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1.1) PREGUNTA RGE núm. 1462/93, presentada per l'Hble. 
Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Comen~a 
la sessió plenaria d'avui, i el primer punt de l'ordre del dia 
correspon a les preguntes, i la primera és la 1462, que for
mula el Diputat Sr. Damia Pons i Pons, del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a si va sol·licitar la Conselleria de 
Cultura la compra de l'edifici de Can Salas. Té la paraula el 
Diputat Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Seguim dins 
Can Salas. Hem d'arribar a aclarir quins són els responsables 
de l'intent de compra de Can Salas, d'aquestes ruInes que 
varen passar de 9 milions de pessetes el 1987, per un miracle 
del Consell de Govern de dia 3 de juny del 1992 -el 92, any 
de Can Salas- a valer 397 milions de pessetes. Per aixo la 
pregunta és molt simple: ¿La Conselleria de Cultura, Educa
ció i Esports, que té competencia en biblioteques, va 
sol, licitar del Govern que tiras endavant amb la compra de 
Can Salas, i no altre edifici, o simplement que adquirís qual
sevol solar o edifid idoni per tal de situar-hi la futura biblio-
teca de Mallorca? . 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Pons. Té la paraula el Conseller Sr. 
Rotger per respondre. 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ 
I ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual): 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Pons. 
Segons consta als arxius de la Conselleria, i ho llegesc 
per no equivocar-me- amb data 12-6-92 el Secretari 
General Tecnie va trametre a la Direcdó General de 
Presidencia un informe del Cap de Servei de Patrimoni 
Historie sobre la idonei1at de 1 'immoble denominat Can 
Salas. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar fer ús de la parauIa 
el Sr. Pons? Té la parauIa. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Em pareix 
que, com diuen aquells quan els agafen in fraganti "no 
quería, pero me complicaron". Voste ha sortit a mani
festar que efectivament esta complicada la Conselleria 
de Cultura amb el tema de Can Salas. Qui ho havia de 
dir? Vol dir varen sol'licitar la compra de Can Salas i 
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cap altre lloc? Varen condicionar el president perque aplicas 
un article d'excepcionalitat amb l'adquisició i es fes per ad
quisició directa fora concurs público Miri per on, a poc a poc 
els arribarem a descobrir practicament tots. 1 per favor, el 
responsable, com va demanar ahir el Sr. Gilet, que faci com 
aquel! de Múrcia, el responsable que plegui. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Vol tornar fer ús de la paraula el Sr. 
Rotger? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. A mi 
el que em sembla és que el Sr. Pons fa la pregunta pero no 
espera la resposta, ni presta aten ció a la resposta. Li és igual 
la resposta que li donin, l'únic que vol fer és crear malente
sos, l'únic que vol fer és provocar ambigüitat. Pero voste no 
pregunta perque li contestin. Li he donat una resposta, la 
m'ha desfeta totalment. Vol que li torni donar? Li diré: 
segons consta als arxius corresponents, el Secretari General 
Tecnic va trametre a la Direcció General de Presidencia un 
informe del Cap de Serveis de Patrimoni Historic sobre la 
idone'itat de l'immoble denominat Can Salas. Voste no vol 
la resposta, voste el que vol és provocar malentesos. No n'hi 
ha cap, és molt clar. Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. 

1.2) i 1.3) PREGUNTES RGE núm. 1386/93 i 1387/93, 
presentada per I'Hble. Diputat Sr. Valentí Valenciano i 
López, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La pregunta següent és la 1386 ... Sí, Sr. Gilet. 

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

Gracies, Sr. President. Demanaria que es posposassin les 
dues preguntes referents a comen;, essent així que el conse
Iler de comer~ no és present en aquesta sala ni en aquesta 
ciutat ara per ara. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Passaran, ido, a la propera sessió ple
naria. 

n.1) MOCIÓ RGE núm 1415/93, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM, relativa a política del Govern en 
materia de publicitat institucional, derivada de la inter
peHació RGE núm. 4741/92. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt, que correspon a les mocions, 
i comen~arem per la 1415, presentada pel Grup PSM 1 
EEM, relativa a política del Govern en materia de 
publicitat institucional. Aquesta moció ve derivada de la 
InterpeHació 4741, i té la paraula en nom del grup 
proposant el Diputat Sr. Orfila. 

Sr. Moll, per favor,l 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 a donar compliment del que es disposa a la Llei 
3/1986, de normalització lingüística, i el Decret 
100/1990 en la publicitat institucional encarregada des 
del Govern i la que es faci des de qualsevol empresa 
pública de la Comunitat Autonoma. 

Segon: El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern a presentar en el termini de tres mesos un projecte 
de llei que reguli la publicitat institucional, per tal d'a
cabar amb la discrecionalitat que implica l'absencia de 
normatives reguladores d'aquella. 

Tercer: El Parlament de les Illes Balears insta el 
Govern a reduir en un 50% les des peses en materia de 
publicitat institucional per al 1993, respecte de les efec
tuades el 1992. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. Té la paraula ara, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Fa tres setmanes, i amb motiu 
de la interpeHació que ha donat lloc a la moció que avui 
discutim, vaig centrar la meva intervenció en la defensa 
de dues tesis que crec sincerament varen quedar sufici
entment demostrades documentalment en el decurs de 
la meya exposició: la diferent actitud respecte del con
trol de la publicitat institucional segons s'estigui al Go
vern o a l'oposició; i el contingut superflu i per tant 
perfectament eliminable d'una bona part de la publicitat 
encarregada des de les institucions públiques, i concre
tament des del Govern de les Illes Balears. Es varen 
recordar en aquest sentit les diferents iniciatives tingudes 
des del Grup Parlamentari Popular al Congrés deIs 
Diputats, proposant mesures de control a una des pesa, 
la destinada a publicitat institucional, que consideraven 
excessiva i amb la pretensió d' eliminar el seu caracter 
discrecional. 1 és que la discrecionalitat és la mare de 
totes les arbitrarietats, i aquestes són el brou de cultiu 
per a les actuacions poe cIares que permeten el cIiente-
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lis me i que són a la base de les actituds que condueixen a la 
utilització deIs doblers públics amb finalitats partidistes. 

Tots recordarem aquelles campanyes fetes des del Govern 
de les Illes poc abans de les eleccions del 1991, en les quals 
es donava compte a la ciutadania de les realitzacions duites 
a terme baix el lema "tots junts feim camí", un camí que 
poc temps després es concretava al lligar-lo subliminalment 
al lema electoral del PP "camí de progrés". No cal recordar, 
perque ho feiem fa tres setmanes, de quina manera augmen
ten els pressuposts destinats a aquesta publicitat en temps 
preelectorals, i com les quantítats que s'hi destinen a finali
tats molt més rendibles socialment parlant que les de difon
dre urbi et orbe les bondats del Govern i deis seus actes. 

Per tot a<;o és que el segon punt de la moció que hem 
presentat pro posa instar el Govern perque en el termini de 
tres mesas dugui a aquest parlament un projecte de !lei regu
lador de la publicitat institucional, amb l'objectiu d'acabar 
amb la discrecionalitat actual i normatívitzar l'ús d'aquesta 
publicitat en períodes electoral i preelectorals. l, mirin per 
on, jo som deis que pens que la convocatoria d'eleccions 
generals, i concretament la coincidencia de la sega na part del 
període de sessions del nostre parlament amb l'activa pre
campanya que ja s'ha iniciat no ha de ser perjudicial, i que 
fins i tot pot donar coherencia als debats i les pro postes que 
aquí debatem. Pens, per exemple, que si el PP en el Congrés 
deIs Diputats va pro posar mesures de control sobre el tema 
que ens ocupa, mesures que no varen ser aprovades i que el 
PP emmarcava en una proposta que ells anomenaven "de 
regeneració de la vida política espanyola", és obvi que ara, 
davant les eleccions, ha han d'incorporar al seu programa 
com ho fan, supos, amb totes les propostes que han fet i no 
han vist aprovades al llarg deis anys que han estat a l'oposi
ció. És logic, entenc, sí es vol ser coherent; i pens sincera
ment que el discurs de la coherencia ha de centrar bona part 
de la campanya electoral que és a punt d'iniciar-se, una co
herencia que ha d'implicar per for<;a que el nive!l d'exigen
cia que s'ha tingut amb el Govern quan s'estavva a l'oposició 
s'ha de transformar en proposta programatíca que obligui 
per si s'accedeix al govern. 

1 valen dir-me, senyores i senyors diputats, senyors del 
Govern, com es pot justificar que allo que volem i exigim del 
Govern de l'Estat no ens ho apliquem aquí, a la Comunitat 
Autonoma? O no és d'aplicació en aquest cas allo que la 
caritat ben entes a comen<;a per un mateix, dit en altres pa
raules que cal comen<;;ar donant exemple per donar més 
for<;;a als plantejaments d'exigencia adre<;ats a altres instan
cies. Seria molt !leig, perdonin l'expressió, senyors diputats 
del PP, que vos tes que defensaven a Madrid en el Congrés 
deIs diputats uns controls, ara quan afirmen estar en portes 
de la Moncloa ja no s'enrecordessin; i més trist encara que 
el que és bo per ser exigit per als altres a Madrid, no ho sigui 
quan ens ho hem d'aplicar a nosaltres, quan s'ho han d'apli
car vos tes en el Govern de les Illes Balears. Per a<;;o és que 
avui estam contents d'aquesta coincidencia amb la campanya 
electoral, que servira de recordatori i de demostració del 

nivell de coherencia que cadascú esta disposat a aplicar 
i a aplicar-se. 

