensació que s'ha 
donat amb aquestes eleclaracions és que no es vol control per 
part del cap ele l'executiu, i aixo, francament, és lamentable. 
Si així com un ciutada es pot dirigir al Defensor del Poble, 
jo crec que sí que és urgent -no amb un mes, sinó immeelia
tament- vull aprofitar l'avinentesa d'aquest debat per dir que 
el SÍndic de Comptes s'hauria de nomenar ja. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. El Sr. Triay té la paraula. 
... sÍ, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LA 
COMUNITAT AUTÓNOMA (Gabriel Cañellas i Fons) : 

Sr. President, jo només vull demanar que si un 
no sap les paraules que vaig dir, que no les repeitixi, 
perque segurament s'equivoca. Perque si un no les 
recorda, no ha de fer manifestacions ele quines les eren 
les intencions. Si saben les paraules, que les diguin, í les 
poelrem interpretar. Pero fer interpretacions sense co
neixer les paraules, em pareix que és tant com reconei
xer que es fa atac gratu'it; més quan un acaba de mani
festar que no hi ha en absolut inclefensió en cap mo
mento 

Res més, Sr. President, moltes gracies i percloní 
la vehemencia. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Pascual, per aclarir el concepte. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Jo, Sr. President, és possible que estigui equivo
cat, jo no tenc els reta lis deIs diaris aquí davant, pero jo 
crec recordar que la paraula que he emprat, que és 
"superflua", és la que va dir el Sr. President. Tal vegada 
estic equivocat, tal vegaela la premsa ho va recollir ma
lamento No ho sé. 

Si estic equivocat deman disculpes públicament, 
pero crec que no hi estic. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Sr. Triay té la paraula. 

,EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gricies, Sr. President. Nosaltres estam a favor 
del vot particular del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. 
Creim que és un 2. vergonya elemanar un any per iniciar 
el procediment. No per tenir en marxa la institució com 
deia el Sr. Pascual, jo cree que erroniament, sinó per 
iniciar el procediment que es preveu en aquesta \lei, que 
pot durar molts de mesos el 'elecció i de posada en marxa 
ele la institució ; i per tant realment el que suposa és una 
moratoria indefinida -perque crec que aquesta és la 
intenció- ele posar en marxa el SÍnelíc de Greuges. Tots 
aquí ens alabam i ens congratulam ele tan bona que és 
aquesta llei, pero simultaniament, efectivament el Sr. 
Cañellas va dir -perque jo vaig escoltar el Comedor de 
invitados de Radio Nacional cl 'Espanya, sencer- va dir 
que era una ínstitució superflua, per costosa, molt cos
tosa. 

Efectivament és costosa. Amb el que s'ha dedi
cat -segurament a fons perelut- al Bon Sossec, al cemen
teris privat es pot mantenir aquesta institució durant set 
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anys a preu més alt que al País Basc. Set anys de defensor 
del poble a convi de l'ajuda a les tombes. Per tant, efecti
vament, és costós. Pero és que, a més, es varen dir més 
coses. Es va dir que tanmateix, per que necessitam un Síndic 
de Greuges, si al Defensor del Poble hi ha una adjunta que 
és mallorquina, la Sra. Retuerto, que a més del Partit Popu
lar. És com si diuen que com que al Congrés deis Diputats 
hi ha el Sr. Pons, podem dissoldre el parlament de les Illes 
Balears. 

(Veus a la Sala) 

Per que hi ha un mallorquí? Aixo és lamentable. És 
realment lamentable .... 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Moltes gracies. Jo aval la posició del Grup Parla
mentari PSM 1 EEM perque un error burocnltíc m'ha impe
dit defensar la meva esmena, que era .en el mateix sentit. Per 
tant, ha estat molt lamentable que haguem estat cinc anys 
per dur endavant aquesta llei, pero encara molt més lamen
table és veure el nul interes que hi ha per part del grup 
majoritari, especialment pel seu president, cap de partít i de 
Govern, per dur endavant la creació a les Illes Balears del 
Síndic de Greuges. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. La Sra. Cava de Llano té la pa-
raula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Nuestro grupo va a votar en contra del voto particu
lar. nosotros hemos manifestado entre los medios de comuni
cación, nuestro grupo, que no nos parece que sea el momen
to oportuno para la puesta en funcionamiento del Síndic de 
Creuges por el coste que esto supone. Esto lo hemos mani
festado en todos los medios de comunicación, no estoy di
ciendo nada nuevo, y consideramos que los ciudadanos de 
Baleares entenderán esto perfectamente. Yo quiero recordar 
al Sr. Triay y a los señores miembros de la ponencia, que 
cuando estuvimos en la reunión con el Defensor del Pueblo 
nos dio un dossier sobre las intervenciones que por quejas de 
ciudadanos de Baleares se habían recibido. En el año 1990 
fueron 812, en el año 1991 372, yen el año 1992 160. 

No queda desamparado ningún ciudadano de esta 
comunidad autónoma, porque ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci, per favor, a la cambra. 

