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1.1).- Pregunta RGE núm. 1096/93, formulada per I'Hble. 
Sr. Diputat Víctor Tur i Ferrer, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes a tots. Comenc;am la 
sessió d'avui. Comenc;arem per les preguntes i la primera és 
la 1096, formulada pel Diputat Sr. Víctor Tur i Ferrer, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a so lució a la 
cru'illa de la carretera de La Savina a La Mola. Té la paraula 
el Sr. Tur i Ferrer. 

EL SR. TUR 1 FERRER: 

Sí, gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Feia al
guns anys que el ferm de la carretera PM 820, a Formentera, 
esta acabat, pero els accessos del poble a aquesta no s'han 
adequat a les necessitats actuals. És per aixo que deman al Sr. 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori quina 
solució pensa donar la Conselleria d'Obres Públiques i Or
denació del Territori a la crui1la que hi ha a la carretera PM 
820, de La Savina a La Mola, al seu pas per Sant Francesc 
Xavier i qua n pensa que es dura a terme. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Té la paraula el Conseller Sr. Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saizi Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Tur, los servicios 
técnicos están estudiando ya en este momento el cruce, 
que sus dificultades fueron puestas de manifiesto por el 
alcalde de Formentera en una reciente visita que hicimos 
con el director general de Obras Públicas, lo que pasa es 
que la solución no es nada fácil, usted lo conoce perfec
tamente, hay un cruce de caminos y accesos a la pobla
ción que es relativamente complicado, además, también 
por consideraciones topográficas, de pendientes etc. Y 
se está estudiando, seguramente que acabará siendo una 
típica rotonda, pero no de una forma tan regular como 
las que se hacen habitualmente. En cualquier caso está 
en estudio por parte de los servicios técnicos, no tienen 
definida todavía exactamente la solución. Naturalmente, 
según cuales sean las características de ésta, las necesi
dades de expropiar o no expropiar terreno y el presu
puesto que pueda tener la misma, podremos ver en qué 
plazo podremos acometerla. Está considerada como una 
obra prioritaria dentro del Departamento de Carreteras, 
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pero ahora mismo, sin disponer de esta información, es un 
poco prematuro el poder fijar plazos para iniciar las obras. 
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Saiz. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Tur? Té la paraula. 

EL SR. TUR I FERRER: 

Sí, gracies, Sr. President. També gracies, Sr. Conseller, 
perque veig que hi presten una atendó, pero li demanaríem 
que aixo fos el més aviat possible perque, com voste també 
sap, és una crullla bastant conflictiva i convé que, als lIocs 
conflictius, se'ls doni, amb la maxima celeritat, la seva solu
ció . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Vol tornar afer ús de la paraula el 
conseller? No. Sí, Sr. Gilet? 

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

Sí, gracies, per una qüestió d'ordre; pregaria que, en base 
a l'article 158.4, es posposassin les preguntes 1270 i 1271, 
perque el conseller d'Economia i Hisenda s'ha hagut de 
despla~ar fora de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, queden posposades per a la propera sessió ple
naria. 

1.3).- Pregunta RGE 1224/93, formulada per I'Hble. Di
putat Sr. Joan MarÍ i Serra, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Pregunta 1224, que formula el Diputat Sr. 
loan Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a augment de turisme alemany a Mallorca i Menorca 
i disminució a Eivissa. Té la paraula el Diputat Sr. loan 
MarÍ i Serra. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse
ller, des de la passada Fira Turística de Berlín, les notícies 
que ens arriben no són gens bones pel que fa a les previsions 
del turisme alemany a Eivissa. A que creu, Sr. Conseller, que 
és degut que, de cara a la temporada 93, el turisme alemany 
augmenti a Mallorca i Menorca i en canvi a Eivissa davalli? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Té la paraula el Conseller Sr. 
Cladera per respondre . 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (laume Clade
ra i Cladera): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Marí, no 
només pot ser bona l'opinió que pugui tenir la Conselle
ria de Turisme sobre aquesta baixada del turisme ale
many a Eivissa, sinó la que hi puguin tenir altres perso
nes professionals del sector. 

El que és cert és que no hi ha una opinió globalitza
da que es pensi alla on esta la base per poder dir per 
que baixa el turisme a Eivissa. Llavors, després d 'unes 
reunions que hi ha hagut a Eivissa amb el Consell Insu
lar i amb els representants del sector, per aclarir el tema 
el que s'ha demanat és fer un estudi de l'illa d'Eivissa al 
mercat alemany per definir a que és degut el problema 
que esta tenint Eivissa aquests dos darrers anys en el 
mercat alemany. Aquest estudi estara basat en recollir 
opinions deIs tour-operators, deis agents de viatges i deIs 
consumidors, per poder fer un dictamen clar i saber si 
és un problema determinat -o un conjunt de prablemes
o si simplement és un problema d'imatge. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar afer ús de la pa
raula el Sr. Marí i Serra. Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Sí, Sr. Conseller. Tenim coneixement, perque així 
ho hem llegit en la premsa, que s'ha encarregat d'aquest 
estudi, cosa que li agraim, pero aixo no lleva que con ti
nuem preocupats i, és clar, també per la nostra part 
hem intentat saber una mica quines en són les causes, i 
ens tenen molt preocupats perque voste sap que el 
turisme alemany és el que anivella una mica la balan~a 
conjuntament amb l'espanyol, perque l'oferta comple
mentaria, l'oferta de qualitat, funcioni mitjanament bé. 
El turisme alemany lloga un cotxe, va a un restaurant bo 
i vol menjar bé, compra souvenirs de qualitat pero, a la 
vegada també, el turisme alemany vol un bon servei, li 
agrada la neteja en el seu entorn, no li agrada la degra
dació del medi ambient i, per desgnicia, Sr. Conseller, 
les notícies que li arriben és que Eivissa cada vegada 
esta més degradada, no s'hi respecta el medi ambient de 
la manera que s'hauria de respectar, i que allí on hi 
havia pins i savines l'any següent es traba pIe de ciment, 
i aixo nosaltres pensam que és una de les causes, Sr. 
Conseller, que fan que el turisme alemany hagi decidit 
anar a altres indrets i no a Eivissa. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Cladera? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Marí, jo li agraesc que voste 
tengui ja una opinió feta sobre quin és el problema. A mi 
m'agradaria tenir aquesta preparació per coneixer-lo i tenir 
el mateix nivell per poder dictaminar que el problema és 
aquest i ens sobraria fer I'estudi. Pero li repetesc que el con
junt d 'opinions contrastad es és molt divers i, per tant, jo cree 
que la forma de centrar el tema és fer aquest estudi, que 
després a la millor coincide ix amb certes opinions, ido, la hi 
haurem contestat; pero, en aquest moment, avan<;ar-ho, crec 
que hi ha persones molt expertes i cadascú té la seva opinió 
i cree que seria millor tenir-Ies definides. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

11.1).- Moció RGE núm. 1245/93, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a política del Govern 
davant els problemes de finan~ament de les corporacions 
locals, derivada del debat de la InterpeHació RGE núm. 
4584/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de l'Ordre del Dia, que correspon 
a la Moció 1245, presentada pel Grup PSM i EEM, relativa 
a política del Govern davant els problemes de finan~ament 
de les corporacions locals. Aquesta moció ve derivada del 
debat de la lnterpe¡'¡ació número 4584. En nom del grup 
proposant, té la paraula el Sr. Sampol. 

Sr. Moll, pot fer lectura del text de la moció? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
de la Comunitat Autonoma a presentar en el termini de sis 
mesos un projecte de llei que reguli els criteris de participa
ció de les corporacions locals en els ingressos de la Comuni
tat, avui distribui"ts a través de subvencions, d'acord amb 
l'article 39.2 de la llei 39/88, reguladora de les hisendes 10-
cals. 

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern 
espanyol a aplicar la Llei 39/88, d'hisendes locals, en la liqui
da ció definitiva de la participació local en els tributs per a 
l'any 1990, 1991, 1992, i a renegociar el mecanisme d'actua
lització de la participació local en els tributs de l'Estat amb 

l'objectiu que l' Administració local s'apropil el 25% de 
la despesa pública. 

Tercer. El Parlament de les IlIes Balears insta el 
Govern espanyol a augmentar la seva aportació als plans 
de cooperació municipal, Pla d'obres i serveis i Pla de 
xarxa viaria local. 

Quart. El Parlament de les Illes Balears considera 
que les entitats locals han de gestionar correctament els 
recursos fiscals propis abans d 'augmentar la pressió 
fiscal, especialment pel que fa a l'IBI i a l'IAE. 

En aquest sentit acorda: a) Expressar al delegat del 
Govern la preocupació pel funcionament del Centre de 
gestió cad astral, quant a la demora en la revisió deIs 
cadastres i el seu manteniment pel que fa a incorporació 
d'alta deIs padrons i la practica de les liquidacions co
rresponents d 'IBI. b) Instar el Govern de les Illes Bale
ars a millorar la gestió de l'IBI en coI-laboració amb el 
Centre de gestió cad astral d'aquells ajuntaments que li 
ten en delegada la gestió. c) El Govern de les Illes Bale
ars presentara al Parlament una memoria anual amb els 
resultats del programa de suport a la gestió tributaria 
local. 11 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No és la 
primera vegada que en aquest Parlament debatem, ja 
sigui en els debats de pressuposts o en distintes formes 
de proposicions la necessitat de crear un fons de coope
ració municipal; pero aquesta proposta d'avui, aquesta 
proposta de resolució, s'aparta un poc d'aquesta filoso
fía, no perque la creguem inapropiada sinó per no insis
tir en un tema rebutjat amb anterioritat. 

Avui només pretenem que les subvencions que figu
ren en els pressuposts general s de la Comunitat Auto
noma, subvencions destinades a corporacions locals, 
s'atorguin amb uns criteris de participació determinats 
per !lei amb la intenció d'acabar amb la discrecionalitat. 
Veiem fa quinze dies com les distintes subvencions, 
-posavem, per exemple, la Conselleria Adjunta a la Pre
sidencia- discriminaven obertament alguns municipis per 
la seva majoria política o que els criteris per signar 
convenis amb els ajuntaments eren absolutament discre
cionals. Aquestes practiques són condemnables per 
antidemocratiques i contradiuen l'afirmació que feu el 
president de la Comunitat Autonoma fa unes setmanes 
quan deia que s'actuava sense que es miras el color 
político 

D'aquí aquesta pro posta de compliment de l'article 
39.2, de la Llei d'hisendes locals, que determina que les 
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entitats locals participaran en els tributs propis de les comu
nitats autonomes en la forma i quantia que determini una llei 
de cada Parlament. Aquest és el primer punt de la moció . 

En segon lloc, ens feim res so de la denúncia de la Federa
ció Espanyola de Municipis quant a les liquidacions deIs anys 
90, 91 i 92, per participació en els ingressos de l'Estat, que 
fins i tot recomanava -la Federació Espanyola de Municipis
impugnar per via jurisdiccio'nal les liquidacions. Les quanti
tats percebudes fins ara, deiem fa quinze dies, s 'estimen en 
un 40 o un 50% del total previst de I aplicació deis criteris 
de la U ei d' hisencle locals. És UD lema que esta en molts 
d'ajuntaments, l'han duit per via judicial. 

D'altra banda, la participació de les corporacions locals en 
el total de la despesa pública només és del 16% actualment, 
quantítat insufícient per fer front a les competencies as
sumides. D'aquí que en aquest punt dos instem el Govern 
espanyol a avan~ar en aquest objectiu del 25% en la partici
pació de les administracions locals en la despesa pública; 
també ja una vella aspiració de les federacions de municípis. 

El tercer punt fa referencía a una altra de les fonts de 
finan~ament. Es tracta del finan~ament per inversions via 
plans de cooperacíó amb els consells insulars, Comunitat 
Autonoma i Govern central. Aquest disminueix paulatina
ment les seves aportacíons. EIs darrers anys comprovam que 
no sois no s'actualitzen les aportacions del Govern central en 
els plans d'obres i serveis i plans de xarxes vi aries locals, sinó 
que dísminueixen en xifres absolutes. Indirectament es pro
dueix un retall al finan~ament deIs ajuntaments i consells 
insulars, princípalment a un fons dedicat a noves inversions 
en infraestructures. 

El quart punt d'aquesta mocíó fa referencia a un tema 
que també denuncíavem fa quinze dies. Evidentment, no tots 
els problemes de finan~ament de les corporacíons locals es 
donen a causes externes, sinó que els ajuntaments també han 
d'assumir la seva part de responsabilitat. En general, les 
corporacions locals utilitzen el recurs d'augmentar els im
posts per quadrar els seus pressuposts, amb la repercussió 
immediata sobre el contribuent, i deixen de percebre quanti
tats importants per mala gestió deis distints padrons. és cert 
que la majoria d'ajuntaments no tenen recursos suficients per 
realitzar una bona gestió tributaria; en aquest cas, la Llei 
d'hisendes local s preveu que puguin delegar-la en les comu
nitats autonomes. 

Quant a l'ímpost de béns immobles, la responsabilitat 
competeix íntegrament al Centre de gestió cadastral. L'any 
1991 havien d'estar revisats tots els cadastres de Balears i 
amb dificultat se n'ha revisat el 50%. Les mateixes revisions 
contenen errors importants que han provocat el rebuig d'al
gun municipi. No s'habiliten els mecanismes de coHaboració 
fluida entre el Centre de gestió i els ajuntaments. El resultat 
és que aquests deixen d'ingressar quantitats importants per 
imposts de béns immobles, fins al punt que es pot dir que 
urbanitzacíons sen ce res resten anys i més anys sense que hi 
tributin. Aquesta setmana passada la premsa es feia resso 

d'un estudi d 'unes estimacions de la Conselleria d'Eco
nomia í Hisenda, que ha avaluat en més de 60.000 im
mobles que estan fora del cadastre a les Illes Balears; 
evidentment aixo té unes repercussions importantíssi
mes per a municípis que deixen de percebre l'Impost de 
Béns Immobles. Pero és que, a la vegada, d'aquest pa
dró d 'IBI depenen altres padrons de taxes, com la reco
llida de fems, contribucions especials, etc., que en surten 
amb els mateixos defectes i provoquen també uns per
centatges de recaptacíó molt més baixos que els que en 
serien optims. 

Per aixo proposam en aquest punt quart que el Par
lament faci arribar al delegat del Govern la preocupació 
per aquesta situacíó que duu massa anys fora solucionar
se, per aquest mal funcionament del Centre de gestió 
cadastral, organisme que dep€m de l' Administració cen
tral. Pero el Govern balear també hi té part de respon
sabilitat; l'any 1992 s'incorpora als pressuposts generals 
de la Camunitat Autonoma el programa de suport a la 
gestió tributaria local, un programa dotat de molts de 
mitjans economics, que hauria de donar millors resultat 
i del qual voldríem saber la seva evolucíó, és un pro
grama que, en teoria, esta per donar -com el seu nom 
indica- suport als ajuntaments quant a la gestió de l'Im
post de Béns Immobles, incorporacíó d'altes en els 
padrons, resolució de liquidacíons, etc. No sabem quin 
és el resultat d'aquest programa, a pesar que hem fet 
algunes preguntes a aquest respecte, que encara les ens 
han contestat. D'aquí que creguem que, ja que és un 
programa milionari, se'n reti compte anual al Parlament 
mitjan~ant una memoria. 

Aquests són els quatre punts d'aquesta mocíó, una 
mocíó en la línia de les inquietuds demostrades tant per 
la Federacíó Espanyola de Municipis com la Federacíó 
de Catalunya de Municípis i, més concretament, a Bale
ars, la Federacíó d'Entitats Locals. Unes propostes de 
quatre punts que esperam que tenguin el suport de la 
majoria d'aquesta cambra. Gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
el Sr. Vidal té la paraula. 

EL SR.VIDAL 1 JUAN: 

Gracíes, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, el Sr. 
Sampol ha acabat la seva intervenció sobre aquesta 
mocíó que presenta el seu grup dient que espera que 
tendra el suport de tots els grups d'aquesta cambra. Jo 
li puc dir que, deis altres grups no ha sé, pero que el 
Grup Parlamentari MIXT sí que li dara suport a tots i 
cada un deIs punts perque, com tantes vegades hem dit, 
situades les peticíons en forma de mocíons o proposici
ons no de llei, des d'una perspectiva constructiva i, 
sobretot, aportant solucions a una cosa tan important 
com és, per al funcíonament de l' Administracíó, la deIs 
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ajuntaments o deIs municipis, crec que és digne que tengui 
suporto 

No repetirem el que ha dit el Sr. Sampol pero sí remar
carem que creim que el punt número u esta més que justifi
cat perque, efectivament, les subvencions són un sistema 
que, indubtablement, pot discriminar-ne els destinataris o els 
que es creuen amb el mateix dret que altres que les han 
rebudes o fins i tot pot fer creure que es fa una discriminaci
ó, la qual cosa també és dolenta per als que les atorguen. 

Per tant, un funcionament que pugui superar aquest sis
tema de subvencions, crec que ha de tenir el suport d'aquest 
Parlament per instar el Govern de la Comunitat Autonoma 
a allo que es demana en el punt u de la moció. Pero, natu
ralment, el Govern balear no n'és únicament el responsable, 
en aquest aspecte jo diria que és més responsable de la situa
ció esmentada el Govern central i, per tant, logicament, 
aplicar la llei com demana aquí el grup proposant, la Llei 39 
de 1988, d 'hisendes locals, i fins i tot en referir-se a la liqui
dació definitiva de la participació a uns anys que ja han 
passat -els 90, 91 i 92- i renegociar el mecanisme per actua
litzar aquesta participació en els tributs de l'Estat, de manera 
que es pugui arribar o pugui apropar-se a aquest 25% de la 
des pesa pública, també tendra, com he dit abans, el nostre 
suporto 

És indubtable que els altres punts estan també més que 
justificats perque jo diria que augmentar l'aportació del 
Govern central als plans de cooperació municipal, en aquest 
cas el destinataris són també, fins i tot preferentment, els 
consells insulars, les ridícules, esqualides aportacions que 
reben de l' Administració central en els plans d 'obres i ser
veis; jo record que al Consell Insular d'Eivissa -em sembla
no arriben als 20 milions les que actualment rep per aquest 
concepte, i tots sabem a quant puja llavors el total deIs plans 
d'obres i serveis. Crec que fa falta que s'augmenti aquesta 
aportació per part del Govern central, pero l'última consi
deració, en forma d'acord, que proposa el Grup Parlamentari 
PSM i EEM, no deixa de ser també molt important perque 
no es pot demanar que es gestionin nous impostos o fer-se 
d'alguna manera partícip deIs que generen nous impostos si 
no es gestionen correctament els recursos fiscals propis, i per 
aixo demanen que abans d'augmentar la pressió fiscal, espe
cialment pel que fa a l'Impost de Béns Immobles i a l'impost 
d'Activitats Economiques, abans d'augmentar aixo, es faci 
que es gestionin correctament els recursos propis. 

Aquesta preocupació pel mal funcionament deIs meca
nismes o organismes que n'han de cuidar del correcte funcio
nament per a la recaptació tributaria el centren, i tal vegada 
hi hauria altres aspectes que s'haurien també de cuidar, pero, 
indubtablement, el Centre de gestió cad astral pot tenir un 
responsabilitat principal en aquest aspecte, per aixo, una 
correcta revisió deIs cadastres i el seu manteniment pel que 
fa a la incorporació d'altes en els padrons i la practica de les 
liquidacions corresponents de l'Impost de Béns Immobles es 
fa necessaria. 

Finalment, que el Govern de les Illes Balears millori 
aquesta gestió de l'Impost de Béns Immobles en 
col·laboració amb el Centre de gestió cadastral i que el 
Govern de les Illes Balears presenti al Parlament una 
memoria anual amb els resultats del programa de suport 
a la gestió tributaria local són també, creim i torn a 
repetir que tal vegada hi hauria més aspectes a conside
rar en aixo, pero creim que aquests, tal com el grup 
proposa, són els més importants i, per tant, també ten
dran el nostre suport a aquest últims punts o epígrafs 
de punts que assenyalen en la seva moció. Aixo és tot; 
moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Sr. Valenciano té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fixarem la posició 
del nostre grup parlamentari respecte d'aquesta moció 
que consta de quatre punts i de diversos subapartats. 

Pel que fa al primer punt, ara, en aquest plenari, 
avui, se n'ha fet una altra lectura també, tenim dues 
lectures del primer punto Per una banda insistir en la 
necessitat de la creació d'un fons de cooperació munici
pal és una cosa sobre la qual el Diputat Sr. Sampol no 
ha volgut insistir, és una cosa que hem debatut en 
aquesta cambra molt sovint, de moltes maneres: s'hi han 
fet proposicions no de llei, no només del nostre grup 
sinó també d'altres grups parlamentaris, no en aquesta 
legislatura, sinó en altres legislatures; s'hi han fet esme
nes a pressupost; fins i tot a debats generals sobre l'estat 
o sobre la situació de la Comunitat Autonoma hi ha 
hagut propostes de resolució aprovades per unanimitat 
en aquesta cambra en el sentit que es creas un fons de 
cooperació municipal; fins i tot record un debat de l'any 
88, debat sobre finan~ament, on es va aprovar per una
nimitat que es creas un fons de cooperació municipal i 
aquest fons de cooperació municipal encara, senyors del 
Govern, 1 'esperam. 

Hi va haver un conseller, del qual no diré el nom, 
perque no es troba en aquests moments aquí, ni tan soIs 
a Mallorca, que va dir que no elaboraven el projecte de 
llei perque era molt difícil, com que era tan difícil, el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA en va proposar un de 
concret, ni així, també en van votar en contra, per que? 
Perque en el fons no volen donar aquest suport als 
ajuntaments. 

Avui hi han introdult una altra lectura, una lectura 
sobre les subvencions que el Govern, a través de les 
conselleries, dóna als distints ajuntaments. Aquestes 
ajudes teoricament han de venir controlades, han de 
venir regulades, amb un desenvolupament legislatiu de 
la Llei de pressuposts, de la Llei 9/92, Llei de pressu-
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posts de I any 93. La Llei de pressuposts de I'any 93 preveu 
ue les subvencions perqlle hi hagi una claredat, perque hi 

hagi una transparencia el actllació, siguin regulades; pero el 
que passa és que, evidentmenl el Govern després no les 
regula no només la Conselleria Adjunta a l'a Presidencia, no 
hi ha cap conselleria que les hagi regulades. La Conselleria 
de Comer~ es va negar a regular les ajudes als ajuntaments 
sobre el Pla de comer~ amb un decret que desenvolupas la 
Llei de pressllposts, i aixo ja ho vam dir i tornam a repetir, 
aixo tendra conseqüencies nefastes per a aquest Govern. 

Nosaltres, Sr. Sampol, donarem suport, evidentment, a 
aquest primer punt, perque hi estam totalment d 'acord, ho 
hem defensat sempre aquí, per tant, donarem suport a 
aquest primer punt. 

El segon punt, que és el que ens demana? Ens demana 
que s'apliqui la llei; jo crec que en aquesta cambra no hi pot 
haver ningú que estigui en contra que s'apliqui la llei, digui 
el que digui, la llei s'ha d'aplicar. Per tant, estam d'acord que 
s'apliqui la llei í també esta m d'acord que s'ha de re negociar 
el mecanísme aquest d'actualització de la particípació local 
en els tributs de l'Estat, amb la tendencia que sigui un 25%; 
aquesta participació del 25% és una participació que el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, el Partít Socialista, defensa des 
de fa molts anys. per tant, esta en línia amb les nostres tesis, 
hí estam d'acord, en aquest sentit, fins i tot creim, ja que hi 
haura una transferencia de I'IRPF del 15% a les comunitats 
autonomes, que és una oportunitat per estudiar aquesta 
qüestió perque els ajuntaments puguin participar també 
d'aquest 15% i puguin tenir més finan~ament; per tant, 
també donarem suport a aquest segon punto 

Els ajuntaments, que és el que troben? Que alXl com 
millo ram la qualitat de vida hi ha més demandes d 'infras
tructures, hi ha més peticions d'inversions; per tant, efecti
vament, s'han de dotar més els plans d'obres i serveis i els 
plans de cooperació. 

Referent al quart punt, que se'ns demana? Se'ns demana 
si volem donar suport, els grups parlamentaris, o no en vo
lem donar perque es gestionin més correctament els recur
sos. Jo crec que davant una tessitura d'aquest tipus difícil
ment se'n pot votar en contra, quan es de mana que es gesti
onin millor els recursos. No obstant aixo jo sí li voldria 
expressar una precisió a l'apartat 4-A; a l'apartat 4-A concre
tament se'ns demana que s'expressi al delegat del Govern la 
preocupació pel funcionament del Centre de gestió cadastral 
quant a la demora de la revisió del cadastre. Jo aquí li vol
dria recordar, Sr. Sampol, que hi ha hagut un doble llenguat
ge per part del seu grup; jo no sé si vos te ho sap o no, pero 
aquí, l'any 90, la passada legislatura, un diputat del seu grup 
parlamentari va presentar una proposició no de lIei amb 
molts de considerants que deia que atesa la gran pressió fiscal 
que hi havia, ates el canvi radical que implica l'entrada en 
vigencia deIs nous valors cadastrals, atesa la necessitat de 
disposar per part deIs ajuntaments de temps per adaptar la 
seva política fiscal a les noves variacions, ates el fort incre
ment que preveu el valor del cadastre; en resum, que se'ns 

demanava en aquest Parlament? Una cosa a que el nos
tre grup no volia donar suport i que va ser sortosament 
retirada, se 'ns demanava que el Parlament instas al 
Ministeri d'Hisenda del Govern de l'Estat que ajorni la 
revisió deIs cadastres, l'any 90, que ajorni la revisió deis 
cadastres. En aquest senti, logicament, vostes l'any 90 
demanen que s'ajorni la revisió fins l'any 93 i ara avui 
venim aquí i llegim que expressam la preocupació per 
la demora de la revisió deIs cadastres. Nosaltres no esta
vem d'acord amb aquella proposició no de llei, estam 
d'acord amb el que expressa voste avui, aquí; per tant, 
avui sí li donarem suport, així com no li vam donar, no 
en vam tenir l'oportunitat perque finalment va ser reti
rada per unes qüestions que ara no vénen al cas, pero 
no hi estavem d 'acord abans, hi ha hagut un canvi per 
part del Grup Parlamentari PSM i EEM, nosaltres estam 
d'acord amb aquest canvi, per tant, donarem suport a 
aquest apartat 4-A. 

L'apartat 4-B, instar a millorar la gestió de l'impost 
de béns immobles, crec que no hi ha ningú que pugui 
estar en contra que se'n millori la gestió; efectivament, 
s'han de millorar les gestions. Finalment, se 'ns demana 
que el Govern de les Illes Balears presenti una memoria 
anual. 