El tercer punt de la moció és producte de la logica. 
Si quan els varem interpel-lar demostravem la inutilitat 
d'una bona part de les despeses publicitaries, i crec que 
ha varem fer amb prou documentació que no és tota -
en tenim molta més-, és logic que demanem una reduc
ció d'aquestes despeses superflues, que podrien molt bé 
dedicar-se a altres objectius. 1 aquí he de tornar apel'lar 
a la coherencia del PP. Les promeses del seu líder, el 
Sr. Aznar, assegurant que si arriba a governar sera molt 
primmirat amb la despesa del doblers públics, les pro
postes fetes en el mateix sentít al Parlament de Catalu
nya des del seu grup, i l'exemple que han volgut donar 
els seus homonims francesas just han pujat al poder, 
fent ostentació de l'eliminació de despeses superflues, 
els hauria d'esperonejar a aplicar-se aquests principis a 
vostes mateixos quan governen, i a<;;o -els ho puc asse
gurar- els donaria una credibilitat molt major a la que 
pot donar la simple llista de promeses i bons proposits. 
una imatge val més que mil paraules, i vosÚ~s saben 
perfectament que no han estat precisament el model a 
seguir, almanco pel que fa al control de les despeses en 
publicitat. No, no han estat, i la prova és la quantitat 
d'anuncis de pagines senceres destinades a promoure no 
sabem quin objectiu, a informar no sabem de quines 
qüestions, de suposat interes per a la ciutadania. 

Propasar una reducció del 50% és potser, fins i tot, 
excessivament tímid pel que s'hauria de fer realment, 
pero significaria realment un avan<;; considerable. Arnés 
amb aquesta reducció aconseguiríem al mate ix temps 
l'objectiu d'eliminar la publicitat menys necessaria, 
perque hem de suposar que en reduir-la a la meitat 
respecte del que van gastar l'any 1992, se centrarien en 
les qüestions realment útils, realment importants, i no 
parlam d'utilitats electorals, que aquestes sí que estan 
ciares en l'objectiu que hi ha darrera la seva publicitat. 

Finalment, pel que fa al primer punt de la moció, els 
he de dir que instar al Govern a esfor<;;ar-se en el com
pliment d'una llei i d'un decret del propi Govern és una 
obvietat que fins i tot podria considerar-se un contrasen
tit. 1 és que hem de convenir que instar un govern que 
compta amb majoría absoluta al Parlament a donar 
compliment a una !lei aprovada per aquest mateix par
lament sona a poc usual. Si a un govern no li agrada una 
llei i té la majoria suficient per canviar-la, ho fa i s'ha 
acabat la qüestió. No obstant aixo, no succeeix així. El 
Govern incompleix, reiteradament a més, el Decret 
100/1990 que regula l'ús de les llengües oficials per part 
de J'administració de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears, i el contradiu, l'incompleix, en anunciar 
majoritariament en castella, i comptant conselleries que 
practicament publiquen el cent per cent deIs seus anun
cis en llengua castellana, ignorant el contingut del De
cret 100/1990, que deixa c!arament establert -citaré textua1rnent-
que els anuncis públics i publicitat de tata mena que 
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procedeixi de l'Administració de la CAlE i deIs organismes 
que en depenen, s'ha de fer en catala a les Illes Balears. 

Un incompliment constant, amb una reiteració que no es 
modifica arnés, quan des d'aquesta tribuna ens hem cuidat 
prou bé de denunciar-ho. Un incompliment que contradiu 
també el que disposa l'esmentat Decret 100/1990 en el sentit 
que una voIta establerta la possibilitat d'utilitzar el castella 
de forma excepcional, estableix que en qualsevol cas -i també 
citaré textualment- s'evitara la doble versió simultania del 
mateix text. Quan s'intenta arribar amb un determinat mis
satge a la societat, i aquest missatge és deslegitimat per la 
mateixa actuació de les institucions, es fa un magre servei a 
la seva imatge i al pretes objectiu que se cerca. Els reiterats 
incompliments per part del Govern d'un decret signat pel 
MoIt Honorable President de les Illes Balears lleva for~a a 
les actuacions que després es volen impulsar en favor de la 
recuperació lingüística a les Illes Balears. Si volem el catala 
com a cosa de tots -i vostes es cuiden molt bé de dir-ho en 
les seues campanyes- comencem per fer que sigui, com a 
mínim, de tot el Govern i no només d'una part d'ell. 

Jo volia dir el President -crec que no li interessa el tema 
de publicitat institucional, l'utilitza en tot cas- que els seus 
consellers no el creuen, i incompleixen els decrets que en 
mateix ha signat, la qual cosa crec que és lamentable. Canvil 
el contingut d'aquest decret i, en tot cas, siguin coherents 
amb el que vostes mateixos s'han cuidat d'establir. El carac
ter d'exemplaritat que té qualsevol actuació deIs governants 
vers els ciutadans que els han elegít, exigeix que es demostri 
una major sensibilitat a 1 'hora de complir les normes que el 
mate ix govern estableix. Si no es fa així, amb quina autoritat 
moral podem exigir a la ciutadania? 

Són, com poden comprovar, tres propostes perfectament 
assumibles per tots, la coherencia ens obliga a fer-ho, i la 
manifestació d'altres actituds perque la incoherencia sol ser 
tard o d'hora castigada pels ciutadans quan arriben a desco
brir que massa vega des els fets desmenten les paraules. Gra
cies, Sr. President. 

(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President en 
la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. pel Grup Parlamentari MIXT 
té la paraula el Sr. Vida!' 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. 
Aquesta moció que presenta avui el Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, subsegüent a la Interpel-lació sobre política del 
Govern en materia de publicitat institucional, ja varem dir 
en el moment de fixar la nostra posició el dia de la lnter
pel'lació que en principi ens pareixia un encert que s'inter
pel'las el Govern sobre aquest assumpte de la publicitat 

institucional, i que si -com presumíem- hi havia una 
moció, en aquest sentit li donaríem suport. 

Avui, davant els tres punts concrets que presenta el 
Grup Parlamentari del PSM 1 EEM amb aquesta moció, 
la veritat és que esta m també d'acord, pero amb alguns 
deIs punts haurem de fer unes matisacions que condicio
nen un poc el nostre vot. Concretament, per ja d'entrada 
avan~ar-ho, els punts número 1 i 2 tendran el nostre 
suport a pesar que, com molt bé ha dít el Sr. Orfila, el 
primer punt no deixa de ser una obvietat, perque natu
ralment el Govern ha de donar compliment a una llei, 
que en aquest cas és la Llei de normalització lingüística, 
i tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra, en el 
moment que es va exposar alguna cosa sobre aquest 
aspecte que la normaJització esmentada arribas a la 
pubJicitat institucional, varem estar unanimement d'a
cord. És una obvietat pero, com ha dit el Sr. Orfila, 
degut al fet que segons la seva apreciació -jo amb aixo 
no hi entraré, no dona totalment compliment el Govern 
d'aquesta llei, doncs per alIo de lo que abunda no daña, 
i ho direm en castella, Ji direm sí i li darem suport. 

El segon punt, totalment d'acord, la publicitat insti
tucional és una cosa que si no es regula, s'esta desma
drant, estam en temps electoral, i no s'ha de ser un linx 
per veure algunes decisions, sobretot els que estam dins 
les institucions, jo estic dins una que l'altre dia vaig 
llegir una serie d'acords de la seva Comissió de Govern 
que, indubtablement, poden tenir una repercussió, fins 
i tot no vull dir que sigui que s'hagi fet premeditada
ment, pero quan s'afavoreixen unes persones que, per 
exemple, estan a un mitja de comunicació determinat i 
que tenen alguna cosa que veure amb la publicitat, i 
s'afavoreix d'una manera -perque no esta regular aixo, 
torn a dir- tal vegada fins i tot involuntaria, pot donar 
a pensar i pot abundar sobre el descredit que les institu
cions i la classe política en general patim actualment, 
degut als cambalaches que fan uns i altres, tothom quan 
té responsabilitat de Govern, amb aquest assumpte de la 
publicitat institucional o el que podríem dir, ja genera
litzant, portar l'aigua al seu molí, o sigui aprofitar-se de 
tenír les riendes del govern a unes determinades institu
cions, uns i els altres, i cometre excessos moltes vegades 
degut a aixo,-repetesc- facilitats per aquesta manca de 
regulació. 

Pero jo ja sé que aixo, com en tantes coses, i no ens 
espanta confondre els molins en gegants, com tan tes 
coses, és purament testimonial fer de quixot. Ara, per 
que? Senzillament perque ni els que estan actualment 
en el Govern, ni els que estan aquí ni els que estan a 
una altra banda ni els que hi estarien, ni tal vegada 
nosaltres mateixos, es poden resistir a aquesta temptació, 
sempre que no estigui regulat, d'excedir-se. Per tant, 
estaria molt be que es regula, pero els que tenen la 
for~a deIs vots majoritaria no en són partidaris. 1 aixo 
no ens ha d'enganyar; pero hi estam totalment d'acord, 
i Ji donam el nostre suport. 
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En la tercera proposta, jo crec que vostes han comes un 
error, aquí: vos tes han quantificat i tot en que han de reduir 
les despeses en materia de publicitat. Si l'altre és un somni, 
aixo és fins i tot passar-se. O sia, vostes s'ha passat aquí, en 
dir 11 aixo, el 50% 11, perque voste mateix ho ha dit en la seva 
exposició, que fins i tot podria ser una tímida reducció, que 
tal vega da hauria de ser més. Si vostes haguessin redactat 
que el Parlament de les Illes Balears instas el Govern a mo
derar les despeses en materia de publicitat, també li hagués
sim donat suport, pero amb quantificar, i amb dir que ha de 
ser el 50%, no hi estarem en contra, perque ho veuríem 
molt bé, pero crec que la nostra postura coherent és la 
d'abstenció en aquest tercer punt. 1 dit aixo, queda explicat 
quina és la nostra postura respecte d'aquesta moció presenta
da pel PSM 1 EEM. Moltes gracies, Sra. Presidenta. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
té la paraula el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El primer 
punt d'aquesta moció en materia de publicitat institucional 
realment no tendria cap sentit si ens trobassim a una comu
nitat auto noma alla on el primer que compleix les lleis és el 
qui les dóna sort en aquest parlamento Pero com que so tan 
originals que feim lleis, i el primer que les infringe ix cada 
dia, per no perdre el costum, és el Govern. Logicament és 
un recordatori molt necessari. 