LA SRA. CAVA DE LLANO I CARRIÓ: 

... funciona perfectamente la oficina del Defensor 
del Pueblo de Madrid, y atiende a todas las quejas que 
cualquier español pueda suscitarle. Me han chocado las 
palabras que ha dicho el Sr. Triay, en cuanto que esto es 
una vergüenza, la puesta en funcionamiento hasta den
tro de un año elel Síndic de Greuges. Yo pienso que 
quizá, claro, el Grupo SOCIALISTA lo que tenga en 
estos momentos es mucha prisa para que se cree la figu
ra del Síndic de Greuges, que es una ele las instituciones 
de esta comunidad, para pisotearla y abofetearla como 
hizo ayer en el Congreso de los Diputados con la insti
tución de este parlamento balear. 

(aldarull a la sala) 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

No nos hablen hoy de potenciación del País 
Balear. Que no nos hablen hoy de nada de todas estas 
cosas, porque no es el momento oportuno y porque no 
están legitimados moralmente para pedirnos lo que nos 
están pidiendo. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Jo voldria CC !lcretar que 
és el que ens disposam a votar. El que ens disposam a 
votar és que en el termini d 'haver entrat en vigor aques
ta llei el Parlament iniciara el procediment per nomenar 
el primer Síndic de Greuges, i nosaltres en lloc d 'un 
any proposavem en el text inicial -i ara també- que sigui 
en el termini d'un mes d'haver entrat en vigor aquesta 
llei -Sr. Pascual, ha de llegir bé el que hem de votar, i 
perdoni que li digui- aquí diu "iniciara el procediment 
per anomenar el primer Síndic de Greuges". Voste ha 
dit "nomenara", i és "iniciara el procediment". 

Nosaltres tenim una experiencia amb el Síndic 
de Comptes. que es va iniciar una miqueta, i allo es va 
aturar -als deu minuts, em pareix que era, o el segar, 
dia- i mai més se n'ha sabut res. Per altra banda sí que 
nasal tres també tenim, i si qualcú ha necessita ,el Sr. 
Triay ja ha dit que va escoltar el Sr. Cañellas a Radio 
Nacional d'Espanya; nasal tres no, pero varem llegir el 
despatx de l'agencia Efe, vull dir que concorda amb el 
que s'ha dit per aquí. 1 volem insistir: despeses super
fIues, la veritat, n'hi ha moltes que ha són. Amb despesa 
pública es pot fer austeritat segons qui ha posi en marxa 
i como Si és en el Parlament, el control depen deIs pro-
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pis dlputats, per tant no hi ha excuses amb aquest tema. 
Quant a institució superflua, la veritat és que de cap mane
ra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. lntervencions en contrareplica? 
No hi ha intervencions? Passarem, ido, a la votació del vot 
particular del PSM 1 EEM a la disposició final primera. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor del vot 
particular, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gd.cies, poden seure. 

Abstencions? Una abstenció. 

25 vots a favor, 32 en contra, una abstenció. Queda 
rebutjat el vot particular del Grup PSM 1 EEM a la disposi
ció final primera. 

1 passarem ara, en conseqüencia, a la votació de la 
disposició final primera. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor del text 
de la disposició final primera tal com ve del dictamen de 
comissió, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la disposició final primera. 

A la disposició final segona no s'hi mantenen esme
nes, i es procedira en conseqüencia a la votació directa. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat. 

A 1'exposició de motius es manté el vot particular 
del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Per fer-ne la defensa té 
la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President, pero abans de l'exposició de 
motius voldrÍem fer una proposta transaccionada de disposi
ció transitoria. L'hem passada, em pareix, als distints porta
veus, i el text seria si hi venen a bé -és que no queda disposi
ció transitoria-, el text seria: "La Mesa del Parlament de les 
Illes Balears disposara els credits necessaris del Síndic de 

Greuges, d'acord amb les previsions de la disposició 
final primera". 

EL SR. PRESIDENT: 

Hi ha unanimitat en la tramitació d'aquesta 
proposta? 

LA SRA. CA V A DE LLANO 1 CARRIÓ: 

No, nosotros ya manifestamos en comisión que 
considerábamos que se debía suprimir esta disposición, 
y que en consecuencia no estamos de acuerdo con la 
propuesta transacional. 

EL SR. PRESIDENT: 

No havent-hi unanimitat, no se sotmetra a vota
ció. Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. A l'exposició de motius 
existeix un vot particular del nostre grup que és absolu
tament en concordancia de l'article 1 i del conjunt de 7 
articles que s'han llevat; i era un darrer paragraf a ex
posició de motius, que nosaltres proposam que es man
tengui -en concordancia amb el que hem defensat fins 
ara- dient "també correspondra al Síndic de Greuges, 
d'acord amb la tradició del nostre dret públic, la defensa 
de l'Estatut d'Autonomia, i la tutela i conservació de 
1'ordenament jurídic de les IlJes Balears, sense que amb 
aixo hagi d'interferir de les competencies d'altres poders 
públics". 