Bé, jo crec que els resums d'aquesta moció són dos: 
Es demana una millora de gestió a l'executiu, sigui d'on 
sigui, la qual cosa esta bé, que s'apliqui la llei que s'hi 
ha d'aplicar; per una altra banda, que es crel un fons de 
cooperació municipal, una cosa sobre la qual els grups 
parlamentaris que estan en l'oposició insisteixen cons
tantment, una cosa que no seria una novetat a aquesta 
comunitat autonoma, estaria en línia amb moltes altres 
comunitats autonomes que el tenen, i també es de mana 
una claredat d'actuació, una claredat de transparencia a 
1 'hora de donar les subvencions que, pel que es veu, el 
Govern del Partit Popular a les Illes Balears no vol tenir. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Pel Grup PP-UM, té la 
paraula la Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec que 
tots estam d 'acord que el sistema de finan~ament de les 
corporacions locals avui per avui no funciona, pero 
aquest problema no és exclusiu tan soIs deIs ajunta
ments, tampoc no funciona el sistema de finan~ament 
de les comunitats autonomes, inclosa la nostra. Per tant, 
és evident que estam davant un problema majúscul, 
davant un problema d'ambit nacional, tal vegada davant 
un problema deIs més grossos que té el nostre país. 
Totes les administracions, la de Madrid, les de les comu
nitats autonomes, consells insulars i ajuntaments, tenen 
seriosos problemes de finan~ament. Problemes de fi-
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nan¡;ament -pens- que tenen la seva rel en la mala gestió deIs 
recursos economics, que s'ha duit a terme per part de l'Ad
ministració central. Hi ha hagut en certa manera dilapidació 
deIs doblers públics i en aquests darrers anys s'ha gastat molt 
més del que es podia. En certa manera podríem dir que els 
espanyols hem viscut per damunt de les nostres possibilitats. 
Avui per avui, l'Administració central de Madrid esta sobre
dimensionada; s'han duit a terme una serie de transferencies 
de competencies cap a les comunitats autonomes i les com
petencies han anat acompanyades d'una certa dotació econo
mica i de mitjans, tant humans com materials; a la vista d'ai
xo, seria raonable pensar que la dimensió de l'administració 
central ha anat disminuint a mesura que es produien trans
ferencies de competencies, pero no, aixo no és cert, sinó 
que s'ha produit tot el contrarí, s'ha incrementat el nombre 
de funcíonaris, el nombre de béns immobles, el nombre 
d'alts carrecs, etc. 

Pero a pesar de tot el que he dit no hem de perdre de 
vista un punt fonamental i basic per discutir la problematica 
del finan¡;ament de les corporacions locals, que és que la 
maquinaria recaptadora més grossa de tot l'Estat espanyolla 
té l' Administració central de Madrid, per la qual cosa és 
evident que és aquesta administració la que ha de resoldre 
els problemes de finan9ament de les corporacions locals i 
fins ara ha estat que, en deu anys de govern, els socialistes 
han estat totalment incapae;os de trobar i de donar una solu
ció positiva al títol VIII de la Constitució Espanyola, títol 
VIII que fa referencia a l'organització territorial de l'Estat 
espanyol quant a les distintes administracions, a les compe
tencies al seu finan¡;ament. 

El Partit Popular el que proposa és presentar a les Corts 
Generals, una vegada escoltades les distintes corporacions 
locals, un nou text legal d 'hisendes locals, on es recollira no 
tan sois el principi de la corresponsabilitat fiscal entre els 
distints nive!ls d'hisendes, sinó també la coparticipacio en els 
ingressos de I'Estat i assignar, per part del Govern central, el 
financ;ament suficient per al desenvolupament de les compe
tencies municipals i donar així compliment a l'article 142 de 
la Constitució, que vetlla per la suficiencia financera deIs 
municipis. Aquesta !lei s'emmarcaria dins el Projecte de Llei 
de reforma fiscal que proposam, amb la finalitat d 'intentar 
reduir en certa manera la carrega fiscal que suporten tots i 
cada un deIs ciutadans. 

El problema al qual s'enfronten els municipis és a una 
situació d'asfixia, d'ofegament financer que es pot definir de 
la següent manera: Les despeses corrents produides per 
l'activitat municipal (despeses de personal, compres, contrac
tes de ser veis) creixen molt més rapidament que els ingressos 
ordinaris, tributs propis i participació en els ingressos de 
l'Estat. Si deim que els ingressos deIs ajuntaments són de dos 
tipus o que es poden dividir en dos grans grups: tributs pro
pis i participació en els tributs de l'Estat; és, en aquest dar
rer, on es dóna un alt grau de dependencia respecte de la 
voluntat de l' Administració central de voler transferir fons 
en major o menor quantia en funció de la seva política 
pressupostaria i economica en general. 

Quant als tributs propis, les seves Iimitacions són 
evident. En primer !loe, no tenen un fort poder recapta
dor, exceptuant que es produeixin increments importants 
-cree que indesitjables- de la pressió fiscal perque es 
podria produir en certa manera un cert rebot fiscal a la 
vista de la crispació que hi ha. en segon lloc, sense possi
bilitats que els ajuntaments tenguin una política fiscal 
propia, no és el seu paper. 

La nova !lei d 'hisendes locals que nosaltres proposam 
contemplaria una major participació de les corporacions 
locals en els recursos de l'Estat de forma objectiva i de 
tal manera que els ajuntaments petits i mitjans no en 
surtjn perjudicats. 

Al Govern socialista se Ii ha disparat la despesa pú
blica, s'ha dedicat a pujar la pressió fiscal, a congelar les 
inversions i a donar menys doblers als ajuntaments per 
tal que puguin dur a terme tots els seus serveis. 

De tot el que hem dit fins ara crec que hi ha una 
qüestió que queda ben clara: El problema de financ;a
ment de les corporacions locals s'ha d'arreglar des de 
Madrid. Aixo no ho podem fer nosaltres des d'aquí, des 
d'aquest Parlament, des del Parlament de les Illes Bale
ars. El nostre grup, PP-UM, pensam que no és solució 
eh aquests moments i en les circumsti'mcies actuals un 
projecte de llei per regular el criteri de participació de 
les corporacions locals en els ingressos de la Comunitat, 
cosa que, a més, no podem fer en aqueixa cambra ja que 
el que diu textualment la Llei d'hisendes locals és que es 
podra fer una llei per tractar de participar o de la parti
cipació que tendran les entitats locals en els tributs pro
pis de la Comunitat Autonoma, no en els ingressos de la 
Comunitat. 

Arribat aquest moment m'agradaria fer una pregunta 
en veu alta. Es va comentar a la interpel-lació que hi ha 
certes comunitats on s'ha fet una !lei en aquest sentit, jo 
ho pens i dic: A Aragó, a Extremadura, a Andalusia, 
tenen els ajuntaments els problemes de finan¡;ament 
resolts? Jo pens que no; per tant, crec que amb tot el 
que hem dit fjns ara queda clar que, al primer punt de 
la seva moció, en principi, no Ii podem donar suporto 
Respecte del segon, efectivament, pensam que ja és ben 
hora l'any 93 que s'apliqui la liquidació definitiva de la 
participació local en els tributs de I'Estat deIs anys 90, 
91 i 92, liquidació que, endemés, ha de contemplar la 
renegociació deIs mecanismes d'actualització de la parti
cipació local en els tributs de I'Estat, amb l'objectiu que 
l'Administració s'apropi al 25%. 

Resulta curiós veure com, a la Federació Espanyola 
de Municipis, tots els municipis, tant d'un color com de 
I'altre, estan a favor que la distribució deIs tributs es faci 
d'acord amb els següents percentatges: 50% per a I'Ad
ministració central, 25% per a les comunitats autonomes 
i l'altre 25% per a les corporacions locals. 
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Quant al tercer punt, evidentment hi hem de dir que sí. 
Jo només li'n posaré un exemple, un exemple que conec: Al 
Consell Insular de Mallorca la participació de l'Estat en el 
Pla d'obra i serveis de l'any 1990 era de 155.461.000 pesse
tes, dos anys després , l'any 92, la participació era de 102 
milions de pessetes; és a dir, que en dos anys, no és que tan 
soIs no l'hagin incrementada ni ( ... ), sinó que l'aportació de 
l'Estat s'ha reduH en 54 milions de pessetes, ha disminult 
en un 40%. Respecte a les xarxes viaries locals, l'any 90, 
l'aportació que feia l'Estat al Consell Insular de Mallorca era 
de 28.125.000 pessetes, dos anys després l'aportació també 
ha davallat i tan soIs és de 27 milions de pessetes. 

Quant al quart punt de la moció, votarem que sí als tres 
apartats. Estam totalment d'acord que, abans d'incrementar 
la pressió fiscal als ciutadans, el que s'ha de fer primerament 
és gestionar correctament els recursos fiscals propis, pero fa 
falta, per part del Govern socialista, que es doti de més mit
jans economics el Centre de gestió cadastral, sense els quals 
es fa molt difícil que pugui dur a terme una bona gestió. 
Hem de constatar aquí que en aquests darrers anys el pres
supost del Centre de gestió cadastral ha baixat. La Comunitat 
Autonoma col·labora -pensam- d'una manera molt positiva 
en la gestió tributaria de l'IBI ja que n'assumeix, per delega
ció, la gestió a 43 municipis. Pens que, a la Conselleria d'E
conomia i Hisenda, li agradaria participar encara més en la 
denominada gestió cadastral, per tal que surtin a llum tota 
una serie d'unitats ocultes que no poden ser ( ... ) per l'IEI, i 
tot aixo es vol fer amb la finalitat d'aconseguir una distribu
ció justa de la carrega. Pero aconseguir aquests objectius no 
és possible si no hi ha una bona voluntat i mitjans tecnics i 
economics que ho avalin i, en aquest cas, al Centre de gestió 
cad astral de Balears, li fan falta molts més recursos, és a dir, 
hauria de ten ir un pressupost més elevat. Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo En torn de replica, el Sr. Sampol té 
la paraula. 

EL SR. SAMPOL l MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, hem 
d'agrair el suport deIs grups, a dos d'ells a la totalitat de la 
moció. 

Sr. Valenciano, simplement unes puntualitzacions. Evi
dentment, la so lució a la Conselleria Adjunta a la Presidencia 
simplement ha estat a títol d'exemple perque la discreciona
litat en les subvencions afecta a la majoria de conselleries. 
Durant la interpel·lació exposarem uns exemples tant de 
convenis com de subvencions en materia de policia local, on 
es veia que hi havia la discrecionalitat més absoluta. 

Quant al tema de la revisió cadastral, que pareix que dins 
el nostre grup hi ha hagut un canvi d'opinió, bé, aixo no és 
així, aleshores es va rétirar el grup perque nosaltres ens 
feiem resso de les demandes de la Federació Espanyola de 

Municipis. Quant a la revisió deIs cadastres, la Federació 
hi posava tres condicions: Gradualitat en l'equiparació 
del valor del mercat, participació activa de les corporaci
ons locals i deIs grups afectats per assegurar una implan
tació no traumatica deIs nous valors i adopció de mesu
res de coordinació per evitar possibles increments de la 
pressió fiscal. Nosaltres entenem que les revisions s'hau
rien d'adequar a aquestes tres condicions; de totes mane
res, m'accepti que els grups puguin evolucionar en un 
sentit o l'altre. 

Ja entraria en la replica a la Sra. Salomo Li agrairé el 
suport al segon, tercer i quart punt; ara, com sempre, 
alla on toca a ca nostra, ja no hi estam d'acord, Sra. 
Salomo Mentre cercam les busques a Madrid, molt bé, 
coincidencia absoluta, pero no em toquin ca nostra 
perque llavors ja no ens entendrem. La veritat, aquesta 
can~oneta, particularment, ja em comem;a a avorrir; és 
a dir, quant aquí es fa una crítica i s'analitza un tema 
alla on hi ha responsabilitats de les dues administracions 
aixo es converteix en un frontó, és culpa teya no és 
culpa meya, pilotes d'aqui a alla i els problemes, a la 
llarga, sense que es resolguin. 

Bé, per que proposam una llei que reguli les subven
cions de la Comunitat Automoma? Segons la Federació 
d'Entitats Locals, que ha analitzat exhaustivament els 
pressuposts de l'any 93, hi ha prevists, dins els pressu
posts, 75 milions en transferencies corrents als ajunta
ments i 709 milions -quasi 710- en transferencies de 
capital. Jo comprenc que, al Govern, li resulti molt 
comode tenir aquests set-cents i busques de milions per 
poder-los usar amb total discrecionalitat i hem vist com 
en temps de campanya electoral el president ha anat a 
qualque associació de la tercera edat i generosament ha 
obsequiat amb un taló l'associació, que n'ha quedat prou 
satisfeta, d'aixo. Aixo creim que no hauria de passar i 
creim que hi hauria d'haver una llei que regulas les 
subvencions i que garantís la igualtat d'oportunitats al 
marge de colors polítics. 

Aquí, naturalment, vostes votaran en contra perque 
aixo no els interessa, i passen tota la culpa, com sempre, 
a l' Administració central, no seré jo qui la defensara 
aquí perque prou ens ocupam també de denunciar-la 
quan no actua correctament; de fet, el bloc important 
d'aquesta moció insta l'Administració central, pero no 
em parlin d'inflar l'Administració i de fer despeses 
superflues, en parlavem ja fa quinze dies, no m'obliguin 
a tornar-los a treure els 27 assessors, els nombrosos 
directors generals, els 346 cap s de servei -o caps de 
negociat- que tenen sous de més de sis milions anuals 
dins una administració de 50.000 milions de pessetes 
anuals. És a dir, vegin també la biga dins el propi ull 
abans de tirar la pedra, perque des de la neutralitat que 
ens dóna el nostre escó els podem replicar amb total 
contundencia com en aquesta vegada. 1 no parlin de 
pujar la pressió fiscal en un tema en que les corporaci
ons locals esta n bastant ferides, principalment no amb 
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una institució que haguem de controlar aquí pero em per
metin que en faci esment, que és el 35% de recarrec d'IAE 
que ha posat el Consell Insular de Mallorca, que suposa 
detreure de l'lmpost d'Activitats Economiques deis ajunta
ments una quantitat important i augmentar més del 100% la 
pressió fiscal. 

Per tant, en pujar aquí, sobretot quan ens repliquen, es 
mesurin un poc, aquí de~a tal vegada estiguin més legiti
mats per treure'ls aixo a la cara. Simplement dir que aquesta 
llei no seria una novetat perque, com vaig dir ja durant la 
interpel'lació, existeixen lleis com la que reclamam a Andalu
sia, a Castella-La Manxa, a Castella-Lleó, a Extremadura, a 
Galícia, a Madrid existeix un pla quadriennal d'inversions i 
a Múrcia s'ha creat el fons de cooperació local. Per tant, com 
veuen, a distints colors s'han habilitat mecanismes per evitar 
aquesta discrecionalitat a la qual nosaltres al-ludíem. Aixo 
faria possible que els ajuntaments poguessin fer previsions 
pressupostaries a l'hora de confeccionar-ne els pressuposts, 
perque sabrien amb una certa certesa que participarien de les 
subvencions de la Comunitat Autonoma i es podrien planifi
car i no estar subjectes que el conseller de torn ... Sr. Presi
dent, jo ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Sampol, té tota la raó; prec als diputats que guar
din silenci, té tota la raó, Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

( ... ) i veig que la Sra. Salom ha de fer uns esfor~os molt 
grossos per seguir-me, llavors no em podra contestar clara
mento Moltes gracies. Estava acabant ja, i ja sense veu quasi 
quasi. 

Simplement demanar-Ios que reconsiderin el seu vot per
que perden credibilitat; és a dir, si es limiten a donar suport 
a les propostes que ataquen un poc l'altra administració i a 
votar sistematicament en contra de les que més ( ... ) el seu 
Govern a actuar en una certa direcció, sense que aixo sigui 
ni un retret ni una censura, simplement els instam a actuar 
en un tema concret, perden credibilitat, ho creguin. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Hi ha intervencions en torn de con
trareplica? Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sampol, tanta sort 
que voste sap separar el que és el gra de la palla, i ho ha 
sabut separar molt bé. 

Per una banda li vull dir que no entrarem en discussió pel 
que fa referencia a l'apartat 4-A, tots els grups, moltes vega
des, canvien d'opinió, nosaltres abans no hi estavem d'acord 

i ho vam expressar així i ara estam d'acord amb la seva 
postura. 

A allo que voldria fer un especial esment, quan es 
parla del punt número dos, jo sé que aixo voste ho sap, 
pero a vegades convé recordar les coses perque les més 
obvies a vegades no es veuen. Resulta que, de l'any 92, 
la participació és impossible que estigui feta en la data 
que estam avui, evidentment; pel que fa referencia a 
l'any 90 esta acordat i pagat i pel que fa referencia a 
l'any 91 esta acordat. Pero el nostre grup, quan una 
cosa és com és, quan una cosa correspon per llei no té 
cap inconvenient a votar-la; vull dir que quan tenen raó, 
quan una cosa és així, doncs, és així; no som com 
altres als quals els és igual donar qualsevol argument i 
de qualsevol cosa, qualsevol beneitura, i a la vega da 
faltar a la veritat, fins i tot per argumentar una cosa que 
és insostenible. El nostre grup no participa d'aquestes 
maneres de fer política, sinó que en tenim unes altres. 

Per una altra banda, jo 1i voldria plantejar una altra 
qüestió, una qüestió que em preocupa, referent als ajun
taments. De que serveix aquest Parlament als ajunta
ments si aquest Parlament constantment es nega a regu
lar les subvencions de manera que es donin sense que hi 
hagi una discriminació, de que els serveix? Aquesta és 
la gran pregunta que s'hauran de fer els nostres regidors 
i els nostres batles davant la situació que trobarem avui 
aquí, per la votació que s'ha dit que se'n faria. 1 aixo, 
realment, és una qüestió que sera difícil d'explicar als 
nostres ciutadans. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Més intervencions? Sra. 
Salom, té la paraula. 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. S'ha dit aquí que el nostre 
grup esta perdent credibilitat perque des d'aquest Par
lament només aprovam les pro postes que van a Madrid 
i no les que fan referencia a la nostra comunitat auto
noma. La moció que ha presentat avui, aquí, té quatre 
apartats, i el quart es divideix en tres: A, B i C; els dos 
darrers fan referencia que el Parlament de les Illes Bale
ars insta el Govern de la Comunitat Autonoma i el 
nostre grup hi dóna suport, per la qual cosa ha de 
comptar les dues parts, no només ha de dir veritats a 
mitges. 

Respecte a les subvencions i ajudes que dóna el Go
vern balear, pens que és totalment injust que es digui 
des d'aquí que el Govern té discrecionalitat i que fa el 
que li dóna la gana. Aquí m'agradaria citar una serie 
d'exemples que tenc sobre aixo, com que durant l'any 92 
s'han repartit i s'han donat ajudes i inversions per valor 
de 4.000 milions de pessetes en una serie de temes: Pla 
d'embelliment turístic, depuració d'aigües, habitatges de 
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protecció oficial, millora de camins rurals, Pla de Mallorca, 
centres de salut, centres de tercera edat, rehabilitació de 
fa~anes, millora de mercats i 1I0tges; s'hi han gastat més de 
4.000 milions de pessetes. En citaré una serie d'exemples: 
ajuntaments que crec que no són ni del PP ni d'UM, com 
Alaior, que ha rebut uns 24 milions de pessetes; Alcúdia, 378 
milions de pessetes; Algaida, 9 milions de pessetes; Arta, 43 
milions de pessetes; Calvia -aquest sé cert que no és nostre-, 
235 milions de pessetes; etc. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Acabat el debat, passarem a la vota
ció. Entenc que s'hauria de votar separadament el primer 
punt de la moció de la resta de punts que la componen. 

Passarem a la votació del punt primer de la moció. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Abstencions? 

27 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjat el punt 
primer de la moció. 

Passam a la votació deis punts segon, tercer i quart. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Queden aprovats per unanimitat els punts segon, tercer 
i quart del text ( ... ). 

III.1).- InterpeHació RGE núm. 587/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació i regu
lació del Pla de modernització d'allotjaments turÍstics 
existents a Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 

( ... ) al següent punt de l'Ordre del Día, que correspon a 
interpel·lacions, i comen~arem per la 587, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació i regula
ció del Pla de modemització d'allotjaments turÍstics existents 
a Balears. Té la paraula, en nom del grup proposant, el 
Diputat ~r. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta comunitat va 
ser una de les pioneres dins el denominat turisme de masses 
dins la mediterrania. Unes condicions geografiques, unes 
condicions climatiques, paisatgístiques, així com uns preus 
baixos, varen fer que al lIarg de decades, les decades del 
seixanta i del setanta, una forta demanda deIs mercats impul-

sas la creació de gran nombre d'establiments turístics 
i de quasi el 80% de la planta turística que tenim en 
aquests moments. Avui ens trobam amb una planta 
hotelera gairebé obsoleta, que no just fa més difícil la 
comercialització a un preu adient, sinó que amb l'obso
lescencia de les seves instal-lacions produeix un producte 
a un cost més alto Els visitants, que gaudeixen d'un 
benestar a ca seva, dins aquests palsos d'alta renda per 
capita, amb unes comoditats i facilitats d'alt standing, 
quan vénen aquí hi ha el perill -i ho és- que es trobin 
amb unes comoditats inferiors amb tot el que aixo signi
fica de perjudici a la nostra venda del producte. Si a aixo 
afegim que estam vivint una guerra comercial i econo
mica dins tots aquests mercats, podrem deduir que llui
tam amb desavantatges enfront de tots els nostres com
petidors. 

Aquesta situació, Sres. i Srs. Diputats, va ser, i ho és, 
acceptada per quasi tothom, i a tal fi, i per combatre-Ia, 
aquest Parlament va aprovar el 30 de maig de 1990 la 
Llei 3, per la qual es regula el Pla de modemització 
d'allotjaments turÍstics. Aquesta llei va néixer com una 
esperan~a per recuperar la nostra competitivitat dins el 
sector i per poder afrontar el futur amb més optimisme. 
Quasi tres anys després de l'aprovació d'aquesta llei, el 
balan~ és més aviat molt mins. 

De les xifres que m'ha aportat la Conselleria de Tu
risme de l'abril del 92, és a dir, al final del segon exerci
ci, des de l'aprovació de la llei, perque durant l'estiu no 
hi treballen, als hotels, apareix que, de 1.800 establi
ments que necessiten la modemització, tan soIs 24, deIs 
quals 7 són hotels i la resta cases d'hostes i hostals, 
mereixen que se'ls tomi la placa d'establiment modernit
zato 

Hem de dir que des del novembre passat fin s avui hi 
ha un tant per cent petit d'hotels que estan dins el pro
grama d'obres i que, en darreres xifres i comunicats a la 
premsa per part de la propia conselleria, manifesten que 
són 464 establiments. És a dir, que en tres anys hi ha, 
més o manco, un 24% d'hotels que han entrat dins el 
programa de modemització hotelera. De continuar a 
aquest ritme podem comptar que la modernització pot 
tardar una decada, i m'atrevesc a dir aixo perque, des
prés d'haver temptejat les opinions deIs propis empresa
ris de distintes illes i de distintes zones turístiques, a 
més d'un treball de camp bastant indicatiu, apareix el 
següent: Hi ha unes empresaris que han volgut complir 
la !lei, aquesta mi noria de la que hem parlat abans, que 
creuen en un turisme i que creuen en el futur, que han 
fet i fan a poc a poc les reformes oportunes, que, per 
fer-les, han hagut de manllevar doblers, han hagut d'hi
potecar no just la seva empresa, sinó que, qualque vega
da, fins i tot a nivell personal, per poder complir la llei 
i fer les inversions. Els resultats d'aixo no poden ser 
més descoratjadors, a l'hora de comercialitzar el produc
te d'aquestes inversions fetes en aquests hotels que s'han 
comenc;at a modernitzar, han de competir amb una altra 
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oferta que fa que el preu sigui baix, i per tornar les anualitats 
amb un mívor quasi al 13%, fa que la inversió no sigui 
rendible i que es trobin en una situació delicada i penosa. 

Per una altrq banda, hi ha un altre tipus d'empresariat, 
que és el majoritari, que no ha fet les inversions requerides 
i que no té unes exigibilitats financeres, i ofereix al mercat 
uns preus que competeixen -creim que de forma deslleial
amb l'empresari que sí que ha cregut en el turisme i que ha 
estat complidor de la !lei. 

Es dóna una situació d'injustícia perque -ha hem de dir 
clar- els tour-operators -o bastants d'ells- contracten en fun
ció de preus baixos per assegurar la seva rendibilitat deis co
stos operacionals i no atenen, així com hauria de ser, el con
cepte qualitatiu. 

El mercat, en aquest sentít, és opac, i m'atrevesc a dir que 
a curt termini el mercat no castiga el mal empresari sinó que 
castiga el bo. Aixo ve gravat, evidentment, per altres factors, 
no just aquest, i un deIs més importants és l'excés d'oferta. 

Pero nosaltres creim, jo crec, que és un sentiment que 
aquesta cambra pot tenir, que hi ha uns deures per part deIs 
empresaris, uns deures amb la societat, perque aquesta co
munitat i altres organismes públics, a través deIs imposts deIs 
ciutadans, han fet unes inversions molt fortes per millorar les 
zones turístiques, que pugen a més de 14.000 milions de 
pessetes, a més d'altres inversions en sanejaments i infraes
tructures, amb sumes molt considerables i, 1 'empresari, creim 
que té un deure moral de correspondre en complir la llei, en 
modernitzar els seus establiments i en assumir el seu paper, 
que és el d'assumir riscs, pero, evidentment, ho han de fer 
tots o la majoria, perque si aixo no és així els tour-operators 
es troben amb uns camins per contractar a la baixa i, en 
aquest cas, tornam a estar igual; tenim el peix que es menja 
la coa. 

Pero, si repassam el passat, podrem comprovar que la 
majoria d'aquests establiments que tenen més de quinze o 
vint anys, al llarg del temps han amortit més de dues o tres 
vegades la inversió original. Per tant, amb més seguretat es 
poden permetre vendre a baix preu sense cap risc i no com
pleixen la llei. A més a més, dins aquestes empreses, cada 
any, dins el compte d'explotació de cada exercici, hi ha un 
capítol dedicat a amortiments que, amb les taules correspo
nents d'Hisenda, s'autoritza per dur a costs a debitar a fi de 
poder deduir de cara als beneficis i a poder deduir de cara 
al pagament deIs imposts. Aquests amortiments, amb criteris 
de bon empresari i de bons comptables, serveixen per inten
tar, d'una manera o de l'altra, que tot el consum de l'empre
sa, tant del capital circulant com del capital fix, pugui tornar 
a reinvertir-se, a través de no pagar els beneficis, dins la 
propia empresa i tenir en tot temps un capital productiu viu 
que sigui viu i competitiu de cara al futur per enfrontar-se 
sempre amb una empresa en condicions optimes. No hi ha 
hagut aquí aquestes reinversíons que tocaya fer a les em
preses, s'han anat descapitalitzant i han caigut -com he dit 
abans- dins l'obsolescencia. Aquests amortiments no s'han 

fet com pertocava i l'acumulació de capital s'ha invertit 
en altres indrets, i hem de dir que hi havia un deure de 
fer-ho perque aquests amortiments es detreuen de la 
base imposable deis beneficis a pagar més imposts. 

(L 'Hble. Sr. Vicepresident segon substitueix el Mott 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pallicer, li prec que acabi. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Ara acabo 

Estam davant una situació d 'injustícia que creim 
que, aquest cercle viciós que té, se l'ha d'intentar rom
pre i se l'ha d'intentar rompre perque s'ha de premiar 
l'empresari que s'arrisca i que hi inverteix i s'ha d'inten
tar fer complir la llei a aquell que no la compleix. 