Es compleix la Llei de normalització lingüística? No. Es 
compleix el Decret 100/1990? Tampoc. Pero si aquí hem 
arribat a sentir des d'aquest Govern, Sr. Cladera, que es va 
inventar un nou concepte jurídic, que eren les lleis de com
pliment voluntario 1 aixo són Beis a títol d'inventari, que són 
alla, que s'acompleixen si ve bé, pero si no s'incompleixen, 
i senzillament no passa res. 

El segon punt és el tema d'una regulació mitjanc;ant un 
projecte de llei referit a la publicitat institucional. El Sr. 
Gilet, que va intervenir en aquesta materia l'altre dia, va dir 
solemnement que els mitjans de comunicació són lliures i les 
volem lliures. No, el Sr. Gilet el que volia dir és que els 
mitjans de comunicació desgraciadament són lliures, pero 
treballam arduament perque ho deixin de ser. S'han de veu
re les inversions que feim de cents de milions perque aquesta 
llibertat tan delicada que ens critica -nosaltres que ho feim 
tot tan bé-, i que ens treuen coses de Can Salas, i d'alla; aixo 
s'ha d'haver acabat; aixo hem de mirar de posar-hi encara 
més milions. Per tant, aquest projecte de Bei si té una pre
tensió de regular aquesta historia, és evident que no compta
ra amb el suport del grup o grups que donen suport al Go
vern, perque, recordi, la denominada Llei de premsa forana, 
aquella proposició de llei que va presentar a una altra legisla
tura el Grup Parlamentari SOCIALISTA va ser immediata
ment fulminada amb l'excusa pressupostaria. Miri quin cinis
me, excuses pressupostaries a una llei de premsa forana, 

quan es gasten centenars de milions cada any en publici
tat totalment discrecional. 

1 és que en les coses són així com són. La forc;a deIs 
fets, la forc;a de les coses, aquella metafísica que ens 
explicava el Sr. González Ortea. 1 quina és la forc;a de 
les coses? Que un mitja de comunicació, el que sigui, 
oral, escrit o visual, que rep desenes de milions discreci
onals, i que tant com te les don, no te les don; ben aler
ta, a tenir una línia crítica amb els que paguen. Perque 
qui paga, mana; i aquest refrany, aquesta llei que no 
forma part encara de la legislació parlamentaria, pero 
en podria formar part, és encara un principi que no ha 
fallat mai. Es paga per manar, es paga per pressionar, i 
es paga discrecionalment. Ho hem vist no fa molt, re
cordin el debat agre en materia del IIdarrer sopar ll que 
va derivar a una polemica sobre la subvenció de la revis
ta 11 S' Arenal de Mallorca 11, alla on es feien atacs als 
immigrants, als gitanos, al Rei, a la unitat d'Espanya i 
tot el que es posas per davant, i era abundosament sub
vencionada amb dos milions i mig de pessetes cada any. 
I no es va reconeixer aquí, pero al cap d'una serie de 
mesos varen haver de retirar, per la porta falsa, la publi
citat; i ara hi ha una campanyeta des d'aquesta revista, 
que es fa la víctima perque no xucla el que xuclava 
abans. S'ha de veure, abans tot era Ilel Sr. Canyelles, cap 
de la tribu balear 11 , i ara s'ha acabat el cap de la tribu. 
Es deu haver mort. 

1 aixo és la demostració clara de l'amiguisme que hi 
ha en aquesta materia, i aquest projecte de llei és abso
lutament necessari, perque aquí, IIBaleares es el mode
lo 11, va dir el Sr. Aznar. Ignorancia o acudit? Ignorancia, 
no. Jo crec que bastant de cinisme hi ha en aquesta 
materia. Que dei a també el Sr. Aznar, fa dos dies el 
vaig sentir per televisió: IIsuprimiremos de la administra
ción lo que no funciona ll

• Per tant, Sr. Orfila, ho té molt 
difícil; aixo de la publicitat funciona molt bé, dóna 
molts de redits. El que funciona per al Sr. Aznar i el Sr. 
Cañellas és aixo. El que funciona va a favor meu, no a 
favor deIs ciutadans, i, qui són aquests?, i arnés ens 
voten, encara. I mentre ens votin, per endavant. Aixo és 
la metafísica que hi ha. 

Per tant, aquest govern no donara suport a cap inici
ativa que freni l'arbitrarietat, perque l'arbítrarietat és la 
base de la seva política de pressió sobre els mitjans de 
comunicació. 1 ja pot ser un informador de televisió, de 
radio o de premsa escrita molt objectiu, pero hi ha uns 
interessos economics a darrere, i si no canviam de línia, 
aquests vint, trenta, quaranta o cinquanta milions cada 
any que ens vénen discrecionalment, podria ser que no 
figurassen als ingressos d'aquesta santa casa, i hem de 
procurar llevar un poc de ferro. 1 aixo és el que hi ha: 
fixa 't com els hem fet fugir tots, no en queda ni un. 

50% de reducció: jo crec, Sr. Orfila, que voste és un 
poc massa generós. La publicitat ha de ser la que faci 
falta d'acord amb criteris logics. Jo es tic d'acord, li 
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votarem a favor logicament, perque és una advertencia que 
aixo és un assalt al pressupost públic, i una assignació arbi
traria amb finalitat de pressionar els mitjans de comunicació. 
Pero el trist és que aquesta publicitat no és tal publicitat; 
voste ho sap més que jo, perque ha fet una analisi molt 
detallada. Aquesta publicitat no transmet res; voste en va 
posar moltíssim d'exemples. S'anuncien productes d'una illa 
que es fabriquen a l'altra. Es posen frases totalment retori
ques sense cap contingut. S'anuncien coses que ja s'han fet: 
"hi ha tal concert, hi ha tal curs", pero el termini de matrí
cula ja és tancat, el concert ja s'ha fet i encara surt damunt 
el diari, pero alerta, "no, és que a aquest li havíem promes 
que li donaríem dos milíons aquest mes, i no fas cosa 
que ... ". 

Aixo va així. Per tant, Sr. Orfila, jo el felicit, felicit el seu 
grup, perque ens dóna ocasió una vegada més de denunciar 
una política d'arbitrarietat, d'amiguisme, de caciquisme. El 
caciquisme no és la violencia brutal contra els ciutadans, el 
caciquisme és una estructura. Per cert, llegeixin la tesi de la 
Sra. Bel Peñarrubia, i"veuran el que és el caciquisme a Ma
llorca a principis de segle, i veuran com n'hi ha que encara, 
per lligams familiars i per voluntat política, en són perfec
tament continuadors. El caciquisme és un sistema d 'interes
sos, un sistema de pressió als ciutadans, un sistema que 
atempta per vies diferents a la llibertat deIs ciutadans i influ
eix sobre la seva vida quotidiana. Qui vulgui tenir feina, els 
mitjans de comunicació que vulguin participar de la nomina, 
ja saben que han de fer: han de ser benignes, per guardar un 
poc les formes, un poquet crítics, no massa, i dins aquest joc 
a finals de l'any hi ha aquests ingressos. Aixo és la trista 
realitat d'aquests centenars de milions de pessetes que d'una 
manera totalment indiscriminada maneja el Govern de la 
Comunitat Autonoma. Per tant li donam suport plenament 
amb aquesta moció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. pel Grup Parlamentari PP-UM 
té la paraula el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En fin, estoy 
incumpliendo el Decreto y la Ley de normalización lingüís
tica, en la opinión de algunos ilustres diputados de esta cá
mara. Pero en fin, pese a eso me expresaré en mi lengua 
madre. 

Quiero partir de una consideración de carácter general, 
que tiene que basarse en la ignorancia que pecan los expo
nentes que me han antecedido en el uso de esta tribuna. ¿Y 
por qué digo esto? Porque para el proponente y para la 
oposición en general publicidad institucional es similar a 
propaganda interesada. Olvidan que toda la normativa en 
materia administrativa exige la publicidad de los actos, de las 
resoluciones administrativas, no solamente de las normas, y 
que todo eso es una exigencia de tipo legal, y no es nada más 
que información. Lo que pasa, que como se dijo el día que 

se debatió la interpelación al Gobierno sobre la política 
de publicidad institucional, algunos grupos parlamenta
rios, el proponente y otros más, siempre están viendo 
fantasmas donde no los hay. La apreciación del concepto 
de propaganda que lleva la publicidad que ustedes lla
man institucional , i que es simplemente información, 
pues queda a gusto del consumidor, es una apreciación 
puramente subjetiva que, por lo que se ha expuesto aquí 
esta tarde en esta tribuna, llega a extremos completa
mente delirantes. 

Pero fuera de esta exposición de carácter general, yo 
quiero centrar mi intervención como corresponde a un 
grupo parlamentario serio, que da apoyo a un gobierno 
serio, con una actuación política y de gestión razona
blemente satisfactoria, de ahí que todo 10 que suponga 
información sobre su gestión les traiga a ustedes con esa 
desazón tan grande, yo quiero entrar en las cuestiones 
que se plantean realmente en la moción; y estas cuestio
nes que nos plantea la moción hoy, porque después de 
plantear la publicidad institucional como política del 
gobierno pues se ha concretado en tres propuestas de 
resolución que conviene analizar con cierto detenimien
to, y señalando que en esta ocasión -tal vez sin que sirva 
de precedente- alguna razón, alguna justificación se ha 
dado para que nos convenciésemos de la necesidad de su 
aprobación. Me refiero a las propuestas de resolución, 
pero claro, yo voy a rebatir eso en sentido contrario, y 
lo primero que tengo que señalarles, cuando ustedes, 
señores proponentes, nos hablan del incumplimiento de 
la Ley 3/1986, y de Decreto 100/1990, es que ustedes no 
se han leído ni la ley ni el decreto. No los conocen, 
pasan por encima de él. pues con esa pelusilla de insidia 
acerca de ciertas querencias que tienen, y se olvidan del 
contenido de las normas. 