Ja sabe m que el debat s'ha fet, i en conseqüen
cia només continuam amb la defensa d'aquest tema per 
qüestió de principis. Pero a part, i aquÍ sí que caldria 
que altra vegada intentassim fer una esmena de transac
ció, a veure si tots els grups la poden admetre, i aquesta 
esmena de transacció es referiria a afegir a la segona 
fulla, a la ratlla número 5, quan parlam de Privilegi de 
Pere IV datat a Barcelona 1'11 d'agost de 1937, aquí 
farÍem un punt i afegiríem el que dins comissió parla
rem, i que ha estat fruit d'una investigació de la Sra. 
Cava de Llano, que ens ha semblat correcte,i que crec 
que tots els grups mantinguérem l'oportunitat d'afegir
ho si trobavem documentació. Afegiríem després de dir 
"a 1'11 d'agost de 1337", un punt i seguit que diria: "a 
Eivissa i Formentera existia el carrec del Síndic, que era 
el defensor davant el Tribunal del Dret i Accions de la 
Universitat", que refor~aria I'exposició de motius i que 
incJouria institucions de les illes Pitiüses. Després ven
dria el punt i apart, seguiria la resta igual. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Serra. El Sr. Pascual té la paraula. 

~ ............ ---------------------
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Per dir dues coses. En primer !loe, per totes les raons 
argumentades a favor d'una institució semblant al Justícia 
d'Aragó, votarem que sí a aquest vot particular a I'exposició 
de motius. 1 en segon !loe he de dir que sí acceptam la pro
posat que fa el Sr. Serra d'afegir aquest paragraf que agafa 
les Bies Pitiüses, perque precisament dins comissió va ser 
aquest diputat el que va suggerir que es fes I'estudi, perque 
a més de l'Advocat deIs Pobres de l' iHa de Mallorca, s 'estudi
assin a Menorca, Eivissa i Formentera, a veure si hi havia 
institucions semblants. La cosa s 'ha fet, s'ha trobat que sí, i 
per tant és just que s'hi afegeixin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? La Sra. 
Cava de Llano té la parauIa. 

LA SRA. CA V A DE LLANO: 

Votaremos en contra del voto particular, lógicamen
te, por coherencia con la filosofía que nosotros venimos 
manteniendo en cuanto al ordenamiento jurídico y defensa 
del Estatuto; y agradacemos, efectivamente, al Sr. Pascual, 
que en su día en comisión habló de la posible incorporación 
de parte histórica sobre el Síndic por parte de Ibiza y de 
Menorca; y lógicamente votamos que sí a la inclusión dentro 
de la exposición de motivos de lo que hace referencia a Ibiza 
y Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. Més intervencions? No 
hi ha més intervencions. 

Passarem, ido, en primer !loe a la votació del vot 
particular del Grup PSM 1 EEM. 

Vots a favor del vot particular, es valen posar drets, 
per favor? Gracies, poden seure. 

Vots en contra? Gracies poden seure. 

Abstencions =? No n 'hi ha. 

8 vots a favor, 50 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjat el vot particular del Grup PSM 1 EEM a I'exposició 
de motius. 

1 abans de sotmetre a votació directa I'exposició de 
motius, deman si per part de tots els grups hi ha unanimitat 
en el sentit que s'admeti a tramit aquesta es mena transaccio
nal proposta pel Sr. Serra. 

No hi ha inconvenient. En conseqüimcia es votara 
l'exposició de motius modificada en el sentit de l 'al'lusió 
nomenada pel Sr. Serra en relació amb Eivissa i Formentera. 

=-

Senyores i senyors diputats que voten a favor de 
l'exposició de motius, es volen posar drets, per favor? 
Gracies, poden seure. 

Queda aprovada per unanimitat l'exposició de 
motius. En conseqüencia, amb aquesta darrera votació 
queda aprovada la Llei del Síndic de Greuges de les 
Illes Balears. 

IV.- LIQUIDACIÓ del pressupost del Parlament 
del 1992, 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt de l'ordre del dia, que .;. , 
la liquidació del pressupost del Parlament de les Illes 
Balears. Aquesta liquidació ha estat remesa als Srs. por
taveus deIs grups parlamentaris. No s'ha fet arribar cap 
observació a la Mesa, i deman si es pot considerar apro
vada per assentiment. 

Queda, ido, aprovada per assentiment la liquida
ció del Pressupost del Parlament de l'any 1992. 

V," INFORME de la Comissió de Peticions de 
l'any 1991. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al cinque punt de l'ordre del dia, que és 
informe de la Comissió de Peticions de l'any 1991. Per 
part del Sr. Secretari segons es podria fer lectura .. . Es 
dóna per llegit o es demana que es faci lectura? Es dóna 
per llegit, en conseqüencia, i deman a la cambra si dóna 
la seva conformitat o assentiment a 1 'informe. 

Queda aprovat, ido, l'informe de la Comissió de 
Peticions de l'any 1991 per assentiment. 

1 esgotat l'ordre del día, conclou aquesta sessió . 
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