Davant tot aixo, creim imprescindible que els poders 
públics i el responsable en aquest moment, que és la 
Conselleria de Turísme, que voste, Sr. Conseller, és qui 
la presideíx, té el deure d'actuar amb més rigor i amb 
rilés vigor, perque si no, aquest Parlament, que és el 
legislatiu que fa les lleis, es devalua í l'executiu, que és 
voste, també es devalua. 

És un cas d'evitar injustícies i és un cas d'evitar la 
competencia deslleial. Si no ho feim així es pot donar 
el cas que els bons empresaris es trobin abocats a situa
cions personals i empresarials greus i, en canvi, que els 
dolents sobrevisquin. Ens recordam aquí d'aquella llei 
economica de Thomas Cresham, que diu que la moneda 
do lenta expulsa la bona. Crec que voste, com a respon
sable, té l'obligació d'evitar-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pallicer. Per part del Govern, té 
la paraula el Conseller de Turisme Sr. Cladera. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Palli
cer. en línies general s compartesc l'exposició que ha fet 
voste pero, perque no hi estiguem tant d'acord, perque, 
al Parlament, convé que discrepem, posaré de manifest 
certes puntualitzacions que crec que són la base del 
problema que tenim. 

És cert que les nostres illes han estat pioneres en co
metre errors en el desenvolupament turístic, aixo, sense 
cap tipus de dubtes; pero també és cert que les nostres 
illes han estat pioneres en intentar trobar solucions, 
perque basta mirar les altres destinacions turístiques 
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espanyoles, que varen comen<;ar moltes d'ells al mate ix 
tempS que nosaltres, per veure la diferencia de situació que 
hi ha. Miri , Sr. Pallicer, el món turístic espanyol avui es 
divideix en dos: Balears i Canaries. Tot allo altre ja no 
compta. És un tema important saber que ha passat. A Cana
ríes, no -i ho dic amb tot respecte perque no es tracta de 
ficar-nos amb altres comunitats- és que hi hagin fet grans 
esfor<;os, l'únic que passa és que tenen dotze mesos de turis
me perque tenen un clima privilegiat, que si nosaltres el 
tenguéssim i féssim la política que feim pot estar segur que 
aquí no hi hauria cap problema ni un, el que passa és que 
aixo també pot ser discutible perque és un suposit. 

Que som pioners en solucions esta posat de manifest en 
les determinacions que s'han pres en aquest Parlament a 
pro posta, generalment, del Govern i també deis grups polí
ties; amb els temes de prevenció d 'incendis, deis quals hem 
tengut darrerament un cas desgraciat i que tant l'informe fet 
per l' Ajuntament de Calvia com pel deIs tecnies del cos de 
bombers com pel de la Conselleria de Turisme han posat de 
manifest que si no hagués estat per la prevenció contra in
cendis d'aquest hotel la desgracia hauria pogut ser molt 
grossa i que l'única desgracia que s'ha prodult ha estat per 
una qüestió de panic, desgraciadament. 

En el tema de l'ordenació d'establiments turísties, en el 
Pla d'embelliment, en el tema del Pla de modernització, en 
el tema que ara ve del Pla de modernització de l'oferta com
plementaria. Respecte del Pla de modernització, que és el 
que ens duu aquí avui, com que supos que voste dura aquí 
una moció la proxima vegada, és ver que voste no hi era, 
aquí, la legislatura passada, pero el seu partit sí que hi era, 
li llegiré el que diu el diari d'aquest Parlament del que va dir 
el seu grup polítie sobre la Llei de modernització, perque ho 
recordi bé tot el seu partit. 

El portaveu del Partit Socialista va dir que era una llei 
intervencionista, que no se l'havia de dur aquí, que era ridí
cula, que invadia els drets deIs empresaris, que era ridícul 
que, a una política com la que duu Europa, s'hi fes aquest 
tipus de política. Li ho die perque el temps sol posar les 
coses en el seu lloc i ho duc a coHació també pel compli
ment del Pla de modernització fins a aquest moment. Voste 
ha fet un balan<; d'unes dades que tenia el ·mes d'abril, que 
poden ser veritat, i un balan~ distint, que diu que l'ha vist en 
els mitjans de comunieació; aixo, li ho lliuraré. 

La situació actual, s'ha de dir que si bé la llei es va apro
var dia 30 de maig del 90, es varen comen~ar les inspeccions 
durant el 91 i es varen acabar en mar~ del 92; per tant, com 
que la llei preveu tres anys d'execució del Pla de modernitza
ció, realment, la majoria d'establiments, s'hi acolliri l'any 
95. Per tant, hem de ten ir en compte que estam en l'any 93 
i que, per tant, el compliment de les fases esta encara en 
desenvolupament. 

Per una altra banda, molts d'empresaris han fet un acord 
amb la conselleria, amb un pla de fases, segons les seves dis
ponibilitats economiques i, entenent que avui hi ha més difi-

cultats, han carregat una gran part de la inversió més 
grossa en la darrera fase. 

Tot aixo fa que avui hi hagi la següent situació. El 
nombre d'establiments que s'han inspeccionat, en total, 
és aproximadament de 1.200; d'establiments que han 
passat la primera visita del Pla de modernització i han 
executat les millores de les fases a les quals s'havien 
compromes, n'hi ha 307; d'establiments que han complit 
la primera fase, pero en els quals s'ha detectat amb la 
inspecció un cert incompliment d'aquesta primera fase, 
n 'hi ha 130; establiments que no han executat el pla 
previst a la primera fase o l'han fet amb materials per 
sota de la categoria acordada, 130 i establiments que no 
han complit el pla d'execució i que, endemés, tenen 
noves deficiencies, 78. És a dir, que la tendencia és que, 
aproximadament, continuant amb aquestes xifres, un 
50% d'establiments, extrapolant aquests resultats en la 
fase final, hauran complit la llei I'any 95 d'una forma 
total; aproximadament un 29% la fan amb un -diguem
ne- cert incompliment, pero la duen endavant; un 14% 
que la incompleix de forma parcial pero important i un 
7% que la incompleix d'una forma total. 

Com voste sap, la llei contempla la possibilitat que 
aquests establiments turístics, quan acabi la fase, si no 
l'han complimentada, es procedeixi al seu tancament 
automatic. 

Per tant, amb aquestes xifres, jo m'atreviria a dir que 
l'any 95 podrem tenir aproximadament entre un 75 i un 
80% d'establiments que hagin complit la llei i un 20%, 
aproximadament, o un 22% que no l'hagin complida. 

Aquesta és la voluntat i la res posta deIs empresaris. 
Desgraciadament tots sabem que les lleis no s'haurien de 
fer mai, les lleis es fan, per part de les administracions, 
quan es creu que hi ha un mal funcionament, sobretot 
aquestes lleis que pertanyen a l'empresa, quan hi ha un 
mal funcionament o uns mals resultats dins un sector. 
Nosaltres hi pensam aplicar la lIei i, de fet, la hi esta m 
aplicant i complimentant el pla d'etapes que s'ha acordat 
amb cada empresari, i s'hi fan les inspeccions pertinents 
en les dades que s'han acordat amb cada empresario 

Per tant, jo no vull dir que aixo sigui n uns resultats 
exceHents pero, per descomptat, el que li puc assegurar 
és que si l'any 95 tenguéssim un 80% d'establiments 
modernitzats i per als altres trobassim una soludó de 
requerir-los al tancament, no és que sigui del grat de 
ningú haver d'arribar a aquestes solucions drastiques, 
pero crec que seria un bon resultat. Al mate ix temps, 
aquesta llei, en aquests moments, produeix coses molt 
importants, com és que uns 50 hotels de dues estrelles, 
aprofitant la reforma, demanin augment a tres estrelles 
i que uns 40 hotels d 'una estrella hagin demanat el pas 
a dues estrelles. Aquest és un resultat, també, de la pro
pia llei . 
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Quant a l'argument que fa, a la millor és el més impor
tant i el més complicat, voste diu que aquí hi ha un greuge 
comparatiu amb els que compleixen i els que no compleixen. 
Aixo és cert, sense cap tipus de dubtes aixo és cert fins un 
cert punt, perque el que no funciona, Sr. Pallicer, no és 
I'oferta i la demanda, aquí el que no funciona és el que fan 
els tour-operators, fa tres anys que repetesc aixo aquí dins; 
el Sr. Triay, president, em va dir: 1 ara, que li ha pegat, una 
croada contra els tour-operators? No m'ha pegat cap croada, 
els tour-operalOrs estan fent una mala política, s'equivoquen 
de forma radical, perque no regeix el tema de l'oferta i la 
demanda, aquest tema no regeix dins aquest sector, perque 
el que és inconcebible és que la pesseta es devalu·¡ un 15% 
enfront del marc, que ara s'estiguin renovant els contractes 
d'hivern i els lOur-operators diguin que s'ha d'augmentar la 
inflació al seu país, que és el 3%. Aixo no té res a veure 
amb I'oferta i la demanda, Sr. Pallicer, aixo té a veure que 
la demanda esta monopolitzada per tres dotzenes de senyors, 
i aquestes tres dotzenes de senyors, mentre que no ens des
pertem, ens fan, com es diu en bon mallorquí, la massa i el 
cuBerot, les dues coses al mateix temps, si no ens arriben a 
fer més. 

Perque el que no s'entén són determinades polítiques 
deIs tour-operators, perque no és cert que el mercat no pu
gui respondre, no és cert que el mercat no pugui pagar unes 
certes quantitats més, que són petites; el que és cert és que 
els lour-operators estan abusant de la seva postura de for<;a, 
i no només estan abusant aquí, estan abusant alla on hi ha 
poca oferta, perque Sr. Pallicer, a Playa Bávaro, que és la 
destinació d'aquests inventors del turisme, resulta que hi ha 
4.000 llits i els preus són a 1.800 pessetes en la temporada 
baixa, Sr. Pallicer; o sigui, que l'oferta i la demanda no funci
ona, el que funciona és la dictadura deIs tour-operators. 

El Govern balear un any va fer una proposta d 'incentivar 
les empreses que volguessin comen<;ar a comercialitzar, no 
va anar bé, per que no va anar bé?, perque són molts d 'anys 
d'una tradició en la comercialització, duim trenta anys en els 
quals els nostres empresaris s'han acostumat a signar un 
contracte amb el tour-operator i aquesta inercia ens ha duit 
on ens ha duit, i no en sortim, no tenim, per part deIs nos
tres empresaris, iniciatives per rompre aquest cercle i, mentre 
no rompem aquest cercle, la política de preus sera la que éso 

En a110 que voste diu, hi té tota la raó, el que és impre
sentable és que un tour-operator, a un senyor que arregli un 
hotel i a un senyor que no l 'arregli, els ofereixi el mateix 
preu de contractació si són de la mateixa categoria. Aixo vol 
dir que el tour-operator no incentiva gens la gent que fa 
inversions i aixo és el que fa que falti iHusió i iniciativa per 
fer aquestes inversions, perque si els empresaris sabessin que 
aquestes inversions són respectades pels qui comercialitzen 
els seu s productes, molta més vía farien, pero ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Conclogui, Sr. Conseller. 

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

Sí, Sr. President. Per tant, el que li volía dir és que 
el paper deIs tour-operators és necessari que can vil i 
que, de qualque manera, els hotelers arribin a convencer 
els tour-operators que van per un ca mí equivocat. Gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Grups parlamentaris 
que hi vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, 
fins ara, el que hem sentit, referent a aquesta inter
pel-lació, ho podríem qualificar de debat interessant, 
molt interessant, per una banda per les dades que s'han 
donat i per una altra banda per les coincidencies que 
hem vist que es produeixen entre el grup interpeHant i 
el Govern, encara que s'han volgut marcar algunes dife
rencies, amb les qual també podem estar d'acord, amb 
algunes de les manifestacions que s'han fet; pero com 
que el que hem de fixar és una posició sobre la inter
peHació en si que aquí s'ha presentat, hem de dir que, 
evidentment, coincidim plenament amb les constants que 
aquí s'han plantejat per part del Sr. Pallicer. Al pas que 
anam, coincidim que aquest pla de modernització pot 
tardar una decada i és preocupant que ja, per part del 
Govern, es reconegui que possiblement entre un 20 i un 
22% deis establiments, quan hagi acabat el període que 
marca la propia llei o el propi Pla de modernització, no 
hi hauran adequat els seus establiments. 

Creim també, i hi coincidim plenament, que hi ha un 
greuge comparatiu molt important entre aquells empre
saris que fan o han fet un esfor<; per fer aquesta inversió 
de modernització i altres que s'aprofiten de la situació 
de no fer aquesta modernització per continuar tenint 
uns determinats beneficis. No obstant aixo aquí haurí
em de dir, voste ha dit que el mercat castiga el bo i no 
el dolent, jo hauria de dir i em sembla que a<;o, a curt 
termini, pot ser que sigui així, pero a la llarga ja ho 
veurem, perque, evidentment, a la llarga, qui hagi fet 
una inversió, qui s'hagi modernitzat, si no tenim en 
compte al tres factors que també han sortit aquí en les 
intervencions, que jo les qualific d'importants respecte 
de I'actitud deIs tour-operators o de l'actitud del propi 
mercat, sobre com evoluciona, alfo pot ser que sigui 
aixÍ, ja veurem que és el que passa. Jo crec que aquí 
s'ha encetat un debat, que és el tema deIs lOur-operators, 
que podria donar suficient 1I0c a un debat en profun
ditat díferent del que avui es planteja aquí, crec que 
aquest és un tema que s'hauria de tocar amb una aItra 
interpeHació o amb un altre debat referit a la sítuació 
del món turÍstic i, evidentment, es podría entrar a fons 
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el tema deis tour-operators, pero creim que la reflexió final 
que voste feia, Sr. Pallicer, que era necessari que hi hagués 
una actuació davant aquesta situació per part de la conselle
ria, voste deia, concretament amb dues paraules: amb rigor 
i amb valor, que hi hagués aquesta intervenció de la conselle
ria, amb ae;o, hi estaríem tO'talment d'acord, perque no crec 
que sigui just que mantinguem des de la nostra posició d 'ha
ver-ho legislat per donar solució a un problema, aquest greu
ge comparatiu que hi produeix. Per tant nosaltres, quan 
vellgui la moció, vellrem abans que expressa aquesta moció, 
pero evidentment donarem suport a tot alló que vagi en la 
¡inia d'ajudar que s'arribi a la completa rnodernització i que 
no es produeixi aquest greuge comparatíll entre els qui han 
invertít i els qui no volen invertir i es volen aprofitar d'a
questa situació. 

També ha sortit aquí un tema, en el debat, que crec que 
és important, que és el tema de les estrelles i que és un tema 
del qual podríem dir que és estrella en aquest moment; s'ha 
parlat aquí que hi ha un esfor¡; perque una serie d'hotels 
que han anunciat que volen passar de dos a tres estrelles i 
hotels d'una estrella que volen passar a dos, i avui també 
llegíem, jo crec que amb una certa preocupació, en alguns 
mitjans de comunícació que una important cadena hotelera 
plantejava o sembla que ho planteja, perque era una infor
mació de premsa, on deia la possibilitat que es demanés 
rebaixar estrelles, és a dir, que alguns hotels de cinc en pas
sassin a quatre; jo crec que aquest és un tema que, de cara a 
alló que hem discutit moltes vegades de turisme de qualitat, 
és un tema a tenir en compte i un tema que ens ha de preo
cupar. 

Per tant, com dic, quan vengui la moció ens pronuncia
rem definitivament pero, en línies generals, molt d'acord tal 
com s'ha plantejat aquí el debato Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari PSM 
i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Dia 30 de 
maig del 90 es va aprovar, per aquest Parlament, la llei per 
la qual es crea i regula el Pla de modernització d'allotjaments 
turístícs existents a les Illes Balears. 

Entenem que aquesta interpeHació del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA té l'objectiu de saber que es fa o que s'ha fet 
d'aquesta llei; si aquest és l'objectiu, benvingut sigui ja que, 
des del nostre grup, veim també amb preocupació el que es 
fa i el que s'ha fet sobre aquesta llei. Per aixo, esperam 
-diuen les explicacions donades pel conseller, per cert, bas
tant optimistes i supos que no gaire convincents per als grups 
de l'oposició, perque per aixo estan en l'oposició, com hi ha 
fet una referencia el Sr. Conseller- que aquesta interpeHació 
doni lloc a una moció crítica del Grup Parlamentari SOCI-

ALISTA, llavors, el nostre grup es manifestara més 
clarament. 

Ens agradaria parlar deis tour-operators, perque crec 
que podríem, de qualque manera, subscriure les parau
les del Sr. Conseller, pero crec que no és aquest el debat 
d'avui; així i tot, aprofitant aquesta interpeHació, volem 
dir aquí que des del PSM-EEM veim amb satisfacció 
que es facin Beis com aquesta que es va fer, pero també 
són urgents i necessaries encara moltes al tres passes per 
millorar la nostra oferta turística. Suposam que aquest 
era el sentit d'aquella llei que va ser aprovada. Suposam 
també que aquesta continua sent la línia prioritaria del 
conseller de Turisme i del Govern balear. 

Dins la visió optimista del Sr. Conseller no ha quedat 
gens ciar el que farem amb aquest 20% d'establiments 
quan no es vol arribar, per part del Govern, a millores 
drastiques, com ha dit el conseller. Entenem que la mi
llora de la nostra oferta turística és prioritaria en 
aquests moments per a tots els grups parlamentaris; per 
aixo volem manifestar clarament que tot el que vagi en 
aquesta línia tendra el nostre suport, pero també volem 
manifestar clarament que qualsevol praposta que, amb 
l'excusa de millorar la nostra oferta turística, destrossi 
un pam més de la nostra natura es trabara amb la nos
tra oposició més dura. Trobam que en aquests moments, 
des de la Conselleria de Turisme, no hi ha un vertader 
impuls o, millor dit, ens agradaria veure un impuls molt 
més decidit per millorar aquesta oferta amb un major 
respecte cap a la naturalesa i cap a l'entorn; no m'atres
vesc a dir que no s'hi fa res, aixo seria caure dins un 
pessimisme fals que no duria enlloc, ara bé, aixo no 
equival a dir -i per aixo subscrivim en part aquesta in
terpeHació- clarament al Sr. Conseller que esta m con
vin¡;uts que no es fa tot el que es pot fer. 

Esta molt bé que per Alemanya es donin premis a 
aquesta política del Sr. Conseller, pero aixo no és més 
que una petita passa, el Govern també dóna proves, de 
vegades, per tenir-ho clar i per posar en dubte la valide
sa d'aquests premiso A tot aixo que s'ha dit, no podem 
deixar de banda, com molt bé ha dit tant la inter
peHació com el Sr. Conseller, el senyor turÍstic privat, 
ja que estarem tots d'acord que aquest té molt afer, s'ha 
dit que una minoria ja ha fet, pero no n'hi ha prou, aixo 
ho hem de tenir clar, aixo és cert. Sense cap dubte, 
sense aquest impuls del sector privat tampoc no millora
rem l'oferta turística, hem d'aconseguir implicar-hi més 
aquest sector. Hi hem d'aconseguir implicar més aquest 
sector pergue assumeixi la seva responsabilitat per al 
futur d'aquestes illes, pero també hi hem d'aconseguir 
implicar encara més, i reconeixer els esfon;os que fan, 
tant els ajuntaments com -per que no- la Conselleria. 
Just així, l'objectiu principal d'aquesta llei, per tant, 
parlam d'una llei que es va apravar l'any 90, es podra 
fer realitat. Per aixo, tot el que vagi en aguest camí 
tendra el nostre suporto Som conscients que és urgent i 
necessari que la Conselleria apligui tota la normativa 
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vigent a l'oferta d'allotjaments turístics i no soIs a l'oferta de 
nova construcció, que, entenem, aixo, en teoria, s'hauria de 
fer i esperam que així es faci, sinó que aquesta llei mancaria 
coixa si no s'exigís el seu compliment a l'oferta ja existent, 
i és aquí on el nostre grup, el PSM i EEM, té els seus dub
tes que s'apliqui amb l'estricte compliment aquesta normati
va. 

Per tant -i acab- entenem que davant les deficiencies que 
segurament hi haura trobat la Conselleria i que segur n'hi 
deu continuar trobant , si hi ha unes inspeccions, com segur 
que n'hi ha, supos que, la responsabilitat, l'hem de demanar 
a la Conselleria. Per aixo, el nostre suport a aquesta inter
pel'lació, ja que creim que pot contribuir que aquestes defi
ciencies -que tothom parla de deficiencies- s'ordenin; just 
així podrem parlar d'una millora del conjunt deIs establi
ments de les IIles Balears i d'una millor qualitat de la nostra 
oferta turística que, en definitiva, és el que supos que inte
ressa a tots els grups d'aquesta cambra. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula el Sr. Palau. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquí sí que 
podríem dir que en general quasi tots hi estam d'acord; o 
sigui, que, amb l'exposició que han fet els diferents grups 
polítics, hi coincidim amb mol tes coses. 

Al Sr. Pallicer vull recordar, i li ha recordat el Sr. Conse
ller, pero jo, que vaig tenir oportunitat en 1 'anterior legisla
tura de ser ponent precisament en el Pla de modernització 
d'establiments turístics, vaig rebre des d'aquella part tota 
classe de qualificatius a aquesta llei i fins i tot quasi al nostre 
grup, perque d'alguna manera la varen qualificar de nyap, 
que no se la podia utilitzar, que pareixia mentida, que no 
servia per res, que d'alguna manera era una manera d'inter
venir en la iniciativa privada, etc. El felicit perque veig que 
amb la seva incorporació al Grup Parlamentari SOCIALIS
TAha fet possible que canviassin i que, al menys, aquesta llei 
que en el seu día els pareíxía dolenta, en aquest moment la 
creuen bona, únicament a la millor discrepen amb nosaltres 
quant al grau de compliment. 

Per una altra banda, 1í vull dir que també estam d'acord 
que durant molts d'anys hí ha hagut un creíxement bastant 
important del que ha estat el nombre de places o d'establi
ments hotelers, í aquest creixement va ser tan rapid que les 
institucions públiques no varen poder- diguem-ne- treballar 
paral'lelament i dotar les diferents zones turístiques o dife
rents municipis de les necessitats que tenien com a infraes
tructura turística. D'aquí va ser necessari que en el seu 
moment el Govern balear presentas el Pla d'embelliment de 
l'oferta turística, que es va fer fins i tot conjuntament amb 
els ajuntaments, i que va sr una inversió molt important. En 
aquells moments el Govern balear també va pensar molt bé 

i va dir, concretament la Conselleria de Turisme: Si en 
aquests moments les institucions públiques feim aquest 
esfor<; per dur endavant tot el que són infraestructures 
públiques, també creim que és necessari que la iniciativa 
privada faci un esfor<; important quant a dotar els allot
jaments de la millor oferta possible. També estam d'a
cord que, aquesta oferta, és necessari modernitzar-Ia 
perque, com voste ha dit molt bé, Sr. Pallicer, tenim 
molts de competidors en els nostres voltants que fan la 
competencia no només amb els seus establiments, sinó 
que la majoria de vegades fins i tot amb uns preus més 
a la baixa que els que podem tenir actualment a les 
nostres illes. 

Bé, dit aixo, compartesc que hem estat pioners en 
creixement, hem estat pioners, tal vegada, en res, i hem 
estat pioners -com ha dit el Sr. Conseller- quant a ser tot 
el que es refereix a legislació turística en aquesta comu
nitat. Així, de memoria, només vull recordar les dife
rents lleis que s'ha fet quant a ordenació, no parl del 
POOT, que esta en marxa, sinó d'anteriors, o sigui, 
quant a possibílitat d' edificació de places turístiques, 
limitant, fins i tot jo record quan va sortir la llei deIs 
seixanta metres, que pareixia una exageració comparada 
amb les d 'altres comunitats que no exigien ni metres; 
s'ha fet el Pla d'embelliment; s'ha fet o es va fer la 
r:eglamentació d'agencies de viatges; s'ha fet la llei 
aquesta que tractam avui a la tarda, precisament el Pla 
d'establiments hotelers i esta en marxa el Pla d'ordena
ció de l'oferta turística. Només li faig una pregunta, Sr. 
Pallicer: Voste coneix d'alguna altra comunitat auto
noma del nostre país que, ja no el 30 de maig del 90, 
sinó que en l'actualitat hagi fet alguna altra llei paregu
da a aquesta? Jo no la conec, si la coneix m'agradaria 
que m'ho digués i aíxí ja ho sabrem tots. 

D'altra banda, quant a grau de complíment. Bé, jo he 
escoltat les xifres que ens ha dat el conseller, crec que el 
grau de complíment és molt acceptable; voste ha parlat 
que prop de mil vuit-cents establíments estan sotmesos 
a aquesta !leí, en aquestes dates el conse!ler ens diu que 
més de mil dos-cents ja han passat la inspecció. S'ha de 
tenir en compte una cosa, i aixo, més o menys les per
sones que d'alguna manera ho vivim de prop o ho hem 
vist, jo tenc constancia, pel que és l'illa d'Eivissa, que 
conec les reunions que es tenen d 'una manera perma
nent, podríem dir-ne, perque cada mes n'hi ha una o 
dues a l'illa d'Eivissa per arribar a acords en les propi
etats, perque la propia !lei preveu que primerament es 
passi una ínspecció, pero la propietat pot discrepar del 
que són els treballs a realítzar i !lavors ja entra en funci
onament el que és la comissió, aixo són una serie de 
reuníons que a la millor fan que passin alguns mesos per 
arribar a un acte de conformitat. 

Per tant, crec que s'ha de tenir en compte que si la 
llei preveu tres anys quant a execució de les obres i que, 
per comen<;ar, les inspeccions, per molta rapidesa amb 
que es vulguin fer, ja són lentes, aixo fa que en aquestes 
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dates encara estiguem en un grau de compliment, que a 
nO altres en agradaria que tan t de bo que tots el hotel 
haguessin fet la modernització i que hi tenguessin la placa 
posada. Pero hem de tenir en compte que primerament hi ha 
dificllltats administratives i Ilavors com no , voste ho ba dil, 
dificultats economiques; o sigui, que avui no és necessari 
tenir la voluntat, sinó que, a més de la voluntat, s'han de 
tenir els duros necessaris per fer la reforma a l'hotel i lamen
tablement hi ha molts d'establiments o molts de propietaris 
que no els tenen i hi ha alguns altres que fins i tot van amb 
el seu establiment a demanar un credit hipotecari i les em
preses financeres els el neguen; o sigui, que també s'ha de 
tenir en compte, apart del que ha dit molt bé voste, a quin 
preu estan els interessos, que el Mibor esta al 13%. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Palau. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Gracies. 1 res més, supos que en la moció ens trobarem, 
vos tes faran unes propostes i allí ja podrem dir quina és la 
postura del nostre grupo Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Palau. El Diputat Sr. Pallicer té la 
paraula per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Sr. Peralta, li agraesc el seu suport 
a aquesta interpeHació; en presentar la moció la raonarem 
i esperam que també ens donara el suport que crec que 
mereixera. 