Así, la Ley 3/1986, en su artículo 29 dice que el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma garantiza el 
derecho de los ciudadanos a ser informados por medios 
de comunicación social, tanto en lengua castellana como 
en lengua catalana. Bueno, ustedes abran los periódicos, 
y verán lo que hay. Si mucha de la información va diri
gida a aquellos grupos sociales que nos visitan, aquellos 
otros grupos sociales que como consecuencia de la acti
vidad captadora del Gobierno socialista de votos a través 
de esos viajes colectivos de la gente mayor, los traen 
aquí, realmente la información de los actos culturales, 
de aquellas otras actuaciones que son de su interés, 
tendrán que hacerse en castellano. Creo que es lógico y 
natural. 

Por otra parte, el Decreto 100/1990, al referirse a 
esta cuestión, dice que los avisos, anuncios públicos y 
publicidad de toda clase que proceda de la Administra
ción de la CAIB y de sus organismos dependiente deben 
hacerse en catalán en las Islas Baleares, y en su caso se 
reproducirán en castellano, pero en general evitando la 
doble versión simultánea del mismo texto. Fuera del 
ámbito lingüístico catalán, la publicación se hará en 
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castellano o en doble versión. Bien, ¿Qué nos establecen 
estas normas respecto a esto concreto de la publicidad insti
tucional, puesto que en otras cuestiones la legislación es 
mucho más exigente e implica la necesidad de que los órga
nos administrativos, el Gobierno de la Comunidad, los pro
gramas que patrocine en radio, televisión o en cualquier 
órgano de difusión, sea de difusión informativa o sea de 
difusión cultural, se hagan en catalán. Y esto se viene cum
pliendo. 

Por lo tanto, la peor de las mentiras es esa verdad a me
dias que consiste en generalizar. Nosotros no podemos pres
tar apoyo a una propuesta de resolución, la primera, en 
donde se afirma categórica y rotundamente que no se cumple 
la ley, cuando la ley está para que se cumpla. Y nosotros, 
que damos apoyo a un gobierno, no podemos subscribir un 
despropósito de esta naturaleza. Lo que pasa es que estamos 
siempre en la apreciación personal de esos grupúsculos que 
tienen un apoyo electoral minúsculo y que siguen adorando 
su ombligo, y que siguen adorando el terruño propio de ese 
órgano que parece ser el generador de esas esencias que se 
acaban en ellos mismos y que no se expanden más ya. El 
mundo es mucho más grande, la difusión y la comunicación 
es mucho mayor. 

Por otra parte, Sr. Orfila, usted dijo aquí una cosa de 
aurora boreal; y como no puedo referirme a los otros grupos 
parlamentarios, que también tomen nota. En la propuesta 
número 2 confunden el error gravísimo de confundir lo que 
es discrecionalidad desde un punto de vista administrativo y 
legal, con lo que es arbitrariedad. La administración tiene la 
obligación de actuar de manera reglada en aquellos casos en 
que los impone la ley, en donde no puede apartarse de los 
esquemas que le ha marcado. En cambio, la posibilidad de 
actuar con discrecionalidad es una facultad de la administra
ción para resolver y para actuar en determinadas actuaciones, 
como ocurre aquí. El Gobierno o los órganos de la adminis
tración autonómica, porque no todo ha de atribuirse al Go
bierno, puesto que parte de la publicidad o de esa informa
ción que se da procede de aquellos órganos o de aquellas 
entidades que habiendo sido apoyadas, ayudadas o subven
cionadas para programas de tipo cultural, para actuaciones 
teatrales, operísticas. Que por cierto aquí hay señores que 
se llenan la boca de hablar de cultura, y nunca se les ve ni en 
un concierto, ni en una función de teatro, nada más que se 
le ve sentado a mesas y manteles; es una cosa verdaderamen
te paradójica. 

Pues centrándome en la cuestión, quiero señalar que esta 
discrecionalidad es una facultad de la administración, que 
aquí está actuando correctamente con ella, en mi opinión, 
que no hay ese fantasma de la utilización de esta publicidad 
con carácter arbitrario. Pero ahora voy sí a entrar en la 
cuestión que usted planteaba, Sr. Orfila. Evidentemente que 
se necesita una regulación, pero no para esa información que 
es consecuencia de una exigencia legal; se necesita una regu
lación de todo aquello que es utilización de los medios de 
difusión que están en manos de los órganos políticos. y este 
gobierno de esta comunidad autónoma no tiene ni un sólo 

órgano de difusión en sus manos. Sí los tienen los 
ayuntamientos socialistas a través de radios -radios ilega
les-, de cadenas de televisión, de televisión por cable, el 
Estado nacional, el Gobierno nacional maneja las dos 
cadenas de televisión, tiene controladas las cadenas pri
vadas, utiliza los medios de difusión radiofónica porque 
los tiene mediatizados, y algún que otro diario cuya 
difusión de propaganda institucional, o de publicidad 
institucional es bien manifiesta y bien acusada. Y ade
más ahí sí que se revela la tendencia a defenderlo, a 
facilitarle las cosas para todo lo que es propaganda polí
tica. y esto estos días lo estamos viendo. 

Por eso lo que se necesitan son órganos de control a 
nivel general, no en cada una de las comunidades autó
nomas disposiciones pequeñitas, insignificantes para 
acallar los temores de ese fantasma que a ustedes les sale 
en cada esquina; porque cada vez que se abre la boca, 
cada vez que se hace referencia a cualquier acto de ges
tión de un gobierno que digo que actúa de una manera 
satisfactoria, a ustedes se les ponen los pelos de punta. 
Ustedes 10 que quisieran era volver a la época del trom
petero de aquel anunciador municipal, del pregonero, 
para que hubiese esa difusión pintoresca de los bandos 
municipales o de cualquier otro aviso, o incluso de las 
noticias referentes a las actuaciones o hechos sociales del 
vecindario. 

Por eso esta referencia que usted ha hecho, efectiva
mente tenemos que suscribirla en el sentido de que lo 
que hay que controlar es la utilización abusiva de los 
medios de difusión generales por parte del Gobierno 
socialista, como ayer mismo en Antena 3, que podían 
imitar también algún diputado, puesto que con el gorri
to saldría y tendría toda la apariencia de un payaso, se 
hacía y pedía el voto para el Partido Socialista exclusi
vamente, en claro incumplimiento de las normas electo
rales. Eso es lo que tenemos que combatir, no vean uste
des fantasmas donde no los hay. 

y por último, con respecto al tercer punto de la 
propuesta de resolución, caemos también en la generali
zación. Decir que, sin más ni más, disminuyamos el 
50% de la cuantía de las cantidades destinadas a aquello 
que es información, avisos, comunicación de actuaciones 
administrativas, de actos de gestión que tienen que cono
cer los ciudadanos. Esto se inscribe dentro de esa ten
dencia mantenida por ustedes con un carácter muy 
general, muy poco serio, muy poco riguroso, de coger 
cualquier cuestión, cualquier título, y transformarla en 
leirmotiv de un ataque indiscriminado al Gobierno, al 
Partido Popular, ya todo aquello que ustedes no han 
podido superar donde realmente tienen que superar, que 
es en la confrontación electoral. Ustedes, gracias al 
sistema democrático, tienen voz, pero con pocos votos. 
Nosotros tenemos voz y muchos votos, y esperamos que 
en un futuro, el 6-J, tendremos muchos más. Gracias 
por su atención. 
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EL SR. PRESIDENT: 

En torn de replica té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Perfectament tranquil. Sr. Huguet, em disposaré a repli
car el seu representant i al deIs aItres grups. Vull agrair en 
primer lloc al representant del Grup MIXT el suport que 
donaran als dos primers punts de la nostra moció subse
güent, encara que representin obvietats. Haurien de semblar 
obvietats, no ho són, quan el Govern incompleix de forma 
reiterada allo que el sentit comú hauria d'imposar com a 
logic. Ens diu el Sr. Cosme Vidal que la quantificació que 
nosaltres feim quan proposam una reducció del 50% de les 
des peses en publicitat per part del Govern respecte de les del 
1992, és passar-se, que potser ham entrat amb massa detall; 
perque és evident que hauríem de parlar de quina convé. 1 
aquesta és la clau. Convé aquí. Creu, Sr. Cosme Vidal que 
el Govern, una conselleria només, la Conselleria de Comer~ 
i Indústria, gasti 40 milions de pessetes l'any 1992 en publici
tat? 1 no creu que des del Parlament, sense aquest condicio
nant de que ens parlaven fa un moment d'anunciar resoluci
ons que han d'afectar els ciutadans, simplement per promo
cionar-se com a Govern, simplement per emprar el botafu
meiro per promoure les actuacions, millorar la imatge del 
Govern. 

Miri, nosaltres volíem dur a la contradicció de proposar 
una reducció moIt concreta, precisament imitant allo que el 
Partit Popular ha fet a un aItre parlament, al Parlament de 
Catalunya. 1 als diaris de sessions em remet, i estic disposat 
a passar-Ios a tots vostes, senyores i senyors diputats. Reduc
ció -proposta de l'estat de l'autonomia a Catalunya- d'un 
50% de les despeses en publicitat; reducció d'un 25% deIs 
ca.rrecs de confian~a, reducció d'un 25% deIs estudis que es 
realitzen, són o no són propostes concretes fetes amb nom
bres molt determinats? Creuen que és producte d'una amilisi 
exhaustiva de cadascun que la Generalitat de Catalunya po
saya? Creguin que no, era simbolica la reducció del 50%, i 
aquest era l'objectiu. 