Al Sr Sansó, li vull dir el mateix, li donam les gracies i 
crec que ha profunditzat un poc més i ha fet una petita 
analisi de la situació que es dóna dins els tour-operators, i jo 
l'únic que li vull dir és que aquesta interpel-lació s'ha pre
sentat no per saber que es fa, perque jo m'he preocupat 
abans de saber-ho, si no bé amb dad es exactes de la Conse
Heria, pero bé, a través d 'unes enquestes i d 'una serie de 
converses amb persones clau dins cada zona turística. Per 
tant, la interpel'lació, de fet l'hem posada per evitar la injus
tícia que hi ha en aquest moment davant una competencia 
deslleial que hi ha d'aquell empresari que ha sacrificat fins j 

tot el seu patrimoni per invertir en la se va empresa j per 
complir amb la llel i que ha de Iluitar contra un altre que no 
ho fa ni ho ha fet; aquesta ha estat un poe la idea basica del 
perque d 'aquesta interpeHació. 

Quant al Sr. Conseller, de fet, moltíssimes de les coses 
q~e. ha dit oosaltres les hem dites aquí tant ell com jo en 
dlStLnts debats que hem tengut, en el darrer, en I'anterior i 
en e~ 91 nns i tot, el darrer debat del 91, de pressuposts, 
moJttssimes de les coses que eU ha exposat ja es varen expo
sar aIJa, es poden mirar els diaris de sessions i, evidentment, 

avui en dia, en aquests moments el gran tema turístic 
esta entre Canaríes i Balears, no en tenc el més mÍnim 
dubte, pero no ens en fiem, les altres comunitats -i aixo 
és el que sabem- prenen posició molt fortament també 
perque saben que el turisme és una especie de mana 
que ningú no vol deixar de tenir. 

Nosaltres varem ser pioners en el turisme de masses 
i hem estat pioners en solucions. Bé, jo diré que sí que 
hem estat pioners en aportar legislació a aquesta eomu
nitat autonoma, en aportar legislació per intentar trobar 
solucions, pero imbulu he de dir, i ho die clarament, 
que no sempre se les duu a la practica, i un cas concret 
és aquest de la modernització, que avui el duim com a 
in terpel·lació. 

Jo no som tampoc tan optimista com el conseller -i 
tant de bo que m'hi equivoqui- en el compliment que el! 
ha donat com a expectativa per a l'aplicació de la Llei 
de modernització, i no ho som per les raons que ell 
també ha apuntat. No hi ha cap dubte que nosaltres 
estam en mans d 'un classic monopoli, que nosaltres som 
captius d'uns grups molt forts que ens comercialitzen el 
producte així eom volen, que nosaltres fins i tot estam 
de genolls moltes vegades davant ells, com ja he dit 
algunes vegades, que nosaltres interpretam moltíssimes 
vegades el paper que ells ens escriuen. 1 aixo, Sr. Con
seller, és una realitat que fa molt de mal i que hipoteca 
el nostre futur, hi hem de reaccionar d'una manera o de 
l'altra, ho hem d'intentar i crec que hi ha maneres de 
fer-ho, que evidentment, voste, com a responsable, les 
hauria d'iniciar. 

Quant a allo que ha dit el Sr. Palau, jo no era aquí 
la legislatura passada pero assumesc tot el que aquí es 
va debatre per part del meu grup i comprenc que a la 
millor hi havia un altre tipus d'analisi, amb unes al tres 
cireumstancies, i que avui tenim, amb aquestes circums
tancies, aquest altre tipus d'analisi. Per tant, presentam 
aquesta interpeHació, perque aixo es compleixi amb 
rigor i amb vigor. Coincidim que hi ha hagut mesures 
molt importants, com la Llei d'embelliment, alla on no 
just ha actuat el Govern, els ajuntaments hi han fet un 
esfor¡; proporcional superior, fins i tot, al del Govern, 
no just amb doblers -en proporció, dic- sinó també amb 
esfor<; intel'lectual per preparar projectes. Per tant, que 
quedi clar aixo. 

Quant a la legislació turística, Sr. Palau, voste m 'ha 
fet un inventari de tot el que s'ha presentat aquí. Discu
tim la interpeHació de modernització, si vol un debat 
general no tenc cap inconvenient a passar revista una 
per una a cada una de les mesures, i en trobarem que 
van bé i en trobarem que no van bé. 

Quant al creixement que voste ha apuntat i que ha 
desbordat, en certa manera, moltíssimes de les instituci
ons, jo li vull assenyalar, i em sap greu tornar-ho a as
senyalar, que s'ha degut majoritariament a mesures 
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preses pel seu Govern; aquí tenc una comunicació de dia 7 
de novembre del 91 de la Conselleria de Turisme on diu que 
del 87 al 90 s'han creat 83.090 places que han desequilibrat 
absolutament el mercat que tenim, ja sé que en aquest mo
ment I'oferta i la demanda, hi coincidesc amb el conseller, és 
opaca, el mercat és opac; ja he dit que estam en mans de 
grups distints i nosaltres no hem fet res, ni ho feim, per 
intentar rampre-ho fins ara. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr. Pallicer, el seu temps esta ampliament en números 
vermells. 

EL SR P ALLICER 1 PUJOL: 

Perdoni . En aquest cas, Sr. President, donaré per acabada 
la meya intervenció. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies. Pel Govern, té la paraula el Conseller de 
Turisme Sr. Cladera. 

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

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Pallicer. Jo supos 
que podem estalviar certes paraules perque en la moció hau
rem de discutir més ampliament els punts concrets que con
templi, pero només de passada li diré una serie de frases ja 
tradicionals que empra el seu grup, perque el que ens con
vendria és discutir-les d'una vegada i sortir-ne, perque si no, 
sempre hem de sentir la mateixa historia. 

Cada vegada que diuen que la legislació que fa la Comu
nitat Autonoma no es duu a la practica, m'ha de dir quina 
legislació no s'ha dut a la practica. S'ha fet un decret d'a
gencies de viatges, totes les agencies de viatges ten en els 
avals posats; s'ha fet un decret contra incendis, practicament 
tots els hotels de les Illes tenen el sistema contra incendis 
posat, s'ha fet un decret d'ordenació, els decrets d'ordenació 
s'han fet complir sempre; s'ha fet un pla d'embelliment amb 
els ajuntaments, s'ha culminat el Pla d'embelliment en un 
gran percentatge. Quan es refereixin a aixo em digui quina 
llei no hem fet complir o que ha passat. Ara em vénen amb 
el Pla de modernització; del Pla de modernització, fins I'any 
95, no se'n sabra el resultat. No s'avancin als esdeveniments, 
passara com en el sistema contra incendis, que es va retardar 
una mica, pero que l'objectiu es va aconseguir, i aquí, del 
que es tracta és d'aconseguir els mateixos objectius. 

Respecte de ser optimista o no. Miri, aquí l'obligació que 
tenim és la de ser optimistes, ja basten els problemes que 
duu la gent a sobre perque encara nosaltres els diguem que 
aixo no anira bé, convé que els donem una miqueta de mo
ral perque si no, no sé que farem. 

Respecte als tour-operators, deis quals voste coneix 
tan bé el problema com jo. A aquesta moció, si els 
grups hi trobassin iniciatives que poguessin de qualque 
manera traslladar als lOur-operators, jo li assegur que 
nosaltres les estam pensant tot el dia per si en trobam 
qualcuna i hem encarregat al Co¡'¡egi d' Advocats distints 
estudis per veure si seria possible prendre certes mesu
¡:es, desgraciadament no les trobam, pero si qualsevol 
grup polític traba iniciatives que ens permetin de qual
que manera arribar a acords amb els lOur-operators 
perque segueixin una política més racional que la que 
fan, perque aquest és el gran problema que té el turis
me avui, jo ja li avan~ que la Conselleria defensaria 
davant el Govern la necessitat d'aceptar-les. 

Respecte deis famosos decrets, d'aquí ja no pas, la 
proxima vegada li duré els resultats de Can aries de I'any 
87 a l'any 90; sense cap decret varen augmentar 92.000 
llits a Canaries, pero li ho duré per escrit, certificat, 
perque no me'n parli més, d'aquest tema; a Can aries 
varen augmentar 92.000 llits, a una publicació feta pel 
Govern regional de Canaries. A veure si sortim d'aques
ta eterna discussió perque aixo és acabar sempre alla 
mateix, treguin altres arguments, facin fer feina a la 
imaginació, siguin una mica més moderns, perque si no, 
sempre estam amb la mateixa historia. Gracies, Sr. Pre
sident. 

(El Moll Hble. Sr. President repren la direcció de 
debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. 

111.2).- InterpeHació RGE núm. 4741/92, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a política 
del Govern de la CAIB en materia de publicitat insti
tucional. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la segona interpel·lació, que és la 4741, 
presentada pel Grup PSM i EEM, relativa a política que 
segueix el Govern en materia de publicitat institucional. 
Té la paraula en nom del grup interpe¡'¡ant el Diputat 
Sr. Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La importancia de 
la publicitat institucional, ja sigui des del punt de vista 
del pes que té dins el conjunt del finan~ament deis 
mitjans de comunicació o bé per la importancia del seu 
contingut, és tan evident que no seria necessari aportar
ne cap prova. L'interes que aquesta qüestió ha tingut i 
té per al nostre grup és prau evident, i la demostració 
es traba en el fet que sigui aquesta la tercera vegada que 
debatem una iniciativa parlamentaria relacionada amb 
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el tema presentada pel PSM i EEM dins aquesta legislatura, 
i a<;o que encara no n'hem travessat I'equador. 

Així, en octubre del 1991 presentavem una proposició de 
llei relativa a la creació del Consell Assessor de les Comuni
cacions Institucionals de les Illes Balears, proposició que fou 
rebutjada, i en novembre del 1992 varem ten ir ocasió de 
debatre una proposició no de llei, formulada en el sentit 
d'instar el Govern a presentar una iniciativa legislativa que 
permetés regular l'ús de la publicitat institucional, en la qual 
feiem especial referencia a les necessaries mesures limitado
res d'aquesta publicitat en els períodes electorals. 

En aquell debat ja vaíg tenir ocasió de recordar a la dipu
tada portaveu del Grup PP-UM que tot i reconeixer que es 
tractava d'una qüestió d'una gran complexitat, també era un 
fet que es produia un fenomen prou curíós, a qualsevol 
instítució ( ... ) aquest tema es posava en discussió. La cons
tancia de l'oposició en demanar mesures de control era con
trarestada per una resistencia també constant deIs grups que 
detenten el Govern a regular, a normativitzar la utilització 
d'aquesta eina importantíssima que és la publicitat instituci
onal. De tal manera que el Sr. Triay i Llopis, portaveu aquell 
dia del Grup SOCIALISTA, descobria, amb la seva interven
ció, la petita trampa que ens havíem permes utilitzar per tal 
de comprometre el grup que dóna suport al Govern i és que 
la nostra proposta era practicament una copia adaptada a les 
nostres illes de la que el PP havia presentat feia pocs mesos 
en el Congrés de Diputats, resultat, és rebutjada aquí la 
proposta amb el vot contrari del mate ix PP que en el Con
grés n'éra el proposant i amb el vot a favor aquí del Grup 
SOCIALISTA, que a Madrid va aconseguir paralitzar la 
mateixa proposta; realment, un problema d'esquizofrenia de 
doble personalitat en que simptomaticament el que es tenia 
en compte i condicionava el vot no eren qüestions ideolo
giques, era purament i simplement la ubicació en els escons 
vermells o verds, és a dir, en els llocs del Govern o en els de 
l'oposició. 

Aquesta és -entenc- precisament la millor defensa, el 
millor argument, que podem donar quan proposam mesures 
que siguil1 valides taot per als que goverven avui -j potser 
dema seuran als escons de I'oposició- com per als que ara 
des de I'oposició aspil"am a ocupar ellloc del Govern. El que 
no és defensable és mantenir el canlcter discrecional que 
permet al Govern gastar cents de milioos cada any en publi
citat sense més control que el seu arbitri sense cap sistema 
d'adjudicació que obligui a un repartiment equanime, sense 
cap limitació pel que fa a quantitats, sense cap classe de 
control pel que fa a continguts, sense més objectiu, de vega
des, que cercar el simple Uuiment de la conselleria de que 
es tracta o de magllificar unes actuadon deternlinades del 
Govern. 1 no és defensable perque discrecionalitat és equiva
lent a arbitrarietat ¡aquesta és la mare de totes les actuaci
ons poc ciares. 

. ~o parlam de quantitats petites precisament. Els mateixos 
mltJans de comunicació s'han cuidat de fer resso en el seu 
moment del fet que una sola conselleria gastés en un any i 

mig 200 milions de pessetes en publicitat, i no era cap 
invent, el BOCAIB del passat 6 d'octubre de 1992 en 
dóna fe quan en una situació d'interregne ningú no 
planyia en aquell moment fer llenya de I'arbre caigut, és 
a dir, d'un membre del Govern circumstancialment 
caigut en desgracia. Cents de milions de pessetes, qua
tre-cents o cinc-cents cada any es gasten així sense con
trol, sense necessitat, amb objectius, com deia abans, 
molt més a prop de la glorificació de les actuacions del 
Govern que dellloable intent d'informar a la ciutadania 
d 'allo que es fa i que li pot interessar. 

Poden ben creure, senyors del Govern, que el nostre 
grup és el primer defensor de la necessitat de la in
formació. Els ciutadans tenen dret a coneixer de quina 
forma els afecta cada una de les decisions del Govern, 
tenen dret a saber com es poden acollir i beneficiar de 
les iniciatives que el Govern pren suposadament per a 
benefici deis ciutadans. En aquesta informació esta, si se 
la fa bé, si se la fa de forma correcta, la garantía de la 
igualtat d'oportunitats, bé la basica de qualsevol sistema 
democratic; pero m'han de reconeixer que d'a<;o a allo 
que es fa ara hi ha una gran diferencia, i que arribar a 
gastar des d'una sola conselleria, la de Cultura, en divuit 
mesos, més de dos-cents milions és passar-se molt deIs 
límits que la utilització correcta deIs doblers públics 
hauria de fer posar a aquest Govern, és una actuació 
que s'atraca molt més a la dilapidació que al control de 
la despesa pública; 1l.11l.000 pessetes mensuals, més de 
370.000 pessetes diaries, per anunciar que, quines coses 
tan importants s'havien d'informar als ciutadans que 
fessin necessari gastar 370.000 pessetes cada dia, dissab
tes i diumenges inclusivament? 

M'han de perdonar, pero la meya ignorancia fa que 
em costi entendre com es poden gastar 46.250 pessetes 
en cada una de les vuit hores de feina cada dia de l'any 
alllarg d'un any i mig en publicitat i soIs des d'una con
selleria. Va gastar tant aquesta conselleria fent publicitat 
com tot el pressupost ordinari d'un ajuntament, el de 
Ferreries a Menorca, persona inclos. 

Troben, senyors del Govern, que aquesta no és una 
qüestió que exigeixi un major control, una regulació? 
Perque, endemés, no s'han d'imaginar que aquí ha
guem de parlar únicament d'una conselleria, encara que 
la de Cultura en sigui I'exemeple a no seguir en aquesta 
política de la dilapidació. IFEBAL, al cel sia, s'ha gastat 
dotzenes de milions anual s per promoure, a través de la 
publicitat, els seus experiments firals que acabaven inva
riablement en els fracassos ja coneguts i als quals avui 
no m'he de referir. 1 així podríem repassar una a una 
la majoria de les conselleries i empreses públiques; amb 
una particularitat, les des peses creixen proporcionalment 
a la proximitat de les fites electorals en un ciar intent de 
capitalització d'aquestes. Agafem les dades d'un any 
electoral, 1991, i comparem les despeses en publicitat de 
les diferents conselleries en el primer semestre, el pree
lectoral, i en el segon, quan ja han passat les eleccions i 
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i en que evidentment ja no hi ha tantes coses a dir als ciuta
dans ni tants d'actes a celebrar ni tan tes línies d'ajuts per 
anunciar. 

Adjunta a Presidencia, Sr. Gilet: primer semestre, en 
plena campan ya, 26.554.000; segon semestre, 2.924.000, ja no 
hi ha res a anunciar o és que les eleccions ja han passat? 
Conselleria d'Agricutura -ara absent-: primer semestre, 
22.897.000 pessetes, com per fer la regulació agraria; segon 
semestre, 3.400.000 pessetes, una decima part, ja no hi devi
en quedar pagesos. Comen; i Indústria -també absent, no li 
interessa el tema-: primer semestre, 21 milions; segon semes
tre, 4.885.000 pessetes. Volen que continuem, senyors del 
Govern? Sr. Gilet, vol que continuem? Perque n'hi ha per a 
tots . 

Amb tot a~o almenys una cosa hem de convenir, que els 
ciutadans estan informats, feim molt per a la seva formació; 
aprenen, per exemple, els ciutadans, llegint els anuncis del 
Govern, que lino tiene octanos, no mueve motores de explo
sión, pero es más necesaria para la vida que cualquier com
bustible, la esencia de la vida ", pagines i pagines amb aquest 
anunci, per a aconseguir que?, respon a una campanya per 
reduir el consum d'aigua? No, l'objectiu és dir que som el 
país més avan~at en materia de depuració d'aigües, i així 
ens va. Anuncis vertaderament instructius que no és ja que 
intentin donar cap missatge, van més enlla, es tracta de 
sembrar la inquietud en la ment deIs ciutadans, de fer-los 
pensar, que es plantegin un interrogant: "Produce angustia el 
exceso de ambición?1I Potser seria interessant calibrar amb 
posterioritat a aquestes campanyes com han influH en la 
ciutadania i si per exemple han minvat o no el nombre d'in
farts a partir del convenciment que ens hem de deixar d'am
bicions per tal d'evitar el perillosíssim estres. Lli~ons de 
ciencies naturals, biologia: "El 70% del cuerpo humano es 
sólo agua". 

Són, Sres. í Srs. Díputats, petites mostres de com el Go
vern, les díferents conselleries, arriben a expressar la seva 
imaginació, a esprémer la seva imaginació, per aconseguir la 
vertadera finalitat d 'informar als ciutadans de les qüestions 
que realment els ínteressen. Jo els podria posar molts més 
exemples d'anuncis, pero veig que se m'encén el Hum, en 
posaré molts pocs, com aquells, per exemple, que la Conse
lleria d'Agricutura posava a un diari i que anunciaven: "Cur
sillos, charlas y coloquios" a celebrar a Campos, Bunyola, 
Petra, Consell, Son Mesquida, Inca, Manacor i Felanitx; una 
iniciativa prou interessant si no fos perque la insertava el 
Diario de Ibiza; no coneixem estadístíques deIs pagesos eivis
senes que degueren acudir a aquests cursillos, charlas y colo
quios, pero els hem de confessar que ens encantaria conei
xer-les. Com m'encantaria coneixer la repecursió que va 
tenir entre els agricultors de l'illa de Menorca la pagina 
sencera pagada per la Conselleria a un diari d'aquelles terres 
per informar-los de qüestions que els devien afectar tan 
directament com són 11 Últimos días para solicitar las indem
nizaciones compensatorias de montaña"; imagin que devia 
provocar una vertadera revolta entre els dos pagesos de la 
muntanya de El Toro. O coneixer que "la sobrasada de porc 

negre se acoge a la marca de calidad QC", notícia que, 
sense dubte, va omplir de joia als criadors de porcs de 
Menorca quan van llegir que la condició d'aquesta QC 
era que les materies primeres havien de procedir de 
porcs negres criats íntegrament a Mallorca. Per acabar 
amb 1 'anunci corresponent que tocaya cada mes del 
"cursillo, charla y coloquio del mes de marzo" que, Com 
que se celebrava a Llucmajor, devia provocar una situa
ció d'overbooking en els vols que sortien de Menorca 
cap a Palma. 

Aquesta és la política en materia de publicitat insti
tucional. Aquestes són petites mostres -em cregui, Sr. 
Conseller, 1 'únic conseller del Govern al qual interessa 
aquest tema, supos que és perque l'ha de contestar- de 
la discrecionalitat del Govern i em cregui que en tenim 
una carpeta gran a la seva disposició. Aquesta és la 
discrecionalitat de que fa ús el Govern a l'hora de fer 
arribar els seus missatges a la ciutadania, aquest és el 
compte que es té a l'hora de controlar la despesa públi
ca. Es o no necessari acabar amb aquest estil de fer les 
coses? Nosaltres, Sres. i Srs. Diputats, no en tenim cap 
classe de dubte, i voste, senyor del Govern? Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. En representació del Govern, té 
la paraula el Conseller Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESI
DENCIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. Orfi
la. Evidentment, la presencia d'aquest conseller en 
aquesta tribuna no té altre objectiu si no és el de contes
tar una interpeHació, i entenc jo que sense discutir en 
absolut, Déu me'n guard, els acords de Mesa, em trob 
que he de contestar una interpeHació d'un tema especí
fic quan se suposa que les interpeHacions són de qüesti
ons de caracter general; pero és que voste no només ho 
ha fet amb un tema específic, sinó que fin s i tot ha 
davallat a la qüestió més anecdotica i més específica 
possible, a les pagines d'uns diaris concrets, d'uns dies 
concrets i d 'uns temes o qüestions publicitaries concre
tes. Amb altres paraules, Sr. Orfila, jo creia que sortiria 
aquí a contestar una interpeHació general i em trob que 
l'he de contestar no només sense el suport documental 
que voste m'ha anunciat amb una plegueta o amb una 
gran carpeta, sinó que sense el més petit i insignificant 
lIaturacaigudes ll o paracaídas. 

Pero jo entenc també, fa un momentet ens acusaven 
que no feiem publicitat i ara resulta que en feim massa, 
en feim massa i que anunciam massa concurrencia, pero 
bé, la vida i el temps ens duen aquestes circumstancies, 
aquestes condicions. Ara, el que no li puc admetre, sense 
dubte jo no li discutiré les qüestions puntuals perque les 
desconec, les desconec fins que voste les ha anunciades; 
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ara, el que sí li he de dir és que no admet de cap de les 
maneres és que no es produeixi una política publicitaria 
ajustada a llei. La legalitat de totes les actuacions publicitari
es del Govern, siguin de la conselleria que siguin, estan ajus
tades a allo que estableix la normativa vigent, que no és altra 
que la propia Llei de finances, que no és altra que la Llei de 
contractes de l'Estat, etc. 

D'arbitrarietats, cap ni una, fins i tot podríem dir que hi 
ha un excés d'oferta, voste, amb les seves expressions, així 
ho ha manifestat; que es complia la llei exhaustivament i que 
fins i tot bona prava d'aixo són les publicacions en el ButLle
tí Oficial de la Comunitat Autonoma d'aquells expedients 
que, d'acord amb la llei, s'han de publicar i s'han de donar 
a coneixer als ciutadans en general. 

Apart de tot aixo, voste, el seu grup, amb tot el dret, 
naturalment, té la facultat del control via sol, licitud de do
cumentació, documentació que se li facilita dins els terminis 
corresponents, alguns més curts alguns més llargs, pero que 
jo també tenc una carpeta que l'he recopilada i és el sufici
entment extensa com perque voste en tregui els comptes que 
en treu i, naturalment, fer el control d'oposició que voste 
entengui que ha de fer. 

Voste el que ha fet ha estat reiterar-me, a partir d'aquí, 
la sessió de dia 17 de novembre, fins i tot amb les quantitats, 
el que passa és que dut pel seu esperit, a la Conselleria Ad
junta a la Presidencia, li ha posat mil milions més, 26.000 
milions ha dit, Sr. Orfila, 26.000 milions de publicitat, jo 
entenc que ha estat una equivocació que se soluciona imme
diatament i que en llegir el Diari de Sessions de dia 17 de 
novembre es veu ben clarament que eren aquests 26 milions. 

Jo no entenc que avui puguem fer-ne una reiteració, 
entenc que el que ha de mirar és el que feia referencia a 
l'any 92, a la millor resulta que hi ha unes diferencies i en
tenc que pot ser que no siguin tan favorables a les seves 
intencions, pero, evidentment, la intenció esta més que clara 
i més que manifesta. Voste segueix, logicament, la via regla
mentaria de presentar una interpe¡'¡ació per poder arribar a 
la tercera part del que voste va comen<;ar fa ics mesos i que 
aquesta sessió de dia 17 de novembre de 1992 va ser continu
ació de la segona part i ara en vendra una tercera, aquesta 
tercera és la moció, alla on veurem el resultat que voste ens 
planteja quaot a quina és la seva política de cara a una pu
blicitat institucional. 

Nosaltres el que entenem és que la política del Govern 
esta ajustada a la legalitat, esta dins el marc de la legalitat i 
a partir d'aquí tot és discutible, a partir d'aquÍ voste ens 
dira que ens gastam molts de doblers, ens diran fins i tot que 
segaD quin són innecessaris, pero hi ha una decisió, la 
decisió és del Govern, de cada conselleria i a partir d'aquest 
moment el que voste ens ha de demanar és que ens ajustem 
a la legalitat i aixo succeeix en el 100% deis ca os, tot aHo 
a,ltre és objecte de juclici i llaturalment voste esta alla a 
J a ltra banda, ¡ ens ha dit gue 110 ho feim bé i nasal tres ente
nem que des d'aquesta banda es duu a terme el que s'ha de 

dur, és a dir, una publicitat de caracter institucional que 
ofereixi als ciutadans la informació necessaria i compli
da per dur a terme les activitats o per participar d'a
quelles activitats i donar a coneixer al mateix temps no 
tan sois les activitats, sinó l'existencia del propi Govern 
en un sentit ampli de l'expressió i de la política autono
mica. 

Conseqüentment, a partir d'aquest moment també i 
sense fer més extensa aquesta intervenció, que consider 
que tampoc no hi ha lloc a aquesta, ens veurem més 
tard, supos que passat Pasqua, en una moció en la qual 
exactament discutirem quina és la política que el Grup 
PSM i EEM, quant a publicitat institucional, ens ofereix 
i, aleshores, prendrem decisions respecte de l'oferiment 
d'aquesta política. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Pel Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A l'hora 
de fixar la postura del Grup Parlamentari MIXT davant 
aquesta interpe¡'¡ació que fa el Grup PSM i EEM en 
materia de publicitat institucional, hem de dir que hem 
de donar la raó al Sr. Orfila en el sentit que el tema no 
és nou en aquesta cambra i que sempre -o al menys que 
jo ho recordi- els que més vegades l'han suscitat han 
estat precisament els components d 'aquest grup que avui 
interpe¡'¡a. 

Efectivament, record que al manco dues vegades han 
dut prapostes sobre aquest tema i hi han tengut sempre 
el nostre suport. Jo no sé quina sera la moció que pre
sentaran i, per tant, no anticiparé quina sera la nostra 
postura, peró vull dir que estam en aquesta línia, en 
aquesta línia que vos tes diuen aquí o exposen amb 
aquesta interpel-lació. 

Ara bé, quan ha fet voste la comparació en alló que 
va passar a Madrid, que també ens consta que al Con
grés de Diputats la praposta pareguda a la seva o al 
menys amb el mateix objectiu que és regular la publici
tat institucional va ser rebutjada pel grup que alla té la 
majoria; logicament, aquí passa al contrari. Com em va 
dir un vetera polític que ara no esta en aquesta cambra 
pero que una vegada, una de les moltes vegades que 
varem tenir actitud s i postures contraposades: Pero tu 
abans no em deies tal cosa i ara en fas tal altra? 1 ell em 
va dir: No és el mateix vendre que comprar. Efectiva
ment, aquesta és la realitat, ho vulguem o no. Si el grup 
que aquí té la majoria fos un altre, segurament passaria 
el mateix que passa a Madrid. És una matisació que jo la 
comprenc i, per tant, a la qual no podem donar massa 
voltes -com dei m a Eivissa. 
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Pero li tom a repetir que nosaltres estam d'acord amb 
aquesta regulació de la publicitat institucional, no només a 
poder arribar a un límit quant a la quantificació -valgui 
l'expressió-, o sigui, els diners que s'haurien de poder gastar 
proporcionalment als pressuposts en publicitat institucional 
a totes les institucions, no només a les d'aquesta comunitat 
autonoma, vull dir com a govem autonomic, a totes les insti
tucions; que hi hagués una regulació a aquest respecte ens 
pareix molt bé, pero tom a repetir: no només en la quantifi
cació, fins i tot en la qualificació d'aquesta publicitat, perque 
hem trobat des de publicitats que fins i tot fan ganes de 
riure, hem trobat publicitats, i no m'estic referint al Govem 
de la Comunitat Autonoma, m'estic referint al conjunt de les 
institucions de la nostra comunitat auto noma, millor dit, a 
algunes determinades institucions que fins i tot arriben a 
personalismes; una institució determinada, no fa molt de 
temps, publicava en premsa, no diré d'on, pero que no és ni 
de Mallorca, ni d'Eivissa, ni de Formentera, pero que és 
d'aquesta comunitat autonoma, on sortia una gran fotografia 
de qui presideix aquella institució per a una publicitat pagada 
per aquesta institució; amb aixo és que no estam d'acord. 
Per tant, segons sigui la seva moció, així sera la nostra 
postura, perque no entraré en allo que ha dit el Sr. Gilet, en 
podríem dir que té més raó que un sant en el sentit de la 
seva postura, per allo que he dit abans que no és el mateix 
vendre que comprar. 

Evidentment, el que no he acabat d'entendre del Sr. Gilet 
és que la seva intervenció, tan documentada i on ha tret 
tants de periodics, en fi, que ha estat molt amena, i que el Sr. 
Gilet ha dit que també en podia treure; és cIar que en podria 
treure si dugués tota la pila de publicitat institucional en un 
carretó aquí, figuri's si en podria treure; amb aixo estam 
completament d'acord. 

Per tant, també estic d'acord que actuen dins la més 
completa legalitat, pero aixo no vol dir que no sigui conveni
ent, canviar aquest marc legal. Aquí és on jo, anticipant-me 
un poc, vull dir que nosaltres daríem suport a la moció que 
pogués venir si vertaderament anava en aquesta lÍnia; canvi
ar, millor dit no el marc legal general, sinó establir un marc 
en aquesta nostra comunitat, perque aixo segurament per
metria ajustar, sobretot amb criteris de moderació, i en 
aquest moment i en aquesta situació que passam crec que és 
molt convenient, gracies a aquesta regulació que -ho tom a 
dir- fa falta per a la publicitat institucional, aquí i a tot 
arreu, com diuen a Catalunya, perque a Catalunya també es 
produeix el mateix. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
el Sr. Pons té la paraula. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila, no es preo
cupi del lapsus deIs 26.000 milions perque encara no ho són, 
pero a 500 milions anuals i en deu anys d'autonomia ja ens 

hem ventilat uns 5.000 milionets de pessetes en materies 
de xarangues publicitaries. Comencem per aquí. Són 
xifres ja considerables, no a un ajuntament, és que si 
sumavem els ajuntaments del Pla de Mallorca, que tant 
estimen aquí, no sé si arribaríem a aquesta quantitat. 
Per tant, Sr. Gilet, jo crec que és absolutament necessa
ri, qua n treuen un tema en el Parlament, entrar en ma
teria, per dir que aixo no s'hauria d'haver qualificat, que 
aixo tal, que aixo qual; per aixo crec que valdria més 
que donassin el joc per escampat, com diuen a Mallorca, 
i que practicament no sortissin. 

Jo crec, Sr. Orfila, que si voste peca d'alguna cosa és 
d'optimisme, és d'optimisme perque les xifres que ens 
han donat, jo crec que encara no són reals, no són reals, 
n'hi ha molta més de xaranga publicitaria, molta més, 
i li'n donaré una petita mostra. 

Cultura -ja sap que jo l'estim molt, aquesta area- en 
1991 reconeix i relata 35 milions de pessetes, any electo
ral. El 92, any no electoral, 133 milions, no pot ser, no 
pot ser, és impossible, quan vénen les eleccions s'afer
ren a l'emblanquinat publicitari i, logicament, no pot ser 
que es gastin quasi 100 milions de pessetes menys en un 
any electoral que en un any en que ja tenen la majoria 
absoluta; per tant, aquí, aquestes xifres que han passat, 
Sr. Gilet, les diferents conselleries, no són reals, estan 
devaluades, estan devaluades perque els interessa ocul
tar, evidentment, la monstruositat que en materia publi
citaria van fer. 

Record que durant el debat de pressuposts, crec que 
era el dia 2 de desembre del 92, referent a la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports, vaig afirmar i voldria 
ratificar una vegada més: tota aquesta escenografia 
cultural ha estat sempre generosament divulgada pels 
mitjans de comunicació; més de 200 milions de pessetes 
anuals de publicitat són una garantia fantastica de divul
gació de qualsevol quimera, de qualsevol acudit cultural. 
I aquests 200 milions de pessetes no eren una xifra gra
tuita; voste i jo, Sr. Orfila, feim els nostres comptes, 
tenim la nostra calculadora, al marge deis paperets del 
fum informatiu que ens passen les diferents conselleries. 

Per que és que en materia de cultura deiem 200 
milions, i hi podríem fer curt, perque deIs 3.065 mili
ons de pessetes que té per al 93, Cultura, n'hi ha 440, el 
14'35% de tot el pressupost de Cultura, Educació i 
Esports, que es dedica a les fantasmagoriques inversions 
immaterials, i amb una certa pilleria llegesc aquí, en el 
Diari de Sessions, camuflad es en 25 partides; és a dir, tot 
camuflat i molt a lliure disposició 440 milions a una sola 
conselleria, a una sola, i no és de les que té més pressu
post, molt alerta. Per tant, aquí no es dóna la infor
mació que es té. I si en necessiten una petita mostra, 
abans que el temps s'acabi, logicament, veim com la 
mateixa conselleria que té la responsabilitat de la cultura 
i de 1 'Institut d 'Estudis Balearics diu tranquil-lament que 
aquest Institut d'Estudis Balearics no efectua durant 

--



' .,1 

DIARI DE SESSIONS / Núm.68 / 30 de man; del 1993 2815 

l'exercici de 1992 despeses en concepte de publicitat, pero en 
el mateix escrit ja es cura en salut i diu: Les úniques des peses 
que per aproximació es podrien considerar publicitat són tal, 
tal i tal; i no hi posa números. 

És a dir , el que hi ha aquí és una labor per part del Go
vern de manera sistematica de tenir una eina de pressió 
sobre els mitjans de comunicació, que es volen transformar 
en mitjans de propaganda del Govern perque qui paga mana, 
i vostes paguen molt, intenten condicionar línies informati
ves, no ho dubtin, vostes, senyors del Govern, no fan verta
dera publicitat, perque la publicitat se la defineix, jo en 
llegiré la definició en el diccionari catala en comptes de en 
el diccionari castella del Sr. President, on diu que la publici
tat és una comunicació massiva que té per objecte informar, 
persuadir j aconsegui r un comportamen t determ inat de les 
persones que reben aq uesta info rmació, i una altra cosa d ife
rent és la propaganda. que és la manera d influir en ¡'opinló 
pública a fi d'aconseguir conductes coHectives encaminades 
cap a certes metes entre altres polítiques, i la voluntat de 
crear un sistema político-informatiu a les Illes Balears és 
una constant des de 1983, i quan s'ha tengut la c1au, per 
majoria absoluta, del pressupost, quan ja no han de menester 
aliats, quan ja no han de pactar, la pressió, efectivament, ha 
augmentat. És evident que si volem tenir un sistema vertade
rament democratic hem d'escoltar, veure i llegir informació 
i no propaganda subvencionada pel Govern. Nosaltres estam 
en contra de qualsevol interferencia dins la societat civil 
perque aixo és propi de sistemes totalitaris i no de sistemes 
demacra tic s com el que hi ha aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pe! Grup PP-UM, té la paraula el Sr. 
Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. De nuevo nos 
encontramos con una cuestión vieja, no antigua, en esta 
cámara, se trata de la publicidad institucional, que ha sido 
objeto de numerosas intervenciones con anterioridad i espe
cialmente en la sesión de día 17 de noviembre de 1992; en 
esta sesión quedaron claramente expuestos dos hechos: uno, 
la cuantificación de los recursos empleados por el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma y la administración de él depen
diente en materias relacionadas con lo que se llama publici
dad institucional i la segunda cuestión, el criterio mantenido 
por toda la oposición de que estamos ante una cuestión que 
es de pura propaganda política partidista. Cuestión que no
sotros rechazamos rotundamente y exponemos que, claro, la 
realidad tiene tal fuerza, es tan evidente, que en una nación 
como la que es hoy España, con pocos medios de difusión 
libres, enteramente libres, con todas las cadenas de televisión, 
las públicas y las privadas en manos de un gobierno socialis
ta, controladas las cadenas de radio, controlados muchos 
medios de comunicación escrita, se ha logrado que la verdad 
se abra camino y que sepamos lo que ocurre pese a tratar de 
ocultarnos i de amañarnos la información. 

Por lo tanto , señores de la oposición, señores de la 
izquierda, y digo izquierda en un sentido puramente de 
tipo geográfico o cósmico puesto que toda referencia de 
tipo ideológico hace tiempo que ha quedado arrumbada 
en lo que es la prehistoria de la ciencia política, Sres. 
Diputados, ustedes únicamente de la ciencia política -
los señores de la izquierda- han vuelto deleznable una 
actividad humana como consecuencia de las actuaciones 
que han tenido lugar durante todo este tiempo de go
bierno de la izquierda en España. 

Pero, ¿qué más tenemos que decir aquí? Pues tene
mos que decir una cosa fundamental y es que la verdad 
nos hará libres y nos hace libres, ¿por qué?, ¿por qué 
nos hace libres? Pues nos hace libres pura y simplemen
te porque lo que es publicidad institucional tiene identi
ficación con lo que es gestión de un gobierno en esta 
comunidad autónoma que cada día obtiene mayor con
fianza, mayor confianza del electorado, lo que les desa
zona a ustedes porque cada vez van alejándose más de 
esa confianza. 

¿Qué otra cuestión nos plantea esto de la publicidad 
institucional? Pues, como se ha dicho aquí, que es una 
cuestión de obligatoria exigencia legal, el dar conoci
miento e información a los ciudadanos es una exigencia 
de tipo general impuesta por la ley y en este sentido lo 
viene cumpliendo el Gobierno de la Comunidad Autó
noma y su administración de él dependiente. Y dentro 
de una gestión que consideramos razonablemente sa
tisfactoria se produce todo ese cúmulo de información 
que el grupo proponente hoy, con un alarde de referen
cia a lo anecdótico y olvidando la seriedad que merecen 
el tratamiento de estas cuestiones, pues no tiene en 
cuenta que la prensa diaria hoy presenta en sus cuatro 
diarios de difusión en esta ciudad de Palma una serie de 
referencias a la publicidad que se llama institucional, en 
donde uno publica tres noticias de diferentes consellerias 
o anuncios de diferentes consellerias, otro cuatro, otro 
hasta seis y otro cuatro; por lo tanto, no hay discrimina
ción, hay equidad en el reparto de lo que es consecuen
cia de la gestión, esto es opinable y es opinable por una 
razón, porque yo nada más que les emplazo a que miren 
la cuestión que se publica en estos diarios. Lo que pasa 
es que a ustedes lo que les desazona es la carga inevita
ble de propagada que tiene toda publicidad institucional, 
yeso es lo que quieren controlar, yen eso están ustedes 
empeñados, en meter de hoz y coz su voluntad para 
manejar y condicionar la actuación del Gobierno. 

Yo, Sr. Orfila, a usted que es tan puritano en las 
cuestiones relacionadas con el estilo y el carácter tras
cendente de la información que a través de la publicidad 
se da a conocer a los ciudadanos, vaya proponer que se 
le nombre asesor del Gobierno en estas materias para 
ver si así corregimos todos esos defectos de tipo formal 
y hacemos anuncios elegantes, pero claro, que son res
ponsabilidad de las empresas. 
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Quiero terminar señalándoles únicamente una cosa. Uste
des tengan muy en cuenta que la libertad de información es 
algo fundamental en el sistema democrático, que no le pon
gan barreras, que le dejen que se expanda libremente porque 
hay dos ejemplos fundamentales en nuestros tiempos; a la 
liberta de información se debe en gran medida el derrumba
miento del socialismo real que empezaba allá donde tiene los 
límites el río Elba hasta la península de Kalchaca o Estre
cho de Bering. En cuanto al socialismo, esa otra forma de 
socialismo que, abandonado el concepto de la dictadura del 
proletariado, estableció el principio de la gestión del Estado 
del bienestar en la Europa occidental y que se extendía -ya 
por poco tiempo- entre el Mar Egeo y la desembocadura del 
Tajo, es decir, el estuario del Tajo, éste también ha fracasa
do. 

Sres. Diputados, nuestra postura como grupo parlamenta
rio queda perfectamente reflejada. Apoyamos al Gobierno en 
todo aquello que supone única y exclusivamente en cuanto 
a publicidad institucional el cumplimiento de unas normas de 
carácter legal que le obligan a dar información a todos los 
ciudadanos y, desde luego, esperamos su moción para volver 
a debatir en profundidad, con mayor detenimiento y hacer 
frente a las falacias que desde esta tribuna, aprovechando 
este concepto material, se están vertiendo una y otra vez. 
Gracias por su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. En torn de replica, Sr. 
Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. La veritat és que avui els trets de 
l'ametrallador del PP s'han perdut pels núvols cercant un 
blanc, sembla que és el de Madrid o el de Moscou a estones, 
que ens han semblat massa llunyans o al manco a mi m'han 
passat per damunt -no és difíci1. 

És específica la nostra interpel-lació? Generica, absolu
tament general, totes les conselleries d'aquest Govern tenen 
la mateixa política, fa1.·lacies, potser, les de la dilapidació, 
la de la publicitat poc rendible, poc menys per a vostes. 

Diu el Sr. Gilet que s'adeqüen a la Llei de finances; Sr. 
Gilet, legalitat no és sinonim de just, pero no és aquesta la 
qüestió; el fet és que vostes gasten quatre-cents o cinc-cents 
milions cada any amb un ordre de prioritats amb el qual no 
coincidim i que per a nosaltres no és defensable; és defensa
ble, Sr. Gilet, una despesa com la de la Conselleria de Co
mert; i Indústria per a 1992 -va dir voste que parléssim del 
92- que puja a 40.225.000 pessetes, 3.350.000 pessetes cada 
mes, més de 100.000 pessetes diaries diumenges inclusiva
ment?, és defensable quan la mateixa conselleria, el mateix 
any, gastava soIs 10 milions en operacions de demostració i 
estalvi energetic?, és justificable gastar el mateix en publici
tat que el que es gasta en tata l'aportació de la Direcció 
General d'Indústria per al Pla d'electrificació rural? El Sr. 

Conseller d'Indústria, que avui no hi és, hauria de dir
nos si és conscient que gasta vuit vegades més en publi
citat que les inversions reals que fa la seva conselleria en 
materia d'energia i medi ambient. Fal-lacies. Té justifi
cació que l'empresa pública SEAMASA -i tornam a 
parlar del 92, Sr. Gilet- de cultius marins gasti 569.000 
pessetes el 92 en publicitat i destinar tata aquesta quan
titat a una única emissora d'una illa, la de Menorca, on 
hi ha només una única empresa de cuItius marins? Em 
cregui que, com a mínim, se m'ocorren una dotzena de 
qüestions, una dotzena d'utilitzacions, de possibles utilit
zacions, d'aquesta partida moIt més rendibles, social
ment parlant. 

Crec que hauria d'acceptar l'oferta del Sr. Martínez 
i assessorar el Govern, em cregui que aquesta qüestió la 
faria sense cobrar. Com es pot valorar que, des del Go
vern de la Comunitat, s'hagi subvencionat quantiosa
ment una publicació xenófoba, racista, amb més de 
600.000 pessetes?, n'és necessari dir el nom? 1 no s'ima
gini ningú que la política del Govern hagi canviat el 
darrer temps, valen un exemple de com utilitzen els 
doblers públics?, un exemple de fa poc temps, de gener 
d'aquest mateix any: Menorca 93, separada d'un mitja 
de comunicació de les Illes, principi de gener, quatre 
anuncis de pagina sencera, com a mínim 600.000 pesse
tes de cost, per dir que? "Obres de mestres, foment de 
l'artesania", aixo es podriajustificar amb l'argument que 
per les festes de Nadal i els Reis és quan hi ha més 
interes a fomentar la compra de productes artesans, 
d'acord, enhorabona, si no fas perque era un anunci 
posat dia 6 de gener, quan ja han passat les festes, o 
sigui, que fins i tot amb at;o són oportuns fins a baix. 

Conselleria de Cultura, separada del mateix diari: 
"Menorca, bocí clar i pur de la dolt;a Costa Brava que 
entremig de la mar blava la tramuntana se'n va dur"; la 
informació necessaria de que parlava el Sr. Gilet, 
150.000 pessetes per dir at;o, en canvi, mentre, les difi
cuItats a l'hora d'editar un llibre, que aquest rebi sub
vencions per part de la mateixa conselleria que publicava 
aquest anunci, es mantenen; i ha fan tan bé que ende
més encara s'hi equivoquen i lila dolt;a Costa Brava" es 
veu transmutada en una 11 costra" , que realment fa difícil 
empassar-se aquests versos de les rialles que fan. Sr. 
Martínez, a la millor assessor no, pero almanco correc
tor sí, al contracte de ( ... ), no ens hi oposarem. 

Conselleria d'Agricultura, motius d'interes comú, la 
mateixa separada al mateix diari el mateix dia: "Bon any 
-acaba dient- a tots els pagesos i ramaders de Menorca" 
i, oportuns, aprofiten per recordar-nos que estan a la 
nostra disposició, no a l'edifici de La Granja a Maó, no 
a la Contramurada a Ciutadella, on hi ha les oficines de 
la Conselleria a Menorca, estavem a la seva disposició 
en el carrer Foners a Palma. Bé, els dos o tres pagesoS 

que el devien llegir, el diari, que, segons aquest diari, 
segons l'enquesta del Consell Insular, té un percentatge 
de lectors del 9% deis menorquins, quatre anuncis de 
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pagina sen~era; ja saben, aquests dos pagesos ~enorquins, 
que si un dla van a Palma en el carrer Foners hl ha la casa 
del Sr. Morey i també ca seva; bo han fet. 

Conselleria d'Economia i Hisenda: "Mejorar su mañana 
es nuestro trabajo de hoy", genial, els menorquins ja podien 
dormir tranquils, la lucecita de el Pardo, aquella tran
quil'litzadora sensació que, fins i tot quan dormíem, hi havia 
qui vetllava el nostre somni deis anys passats fet en una 
versió moderna, genial; per cert, el Sr. Forcades, i en caste
na: ( ... ) Tu també, fill meu? 

(Ríalles) 

1 em permetin, Sres. i Srs. Diputats, senyor del Govern, 
que acabi per fer referencia a la poca seriositat que dóna un 
govern, al mal que es fa a la imatge del Govern, quan la pu
blicitat, quan les publicacions que el Govern finan~a, les que 
avala amb el seu anagrama, són tan dolentes, estan tan mal 
fetes com aquella que en el seu dia vaig ten ir ocasió de co
mentar des d'aquesta tribuna. 

Una publicació, Cuadernos, d'Editur, pagada per la Co
munitat Autónoma, per la Conselleria de Turisme, destinada 
a promocionar turístieament les nostres illes i que era un 
vertader compendi del disbarat, uns disbarats que anaven des 
de la ubieació de la platja de Formentera Cala Saona a l'illa 
de Menorca, la col'locaven a l'illa de Menorca amb la foto
grafía de Cala Galdana, evidentment. 

En el foment de noves denominacions d'origen com és el 
pan blanco de Mahón, requisit indispensable, deia, per fer la 
caldereta de llago sta fins a la recerca de receptes culinaries 
d'una exquisida fragancia, com és la del carnero al horno 
con sobrasada. 

Una publicació -i acab, Sr. President- amb un sospitós 
missatge subliminal, com és el fet que, per equivocació 
-suposam- o calculadament, situa una de les tres úniques 
galeries d'art de que parla en el local del PP a Maó i indueix 
els íncauts turistes a acudir al local partidista on, no ho po
dem dubtar, seríen ates os amablement i d'on, n'estie convin
<;ut, Sor tiran tots amb qualsevol fulletó on es cantin les ex
ce¡'¡encies d'algun artista local, d'aquells que exposen les 
aquareHes aBa, en el soterrani del Consell Insular, o bé deIs 
que aspiren a col'locar els seus quadres a la ja més famosa 
~aleria de La Moncloa. El que he dit, de galeries d'art, en 
tmdrem poques, tres diuen que hi ha només a Menorca, pero 
d'artistes, el que es diu artistes, dotzenes. 1 a<;ó ho pagam 
entre tots. 

No val la pena, senyor del Govern, intentar canviar de 
Política en materia de publicitat institucional?, és a dir, la 
q.ue es promou, la que es paga i es finan<;a des de les institu
CIOns? D'aquesta, de la qual els he donat una petita mostra, 
~na anecdota, pero significativa de la seva política, canviar 
I.fer-ne una moIt més seriosa? No altres entenem que sí, i 
SI avui ens hem permes la lJicencia d 'intentar, per la vía de 
provOcar-lo UD omriure, demostrar fins a quin punt són 

=-

d'adequades les seves polítiques en materia de publicitat 
institucional és simplement perque sois es faci conscient 
de com resulten poc serioses les actuacions per les quals 
avui els feim la interpeHació. S 'han rigut tots de la seva 
publicitat, de la qual hem parlat, amb els doblers de tots 
els ciutadans de les Illes; ho pensin, reflexionin sobre la 
qüestió i hauran d'admetre que n'és ben necessari un 
canvi, nosaltres el proposarem d'aquí a dues setmanes 
quan debatem la moció subsegüent. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

En torn de contrareplica, Sr. Gilet, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDEN
CIA (Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. Gracies, Sr. Orfila, molt ama
ble, en primer !loc per no donar consells, pareix que 
al tres sempre ho han de fer, maldament no els desitgem, 
ni conse!ls, ni referencies a camuflatges, ni a pressions, 
ni a propaganda, perque entenem i entenc que fer refe
rencies a pressions governamentals, a propaganda, fa, si 
no, ofendre una classe empresarial periodística que, 
entenc, és absolutament independent d'aquest Govern 
en aquesta comunitat, cosa que, a la millor, no succeeix 
en al tres governs, pero, sense cap dubte, des d'aquesta 
tribuna he de dir que la premsa a Balears és indepen
dent del Govern de la nostra comunitat, tota la premsa; 
i quan dic premsa die premsa, radio i altres mitjans de 
comunicació. 

Jo entenc que voste ha fet el que és faeil, Sr. Orfila, 
voste ha fet el que és realment ficil, ha baixat a l'anec
dota, ha baixat a les lletretes, ha baixat a la costra, pu
rament i simplement, i aixo és facil; segurament aixo és 
així, hi ha errors, hi ha qualque rectificació a fer des 
d'un punt de vista purament publicitari pero ( ... ) par
lant, pero no entenem, de cap de les mane res, que vul
gui parlar voste que legalitat no és igual a just; la justí
cia es dóna, la legalitat s'aplica, i la legalitat es compleix 
i s'ha complit sempre, i si no s'hagués complit molt 
possiblement voste no s'hauria temut del que va sortir 
publicat en el Butlletí Oficíal de la Comunítat Autóno
ma i del nombre d'expedients que es varen complimen
tar i que es varen executar. Com a prova bona que s'ha 
complit la llei és que voste se n 'ha temut. 

Voste m'ha fet una referencia a la Conselleria de 
Comer<; i Indústria i ha parlat d'un creixement; efecti
vament, h1 ha hagut un creixement, perque hi ha hagut 
un pla de suport a la modernització del comer<; per 
import de 19 milions de pessetes específicament per a 
l'any 92, no la farem tots eIs anys, aquesta concreta 
publicitat, la farem en el moment en que es faci el pla, 
res més, per aixo hi ha hagut un creixement específic 
d'aquesta. Voste m'ha parlat que sí, que efectivament 
hi ha sis-centes mil i busques de pessetes a Menorca, que 
s'han gastat específicament a Menorca d'acord amb la 

----------------------------------------
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legislació vigent; voste considera, des de la seva posició, que 
aixo no s'ha de fer, pero nosaltres, el Govern, consideram 
que sí i el que hem de fer és complir la llei i si complim la 
llei la discussió sempre sera la mateixa, vostes ens acusaran 
de passivitat quan no facem res i ens acusaran de que feim 
quan feim les coses; per tant, és una discussió una mica 
bizantina, ara el que no és presentable és que voste ens baixi 
al que és facil, a a!lo que he dit abans, a allo que és anecdo
tic. 

Jo no entenc que aquí, des deIs escons del Govern, ningú 
no se n'hagi rigut, ni de voste ni de les seves expressions 
quant que es gastaven els doblers deIs ciutadans d'aquesta 
comunitat; potser, a la millor, hi ha hagut algun somriure 
respecte de la seva forma d'expressar-se, en pot estar absolu
tament convin~ut, i el poble d'aquestes illes ho demostra i ho 
accepta des de fa deu anys, el Govern d'aquesta comunitat 
gasta els doblers no soIs d'una manera legal sinó ajustada a 
les necessitats del poble d'aquestes illes. Res més, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn'lcies, Sr. Conseller. 

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'O~enació 
Territorial del Projecte de Llei RGE núm. 3240/9,1, relatiu 
a Parc d'innovació balear. ~, 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart i darrer punt de I'Ordre del Dia, que 
correspon al debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació 
Territorial del Projecte de Llei 3240/93, relatiu a Parc d'in
novació balear. Comen<;am pel títol del projecte de llei en 
el qual es manté l'Esmena 260, el Grup Parlamentari SOCI
ALISTA. Per fer la defensa de l'esmena té la paraula el Sr. 
Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El projecte de 
lIei que ara tramita m ve amb el títol de Llei de creació del 
Parc balear d'innovació tecnologica. Proposam el títol de 
Llei d'atribució al Govern de competencies en materia d'ur
banisme per a la creació del Parc balear d 'innovació tecnolo
gica. Nosaltres no esta m d'acord amb el contingut d'aquest 
projecte de llei, com tindré -o tindrem- oportunitat d'expo
sar, pero el títol que proposam creim que deixaria molt més 
cIar el seu objectiu real, seria un títol molt més congruent, 
molt més honesto molt més relacionat, amb el que la !lei 
regula, ja que aquesta llei no crea cap parc tecnologic, sim
plement dota el Govern de poders per resoldre en solitari, 
sense comptar amb els ajuntaments ni amb els consells insu
lars, les qüestions urbanístiques per dur endavant la infraes
tructura física d'aquesta promoció. És una !lei de concentra
ció de poders. Amb el títol que proposam creim que totes 
les persones interessades en les qüestions relatives a compe-

tencies municipals i a competencies insulars podrien 
coneixer molt millor d'allo que es tracta. Moltes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir a 
favor o en contra de l'esmena? Sr. Sampol, té la parau
la. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Em permeti, en la fixació de 
posicions d'aquesta esmena, explicar un poc quin és el 
sentít a totes les esmenes que es produiran i amb aixo 
estalviarem temps d'intervencions posteriors. 