He d'agrair al Sr. Pons el suport que ha anunciat a la 
nostra moció. Em cregui que és ceyt, per part del Govern hi 
ha normalment una idea que les lleis, la majoria de les lleis, 
són de compliment voluntari. 1 no és per a~o, que serveixen 
les neis. Les neis obliguen a tots, i el caracter d'exemple que 
han de donar les administracions, que ha de donar el Govern 
sent el primer que compleixi ano que en ha ordenat, allo que 
ell ha aprovat, i em referesc a un decret que sí que ha signat 
el president de la comunitat autonoma, és vital per després 
poder ser exigent amb els ciutadans. Pero és que jo em de
man, Sr. Pons, que fara el Sr. Gilet, per exemple, quan vagi 
a Madrid i es plantegi aquest tema? Es recordara de tot el 
que hem defensat, de tot el que hem discutít aquí, del que 
defensava el Sr. Martínez de Dios? Es recordaran, i no diré 
els noms, els candidats del Partit Popular que sigui n al Con
grés deIs Diputats a la proxima legislatura quan, de nou -
perque qui de Déu fuig debades corre- es tomi discutir 

aquest tema si vostes contínuen a l'oposició, com ho 
varen fer emprant paraules gruixadíssimes en boca del 
seu portaveu, Sr. Ramallo? Que faran? Amb quina 
actitud podra dir que eticament a Madrid exigim el que 
aquí som incapa~os de complir? En quin serem capa~os 
a exigir actuacions de regeneració de la vida política 
quan aquí hem estat incapa~os de posar-les en practica? 

Sr. Martínez de Dios. Ignora.ncia, clar. La publicitat 
institucional és una propaganda logica, exigible. Tota 
normativa exigeix la publicitat; és una exigencia de tipus 
legal. S'ha de donar informació als ciutadans. I ara ho 
entes. Amb la meya ignorancia no havia captat aquesta 
subtilesa; no havia entes que era l'exigencia qui els feia 
publicar coses tan interessants com -ja ho he mostrat 
altres vegades- anuncis de pagina sencera demanant-se 
si "produce angustia el exceso de ambición". Era una 
qüestió de responsabilitat política que el Govem es 
pagués 300.000 pessetes per publicar aquesta anunci, i 
informar els ciutadans; i era una exigencia de tipus legal, 
com ho era informar-los que el 70% del cos huma és 
aigua. Una exigencia de tipus legal. En la meya igno
rancia no havia estat capa~ a captar-ho; com era també 
una exigencia de tipus legal dir -els ciutadans havien 
d'estar tranquils, havien de poder dormir tranquils
"mejorar su mañana es nuestro trabajo de hoy". 

Tranquil'litat, hem aportat tot a~o a la ciutadania des 
d 'una exigencia legal, perque aquesta és la base de la 
informació que l'Administració és obligada a proporcio
nar als ciutadans. EIs hem d'explicar quines són les seves 
responsabilitats, quines són les exigencies que se'ls po
sen. EIs hem d'explicar que els motius d'interes comú 
són -no sabem quins- donar bon any a tots els pagesos 
de Menorca. Es una exigencia legal que publiquem 
poemes de pagina sen cera a un diari simplement per dir 
que a Eivissa et va trobar .... un dia. 

A~o creu, Sr. Martínez de Dios, que respon a una 
idea subjectiva d'allo que és necessari i d'allo que no ho 
és? Pot defensar ningú que aquests doblers públics que 
es varen invertir en publicar aquests anuncis fossin pro
ducte d'una necessitat? Creuen que estava justificat? 
Miri, Sr. Martínez de Dios, els incompliments del De
cret 100/1990, jo crec que tenim el drama que voste no 
l'ha llegit. Miri: "EIs anuncis i publicitat de tota mena 
que procedeixi de l'Administració de la CAIB i els orga
nismes que en depenen s'ha de fer en catala a les Illes 
Balears", amb excepcions que s'hjan de justificar. Tots 
aquests anuncis que li he mostrat estan fets en castella. 
I en tenc una col'leció, m'he dedicat a recopilar-los, he 
tingut la paciencia de recopilar-los. 1 els puc dir que 
alguna conselleria incompleix en més d'un 50% aquesta 
normativa que ha signat el President del Govern. Li he 
dit: la quinta columna la té el Govern dins ell. El presi
dent firma una cosa i els consellers la incompleixen. 
S'ho hauria de plantejar el Sr. Cañellas; !lastima que 
sigui afora i no escolti aquesta intervenció. 
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El Sr. Martínez de Dios ens ha dit, ens ha llegit un para
graf d'aquest Decret 100/1990, quan parla que excepcional
ment es podra anunciar en castella per una circumstancia 
molt determinada, "evitando la doble versión": "Govern 
balear, comunicado/comunicat", Conselleria de Treball i 
Transports, sol ser 1 'especialista en aquesta diglossia, ho sol 
fer de manera continuada. 

La discrecionalitat no la confonc amb l'arbitrarietat. Sol 
ser la mare de l'arbitrarietat; i l'arbitrarietat sol dur quasi 
sempre, moltes vegades ho du, a situacions d'utilització poc 
rigorosa deIs doblers públics. 1 no són paraules que m'inven
ti, són les paraules que el Sr. Ramallo va dir al portaveu del 
Partit Socialista Obrer Espanyol al Congrés deis Diputats 
quan discutíem una proposta practicament calcada de la que 
nosaltres hem defensat en aquesta cambra. 1 ho varem voler 
fer copiat, calcat practicament al cent per cent, per escarni, 
per befa, perque algú ho captés i pogués dir que allo que 
proposavem no tenia sentít, que no era acceptable, que no 
tenia justificació. Perque vostes ho proposaven a Madrid, 
perque vostes ho han proposat a Catalunya. 1 a les proves 
em remet, i estic disposat a passar-la a tots els diputats. Sr. 
Martínez de Dios, voste pro posa a Madrid, i diu que sí, que 
sigui Madrid que faci una norma, allo que no vol que com
pleixi el seu govern aquí. 1 no es referien a Madrid vostes, 
quan interpeHaven el Govern i presentaven propostes alter
natives només en els mitjans de comunicació de propietat 
pública. No, Sr. Martínez de Dios, es referien precisament 
a la publicitat feta a mitjans que no eren de propietat estatal. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, li prec que acabi. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, acab, Sra. Presidenta, de forma immediata. A Madrid 
a~o era regenerar la vida política. Nosaltres ens demanam: 
no hi ha res a regenerar aquí? Aquest fantasma que vostes 
veien a Madrid, no circula per aquesta cambra? No circula 
per les conselleries del Govern, que són capaces una d'elles 
tota sola l'any passat de gastar-se 3.352.000 pessetes mensuals 
en publicitat, la de Comen; i Indústria, la mateixa quantítat 
que dediquen a la promoció de les noves tecnologies a les 
empreses, i ens omplim la boca de forma constant de la 
problematica que tenen les indústries a les Illes? És a<;o un 
fantasma o és una realitat? Els fantasmes tenen carn i ossos. 
Gracies. 

EL. SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari MIXT 
té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. Em limitaré a replicar, com és 
reglamentari, el Sr. Orfila, perque a pesar del suport no 
total, pero parcial, voste d'alguna manera m'ha volgut donar 

a entendre que no estava encertat amb l'observació que 
li he volgut fer respecte al punt tercer, qua n vostes han 
volgut en un 50% l'estalvi que hauria de fer la Comuni
tat Autonoma. Aixo ha set un consell que li he donat; 
pero a partir d'avui i del que veim, és que em permet 
donar-li més consells, i voste m'haura de dispensar, i no 
és que el vulgui atacar d 'ignorancia; alerta, hi ha dues 
maneres d'ignorancia: hi ha la crassa -no sé si en cata la 
ho dic bé- i la supina -que tampoc no sé si esta ben dit 
en catala, pero que m'entenen perfectament tots els 
senyors diputats-. Jo no el vull, ni molt menys, ni a 
voste ni a cap deis exponents, perque voste és un pro
posant, pero de vegades es generalitza i es diu que tots 
els exponents tenen una ignorancia, no s'ha dit si era 
crassa o supina. 

Jo, perque voste no caigui en aixo, i amb la cordia
litat que sempre he mostrat cap al seu grup i les seves 
propostes, li proposaria que en fes una altra, de moció, 
i que aquesta moció no es referís a la publicitat institu
cional propiament dita, sinó fins i tot a la publicitat 
electoral, per reglamentar d'alguna manera que en pujar 
en aquesta tribuna no es caigui en excessos de publicitat 
electoral. Per que? Jo ja li he dit abans, Sr. Orfila, que 
no es fes iHusions, perque uns a una banda o uns a 
l'altra, no els interessa la reglamentació de la publicitat 
institucional. 1 en aquests moments quasi amb la publici
tat electoral han picat i han caigut a la seva propia tram
pa. Es donen aquests casos, no em referesc a voste, pero 
li he de dir a voste: faci un d'aixo electoral, perque si 
no es donen aquests casos, com a un senyor que una 
vegada em va preguntar pel caciquisme d'Eivissa, i em 
deia que aixo i que ano ... , jo li vaig dir: "i tu m'ho pre
guntes? Poesia ets tu". 