El nostre grup no va presentar esmenes parcials a 
aquest projecte de llei pensant que la creació del Parc 
balear d'innovació -no sé com quedara al final el títol
era una qüestió molt positiva. Demanarem un ajorna
ment del termini per presentar es menes parcial s perque 
volíem veure com es desenvolupava el debat de presa 
en consideració, no va ser possible i ens trobarem que 
al final aquí es debat una llei estrictament urbanística 
d'atribució de competencies en materia d'urbanisme al 
Govern. 

Per tant, el nostre sentit sera de donar suport a la 
gran majoria d'esmenes parcials que s'hi mantenen vives, 
en aquest sentit ens pareix molt congruent aquesta pri
mera esmena del Grup SOCIALISTA perque, en reali
tat, el que fa aquest projecte de llei, tal com ve de co
missió, és una atribució al Govern de competencies en 
materia d'urbanisme: Per tant, el nostre vot sera favo
rable a aquesta primera esmena. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Més intervencions? Sr. Huguet, 
té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup votara en contra d'aquesta esmena que, en tot cas, 
no defineix quin és l'objecte de la llei, sinó que senzilla
ment li posa un marc, una denominació, per assenyalar 
quines són les seves intencions. El contingut ens vendra 
donat en el títol 1. Així ido, nosaltres manifestam que 
no es tracta d'una !lei exclusivament urbanística, sinó 
que com veurem i tenim temps de debatre-Ia el contin
gut és molt més ampli respecte de l'acció de Govern 
d'aquesta comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Passam a la votació de l'Esmena 
260, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 

seure. 

Abstencions? 

25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebut
jada l 'Esmena 260. 

Passam, en conseqüencia, a la votació del títol del projec
te de llei, tal com ve del dictamen de la comissió. 

Sres. i Srs . . Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Abstencions? No n'hi ha. 

33 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Queda apro
vat el títol del projecte de llei. 

A l'article primer, s'hi manté un vot particular del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA per recuperar el text inicial del 
projecte de llei. Per fer la defensa del vot particular té la 
paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El text apro
vat pel Govern i que va ser remes al Parlament parlava deis 
parcs d 'innovació tecnológica, i aixó tenia sentit ja que en 
l'annex a la lIei s'establien condicions de superfície mínima 
per al parc de I'illa de Mallorca, per al parc de I'illa de Me
norca i per al parc de l'ilIa d'Eivissa, i és normal que a tres 
coses correspongui l'ús del plural. Per poder justificar la 
intromissió en les competencies municipals s'ha aplicat la 
tecnica del misteri religiós, eren tres parcs, ara són quatre, 
perque també Formentera tendra el seu parc tecnológic, 
pero a la vegada en un sol parc, pero, de misteri, no n'hi ha 
cap, és simp.lement una maniobra, una operació de dlstrac
ció per intentar deixar descol·locats els eonsells insula:rsque, 
eles de 1990, tenen tates les competencies en materia d ' ur
banisme j atribuir-se les competeneies deis ajuntaments. Per 
tant, si bé teniru seriosos dubtes sobre el sentit d Ut' pare 
t:cnologic c1isgregat en quatre iJ les, ja que el pares tecnolo
gICS, ho vulguin o no, obtenen els avantatges de la concentra
c~ó i no de la dispersió de les activitats d 'innovació tecnoló
gica, si així es vol fer. a cada una de les illes, s'ha de ser con
seqüent i reconeixer que són quatre actuacions ben distants, 
a:n? la mar per enmig, són quatre parcs d'innovació tecno
loglca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest vot parti
cular, efectivament. només té un objecte, que és tornar 
al text primitiu on hi havia tres parcs tecnológics i ara, 
en el text actual, hi ha un sol parc tecnologic. Des del 
punt de vista que el parc tecnologic ha d'estar gestionat 
pel Govern, nosaltres no veim dificultat que sigui un tot 
sol. A la dificultat, a la greu incongruencia, al gran 
defecte d'aquesta llei que és la centralització en la Co
munitat Autonoma de competencies propies deis ajunta
ments, com són les aprovacions deis plans i a tot el que 
faci referencia a aquestes aprovacions de plans munici
pals per part del Govern votarem en contra, pero, en 
aquest cas, entenem que seria possible un sol parc tecno
logic, modificant les normes subsidiaries, modificant els 
plans generals per diversos ajuntaments; per tant, no ho 
veim incompatible i a posta ens abstendrem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Més intervencions? Sr. huguet, 
té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Per excusar el nostre vot en contra. El Sr. Triay ens 
ralla que hem de ser conseqüents, invoca la SantÍssima 
Trinitat, no sé si ho ha dit així, peró, Sr. Triay, acabam 
de rebutjar una esmena al títol on vostes proposaven 
creació de Parc d'innovació balear, singular, i li ho repe
tiré alllarg d'aquesta nit tates les vegades que voste vul
gui, a totes les es menes on vostes només rallen de parc 
d'innovació balear. És molt significatiu que ara demani 
el text del Govern, d'aquest Govern que vostes no fan 
res més que rebutjar-lo cada dia, perque recuperem el 
que era un error de terminologia, rallava de parcs d'in
novació balear en l'únic punt, en l'article primer, qua n 
voste sap que és una acció de Govern i on la comunica
ció d'aquesta implantació de parcs damunt les Illes o es 
contempla únicament i exclusivament per a tota la Co
munitat o no té sentit. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Vol intervenir? Té la paraula el 
Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. He anat alerta a no fer la 
menció que ha fet el Sr. Huguet, he parlat d'altres ter
mes, peró el que sí li vull dir és que Parc balear d'in-
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novació tecnológica és un títol que es va aprovar en ponen
cia i que després se'l va incorporar a tots els articles i a totes 
les esmenes i va quedar, per tant, tot modificat; perque 
aquesta ínnovació tecnológica, lingüística, de posar balear 
després de pare, per exemple, la va proposar el Sr. Pascual 
i va ser incorporada a tot el text i també a la nostra esmena. 
Per tant, en aquest sentit, les esmenes que vénen a continua
ció, apart que amb aquesta esmena donam per tancat el tema 
del plural, perque tením prou altres temes per debatre, creim 
que no té altre sentít aquesta singularització que van intro
duir, perque no hí era, en el projecte, que intentar vestir el 
sant d 'un interes suprainsular o interinsular que permeti -jo 
cree que sense cap motiu- entrar dins les competencies deis 
consells insulars i deIs ajuntaments, que és el que realment 
pretén aquesta llei i per a<;ó nosaltres proposavem, per a 
major claredat, modificar-ne el títo!. Aquesta llei és estricta
ment competencia!. Aquesta és una llei de concentració de 
poders en una sola ma, que és la ma del Govem. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Contrareplica? Sr. Huguet, té la pa
raula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Sí, efectivament, la qüestió ha estat singular-plural i, de 
cap manera, cap de les seves esmenes estan corregides per 
l'esmena, aprovada per unanimitat, del Sr. Pascual. 

Vostes mantenen per tot, en contra de l'opinió d'aquest 
informe lingüístic que voste ha citat, Pare d'innovació bale
ar, amb el qualificatiu balear darrera; i mantenen per tot el 
singular; qualque cosa devien pensar respecte de la unitat 
d'actuació d'aquest pare d'innovació tecnológico Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Fixació de posicions? Passam, ido, 
a la votació de vot particular. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del vot particular, 
es vol en posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Grades, poden seure. 

20 vots a favor, 30 en contra, 8 abstencions. Queda rebut
jat el vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA per 
recuperar el text inicial del projecte de llei. 

Passam a la votadó de l'article primer, tal com ve del 
dictamen de la comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Grades, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gr:kies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden 
seure. 

30 vots a favor, 20 en contra, 8 abstencions. Queda 
aprovat l'article primer. 

A l'article segon, s'hi manté l'Esmena 262, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, per fer-ne la defensa, té la 
paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. L'article diu que el Pare bale
ar d'innovació tecnologica és una actuació territorial, 
etc., que té per finalitat crear sol industrial de servei, 
residencial, recreacional i comercial, i la nostra esmena 
vol que digui: 11 Sol per a insta¡'¡acions de servei, recerca, 
tecnologia, laboratoris i serveis i usos industrials i com
plementaris que es derivin directament d'aquestes activi
tats"; en una paraula, per simplificar-ho, tractam d'eli
minar els usos residencials, recreacionals i comercials. 
Creim que habitatges, arees d'entreteniment lucratiu, 
centres comercials, etc., han de quedar separats deIs 
objectius d'avan<; científic i tecnologic que ha de definir 
el Parc tecnologic. La presencia deIs usos habituals a 
qualsevoI nova urbanització junt amb la no regulació 
dins aquesta llei del ter mini maxim per edificar o del 
termini mínim per revendre les parce¡'¡es configuren 
una actuació immobiliaria sense garantia que se'n com
pleixin els objectius, que pot acabar en una promoció 
urbanística topica o convencional i d'intencions especu
latives com ten en en la majoria deIs casos. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en 
tom a favor o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per anunciar el 
vot favorable a aquesta esmena, per quant entenem que 
unes illes com Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, 
on hi ha caramulls d'urbanitzacions sense acabar ion hi 
ha un sol residencial molt important, i comercial, no
saltres pensam que el Parc tecnologic ha d'eliminar els 
usos residencials perque no fan falta. Si es volen urba
nitzacions d'alt standing, n'hi ha; n'hi ha suficients al 
mercat i, si no, es poden millorar les que hi ha perque, 
per convertir-les, no importa fer-ne de noves. Per tant, 
votare m que no. 

Respecte de l'article segon, diré la incongruencia que 
queda que, segons aquest article, o sigui, que un parc 
tecnologic és ni més ni manco que una actuació terri-

7 
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todaJ. Jo m'imagin el disbarat, o sigui, quan s'analitzi aquesta 
\lei per part de la doctrina, el disbarat que trobaran quan, per 
exemple, diguin o es pensi: un parc zoologic; és una actuació 
territorial un parc zoologic o és un conjunt de béns, terrenys 
i construccions que tenen animals a dins? , que és un parc 
zoologic? , que és un parc tecnologic més que un conjunt de 
béns, un conjunt de terrenys, un conjunt d 'edificacions? Ido, 
nO senyor, segons aquesta llei un parc tecnologic és una 
actuació territorial, a 1 'antologia del disbarat. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Sí, per anunciar el vot favorable a aquesta esmena, per
que entenem que el text de l'articulat, tal com ve de comis
sió, es desvia totalment deIs objectius que han d'inspirar un 
parc d'innovació. La veritat, no entenem com aquesta des
cripció de sol industrial, residencial, recreacional i comercial, 
pot definir un parc tecnologic, fora que es tengui poca confi
an<;a que realment s'hi situln empreses d 'alta tecnologia, 
laboratoris d'usos industrials d'alta tecnologia i ja es pensi en 
un recanvi per poder ocupar aquest sol que s'esta creant. Per 
tant, l'esmena del Grup SOCIALISTA ens pareix que defi
neix molt més els vertaders usos que hi ha d'haver en el Parc 
d'innovació. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Nosaltres, per contra, pensam que 
el text de l'article segon aprovat en comissió és el correcte. 
Em sembla que són absolutament parcials quan rallen que es 
tracta d 'una actuació territorial o urbanística de soIs. Ho diu 
ben clar al final, que "aquesta actuació territorial es constitu
eix per a la implantació d'activitats vinculades al desenvolu
pament de tecnologies avan<;ades i la qualificació deIs recur
sos humans així com I'establiment de persones." Esta ben 
cIar quina és la finalítat d'establiment d'activitats; allo altre 
em sembla absolutament gratuí't i, per a<;o, en votarem en 
Contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. No hi ha més intervencions, passa
rem a la votació de 1 'Esmena 262, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

=-

Abstencions? No n 'hi ha. 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'Esmena 262 . 

Passam a la votació de l'article segon. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de ['article 
segon , es volen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

30 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat el text de l'article segon. 

A l'article tercer, s'hi manté l'Esmena 263, també 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA; per fer-ne la 
defensa, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'article tercer diu 
que lila planificació del Parc balear d'innovació tecnolo
gica es fara mitjam;ant unes normes subsidiaries i com
plementaries". 

Que són unes normes subsidiaries a la Llei del sol? 
Unes normes subsidiaries són aquelles que fan els muni
cipis en absencia de pla general per, d'una manera tran
sitoria més senzilla, ordenar el seu terme municipal, 
pero també són unes normes de caracter provincial que 
es fan per, d'una manera senzilla, donar una ordenació 
urbanística a municipis que no tenen cap tipus d'orde
nació urbanística. 

Que són unes normes complementaries a la Llei del 
sol? Unes normes complementaries són unes normes 
que no classifiquen el sol, no poden definir urbanitza
bIes, no poden definir sois urbans, simplement regulen 
aspectes incomplerts de les seves determinacions urba
nístiques, bé amb caracter general, bé per a un munici
pi en concreto 

Esta cIar que res d'aixo és aplicable aqU!, ]a que 
aquí del que es tracta és d'imposar a municipis que 
normalment ja ten en pla general o normes subsidiaries 
un altre planejament urbanístic a una part del seu terri
tori des del Govern de la Comunitat Autonoma. Per 
tant, per que es diuen subsidiaries i complementaries? 
És un joc de paraules, quan realment res tenen a veure 
amb aquestes definicions de la legislació estatal supleto
ria. L'exposició de motius diu, l'exposició de motius que 
en comissió va ser aproximada, no la que va enviar el 
Govern, la que es va aproximar al Partit Popular, diu 

~ .. ~---------------------------------------
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que "es crea un nou instrument urbanÍstic denominat nor
mes subsidiaries i complementaries." EIs noms estan ja aga
fats, em sembla que tenen ja una aItra significació o una 
legislació supletoria pero, en qualsevol cas, esta elar que 
aquestes denominades normes subsidiaries i complementaries 
no són ni complementaries ni subsidj¡hies, d'acord amb una 
legisla ció que no es deroga en absolut; que són, ido? No ho 
cerquin perque no ho trobaran, no ho sabem, simplement 
són l'instrument per fer el Parc balear d'innovació tecnologi
ca i a partir d'aquÍ no li'n cerquin més. 

Nosaltres creim que la llei, en aquest sentit, conculca les 
competencies deis ajuntaments i modifica les competencies 
que aquest Parlament va atribuir, per llei, als consells insu
lars. AIs ajuntaments, perque els correspon l'ordenació urba
nística deis municipis, i I'ordenació urbanística consta de la 
elassificació del sol, I'estructura general i organica, els usos 
generals, la intensitat d'aquests usos, els parametres urbanís
tics, etc; i aixo, per aquesta llei, es lleva als municipis. Es 
modifica la llei que aquest Parlament va fer, d'atribució de 
competencies als consells insulars, perque aquesta llei diu 
que totes les competencies assumides per la Comunitat Au
tonoma en relació amb la legislació del sol queden atribuY
des com apropies als consells insulars i aquesta llei recupera, 
per al Govern, competencies, per tant, modifica la Llei 9/90. 
Aquí mate ix ja vull fer una advertencia a la presidencia i a 
tots els diputats que, d'acord amb l'artiele 24.6 de l'Estatut 
d'Autonomia, per a l'aprovació de lleis que afectin els con
sells insulars sera necessari que la majoria suficient s'assoleixi 
pel vot favorable computat de manera separada deis parla
mentaris que representin, si més no, dues illes diferents, i 
estam davant un suposit de modificació d'una llei que afecta 
als consells insulars, com és la Llei 9/90, d'atribució de com
petencies en materia d'urbanisme i habitabilitat als consells 
insulars, per tant, deman formalment que es tengui en 
compte aquesta pro posta. 

La modificació, l'alteració o la introducció d'aquest ano
menat nou instrument urbanístic creim que, en materia 
municipal, afecta el contingut mÍnim indisponible de l'auto
nomia municipal en materia d'urbanisme. 

Sres. i Srs. Diputats, per que a Balears necessitam Beis 
d'excepció, lleis de desapoderament de l'Administració local, 
per fer les mateixes coses que altres comunitats fan sense 
trepitjar els poders locals, aplicant les lleis urbanístiques 
generals? A tota Espanya hi ha una especie de febre deis 
camps de golf, pero Balears ha estat l'única comunitat que 
ha necessitat d'una llei d'excepció per autoritzar-Ios. Quants 
de pares tecnologics hi ha a Espanya?, sis, set?, cap d 'ells ha 
necessitat un estat d'excepció urbanística, una llei centralit
zadora a nivell regional, una llei de concentració de tots els 
poders en mans del Govern; potser sigui una aplicació, una 
aplicació practica de I'administració única que, com sabem, 
esta ja incorporada en els pressuposts ideologics del Partit 
Popular. 

Som davant una llei que té més forats que un formatge 
de Gruyere, no es defineix en cap article quina és la finalitat 

de la figura que diuen que es crea, quines són les deter
minacions que ha de contenir, quins són els documents 
que l'han d'integrar, no hi ha cap menció a la legislació 
estatal de caracter supletori que resulta derogada o 
afectada. Diu la llei que les normes subsidiaries i com
plementaries es desenvoluparan mitjan¡;ant un o més 
plans parcials, tenint en compte que el Parc balear d'in
novació tecnologica se centra a Mallorca, a Menorca, a 
Eivissa i a Formentera, pel misteri que he explicat al 
comen¡;ament, em volen explicar com es fa un pla parci
al que abraci quatre illes? 

Per tant, aquest artiele, que probablement és l'artiele 
principal de tot el projecte de llei, creim que és un arti
ele absolutament negatiu, absolutament innecessari i que 
realment, elarament i definitivament afecta les compe
tencies mínimes, intocables, deis ajuntaments i les com
petencies tocables deis consells insulars, que tant ens va 
costar dotar-los en materia d'urbanisme i que exigeixen, 
d'acord amb l'Estatut, una votació moIt especial. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que volen intervenir en 
torn a favor o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Efectivament, 
l'artiele tres és l'artiele, d'aquesta llei, més polemic, 
més centralista i més innecessari. 

En primer lloc, hem d'explicar una mica el que diu 
aquest artiele tres, que basicament el que fa és dir que 
aquestes normes subsidiaries i complementaries, figura 
instrument de planejament creat per aquesta llei, que 
evidentment se l'ha creat dins ponencia a través d'es
menes -o dins comissió- presentades per escrit quan ja 
s'havia acabat el termini. Se l'ha creat perque, així com 
es va prendre en consideració aquesta llei, hi havia una 
contradicció d 'una llei basica de l'Estat, que és l'artiele 
109.1, del Decret legislatiu 1/92, de la Llei del sol, que 
diu que els plans generals i les normes subsidiaries seran 
formulats pels ajuntaments. Llavors, perque quedas elar 
que estam davant una figura de planejament d'ambit 
supramunicipal, no només municipal, i amb la voluntat 
de poder elassificar sol, de poder dir: aixo és urba
nitzable, des de Palma, des del Govern, estigui el terreny 
a Mallorca, a Menorca, a Eivissa o a Formentera, com 
que es tracta de fer aixo, llavors, ara, hi creen una figu
ra. 

Pero és que no sabem quin contingut té aquesta 
figura, no el sabem, el Sr. Triay ja ho ha dit. No sabem 
quina documentació ha de reunir, perque si vostes aga
fen la legislació del sol, l 'actual, el Decret legislatiu 1/91, 
es trobaran que el que és un pla general, el que són 
unes normes subsidiaries i complementclries, no aquesta 

1. ________________________________ __ 
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cosa que es vol fer aquí, sinó les complementaries, subsidia
ries, els plans parcials, els projectes d'urbanització, etc., estan 
perfectament definits: que és el que ha de contenir, quin ha 
de ser el seu contingut, quina ha de ser la seva documentaci
ó. Ara no, ara ens trobam que tendrem un instrument urba
nístic que no sabem que ha de dir i, per tant, incongruencia. 

La segona cosa és que ens podem trobar, efectivament, 
del punt número dos, parla d'un o més plans parcials, que 
faran quatre plans parcials, un a Mallorca, un a Menorca, un 
a Eivissa i Formentera o la llei habilita fer-ne un per als 
quatre. Perque se'n facin una idea, Sres. i Srs. Diputats, quan 
es fa un pla parcial es dissenyen les zones verdes, es podria 
l'absurd que totes les zones verdes d'aquest pla parcial fossin 
a Formentera i que Mallorca, Menorca i Eivissa no en ten
guessin, aixo és el que habilita aquesta llei, un pla parcial..., 
per dir Formentera, pot ser Menorca, pot ser Mallorca, aixo 
és igual. 

Per tant, esta m en un altre punt que és un seriós candidat 
a un oscar deIs disbarats, ja que estam en la setmana deIs 
oscars; jo crec que estam, per tant, no sé si és en el millor 
guió o en la millor interpretació, no ho sé, pero esta nomi
nat aqueix artic1e. 

Per acabar, he de dir que -ja ha vaig dir el dia de la presa 
en consideració- aqueix artic1e ens fa recordar la tantes vega
des vituperada en aquest Parlament, la tan tes vegades critica
da, la tan tes vegades demanada que es derogas, la Llei de 
centres i zones, de 1963; centres i zones d'interes turístic 
nacional, com deien ells, feta pel Sr. Fraga. Aquesta llei 
permetia al Consell de Ministre de Madrid fer urbanitzacions 
com les que hem tengudes aquí, que tots sabem quines són; 
a Menorca, tres; a Mallorca, tres o quatre més, etc.; per 
damunt deIs ajuntaments, en aquell cas era també per da
munt de la diputació, per damunt del que tenien. Ara, quan 
tenim l'autonomia, quan hem criticat tot aixo i hem dit que 
hem de descentralitzar i que els ajuntaments han de ten ir el 
que és seu, ara, per fer un parc tecnologic, que ha de tenir 
aproximadament 150 hectarees a Mallorca, em pareix que 25 
a Menorca i 25 a Eivissa, no record quantes a Formentera, 
pero és molt petit, per fer un parc tecnologic, que logica
ment els ajuntaments s'han de posar en coa per demanar que 
estiguin dins els seus termes municipals, quan ja hi ha hagut 
ajuntaments que han demanat que estiguin dins els seus 
termes municipals, no senyor, hem de passar per damunt de 
la voluntat deIs ajuntaments; i jo em pregunt: Per que tot 
aixó?, per que hem de fer una lIei singular, una llei només 
per a aquest cas concret? 1 aquesta llei singular, com deia la 
~arrera nota jurídica que s'ha presentat en aquest Parlament 
t que com que e veu que 110 agrada a la majoría 'ban elimi
nat les notes juridiques aquesta lIei singular podria anar en 
COntra deIs prineipis constitucionals quan hi ha una sentencia 
del Tribunal Constitucional, que és la de Rumasa que diu 
qU~ les Ueis singulars han de tenir una justificació raonab.le 
eL1JlIdieiada en el mare j en la proporcionalital dels mitjans 
al fi di cernible de la norma diferenciadora. Per tant, és 
~OSSi?le fer una llei singular pero és possible fer-Ia quan els 
ets slguin els que la demanin no quan sigui innecessaria no 

quan s'arbitrin uns mitjans proporcionals, o sigui, fora 
de tota proporcionalitat, com en aquest cas, que es volen 
matar mosques a canonades. 

Aixó, Sres. i Srs. Diputats, aqueix article, aquesta llei 
i I'article tres, en concret, és una centralització injustifi
cable de la Comunitat Autónoma i és un intent, per part 
d'aquest Govern, de matar mosques a cano nades. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. No repetirem arguments per
que estam basicament d'acord amb tots els que s'han 
exposat fins ara, encara que ens trobem en el bessó 
d'aquest projecte de llei, aquí hi ha vertaderament tota 
la substancia, i és curiós que quan arribam a la rel, a la 
substancia del projecte, el debat sigui purament urba
nÍstic i no sigui un debat sobre planificació económica, 
un debat entre urbanistes. 

Una llei que hauria pogut ser aprovada per unani
mitat d'aquest Parlament surt amb un rebuig frontal de 
l'oposició. Que ha passat? Bé, primer de tot, nosaltres 
ja tenÍem els nostres dubtes i la nota jurídica ens ho va 
aclarir i ens va advertir de la possible invasió competen
cial, no només deIs ajuntaments sinó deIs consells insu
lars. 1 el que nosaltres hem demanat des de la presa en 
consideració i en tota la tramitació és per que aquesta 
llei amb aquestes condicions. Nosaltres la creiem total
ment innecessaria, és a dir, en un moment, en una 
situació economica molt especial, alla on fa hores hem 
parlat de la situació deis ajuntaments, si el Govern es 
dirigeix a qualsevol ajuntament de les Illes Balears i els 
express a la seva voluntat de construir-hi, de situar-hi un 
parc tecnológic, no hi hauria ni un ajuntament que s'hi 
oposas, no hi hauria ni un ajuntament que no els di
gués: que hem de fer?, donau-nos instruccions, com 
hem de fer les normes?, com hem de fer els plans espe
cials per adequar-nos a la vostra voluntat. 

1 el que no entenem és per que aquest projecte de 
llei amb un contingut purament, exclusivament, urba
nístic, aquest és el bessó i és aquí on nosaltres torna
vem al dubte que teníem fa dues esmenes, no és que hi 
ha una desconfian<;a que aquí realment puguin venir 
empreses d'innovació, empreses d'alta tecnologia, o el 
Govern es reserva poder actuar, poder fer simplement 
una urbanització d'alta quaJitat, com diuen. Aquest és 
el dubte que ha acompanyat el nostre grup durant tota 
la tramitació i que ni el primer dia ni durant tota la 
tramitació ens 1'han contestat. 

Per tant, no entrare m en les qüestions tecniques, que 
ja tant el Sr. Triay com el Sr. Pascual han exposat, nos
al tres concordam totalment amb ells. Per tant, votarem 

~~~~==============================================================================~ 



2824 DIARI DE SESSIONS / Núm.68 / 30 de mar~ del 1993 

a favor d'aquesta esmena perque, realment, en aquest article 
esta el bessó d'aquesta llei i és una llei excIusivament urba
nística i no de planificació económica. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Sampo!. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Tenia la confian<;a en la interven
ció del darrer diputat, el Sr. Sampo!. que voste sí que havia 
vist quina és l'orientació de la fal·lacia argumentada pels dos 
diputats abans. 

És a dir, el Sr. Triay, amb tota la seva habilitat d'estructu
rar els arguments invoca en primer 1I0c la Llei del sól, res 
més que per una ( ... ) terminológica, que després reconeix 
que no hi té res a veure, més que a~o, qüestions fonológi
ques, per aBo de normes subsidiaries i complementaries, i el! 
ho ha explicat, que no té res a veure amb la Llei del sol, 
pero aixÍ i tot ho ha argumentat, ho ha estructurat. Ni són 
complementaries ni són subsidiaries, bé, ha fet el seu rao
nament per rebutjar aquesta parto No té cap importancia 
aquesta part, que hi fa que se li digui una cosa o altra si el 
concepte queda cIar? 

Després diu que conculca les competencies deIs ajunta
ments. El Sr. Pascual fins i tot s'atreveix a llegir-ne l'article, 
ho diu ben clar aquell article i voste no ho ha llegit: "Només 
els plans generals i normes subsidiaries d'ambit municipal 11 , 

municipal, no sé quina intenció ha tingut pero no ho ha 
l!egit. 

Les competencies deIs consells insulars. És hora que quedi 
ben clara quina és l'acció de Govern. Qui és en aquesta 
comunitat que té competencies, potestat i responsabilitat? 
Aixó no és una llei urbanística, Sr. Sampol, aixo és una llei 
que pretén fer una actuació territorial i, en aquesta, hi entra 
una actuació urbanística, classificació, definició d'usos, pero 
hi entra un preu de compra, esta estructurat en aquesta l!ei 
com s'ha de comprar perque sigui el més barat possible, hi 
ha una necessitat de donar facilitats de radicació d'empreses. 
Qui és que té potestat per donar subvencions, ajudar fiscal
ment a ten ir ajornaments o bonificacions?, qui és, en aquesta 
comunitat, que té per llei totes les competencies per coor
dinar ajudes, facilitar la concentració especial, assumir risc s 
económics, garantir una recerca que, ambientalment, urba
nísticament, economicament, sigui favorable?, qui és que ho 
té?, esta dispersat?, una part els consells, una part els ajun
taments, o esta en el Govern? AIs dos diputats que han par
lat abans que voste, se'ls nota l'ansia de Govern, se'ls nota 
aquesta incidencia d'oposició a Govern; som a un legislatiu, 
feim un marc jurídic perque qui té responsabilitat en aques
ta comunitat -responsabilitat política, un president, i penal, 
tot el Govern- actuI, a~o és el que feim, un marc jurídic 
perque actuI urbanísticament, territorialment i economica
ment, i a<;;o és el que defensa l'article tres, i per a~o, Sr. 
President, rebutjarem l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, gracies, Sr. President. Efectivament, el Sr. Hu
guet ho ha dit molt clarament, no té res a veure amb la 
Llei del sol, ell ho ha dit i aixo ho he de corroborar, jo 
estic d'acord que aquesta llei no té res a veure amb la 
Llei del sol, queda fora totalment de la Llei del sol, no 
desplega ni substitueix cap disposició supletoria de la 
Llei del sól i conculca aquelles materies que la Llei del 
sol assigna explícitament als ajuntaments, els desposse
eix d'aquestes compett~ncies. Per tant, efectivament, 
aquesta llei esta al marge absolutament de la Llei del 
sol, tant en els aspectes basics com en els supletoris. Diu 
en la llei que creen un nou instrument urbanÍstic i 
l'únic que fan és donar-li un nom, perque no hi ha cap 
regulació de contingut, i el nom -com ell ha recone
gut- esta mal triat, perque aquest nom s'aplica a altres 
coses que res hi tenen a veure; per tant, no ens en queda 
ni el nomo 

Per últim, es confon la iniciativa, la promoció, la 
responsabilitat, la voluntat política d'un Govern de dur 
éndavant una iniciativa de parc tecnologic, es confon 
aixó amb la confiscació de les competencies urbanÍsti
ques deis pobres municipis , quan totes les comunitats 
autonomes espanyoles que tenen parc tecnologic l'han 
dut endavant sense confiscar la competencia urbanística 
de ningú, i no hi ha cap dubte que són els governs regi
onals o les empreses públiques regionals especialitzades 
els que duen absolutament la iniciativa, la promoció i 
tota la gestió política i pública que correspon al parc 
tecnologic. 

Per últim Ji voldria dir, perque veig que no me n'ha 
comentat res, que aixó que un pla parcial agafi quatre 
illes és un disbarat tan gros que ja per si mate ix perd el 
seu sentit, no sabem com s'hi pot aplicar, ereim que aixo 
també esta fora de la Llei del sol perque si és una es
pecialitat balear que s'introdueix per aquesta llei, també 
s'hauria de regular com es fa un pla parcial de quatre 
arees separades per la mar, perque se sap que un pla 
parcial desenrotlla un sector, fora que també, com a 
eonseqüencia d'aquesta llei que avui aprovarem, a Ba
lears, un pla parcial ja no desenrotlli un sector, sinó que 
també sigui una nova especialitat. 

Crec, Sres. i Srs. Diputats, que estam armant un bon 
bullit amb aquesta llei per fer una cosa tan normal eom 
han fet les altres; Castilla-León, Catalunya, País Base, 
Madrid, Andalusia, Valencia, han fet els pares tecnoló
gics i no han hagut d'armar aguest embull de destrucció, 
de distorsió, del marc urbanístic general. 

Per últim, voldria dir a alIo que ha dit el Sr. Sampol 
que el debat que avui feim no pot ser més que urbanís-
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tic i competencial, perque la llei que el Govern ha enviat no 
és més que urbanística i competencial i, per tant, mentre no 
resolguem aquesta qüestió sera difícil i a la millor no ens 
donen ni oportunitat de discutir, com a cos legislatiu, els 
objectius real s de tipus tecnologic i científic d'aquesta im
portant iniciativa que es vol dur endavant. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Sr. Triay, no li he de fer memoria de les competencies 
d'aquesta cambra respecte de legislar en materia urbanística. 
Per tant, la Uei del sol, la respectam en allo que el Govern 
central diu que és basic, pero nosaltres hi legislam perque 
tenim autonomia, en aquesta materia. 

Respecte de les lleis, de les quals, efectivament, abans 
m'he oblidat, voste sap que en el dossier que ens van donar 
els lletrats hi havia una llei de parcs recreatius de Catalunya, 
de fa dos anys, i el Sr. Pascual, que havia invocat la Llei 
"Fraga", de centres d'interes; miri, fa dos anys a Catalunya ... 

Finalment, pla o plans parcials, jo em pensava que se 
l'havia llegida, la !lei; l'article tres diu ben ciar pla o plans 
parcials; hi posam un marc perque el Govern pugui fer un 
o més plans parcials, qui els ha de fer, qui els ha d'executar, 
els executara, nosaltres legislam, només hi posam un marc 
i garantim llibertat al Govern per actuar dins aquest marc, 
res més. Nosaltres aquÍ som parlamentaris, no tenim aspira
cions de ser, tal vega da com qualque portaveu, Govern, que 
encara no ho éso 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Passarem a la votació de l'Esmena 
263. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

. 27 vots a favor, 39 en contra, cap abstenció. Queda rebut
Jada l 'Esmena 263. 

. Passam a la votació de l'artic1e tercer, tal com ve del 
dIctamen de la comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

d Sres. i Srs. Diputats, que voten en contra, es volen posar 
rets per favor? Gracies, poden seure. 

=-

Abstencions? No n'hi ha. 

30 vots a favor, 27 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article tercer. 

Es mantenen en aquest punt també les esmenes 265 
i 266, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, d'addició 
d'un nou article; per defensar-Io, és de defensa conjunta, 
té la paranla el Sr. Valenciano. 

Sr. Moll, pot fer lectura de les esmenes 265 i 266, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

Esmena d'addició d'un nou article tres: "L'objectiu 
fonamental del Parc d'innovació balear és fomentar el 
desenrotllament economic en el món de les noves tecno
logies a l'economia de les Illes Balears. A tal efecte són 
objectius basics del parc: a) Atreure empreses o seccions 
de grans empreses d'alta tecnologia. b) Acollir organis
mes d'investigació públics o privats. c) Fomentar la 
comercialització de les investigacions i resultats efectuats 
en el si del parco d) Fomentar els centres de formació i 
difusió de les noves tecnologies. e) En general, atreure 
activitats dirigides al desenrotllament, coordinació i 
difusió de les noves tecnologies entre entitats i empre
ses." 

Esmena número 266, d'addició d'un nou article 3 
bis: "Les empreses o entitats que se siturn en el Parc 
d'innovació balear, independentment del sector econo
mic en que estiguin enquadrades, han d 'inc1oure alguna 
de les següents activitats: a) Processos d'investigació i 
recerca (1+0). b) Incorporació d'alta tecnologia al 
praducte. c) Incorporació d'alta tecnologia en la fase de 
fabricació. d) Formació." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MolI. Té la paraula, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Com podran veure, Srs. Dipu
tats, a través de la lectura d'aquestes esmenes, el primer 
que se'n dedueix és que són unes esmenes d'estricte 
contingut tecnologic. Fa uns moments hem vist com es 
rebutjava ara mateix una esmena que hi havia en el 
títol, alla on es demanava que el títol d'aquesta llei fos 
"Atribució de competencies urbanístiques per a la 
creació del parc d'innovació balear", aquesta es mena ha 
estat rebutjada perque el Govern i el Grup Parlamentari 
PP-UM s'estimen més que es digui "Uei de creació del 
Parc balear d 'innovació tecnologica". Molt bé, aquesta 
llei és d 'innovació tecnologica, on és la tecnologia?, on 
es traba? Vos tes mateixos han escoltat el debat que s'ha 

~-------------------------------
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produit en aquest moment aquí; fins ara, quins n'han estat 
els debats? Urbanístics, que si terrenys, que si aquesta llei 
dóna la possibilitat de canviar sol rústic a sol urba; que 
passa, que sempre en aquest Parlament hem de tractar deis 
mateixos temes?, quan hem de parlar de tecnologia?, a quin 
moment?, a quina llei, si ja ni tan soIs a una llei d'innovació 
tecnologica es parla de tecnologia? És que en aquest Parla
ment, desgraciadament, mol tes de les lleis només ballen al so 
de l'especulació. 

Sistematicament, Srs. Diputats, aquestes esmenes que han 
presentat han vist com ni tan soIs eren debatudes en ponen
cia i com ni tan soIs eren debatudes en comissió; que passa?, 
que no interessa parlar d'introducció tecnologica a les nos
tres empreses?, no interessa parlar ele fixar quins són els 
objectius basics i fonamentals que ha de tenir aquest parc?, 
no hem de parlar a veure quines empreses ens interessa 
atreure a la nostra comunitat auto noma? , no hem de parlar 
de quins organismes d'investigació ens interessa que venguin 
aquí?, no hem de parlar de les empreses que han de venir?, 
de quines condicions han de tenir? De tot a~o, no n'hem de 
parlar, només hem de parlar d'urbanisme, només hem de 
parlar de si és competencia o no és competencia deIs ajun
taments, només hem de parlar que hi ha d'haver la possibili
tat de canviar de sol rústic a sol urba, només d'a~o. 

Srs. Diputats, a mi m'agradaria que, apart de parlar d'hec
tarees, apart de parlar de metres quadrats, també es parlas 
de tecnologia en una llei d 'innovació tecnologica, que és el 
que corres pon; si vos tes diuen que aixo no és una llei en 
materia urbanística, molt bé, és una llei d'innovació tecno
logica, parlem de tecnologia, parlem de quina tecnologia 
interessa a la nostra comunitat autonoma, parlem de quin 
tipus d'empreses ens interessa que se situ"in en aquest parc 
tecnologic, perque, a mi, Srs. Diputats, m'agradaria introduir 
una reflexió, jo ja sé que la votació que es produira aquí és 
una votació totalment mecanica pero m'agradaria que pen
sassin una cosa: Si en aquesta llei no introdulm uns criteris 
mínims, uns requisits mínims que hagin de complir les 
empreses que es vulguin situar en aquest parc, que és el que 
pot passar? Que per una banda haurem invertit més de cinc 
mil milions de pessetes en crear aquest parc tecnologic i, per 
una altra banda, com que, a les empreses, no els demanarem 
absolutament cap requisit perque venguin, aixó pot acabar, 
que acabi com una urbanització tecnológica, com una urba
nització industrial o com vostes li vulguin dir, pero de cap 
manera acabara en l'objectiu que podria ser o que s'hauria 
de definir en aquesta Uei. 

Per tant, Srs. Diputats, a mi m'agradaria que es reflexio
nas una mica sobre aquesta qüestió. Quina dificultat hi ha en 
introduir dues esmenes que facin referencia al contingut 
tecnologic que han de tenir les empreses que s'han de situar 
en aquest pare?, dues esmenes que eren absolutament ober
tes?, que l'únic que volien fer era introduir un debat, un 
debat que es produís perque es discutís quin tipus d'empre
ses, quin tipus de tecnologia, ens interessa que venguin aquí, 
pel que es veu, aquest debat, és impossible, Srs. Diputats, 
que es proelueixi, perque en aquesta llei l'únic que interessa 

són els me tres quadrats, són les hectarees i és el canvi 
de rústic a urba. Per tant, Srs. Diputats, en aquest sentit, 
a mi m'agradaria que reflexionassin sobre la criatura que 
va néixer, sobre la necessitat d'introduir contingut tec
nológic a les empreses que vagin a aquest parc perque 
si no, aixó acabara com una altra urbanització més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Grups que volen intervenir 
en torn a favor o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només per anun
ciar el vot favorable, ja que consideram que aquestes 
esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, de caire 
tecnologic i no urbanístic, de definir que és el que es 
pot fer en aquest parc, pensam que són positives i repe
tesc que hi donarem suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per la fixació de posicions, Sr. 
Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Bé, nosaItres ens continuam 
demanant quin inconvenient hi ha perque aquests dos 
articles s'incorporin al text, és a dir, ni suprimeixen ni 
modifiquen cap article del text que figura en el projecte 
inicial, fins i tot són unes definicions d'objectius que 
podrien estar dins l'exposició de motius. La veritat, el 
que fan ja és augmentar els dubtes que, des d'un princi
pi, han anat augmentant en el nostre grupo 

Dins un projecte d'aquestes caracterÍstiques, d'inno
vació tecnologica, no entenem com no se'n poden defi
nir els objectius, no ho entenem de cap manera, aquí 
l'únic que feim és, com deia el Sr. Valenciano, parlar 
d'urbanisme, ratificar el que ja deiem amb anterioritat. 
Per tant, ja el nostre escepticisme, no de cara al resultat 
d'aquesta Uei, sinó que es puguin aconseguir els objec
tius de creació d'un parc d'innovació tecnológica, ja ho 
comen~am a dubtar seriosament. Aquí pareix que es vol 
fer un polígon de serveis normal i corrent, adornat amb 
quatre xalets de luxe, pero, realment, si la majoria no 
accepta la incorporació d'aquests dos artic1es al projecte, 
aquí ja cosa passa, ja ens fa ser un poquet més recelo
sos. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Sr. Huguet, té la paraula. 
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EL SR. HUGUET I SINTES: 

Gracies, Sr. President. Jo no sé com se li pot dir, al Sr. 
Valenciano, que amb el to de reprimenda amb que ens té 
acostumats s'ha armat un embull que si urbanisme o tecnolo
gia, ha invocat la seva es mena en el títol, els la vull recordar, 
la seva esmena al títol era "Projecte de Llei d'atribució, al 
Govern, de competencies en materia d'urbanisme per a la 
creació del Parc d'innovació", i ara ens diu que només ra
Jlam d'urbanisme i que de tecnologia res, s'ho llegeixi, surti 
a parlar-ne, pero abans s'ho llegeixi. 

Sr. Sampol, jo no sé, aquests dubtes que voste manifesta, 
en que els fonamenta; és a dir, si nosaltres acceptam o no 
acceptam una substitució presentada pel Grup SOCIALISTA, 
després de demanar la supressió de l'article tres, on es diu 
ben clar... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, el torn és en relació amb la intervenció del 
Sr. Valenciano, és a dir, en relació amb qui ha fet el torn de 
defensa de l'esmena, els altres grups ... 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Queda compres, Sr. President, així ho acataré. 

L'únic que li puc dir, ido, Sr. Valenciano, és que si vostes 
no ho haguessin rebutjat, si haguessin llegit l'article dos, on 
queda perfectament clar quins en són l'objecte, l'objectiu i 
definició, que tata l'actuació territorial és per a l'establiment 
de persones i implantació d'activitats -escolti bé- vinculades 
al desenvolupament de tecnologies avan~ades i la qualificació 
de recursos humans, per a~o és l'actuació, i esta definit en 
l'article dos; per tant, les suposicions d'urbanitzacions i no sé 
que més són absolutament gratui'tes, perque l'objecte n'ha 
quedat perfectament clar en l'article dos. Gracies, Sr. Presi
dento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Grades Sr. President. Srs. Diputats. Vostes han escoltat 
qUins són els arguments per di]" que no s'hi han d introduir 
aquestes esmenes; jo no n'he sentit cap d 'argumento en que 
estan equivocades?, quin contingut és el dolent? que és el 
qUe passa? per que no es vol debatre aquesta qüestió? per 
qUe és que no es vol introduir un contingut tecnológic a una 
Ilei tecnológica? Per qualque cosa deu ser, nosaltres no 
n hem sentit cap, d argument en contra, que digués: No, el 
qUe VOSte pro posa a I'apartat a), a J'apartat b), reaLment, és 
tina cosa que no es pot fer,no és una cosa positiva per a la 
nostra cOmunitat no ens interessa que venguin empreses que 
duguin alta tecnologia no ens imeressa que venguin empre
ses que duguin o que aportin un ah va lor afegít al producte, 

no, no n'hi ha, d'arguments, voste s'equivoca en el 
títol, aquí parlam de dues esmenes concretes i ben 
concretes. 

Perque el Grup PP-UM, sistematicament, no entra 
a debatre aquesta qüestió i l'únic que li interessa és 
passar-hi de puntetes i 1 'únic que li interessa és interve
nir en les coses de termino logia urbanística i no intervé 
en les coses de terminologia tecnologica, no intervé en 
el contingut, i jo Ji repetesc que jo sé que vos tes votaran 
mecanicament, pero pensin una cosa: si en aquesta llei 
no introdui'm uns requisits mínims, si no introdu·im 
unes directrius de les empreses que vulguin venir aquí, 
que invertirem molts de milions de pessetes, que hem de 
mirar les empreses que han de venir, si nosaltres no feim 
aixo, aixo pot acabar com un polígon industrial qualse
vol, i ja em diran quina inversió sera aquesta, i perque 
aixo no passi, precisament s'hi han d'introduir esmenes 
de contingut o s'hi han d'introduir articles d'un contin
gut tecnologic que no permetin aquesta qüestió, que 
fixin uns criteris mínims, que, si aquests mínims són 
molt alts, els podem rebaixar, no hi ha cap problema; el 
que passa és que, realment, la seva intenció no és tecno
logica, la seva intendó, realment, és urbanística, pel 
que vostes donen a entendre. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Valenciano. En contrareplica, Sr. Hu
guet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Moltes gracies, Sr. Diputat, per manifestar quin és el 
pensament, quina és la intenció que voste té d'aquesta 
llei, moltes gracies perque ara ha quedat ben clar; tot 
aquest discurs d'abans i d'ara només per dir a<;o. Miri, 
les seves propostes, que l'únic que fan és limitar l'acció 
de Govern en allo que ja ve vinculat per l'article dos i 
tres -li ho llegiré ben clar-, on diu que aquestes normes 
subsidiaries i complementaries definiran les caracterís
tiques fonamentals de l'actuació i que aquest Parlament 
no és qui ha de dir si han de ser empreses d 'un tipus o 
d'altre, d'investigació, públiques, d'I + D o d'aIta tecno
logia, a<;o ho ha de dir el Govern; en aquesta comunitat 
-s'ho posi dins el cap- governa el Govern, no el Parla
ment, s'ho posi dins el cap, per molt que ho pretenen, 
el Parlament els dóna el marc per actuar, i a<;o és el que 
fa aquesta llei, un marc, vincular l'actuació a empreses 
de recerca tecnologica, i quines empreses?, ho di dI el 
Govern en les seves normes. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Huguet. Passarem a la votació de les 
es menes 265 i 266, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. 

J... =--. __________ ___ 
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les esmenes, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes 265 i 266. 

Als articles 4 i 5, no s'hi mantenen esmenes, en conse
qüencia passarem a sotmetre'ls a votació directament. Pas
sam, ido, a votar els articles 4 i 5 del text del dictamen de la 
comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

Tomarem a repetir la votació. Votació deIs articles 4 i 5 
del text del dictamen de la comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gnlcies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies, poden seure. 

33 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. Queden 
aprovats els articles 4 i 5. 

A l'article 6, s'hi manté l'Esmena 267, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Per fer-ne la defensa, té la paraula el 
Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. La nostra esmena a l'article 6 és 
de supressió. Aquest article 6 estableix una tramitació simul
tania davant la ciutadania, a través de la informació pública, 
davant les corporacions locals (ajuntaments i consells) simul
taniament i davant la Comissió del Medi Ambient l'estudi de 
I 'impacte ambiental, j consideram que aquesta superposició 
de tramits d'informació pública o d'audiencia o d'informe 
realment perjudiquen la capacitat de les corporacions d'eme
tre el seu dictamen o informe, coneixent quines són les 
al-legacions, les suggerencies, les altematives, presentades. 

Es diu a un apartat d'aquest article que l'aprovació defini
tiva de les normes subsidiaries i complementaries suposara 
la declaració d'urgent ocupació deIs terrenys afectats, en el 
cas del sistema d'expropiació. Creim que aixo va molt més 

enlla que allo que la Llei del sol permet, que és confon, 
potser, la necessitat d'ocupació a efectes d'expropiació 
for<;osa amb la urgent ocupació deis terrenys, creim que 
hi ha hagut aquí un lapsus que pot tenir conseqüencies 
bastant lamentables en l'aplicació de la llei, si s'hagués 
d'aplicar pel sistema d'expropiació, perque la declaració 
per llei d 'urgent ocupació creim que no és possible, 
perque aixo conculcaria la legislació en materia d'expro
piació for<;osa, que establís la urgent ocupació deIs 
terrenys com un acte administratiu de caracter excepcio
nal i singular i que, en cada cas, ha de ser declarat pel 
Consell de Govem, que és a qui correspon aBo que 
abans era competencia del Consell de Ministres, i potser 
aixo s'ha confós amb la necessitat d'ocupació a efectes 
d'expropiació for<;osa, que és una cosa radicalment dis
tinta, perque aixo significa la possibilitat d'entrar en les 
finques per fer-ne els mesuratges, els informes, la presa 
de dades, etc., per fer-ne la valoració pero no l'ocupació 
deis terrenys a efectes de construir-hi una carretera, una 
obra, una urbanització, etc. que és una cosa totalment 
diferent. 

Per tant, creim que dins aquest article hi ha errors 
com una casa en materia competencial que, endemés, 
invalidaran, en el cas que s'hagi de promoure el sistema 
d'expropiació, la seva aplicació perque sera un punt 
debil que tengui la legislació davant el tribunal. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Altres grups que volen intervenir 
en tom a favor o en contra? Sr. Ruguet, té la paraula. 

EL SR. RUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. No és pro u exacte el que 
acaba de manifestar el Sr. Triay ja que, efectivament, si 
hi ha una primera informació conjunta, voste ha vist en 
el punt sis que, després del resultat del tramit d'infor
mació pública, se'l sotmet al tramit de les corporacions 
perque aquestes vegin quins han estat els resultats d'a
quella informació ( ... ). 

Respecte del segon, l'únic que es fa amb aquesta llei, 
i no m'agrada sentir-li tantes referencies a la Llei del 
sol, perque a<;o és una llei d'aquesta autonomia, que la 
fa aquest Parlament, que té sobirania per fer-Ia, és as
senyalar que la declaració, per part del Govem de la 
Comunitat Autonoma, d'aprovació definitiva és la de
claració, també del Govern, d'utilitat pública per aques
ta actuació. A<;o és el que diu el punt sete de l'article 6. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. Sr. Triay, té la paraula. 
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EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, com que és la segona vegada que li sent aquesta 
_sernbla que- llibertat líbitum de legislar en materia urbanÍs
tica, crec que el Sr. Huguet s'hauria de convencer que hi ha 
aspectes urbanÍstics que són basics en l'Estat, altres que ho 
són de competencia plena i altres que són supletoris i que 
poden ser substitults, pero s'ha de dir que és el que se subs
titueix o que és el que es desplega, i aquÍ, realment, apart 
que aquí no tan soIs hi ha legislació urbanística, hi ha legis
lació d'expropiació fore;osa, evidentment és competencia de 
l'Estat, que se la conculca, i no pensi que ha dit cap cosa 
encertada quan ha dit que aquests actes administratius singu
lars i excepcionals del Govern, de declaració d'urgent ocupa
ció, poden ser substitults per una declaració generica d'a
quest Parlament, perque aixo no és així, perque l'Estat no 
ens ho permet, perque no tenim capacitat legislativa sobre 
aquesta qüestió, simplement; és un tema menor, vostes s'hi 
han equivocat, quedara escrit a la llei i tant de bo que no 
passi res, pero no hi ha dubte que és un forat pel qual qual
que dia pot entrar qualcú que vulgui evitar l'aplicació d'a
questa llei, si s'arribés a aplicar la urgent ocupació, realment, 
deIs terrenys, una vegada aprovades les normes subsidiaries 
í complementaries, cosa que supos que, amb seny, no faran. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Sr. Huguet, vol contrareplicar? Té la 
paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Sí, molt rapidament per assenyalar que, efectivament, 
conec els tres graus de la legíslació del sol, pero en absolut 
voste ha fet referencia a cap d'ells ni aquest article hi inci
deix. 

Respecte del segon, em mantenc que l'únic que feim per 
aquesta llei és assenyalar que aquella aprovació definitiva és 
també la declaració d'utilitat pública, i ae;o ho fa des d'a
quest Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Fixació de posicions? No n'hi ha. 

Passarem, ido, a la votació de I'Esmena 267, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Abstencions? No n'hi ha. 

.. . 28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda rebut
Jada l'Esmena 267, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

=-

Passam a la votació, en conseqüencia, de l'article 6. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

30 vots a favor. 28 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'article 6. 

Passam a l'article 7, en el qual es manté l'Esmena 
268, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per fer-ne la 
defensa, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí, gracies, Sr. President. Per demanar que se la posi 
a votació per considerar que esta prou debatut el tema 
en les esmenes anteriors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Passarem directament a la votació de 1 'Esmena 268. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l 'Esmena 268. 

Passam a la votació de l'article 7. 

Sres. i Srs. Díputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

30 vots a favor, 28 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovat l'artide 7. 

A I'article 8, no s'hi mantenen esmenes i passarem, 
en conseqüencia, directament a la votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gnkies, poden seure. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, cap en contra, 28 abstencions. Queda 
aprovat l'article 8. 

A l'artic1e 9, s'hi manté l'Esmena 269, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Té la paraula, per fer-ne la defensa, 
el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President. A l'article 9 proposam una substitució en 
el sentít que l'explotació deIs terrenys que s'hagin obtingut 
per I'aplicació d'aquesta llei es fad mitjan~ant empresa pú
blica, entítat autonoma o organisme públic d'investígació. 
Creim que és molt més encertat evitar que sigui l' Adminis
tració la que directament dugui una actuació d'aquest tipus, 
creim que és una gestió inadequada per a una actuació direc
ta de l'Administració i, per tant, jo supos que tothom hi esta 
d'acord pero no esper que ho votin, que és una empresa 
pública, que és una personalitat independent de l'Adminis
tració la que ha d'actuar en aquest caso 

En el segon punt de la nostra esmena proposam clausules 
contra l'especulació, contra l'especulació a la segona fase, 
que és la fase de nous propietaris que accedeixen a la titula
ritat de les parcel'les que s'urbanitzin, i aixÍ ho han fet altres 
parcs tecnologics, no comprenc que, coneixent tota l'experi
encia que hi ha, espanyola, i amb els milions que s'han gastat 
en estudis previs, no hagin recollit un aspecte tan fonamental 
com és establir si l'explotació sera en lloguer o en propietat, 
hi ha parcs tecnologics que han eliminat durant els primers 
anys absolutament la propietat per evitar precisament l'espe
culació i assegurar-se que són empreses interessades en l'acti
vitat tecnologica i d'investigació i no en la propietat d'uns 
terrenys que poden pujar de preu i, per altra part, no s'esta
bleix cap clausula que digui en quin termini maxim s'han 
d'edificar les parceHes i que, per tant, s'ha d'evitar que hi 
hagi una reten ció especulativa deIs terrenys. Crec que aques
tes qüestíons quedarien molt millor si d'alguna manera que
dassin reflectides, encara que fos en forma de voluntat, en 
l 'articulat de la llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que hi volen intervenir a favor 
o en contra? Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per anunciar I'absten
ció, perque, efectivament, és possible que el millor sistema 
sigui I'explotació a través d'una empresa pública, pero que 
al cap i a la fi l'article 9 permet que l'explotació ho sigui di
rectament o indirectament. 

Respecte del segon apartat, és bo el desig de l'esme
na guant que s'estipulin condicions per evitar l'especula
ció, el que passa és que jo tenc dubtes a veure fins a 
guin punt es poden dur a terme, diguem-ne, les mateixes 
que estan expressades en l'apartat dos. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnicies, Sr. Pascual. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Em resulta molt difícil, Sr. 
Triay, no estar d'acord amb voste en la güestió de fons, 
pero he d'insistir una vegada més, aguest vespre aquí, 
que estam en un parlament, que nosaltres I'únic que 
feim és establir un marc d'acció d'un govern, és el 
Govern gui és responsable de la seva acció, és gui, per 
tant, ha de definir a través de quin mitja es dura a 
terme l'acció en aguest parc i quins n'han de ser els 
requisits, és la seva responsabilitat i no la d'aguest Parla
ment, perque aquesta acció, que és d'alt risc economic, 
pugui acabar bé. 

Per tant, ha de ser en el desenvolupament de les 
normes subsidiaries i complementaries, amb l'instru
ment que nosaltres li marcam gue ha de desenrotllar, on 
eH haura de definir aquestes qüestions, no en el marc de 
la lesgilació perque la feim uns diputats gue no tenim 
responsabilitat de govern, que no tenim responsabilitat 
ni política, ni penal, davant ningú, més que davant el 
nostre poble. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Torn de replica, Sr. Triay, té la 
paraula. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Jo no tenia cap dubte que el 
Sr. Huguet estaría d'acord amb mi i que després anunci
aria que votaria en contra, aixo ja ho he dit en la meva 
intervenció i aixo no em sorpren. El Sr. Huguet vol 
donar un marc obert al Govern, vol gue li donem un xec 
en blanc, nosaltres no hi estam d'acord pergue amb 
aguest xec en blanc, com diuen en castella: "Si con 
barba a San Antón y si no a la Purísima Concepción ", 
i així no sabrem que sortira d'aquesta llei i nosaltres ho 
voldrÍem veure. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Contrareplica? 

Passam, ido, a la votació de l'Esmena 269. 

Sres. i Srs. Diputats gue voten a favor, es valen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

20 vots a favor, 30 en contra, 8 abstencions. Queda rebut
jada l'Esmena 269. 

Passam a la votació de l'article 9. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gnkies, poden seure. 

30 vots a favor, 20 en contra, 8 abstencions. Queda apro
vat l'article 9. 

Es manten en ara les esmenes 270 i 272, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, d'addició d'un nou article. Té la 
paraula per fer-ne la defensa el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Ens trobam també davant una 
esmena, la 270, d'un estricte contingut tecnológic, ja sé que 
hi ha qualque diputat a qui no agrada parlar de tecnologia 
peró aixó és unallei tecnológica. Concretament voldria 
aprofitar per dir-Ios que l'altre dia, en aquest mate ix Parla
ment, a una comissió d'economia, a la qual va assistir i hi va 
participar el nou conseller de Cultura, Educació i Esports, 
aBa on es va parlar d'l + D, en recollir també el sentiment 
d'aquest conseller, ell mateix estava en la línia de dir que, 
efectivament, els recursos de que disposa la Comunitat Autó
noma i que inverteix en 1+ D s'haurien de coordinar i que 
aquests recursos s'haurien de concentrar, per que? Per 
treure'n un major rendiment. 

Per tant, aquesta esmena nostra, que significa? Aquesta 
esmena nostra va precisament en aquesta línia, va en la línia 
que s'han el 'aprontar més intensivament els recurso que 
tenim, i Rixo com es pot fer? Es pot fer amb una major eoor
dinació senzillament. Quin és 1 organisme que ha de coordi
nar aixo? En aguest moment no n hi ha cap; per tant, nosa l
tres Pl'oposam que ho faci un institut tecnologic, ja n'hi ha 
d'in tituts tecnoJogics sectoriaIs a les nostres illes, per ' no
saltl'es, si cream Wl pare tecnologic si hi feim una gran in
versió Com a minim el que pot fer, 'i més no, aquesta co
'~unitat és crear un centre perque sigui el pl'opulsor perque 
Sigu i ['impulsor que la tecnología vagi cap a les nostres em
Pl'eses. 

Per tant, l'Esmena 270, Srs. Diputats, va en aquest sentit. 

• l' Pel que fa a l'Esmena 272, quan nosaltres llegim l'objee
IU a l'exposició de motius d'aquesta llei, la nova i l'anterior, 

aBa on veim en declaracions del Govern, des de fa més 
d'un any, des de fa més de dos anys, que aquesta és una 
lJei importantíssima per al nostre futur, alla on es parla 
que aquest pare tecnológic, aquest Pare balear d'innova
ció tecnológica, permetra -ho diu així- transformar la 
nostra societat industrial, permetra transformar-la en 
una societat informacional. No, no és una fantasia, Sr. 
Orfila, aixó ho diu l'exposició de motius, jo crec que és 
una mica fantasiós, peró ho diu. Una llei tan important, 
que ha de tenir tanta influencia sobre la nostra societat, 
com a mínim, el que es pot fer és escoltar els agents 
socials per veure quin sentit i quina direcció se li ha de 
donar. Per tant, l'Esmena 272, Srs. Diputats, va en 
aquest sentit, que es crel un consell social del parc tec
nológic format per qui? Pels agents socials, per que? 
Perque una llei tan important, que ens ha de canviar a 
tots, que ens ha de permetre passar d 'una societat indus
trial a una societat informacional, com a mínim, el que 
podem fer és escoltar la gent. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Intervencions en torn a 
favor o en contra? Sr. huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gd.cies. Intervenció en contra perque, molt ben 
adornat, peró l'únic que demana el Sr. Valenciano és la 
ereació d'un institut tecnológic i, a més arnés, perque 
a~ó no basta, d'un consell social de pare d'innovació 
balear, en singular, com sempre a totes les esmenes. 

Bé, és ben clar que a~ó no és objecte d'aquesta llei. 
La bondat, la conveniencia, la necessitat, les argumenti, 
les debati aquí on sigui necessari, peró no és objecte 
d'aquesta llei cap de les dues d'aquestes institucions. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Sr. Valenciano, té la paraula. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr. President, l'objectiu d'un institut tecnologic és 
claríssim: és propulsar, es introduir, les tecnologies a les 
empreses, és un element canalitzador i nosaltres no 
proposam senzillament aixo, sinó que aquest institut 
sigui qui coordini la feina del Govern, per que? Perque 
nosaltres el que volem d'aquesta llei és que sigui una llei 
de contingut no només urbanístie, tecnológic, o sigui, 
volem un institut teenológic, el que no volem és un Son 
Vida tecnológico Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. No hi ha més interveneions? 