1 aquí es pot donar el cas que algun deIs grups ata
qui un altre en aquesta comunitat autonoma, i hi hagi 
al tres bandes, pero del mateix signe, els mateixos exces
sos. Per tant aixo passa com amb la tercera edat. De la 
tercera edat es fa el mateix ús. Publicitatltercera edat. 
Uns els duen aquí, i als altres els donen sopars, dinars, 
els que sigui, i s'aprofita la tercera edat. Ni uns ni altres 
tal vegada resolen els problemes de fons. Pero es podría 
fer. 1 aquí esta m caient en aixo; jo li recoman que faci 
cas a aquestes observacions que se li fan, i que els grups 
minúsculs, com és el de voste i tal vegada el meu, que 
ens miram el llombrígol i res més, recorrerem no a 
aquestes coses, sinó al pregonero Pero no oblidi, Sr. 
Orfila, que al pregoner també li han de donar tres cuar
tos, i que si voste ho vol fer bé i vol regular-ho urbi et 
orbe, no tan soIs ha de demanar que es faci en catala i 
en castella, perque pensi que en aquesta comunitat 
auto noma hi ha també residents estrangers, i ha de 
buscar un pregoner poliglota, i li haura de donar més de 
tres quarts. 

1 llavors ha de fer un concurs ben fet per saber qui 
ha de ser el pregoner. Faci voste tot aixo, estara a la 
línia objectiva ¡neutral, i tampoc li donaran suport a les 
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seves propostes, pero crec que almenys haura fet una feina 
constructiva, que ja ho és la que fa avui. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vid al. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA 
té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Orfila, es 
posi tranquil, perque els problemes que discutim que discu
tim aquí són problemes de molt enfora, i des del Govern 
són problemes que volen que continuln per molt de temps, 
perque donen uns redits excel-lents. La sensibilitat que té en 
materia de mitjans de comunicació el Govern és realment 
sensacional. Voste, o jo, qualsevol diputat de l'oposició pot 
denunciar les barrabassades més grosses, que tal arxiu es 
podreix, que s'esta a punt de tomar aquell edifici, que s'esta 
a punt de destruir un alzinar... el que vulguem, el que ens 
puguem imaginar. Els reflexos del Govern són lents, fins i 
tot recordi que varen fer rebaixes a un infractor que va des
truir jaciments arqueologics a Eivissa. El Sr. Gilet en sap 
qualque cosa. 

Pero, quan un mitja de comunicació planteja un enfoca
ment crític i contundent al Govern, té una resposta fulmi
nanto Recorden que aquí hi ha un diari que va publicar un 
quadre amb tota la teranyina -per dir-ho en bon catala- deIs 
interessos de cacic que volen com un corb, o com un voltor, 
damunt aquest parlamento I immediatament el portaveu del 
govern va sortir a camí, i avui surt, avui ho diu clarament, 
ens han telefonat, i aquest portaveu del Govern de les Illes 
Balears, no es creguin que és un afeccionat, un exaltat de 
dretes que va pel carrer, el portaveu del Govern telefona a 
aquest diari que "mucho cuidado con lo que aquí se publi
ca". Entesos? Aixo és la sensibilitat, i a aixo hi destinen 
molts de milions de pessetes, per evitar haver de telefonar 
urgentment i que per favor deixin de publicar trames i tera
nyines, una de les quals -vostes ho han facilitat- que és la 
relació d 'obres abusivament donades per contractació directa 
a determinades empreses constructores. La publicitat, Sr. 
Orfila, i moltes gracies per donar-nos l'avientesa de denunci
ar-ho, serveix perque els mitjans de.comunicació no transme
tin informació, sinó que transmetin una imatge positiva del 
que comanda i paga, aixo és el concepte de publicitat que 
avui es denuncia en aquest parlamento Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. El Sr. Martínez de Dios té la paraula. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, Sr. Orfila. El Partido Popular presentó en 
el Congreso de Diputados una proposición de ley con la 
finalidad de regular los fines propagandísticos de la propa-

ganda institucional, o de la publicidad institucional, pero 
¿Por qué razón? Porque el Gobierno de la nación cuen
ta con todos los medios de comunicación en sus manos, 
los públicos y los privados. Y gracias a que el Decreto de 
suspensión de las actuaciones del Congreso han parali
zado todas aquellas tendencias para acallar los últimos 
resíduos que quedan en esta nación de voces de liber
tad, porque las tratan de acallar. 

Entonces no venga usted diciendo que nosotros no 
somos paladines de la defensa de lo que a usted también 
interesa. Lo somos, lo que pasa que aquí este gobierno 
no hace propaganda de tipo partidista con la publicidad 
y con la información que da en los medios de comunica
ción. y usted lo que pretende, como pretenden los de
más señores de la oposición, es meter su bizcocho en el 
chocolate ajeno. Dejen que los demás gobiernen; y uste
des, si ven que se les cae, si se le cae, una gotita en el 
babero o se le mancha la camisa, que son esos ejemplos 
tan pintorescos que nos presenta, sáquelos aquí, nos los 
expone de arriba a abajo, y no sacando de contexto nada 
más que una de las frases, y hace mofa, befa y escarnio 
de lo que se publica. Hay que ser serio y riguroso; pues 
lo discutamos cuando usted quiera, pero plantéelo aquí 
por el procedimiento que correspondes y no por la ge
neralización. 

y le voy a decir una cosa: no sabe usted lo que es 
discrecionalidad, ni se ha leído la Ley de normalización 
lingüística ni el decreto correspondiente; y le voy a leer 
un artículo para que usted vea que hay discrecionalidad, 
y que se ha aprobado en esta cámara. La ley que da 
soporte a este decreto, dice el artículo 21 del Decreto 
100/1990, después de hacer una referencia a la obligato
riedad del uso del catalán en una serie de cuestiones, en 
su punto tercero: "podrán editarse también la versión 
en otra lengua de las publicaciones y carteles de la Co
munidad Autónoma, y excepcionalmente hacer publi
caciones en otra lengua por razón de su finalidad a 
criterio de la conselleria correspondiente ", criterio de 
discrecionalidad. 

Aprenda usted normas elementales de derecho admi
nistrativo, sepa lo que es un acto reglado lo que es un 
acto discrecional. La actuación del Gobierno es correcta, 
lo que pasa que usted, con esa tendencia, lo mismo que 
pretenden otros grupos parlamentarios, de llevar el 
control de todo, lo que intentan con el ejemplo del biz
cocho y el chocolate, es crear esos órganos de consulta, 
esos órganos que determinen, que regulen, que lleven a 
cada caso concreto lo que a ustedes les parece bien y lo 
que les parece mal. 

Pues no señores, cuando ustedes obtengan la mayo
ría suficiente para dar apoyo a un gobierno podrán 
imponer sus normas; mientras tanto sométanse al las 
reglas del juego. Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Acabat el debat, passarem 
a la votació de la moció. Deman si es pot fer votació conjun
ta, o hi ha petició de votació per separat. Sí, Sr. Peralta? Sr. 
Vidal? 

EL SR. VID AL I JUAN: 

Sí, Sr. President, tal com en la nostra exposició ha quedat 
dar, demanarÍem que el tercer punt es votas per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Vida!. Passarem, ido, a la votació en primer 
lloc deIs punts primer i segon de la moció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjats els punts primer i segon de la moció. 

I passam a la votació del punt tercer. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

Tornarem repetir la votació del punt tercer de la moció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

23 vots a favor, trenta en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjat el punt tercer de moció. 

11.2) MOCIÓ RGE núm 1438/93, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a creació i regularitza. 
ció del Pla de modernització d'allotjaments tUl'Ístics exis
tents a Balears, derivada de la InterpeHació RGE núm. 
587/93 

EL SR. PRESIDENT: 

I passam a la segona moció, que és la 1438, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a crea ció i 
regulació del Pla de modernització d'allotjaments turístics 

existents a Balears. Aquesta moció ve derivada de la 
InterpeHació 587, i té la paraula en nom del grup pro
posant el Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Després de 
la interpeHació sobre la modernització hotelera varen 
quedar de manifest una serie de dades, tant les que va 
aportar aquí el conseller, com les que a través d'estudis 
de camp va aportar aquest propi diputat, alla on es 
donaven que després de quasi tres anys de l'entrada en 
vigor de la Llei de modernització -Llei 3/1990- hi ha 
aproximadament un 45% d'establiment hotelers que han 
complert amb la primera fase de la modernització, i no 
arriben a 24 o 25 els que poden dir que estiguin total
ment modernitzats. Fins i tot no estam segurs si n'hi ha 
cap que tengui el retol a la porta amb l'h?tel modernit
zato 

Evidentment, continuant amb aquest ritme, és evi
dent que aquest procés pot durar una decada. Aixo fa 
que com a responsables polítics ens replantegem aques
ta llei, que analitzem les causes del perque es compleix 
d'una manera tan lenta, i que donem les solucions opor
tunes perque compleixi amb la filosofia i amb l'anim del 
perque va ser establerta. La idea és bona, i era bona, 
aquesta de modernitzar la nostra planta hotelera, ja que 
pateix un envellíment molt important. Hi ha uns 1818 
establiments, que representen aproximadament un 80% 
de l'oferta, que són obsolets, i que per competir de cara 
al futur, podent cobrar uns preus adients i rendibles per 
a l'empresari i també per a la propia comunitat, neces
siten for~osament modernitzar-se. Els preus de venda 
han de poder recuperar no just les reinversions privades 
fetes dins els pro pis establiments, sinó també les públi
ques, recaptades a través deIs imposts; inversions realit
zades i que es realitzen encara dins cada municipi en 
infraestructures, en medi ambient, en plans d'embellí
ment, en seguretat, etcetera. 

La llei parlava molt clarament que la millora de 
l'oferta turística constitueix -i llegesc- una línia políti
ca prioritaria d'actuació política del Govern balear, que 
ha de realitzar-se amb decidit impuls constitucional, 
pero també amb el concurs del sector turístic privat. I 
continua dient que s'ha de donar als hotels modernitzats, 
s'ha de fer aquesta modernització a la llum d'una inter
pretació socialment progressiva, referint-se al crec que 
és l'article 6 del Codi Civil del títol preliminar. 

Ido bé, pareix que les coses no han anat, per molt 
que es digui, així com havÍem pensat. Partíem de la 
convicció que a mesura que els establiments es refor
massin podrien d'una manera o l'altra repercutir els seus 
costos de la inversió al preu, per poder treure la rendibi
litat al capital, poder tornar les anualitats dels préstecs. 
Res d'aixo ha passat, perque davant una oferta tan am
plia, tan excessiva, el tour operador contracta els hotels 
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renovats o sense renovar gairebé als mateixos preus, salvant 
alguna excepció. El mercat no actua d'una manera adient. El 
mercat, aquest gran déu, és injust, perque tracta tothom per 
igual, tant el bo com el dolent, si em permeten aquest símil 
frívol. El mercat és opac en aquests moments, i esta a més 
a més mediatitzat i no té un comportament ortodox, de 
manual. 

Com varem dir, amb aquesta situació es provoca una 
injustícia amb l'empresari que inverteix i compleix la llei, i 
a més, paradoxalment, el que no ho fa actua amb una com
petencia que es pot qualificar de deslleials, entrant dins els 
mercats amb uns preus a la baixa per no haver de suportar 
les carregues financeres i les devaluacions deis preus, i per 
ten ir la majoria de vega des l'establiment totalment amortit
zato El concurs de que parlava l'exposició de motius de la 
Llei, el concurs del sector turÍstic privat és escas; i per altra 
banda aquesta línia prioritaria d'actuació política del Go
vern de que també parlava l'exposició de motius, tampoc 
pareix que tengui l'exit que l'envergadura del tema requeri
ria, per la poca o nul'la aportació que fa el Govern al tema 
de l'amortització. Aquí hem de tornar mirar la llei, perque 
si fos una llei efectiva, i el seu desplegament fos l'adequat, no 
es donarien aquestes situacions que fan precisament que es 
castigui el que la compleix, economicament parlant, i que el 
que no la compleix en surti beneficiat. 

Si no es compleix amb la generalitat per la qua! estan 
acordades les lleis, és per qualque raó; perque o be s'han de 
revisar de bell nou, o bé és que d'una manera o d'altra no 
es fan complir amb el rigor corresponent, o bé per les dues 
raons. Les lleis, vulguem o no vulguem, han de tenir un 
suport de la coHectivitat, un suport general, pero també 
evidentment han de tenir una arma coactiva, perque si no, 
no són lleis, és paper banyat, i bastaria una circular en lloc 
de fer una llei. 

Pero deixem el passat i pensem un poc en el futur. Crec 
que per rompre aquest cercle, que fa que perjudiqui extraor
dinariament tota l'activitat economica d'aquestes illes, s'hau
rien de portar iniciatives que fessin possible que es complís 
la llei, creant unes condicions perque es reaccioni amb for¡;a. 
Tot esta en aconseguir que els empresaris hotelers que de 
veres volen continuar actuant dins la indústria es posin en 
marxa per modernitzar les empreses, i a curt i mig termini 
seria una palanca que faria moure tota l'economia d'aquestes 
illes, i ajudaria d'una manera molt important tant el comer¡; 
com les petites indústries, i a més seria un gran revulsiu per 
a l'atur. 1 si sabem aixo, per que aquest govern no s'esfor¡;a 
i mou cap amunt aquesta palanca. EIs cops per fer-ho són 
suportables, sobretot si revisam els tipus d'ajuda que darre
rament s'han acordat, no a sectors vitals per la nostra eco
nomia, sinó a empreses concretes. 

Les propostes que pensam que poden ajudar a redre¡;ar 
aquesta situació són les que avui presentam a aquesta moció, 
i es poden traduir i resumir en una frase: ajudar qui s'esfon;a 
i penalitzar qui no ho fa. Aquestes mesures són les següents: 

la primera de totes, i valgui la redundancia, és fer com
pi ir la llei, perque la majoria s'involucri en la modernit
zació. 

La segona és ajudar l'empresariat, cercant unes vies 
de credit que subsidiant els interessos amb un 4% facin 
possible que l'empresari trobi una via raonable per cer
car un préstec, i perque modernitzi comptant que torna
ra a través deIs seus beneficis el pagament de les anuali
tats. El tercer punt va lligat al segon, i fa referencia 
perque s'esgoti al maxim tot el que du el pla Futures, 
quant a modernització d'establiments, i quant a tot el 
que ajuda a lluitar dins els mercats. Al quart punt pro
posam que es formin dins cada zona turística, mitjan
¡;ant uns representants deIs ajuntaments i deIs hotelers, 
una subcomissió que fiscalitzi i controli d 'una manera o 
d'una altra el seguiment de tot el pla de la modernitza
cixó, presidida evidentment pel representant de la conse
lleria i representant de la comissió de seguiment que ja 
esta creada. 

Creim que atracar la situació i el procés de moder
nització a cada zona, apropar-Io, serviria com a revulsiu, 
inclús com a control directe i d'opinió pública a l'hora 
de fer que l'empresariat que dubta es trobés davant una 
pressió d'aquells que volen continuar lluitant amb el 
turisme, que es volen arriscar, que volen ser empresaris, 
i al final marginant poc a poc tots aquells que, per raons 
que cadascú tendra, no volen continuar treballant dins 
l'activitat turística amb les regles de joc de la qualitat. 
Hem de tornar crear el sentit de la competitivitat en 
termes de qualitat i de bún servei, no el que tenim ara, 
que és precisament el de rebaixar qualitat i servei. Tam
bé creim que és necessari que cadascun deis hotels que 
jugui fort i que compleixi aquests preceptes, tengui una 
menció dins cadascuna de les campanyes promocionals, 
i fins i tot dins els programes i fullets de tour operadors, 
com amostra d'orgull, i com amostra d'un empresariat 
que davant una situació difícil millora el seu producte. 

Aquestes són un poc les línies d'aquesta moció -ja 
acab, Sr. President- que creim que són assumibles per 
aquest govern, unes línies que crec que possibilitarien 
i donarien confian¡;a al'empresari, perque si no hi ha un 
conjunt, una gran majoria d'empresaris que modernitzin 
els seu s establiments, ens torbarem sempre en desavan
tatge a l'hora de fer uns preus més adequats que faci 
impossible recobrar la inversió a mig termini, i sigui 
cada vegada més difícil treure'n els rendiments. Hem de 
rompre aquesta inercia q{¡e fa que aquesta llei de mo
dernització, d'una manera tan lenta faci més mal que 
bé, i sobretot a aquells que intenten o han intentat des 
del primer moment reinvertir arriscant el seu patrimoni, 
no just el de la seva empresa, sinó fins i tot el de la seva 
família, perque és de justícia fer-ho ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pallicer, per favor. 
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EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

... -gracies- presentam aquesta moció, esperant que aquest 
grup majoritari i el Govern li donin suport. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. Passam al torn d 'intervenció deIs 
grups. Pel Grup Parlamentari MIXT, el Sr. Peralta té la 
paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Pallicer, En línies generals el Grup Parlamentari MIXT esta 
totalment d'acord amb aquesta moció que avui es presenta 
aquí. És evident que les lleis s'han d'aplicar, com aquí diu, 
amb tot el seu rigor. Les lleis són perque s'apliquin de ma
nera total i absoluta. És a dir, no es fan lleis perque uns els 
apliquin, al tres no, i hi hagi un cert desistiment d'obligar el 
compliment d'aquestes lleis segons de qui es tracti. Per tant 
amb el seu punt primer hi estam totalment d'acord, i li dona
rem el nostre suporto 

Quant als punts segon i tercer, li hem de dir que també 
hi estam d'acord, perque creim que tots aquells empresaris 
que fan un esfor¡; per dur endavant aquesta modernització 
deIs seus establiments, que fan aquest esfor¡; economic que 
moltes vegades sense realment saber quina sera la rendibilitat 
i quin sera el resultat final de poder cobrir aquestes inver
sions que es fan, evidentment que hi hagi incentius de carac
ter economic, com és afavorir la seva finan¡;ació per una 
banda, i per una altra subsidiar els interessos deIs credits que 
se sol-licitin amb la quantia que aquí es diu, podria ser fins 
i tot més elevada perque l'esfor~ és important, pero també 
hem d'entendre que subsidiacions més eIevades també seria 
difícil que es poguéssin dur endavant per part del organs 
que els han de donar. 

Quant al punt cinque és evident també dins aquesta línia 
de donar uns incentius i de fer un reconeixement d'aquells 
empresaris que fan aquest esfor¡;, com a mÍnim que tinguin 
un reconeixement i que com a marca de qualitat del seu 
establiment es deixi un senyal, es do ni una senyalització a 
tota la promoció que es faci que aquests establiments han 
estat modernitzats, i que precisament s'ha fet aquest esfor¡;. 
i que degut a aquesta modernització que s'ha fet donaran 
sempre un millor servei que aquells que no han fet aquest 
esfore; i que encara manten en les seves instal·lacions obsole
tes. 

Ens queda el punt número 4. Aquí es parla de crear una 
subcomissió de seguiment que, la veritat és que creim que si 
existeix la comissió del Pla de modernització, si bé és cert 
que aquesta comissió pot tenir un funcionament per ventura 
a vegades lent, o hi ha moments que esta anquilosada quant 
al seu funcionament; també li hem de dir que ens sembla 
que crear un organisme nou tendiria a burocratitzar més 

encara aquest funcionament, aquest seguiment, aquest 
control que s'ha de fer del Pla de modernització previst 
a la Llei 3/1990. Per tant, quant al punt 4 la nostra pos
tura sera d'abstenció. Creim que s'ha de fer el segui
ment, s'ha de donar agilitat a la comissió, pero creim 
que la solució millor no és la creació d 'una subcomissió. 