~~~~============================================================================ 
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Sí, Sr. Sampol? Demana votació per separat. 

Votarem en primer lloc l'Esmena 270, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esmena, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

20 vots a favor, 30 en contra, 8 abstencions. Queda rebut
jada I'Esmena 270. 

Passam a la votació de I'Esmena 272. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebut
jada l'Esmena 272. 

A la disposició final, no s'hi mantenen esmenes, en con
seqüencia, passam a la votació directa. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

33 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Queda 
aprovada la disposició final. 

A l'annex del projecte de llei, s'hi manté l'Esmena 273, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per fer-ne la defensa, 
té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest annex té canvis 
importants respecte de l'annex que va enviar el Govern com 
a conseqüencia de les aproximacions que el PP va fer amb 
UM dins la comissió. Al projecte s'ha incorporat Formente
ra, que ara tindra parc tecnologic; s'ha eliminat la referencia 
a la Universitat de les Illes Balears, és casual aquesta supres
sió?, esta ja decidit allunyar el parc tecnologic del focus 
balear de ciencia i d'investigació, com es diu oficiosament 
que aixo ja esta decidit? 

L'annex conté una serie d'exposicions que el fa un annex 
més noveHat que jurídico Per exemple, es diu que un valor 

a tenir en compte és I'accessibilitat a I'aeroport, la qual 
cosa en el cas de Formentera és realment interessant; es 
diu que la carretera ha de ser de primer ordre, termino
logia que la Llei de carreteres no reconeix, que ha de ser 
una via descongestionada i rapida, que és un coneepte 
indeterminat i endemés estatic, perque, evidentment 
aixo eanvia d'una epoca a una altra; que ha d'estar ; 
prop d'una ciutat de grandaria mitjana o petita, que no 
sabem que és mitjana o petita, no sabem si Palma és 
mitjana, petita o gran, per la qual eosa desconeixem 
completament el que vol dir, aixo sí, aquesta ciutat 
mitjana o petita ha de donar els serveis quotidians, per 
la qual cosa, tantes hectarees per fer tants de centres 
recreatius, tants de serveis, tants d'usos comercials i al 
final han d'anar a la ciutat mitjana o petita pels serveis 
quotidians, supos que aquests serveis que donara el pare 
dins el seu propi territori no seran els quotidians, que el 
quotidians logicament es faran mitjan<;ant el commuting, 
traslladant la ciutat mitjana o petita, sinó que seran els 
extraordinaris, els anuals, els grans festivals de rock o les 
grans actuacions fora del que és normal, la qual cosa és 
un plantejament realment curiós. També se'n diu, del 
pare, que no es podra situar en arees amb un alt valor 
natural, que no sabem que és, perque sabem el que són 
arees natural s d 'especial interes, sol no urbanitzable 
d'especial protecció, sabem que diu la Llei d'espais 
naturals, sabem que diu la Llei del sol, pero el que no 
sabem és que és un area amb un alt valor natural per 
la qual cosa continuam dins una novel·la, no dins una 
terminologia jurídica deIs instruments que s'han d'apli
car en aquesta comunitat autonoma o els que amb ca
racter supletori hí existeixen. Llavors diu que es valora
ra molt positivament la coHaboració que demostrin els 
ajuntaments, que no sabem quina sera la mesura per 
valorar si els ajuntaments fan una bona coHaboració o 
una eoHaboració regular. 

Nosaltres proposam en la nostra esmena reduir la 
superfície a 75 hectarees en el cas de Mallorca i 10 i 10 
a les altres ilIes. Creim que aixo és coherent amb l'expe
riencia d'altres comunitats autonomes. Que el sol ha 
estat destinat -com hem defensat en una serie d'esmenes 
anteriors- a objectius tecnologics i científics, que ha de 
ser una urbanització de qualitat pero sense luxes mar
ginals i que una certa austeritat bé podria ser, en els 
temps que correm, un valor afegit. Creim que les condi
cions d'empla~ament s'han de fíxar, com feim en la 
nostra esmena, diferenciadament a cada ilIa i que no 
s'hauria de prescindir de la proximitat a la Universitat 
de les Illes Balears com a element a tenir en compte en 
el cas de l'illa de Mallorca, no en el cas de Formentera. 
Que l'exclusió hauria d'estar sobre els soIs no urbanit
zables d'especial protecció, perque és una cosa definida 
tant en els plans municipals com en la Llei d'espais 
naturals, i al tres aspectes de tipus tecnic que creim que 
millorarien substancialment aquest annex per passar 
d'una visió novel·lada, per dir-ho d'una manera compla
ent, poetica, a una visió més jurídica i més aplicable. 
Moltes gracies. 
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(L'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Mol! 
Hble. Sr. Presiden! en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Té la paraula, pel Grup MIXT, el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Anuncii el vot favo
rable a aquesta esmena a l'annex a la Llei, que presenta el 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, entre altres coses, la raó 
més important és que proposa canviar l'extensió; el text de 
comissió parla d'una extensió de prop ele 150 hectarees per 
a 1 'illa de Mallorca, 25 per a Menorca i també 25 per a les 
IlIes Pitiüses (Eivissa i Formentera). El te>..1: proposat pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA diu que han de ser 75 
hectarees, o sigui, la meitat, 10 a Menorca i 10 a Eivissa, 
extensió mínima, la qual cosa vol dir que pot ser més grossa. 

A mi em sembla molt prudent aquesta reducció i posar 
una extensió mínima perque podria ser que els parcs tecno
logics estiguessin ja de tornada, ho podria ser, i podria ser 
que després no s'omplissin aquests parcs tecnologics; i jo vull 
recordar que la inversió aproximada d'aquest parc tecnologic, 
la compra de terrenys, urbanització de terrenys -de l'extensió 
proposada pel Govern i crec que és la que ve del dictamen 
de comissió- dos milions de metres quadrats, cost aproximat: 
5.000 milions de pessetes. Per tant, consider que com a ( ... ) 
per fases, en posar una extensió mínima de la meitat redui
rÍem els costs a 2.500 milions de pessetes i si va bé després 
se'l pot ampliar i no fer-Io tot d'una vegada amb 5.000 mili
ons de pessetes. 

Per tant, jo crec que és una bona iniciativa la que ha 
tengut el Grup Parlamentari SOCIALISTA de fer aquesta 
redacció nova i si no surt aprovada, com pareix que no ho 
sera, com no ha sortit aprovada cap de les esmenes que vé
nen a aquest pIe avui, esper que no sigui una realitat que 
després ens trobem amb terrenys a mig urbanitzar o urbanit
zats i que no sabem que n'hem de fer. 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Pascual. Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

, Gracies, Sr. President. La primera afirmació del Sr. Triay 
te canvis importants, no té ( ... ) importancia, si qualque cosa 
s'ha respectat d'una manera escrupolosa -diria jo- és l'annex, 
Perque l'annex és on, en el projecte de Dei, el Govern asse
n~~la, a partir de tot un cúmul d 'estuclis, guines són les con
d1clons, circumstancies i conven.iencie per a la ubicació d'a
qUest parc. El Govern justifica tant la superfície aproximada 
qUe demana per a cada una de les actuacions com allo altre 

amb estudis, amb documentacions, Sr. Triay, i voste 
només amb sentir el text, amb un somriure i amb uns 
comentaris gratu"its que ens han demostrat que ha entes 
perfectament cada una de les condicions que hi ha en 
aquesta en aquest text. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. No hi ha més intervencions? 

Passam, ido, a la votació de I'Esmena 273, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada l'Esmena 273. 

Passam a la votació de l'annex del projecte del pro
jecte de llei. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 25 en contra, 3 abstencions. Queda 
aprovat l'annex del projecte de llei. 

A l'exposició de motius, s'hi mantenen les esmenes 
següents, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 261, 
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 i 282. Per fer-ne la 
defensa, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Defensaré conjun
tament aquestes nou esmenes. 

En primer lloc, en relació amb l'expressió megaparc 
telematic, creim que seria més encertat dir xarxa territo
rial telematica, perque és una expressió més tecnica i 
menys megalomana i, per aItra part, es fa una referencia 
a una estrategia de desenvolupament i innovació tecno
logica i crec que, ja que aquest Parlament aprovara, en 
l'exposició de motius, que aixo es fa d'acord amb aques
ta estrategia, no estaria gens malament que en tingués
sim algun coneixement, de la qual cosa no el tenim per
que en absolut coneixem aquesta estrategia de desenvo
lupament i innovació tecnológica, que segurament hi 
existeix. 

~~----------------------------------
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En relació amb les refen~ncies a N i<;; a , Costa Blava i Sop
hia Antipolis, jo voldria dir que crec que un Parlament adult, 
com és sense cap dubte aquesta cambra, realment hauria de 
ser una mica més escrupolós i menys papanatas, com diuen 
en castella, en fer referencies a models a imitar, precisament 
models a imitar que res tenen a veure amb 1 'articulat d'a
questa Ilei, perque, d'aquesta llei, no sabem que en pot sor
tir, tant pot sortir Ni<;;a com Son Castelló, com Santa Ponc;a, 
perque res d'aquí esta prefixat en el seu contingut perque, 
com ha dit molt bé el portaveu del Grup PP-UM, amb 
aquesta llei es tracta de donar un marc obert, un marc obert 
perque el Govern, realment ... , i jo els recordaria aquella 
campanya publicitaria que deia: Si vas ciego no conduzcas, 
realment, aquesta llei condueix a cegues a un parc tecnologic, 
hi arribarem o arribarem a qualsevol altra banda? 

A un altre apartat de l'exposició de motius es parla del 
nombre de parcs tecnologics que existeixen en el món, als 
Estat Units o al Japó, creim que és una informació inneces
saria pero, per altra part, ja que se la posa, no estaria mala
ment completar-la dient el nombre de parcs tecnologics que 
hi ha a Espanya o al regne d'Espanya, si es vol triar aquesta 
forma d'expressió, que és constitucional, naturalment. 

No es diu tampoc, i no estaria malament, perque donaria 
un sentit molt més equilibrat i realista a l'exposició de moti
us que, segons l'experiencia, quin és el termini mínim per 
poder jutjar si un parc tecnologic ha tingut exit o no, com 
vostes sabran els tecnics el fixen en uns quinze anys, crec 
que seria un element de reflexió interessant per evitar, tal 
vegada, eufories innecessaries davant un problema d'aquesta 
naturalesa. 

Tampoc no estaria malament fer referencia als moltís
sims, als cents de parcs tecnologics que s'han promogut en 
el món, moltíssims d'ells han fracassat, ha quedat simple
ment en polígons industrials, en magatzems de "cocacoles", 
tallers de cotxes i similars, que és el tipus modern de polí
gon industrial que priva a les Illes Balears. 

També estaria bé que hi hagués una menció a l'experien
cia mundial de correlacionar íntimament els parcs tecnolo
gics amb el centre o centres universitaris o tecnologics basics 
de la regió aquí on se situen i que, per tant, hi hagués una 
expressió de necessitat, d'imbricació el més física possible, 
el més íntima possible, d 'aquest parc tecnologic amb la 
institució universitaria, que és l'únic centre d'aquest tipus 
que tenim a les Illes Balears. 

En relació amb el nou instrument urbanístic, i com a 
resum del que hem dit fins ara, ja que I'exposició de motius 
ho torna a resumir, com es pot crear un nou instrument 
urbanístic sense fixar a la !lei ni els objectius, ni les finalitats, 
ni els requisits, ni les obligacions, ni les conseqüencies?, qui
nes són les exigencies d'equipament i d'espai Iliure de cessió 
obligatoria, gratuIta, en aquest nou instrument que s'ha 
fixat? Se les desconeix totalment, se saben les de les normes 
subsidiaries, se saben les deis plans generals, no se saben les 
d'aquesta cosa que avui es vol crear aquí; es justifica la ne-

cessitat de crear-les dient que hi ha dificultats de plane
jament, quines dificultats de planejament hi ha per fer 
aquest parc tecnologic? 1 també es justifica dient que és 
l'única manera de situar a posteriori aquest parc tecno
logic, que, inicialment, no se sap on. 

L'aplicació de figures de planejament respectuoses 
amb els poders locals no impedeix en absolut cap deis 
estudis necessaris per fixar la ubicació del parc o parcs. 
Es falta a la veritat en l'exposició de motius quan es diu 
que es respecta la potestat municipal de formulació del 
seu planejament i les competencies urbanístiques deis 
consells insulars; la potestat municipal de formulació del 
seu planejament resulta confiscada en aquesta llei; les 
competencies urbanístiques, en els consells insulars, 
aprovacles per aquest Parlament, modificades, l'article 
109 de la Llei del sol, del qual abans s'ha fet una lectura 
incompleta, diu que els plans generals municipals i les 
normes subsidiaries d'ambit municipal o els instruments 
de planejament establerts per la legislació autonomica 
que els substitueixin sera n formulats pels ajuntaments, 
legislació basica. Les normes subsidiaries i complemen
taries que aquí s'introdueixen qualifiquen sol, su posa
ran qualificar com a sol urbanitzable el sol que delimi
tin; ido bé, qualificar el sol urbanitzable només ho 
poden fer els plans generals o les normes subsidiaries, la 
classificació del sol és una competencia municipal, llevat 
un cas, en el cas de municipis que no tenen pla general, 
als quals s'apliqui transitoriament una norma subsidiaria 
d'ambit provincial, cas que no té cap aplicació a les Illes 
Balears. Perque necessita el Govern balear una norma 
legal d'excepció, de concentració de poders, si cap altra 
comunitat autonoma l'ha necessitada? És, ido, un auten
tic sarcasme parlar de la participació de les corporacions 
locals afectades dins la tramitació d'aquest instrument de 
planejament, quan aquestes han estat previament des
posseides deIs seus poders i competencies urbanísti
queso 

La potestat del Govern de promoure un parc tecno
logic, que és indiscutible, no exigeix de cap manera l'as
sumpció de les competencies municipals insulars. La 
Llei d'ordenació territorial dota el Govern d 'instruments 
d'ordenació territorial per emmarcar els planejaments 
municipals i no se'n fa ús ni en les directrius d'ordena
ció territorial ni en cap altra de les figures que la llei 
permet i que els posa en mans del Govern. La propia 
Llei del sol preveu mecanismes excepcionals sense con
fiscar les competencies municipals per tal de resoldre 
conflictes urbanÍstics per raó d'urgencia o d'especial 
interes públic, i aquests mecanismes, que són a l'article 
244, estan a disposició tant del Govern espanyol com del 
Govern de les comunitats autonomes. 

En conclusió, Sres. i Srs. Diputats, estam davant una 
llei innecessaria, la creació d 'un parc tecnologic exigeix 
voluntat, gestió, mitjans economics, materia grisa i, si 
acudim al que és irracional, molta de sort; el que no 
necessita de cap manera és una concentració de poders 



DIARI DE SESSIONS / Núm.68 / 30 de mar~ del 1993 2835 

urbanístics , una confiscació deis poders locals i una desar
ticulació innecessaria -insistesc- del marc urbanístic general. 
]V1oltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. lntervencions en tom a favor o en 
contra? Sr. Huguet, té la paraula. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Sarcasme, és el que més m'ha 
quedat de la seva intervenció, pero també a la primera part, 
on recomanava que és el que hauria de contenir I'exposició 
de motius, m'ha fet recordar un artic1e del Reglament d'a
quest Parlament, aque\l que diu que les proposicions de \lei 
que presentí el Govem, aquestes, les que presenti el Govern, 
hauran d'anar acompanyades d'una exposició de motíus i 
d'una justificació necessaria, la documentació necessaria per 
poder-les debatre. He tengut la sensació que voste, una vega
da més, se sentía amb la paraula de qualcú que en si hagués 
governat, que hauria fet voste amb l'exposició de motius i 
que és el que hauria ajornat? Aquesta és la sensació que 
m'ha fet i l'he d'expressar amb tota llibertat, perque és que 
no ha dit res més que el que voste hauria posat si li hagués 
tocat fer la \lei, res més que a~o. 

En la segona part, l'únic que ha fet ha estat citar una i 
cent vegades la Llei del sol, i em sap molt de greu que hagi 
llegit tant de veres I'article 109; l'artic1e 109, el \legiré jo 
també i complet, el punt u: "Los planes generales municipa
les -municipales- y normas subsidiarias de ámbito municipal 
o los instrumentos de planeamiento establecidos por la legis
lación autonómica que los sustituyan, a los municipales -Sr. 
Triay-, serán formulados por los ayuncamientos. 11 Aquí es fa 
una formulació d'un instrument de planejament a més a més 
d'una acció de Govern que té a veure amb l'economia i 
ordenació del territori, i tota la possibilitat d'actuar perque 
aquesta actuació sigui barata, sigui economicament factible, 
a partir de les competencies d'aquest Parlament sobre tota la 
Comunitat, i perque és una acció sobre totes les Illes, que 
només el Govern d'aquesta comunitat pot fer perque és 
l'únic que té competencies en l'ambit territorial completo 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Sí, gracies Sr. President. Simplement ja per acom iadar-
_.~ nos després el aquest match el avui capvespre, jo voldría dir 

al Sr. liuguet que, francament, jo estic un poc curat d 'aixó 
que m'acu a, a qui correspon aixó en aquest cas és al Sr. 
Obrador, i si tengués ansia de Govern crec que compliria el 
seu paper, perque aiXQ és el que correspon teniT al cap del 

, grup majoritari de l opo ¡ció; pe .. tant, en aquest sentil cree l= vo té qui confon governar amb legislar i aqui, avui , 

estam legislant, el que passa és que estam legislant d'una 
manera do lenta tecnicament i laxa quant a contingut i a 
definició del que es vol aconseguir amb aquesta \lei. 

Jo ja ho he dit, que els plans municipals, ho he llegit 
seneer, no he expurgat el text, he llegit exactament el 
mateix que voste, jo no sé si ho he llegit en castella o en 
catala, voste en castella, el mateix; pero no oblidi una 
altra cosa que jo he dit í a la qual voste no ha respost: 
la c1assifícació del sol només correspon al planejament 
municipal, plans generals i normes subsidiaries. 1 aquest 
instrument que vostes han creat c1assifica el sol perque 
defineix que sera sol urbanitzable í aquí han sortit del 
sole que tenia i se n'han anat molt més enlla del que 
podien fer i han alterat, han entrat dins el contingut 
mínim de l'autonomia municipal; espera m que aixo no 
tengui cap conseqüencia perque tot es fara per avinen
tesa i tot es fara molt bé, pero en cas de conflicte, aler
ta; en cas de conflicte per aquests forats entren els ca
va\ls de Traia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies. Sr. Triay, jo con test al portaveu que vostes 
ha tenen, amb tota llibertat, a bé emprar per manifes
tar-se en el debat que sigui, per aixo m'he dirigit a voste 
i no al Sr. Obrador. 

Respecte de sí o no tenim facultat en aquest Parla
ment per crear un instrument urbanÍstic que classifiqui 
sol, voste en té un dubte, jo no en tenc cap, Sr. Triay. 
Aquest Parlament té competencies en materia d'ur
banisme i aquest Parlament pot dir quin instrument pot 
classificar sol. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Deman si es pot fer la votació 
conjunta de les esmenes? 

Passam a votar les esmenes 261, 275, 276, 277, 278, 
279,280,281 i 282. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? gracies, 
poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades les esmenes. 

Passam a la votació de l'exposició de motius. 
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Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor es volen posar 
drets per favor? 

Sres. i Srs. Dip utats que voten en cont ra? 

Sres. j Srs. Diputats qu e s'abstenen? 

30 vots a favor, 26 en contra, 2 abstencions. Queda apro
vada I'exposició de motiL1s. 

Aquesta presidencia vol fer constar que consultada la 
Mesa de la cambra aquesta entén per majoria que no hi ha 
lIoc en aquest cas a la vota ció separada per illes i, en conse
qüencia queda aprovacla la L1ei de creació del Parc balear 
el 'innovació tecnológica. 

ConeJos l'Ordre del Día acaba aquesta ses ió. Gracies a 
tots. 

r-
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