En definitiva, volem dir que en conjunt estem total
ment d'acord amb l'esperit i amb la lletra d'aquesta 
moció, pero en aquest aspecte concret del punt 4, si bé 
no hi ha una discrepancia dirÍem frontal per part del 
nostre grup, sí que entenem que no seria el millar, si no 
que es podrien prendre altre tipus de mesures. Per tant 
li donarem el nostre supart als punts 1, 2. 3 i 5, i ens 
abstindrem al punt número 4. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM I EEM té la pa
raula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. El 
nostre grup ja va intentar deixar clar el dia de la inter
pel·lació que veiem amb preocupació el que es feia o el 
que s'havia fet fins ara amb la Llei de modernització 
d'allotjaments turístics. Vérem com el Sr. Cladera ens 
donava una visió totalment optimista de la situació, i 
aixÍ se 'n va fer resso tota la premsa els propers dies. 
Hem de dir que no sempre ho va fer amb la visió opti
mista del Sr. Conseller. Llavors el nostre grup ja va 
manifestar no compartir aquella visió, ja que no troba
rem en les seves paraules, i molt menys en els fets, una 
voluntat decidida per exigir el compliment de la Llei a 
tota l'oferta turística; i sobretot, no vérem ni veim 
encara avui una res posta clara sobre el que passara amb 
tota roferta obsoleta que no es modernitza ni es vol 
modernitzar. 

Record que el Sr. Conseller el dia de la interpel-lació 
ens va parlar d'un 20% d'establiments que es trobarien 
dins aquesta situació. Se 'n podia contestar que dins una 
societat com la nostra el mercat marcara quina és l'ofer
ta obsoleta, i solucionara a la llarga el problema. Pero 
si hem de ser sincers, estarem tots d'acord que aixo no 
té un efecte de reconversió immediata; i és per aixo que 
ens trobam amb un producte que de cada vegada té 
menys sortida, amb immobles que no desapareixen i que 
no soIs es degraden ells mateixos, sinó que és més preo
cupant, degraden tota la zona. Un excés d'oferta que a 
més d'obsoleta o envellida no pot tenir cap altra conse
qüencia que la baixada deIs preus i el descens de la 
rendibilitat. Parlam molt d'augmentar la qualitat, pero 
hem de tenir en compte que la qualitat no soIs s'aug
menta modernitzant els hotels, sinó aconseguint també 
que ¡'oferta sigui cada vegada més satisfactoria per als 
nostres visitants. Aixo vol dir modernització, pero de tot 
el conjunt de l'oferta turística. 
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Davant aquesta situació ens trobam que s'hauria d'actuar 
a través d'instruments amplis de política territorial i urba
nística; i tampoc aquí veim una voluntat decidida del Go
vern del PP i UM. Tal vegada la té el Sr. Conseller, almanco 
ens sol donar a entendre que la té . Pero em permetra que li 
digui que ho té un poc difícil. Aquesta és la visió que tenim 
des del Grup PSM 1 EEM. Li vull dir, Sr. ConselIer, que el 
nostre grup continua tenint molts de dubtes que hi hagi un 
estricte compliment de la normativa vigent. Per aixo ens és 
impossible compartir aquella visió que es va donar, una visió 
optimista que nosaltres no podem compartir, ja que molt 
sovint, i tal vegada en front del Sr. Conseller, ens trobam 
amb uns interessos economics molts més forts, distints al seu 
predicament político Ens trobam, Sr. ConselIer, amb una 
gran diferencia entre el seu discurs polític i les seves bones 
paraules, amb una practica que difereix molt d'aquest dis
curs, i ho dic quant als fets que veim cada dia del Govern del 
PP-UM, al qual pertany voste. 

Podem invertir el que sigui en la millora de la planta 
hotelera, pero si al seu costat es continuen construint noves 
edificacions sera difícil, per no dir impossible, millorar la 
situació actual. Podem permetre que la nostra planta hotelera 
es converteixi en oficines o apartaments no turístics, com es 
fa des del Govern del PP-UM, pero aixo només significara 
fer de les nostres zones turístiques un barri més de Ciutat. 
Aixo és un fet que ja ha ofegat i ha fet perdre tot atractiu 
turÍstic a di verses zones d'aquesta illa i de les altres, que 
veuen com ja no tenen possibilitat de millorar la qualitat 
turística. Per als hotelers que volen mantenir i continuar la 
seva activitat empresarial modernitzant els hotels per millo
rar la qualitat turística, és una injustícia, i aixo ho hem de 
dir, que se'ls fa, ja que el seu esfore; es veura trencat per la 
degradació turística deIs especuladors, destructors del turis
me, que només cerquen un negoci facil i de benefícis parti
culars immediats facilitats, Sr. Conseller, per la política 
d'aquest Govern PP-UM. 

Amb el tema de modernització els inspectors, si és que 
actuen, ho fan a instancies d'una decisió política de la con
selIeria, per aixo entenem que la responsabilitat política de 
fer complir la Llei és purament de la Conselleria de Turisme 
i del Govern del PP-UM. No és possible parlar de turisme de 
qualitat amb alguns hotels que tenirp., ja que els turistes tam
bé venen segons la qualitat deIs hotels que els oferim. en 
tendrÍem prou amb la normativa existent, amb una inspecció 
correcta i rigorosa perque moltes d'aquestes places quedassen 
fora d'ús. Darrerament molts d'hotelers han fet esfon;os 
molt importants per millorar la qualitat deIs seu s establi
ments. Aixo és d'agrair i també de bons empresaris, ja que 
tots estarem d'acord que no estan els temps per massa inver
sions, i més quan veim que el sector turÍstic s'enfronta en
guany a una nova temporada d 'incertesa. 

Per tot aixo, no sense certes reserves, Sr. Pallicer, dona
rem suport a la moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
conven'futs que aquesta moció no hauria estat necessaria 
amb una altra política per part de la Conselleria de Turisme. 
O, millor dit, amb el compliment estricte de la llei existent 

aquesta moclO no seria necessana. 1 aquÍ s'ha parlat 
avui, amb altres ocasions, de compliment de llei, i de qui 
ho ha de fer o no. Nosaltres des de l'oposició creim que 
la nostra feina és de qualque manera és aquest control 
del Govern, que en una altra intervenció ha paregut que 
el que volien és que aquest control no existís. Nosaltres 
dei m que aquest control hi és, i per molt petit que sigui 
el grup, hi sera; aixo ho vulI deixar ben cIar. 

Així i tot, i per acabar, ens agradaria fer unes mati
sacions. Creim, com he dit, que no importaria haver de 
recordar aquí que una lIei dins un estat de dret com el 
nostre és una norma de caracter obligatori, no vol unta
ri, la qual constitueix la font més important del dret. 
Quan aquesta no es compleix els que esta a l'oposició 
els hem de recordar als del Govern que s'ha de complir 
la lIei. Aixo és el que feim en part donant suport a 
aquesta moció del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Estam d'acord també amb una línia de subvencions, 
pero trobam també que aixo s'hauria de condicionar al 
compromís de fer un canvi d'estructures de comercialit
zació i de gestió. S'havia d'anar a les arrels del proble
ma, no soIs limitar-nos a la subvenció; alerta a caure 
només en aixo. Les administracions haurien de cercar 
noves fórmules d'intervenció indirectes per fer possible 
que els empresaris millorin el seu producte, i és aquí on 
una vegada més hem de dir que no soIs l' Administració 
d'aquesta comunitat autonoma, sinó també la de rEstat 
hi té alguna cosa a dir, i creim que és quan hi ha de dir 
més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM el Sr. Palau té 
la paraula. 

EL SR. P ALAU 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans de 
passar a fixar la posició del nostre grup referent a la 
moció que ha presentat el Grup SOCIALISTA, que ve 
com a conseqüencia de la interpeI-lació que va fer en el 
seu dia al Govern, i que tant per part del conseller de 
Turisme com per part del nostre grup ja varem d'alguna 
manera expressar al nostra posició, em permeti, Sr. 
President, que lIegeixi alguns deIs paragrafs de Diari de 
Sessions de data 30 de maig del 1990, en el qual va ser 
aprovada la Llei de modernització d'establiments turís
tics. 1 a alguns deis paragrafs deia, concretament el 
portaveu del Grup SOCIALISTA ens diu: "en el debat 
de totalitat el nostre grup va manifestar que considerava 
que la lId era incorrecta, d 'una qualitat ínfima, i que no 
mereixia ser aprovada. Realment el nostre parlament té 
les limitacions que ten en els mateixos diputats, les lleis 
que surten d'aquest parlament són un reflex de les oos
tres capacitats o de les oostres mancances, pero qui 
realment té respoosabilitat de l'aprovació de la llei és el 
Govern i el partit que dóna suport al Govern, que és el 
que té la majoria juntament amb els grups que li donen 



2952 DIARI DE SESSIONS / Núm.71 /21 d'abril del 1993 

suport; i nosaltres podem ajudar, podem fer les nostres apor
tacions, les nostres esmenes, oferir la nostra coHaboració 
com hem fet sempre en temes de turisme, pero quan una 
cosa realment no té solució, no en té, i aquesta lIei no en 
tenia ll . 

1 continua dient, i només aniré a alguns trossets: IIAccep
tam, ido, la part de responsabilitat que em pugui tocar com 
a diputat. Hem de manifestar que no es volem sentir en 
absolut coautors d'aquesta llei, que no volem assumir cap 
responsabilitat en la seva aprovació. És una lIei desafortuna
da., Ens atrevim a dir que poques vegades aquest parlament 
haura aprovat una norma de tan baixa qualitat jurídica. És 
una lIei que si és aprovada així com ve, només provocanl el 
somriure deIs tecnics que l'analitzin, si no de tot el sector 
turístic, que ja ha afirmat públicament que aquesta llei no és 
aplicable; l'articulat no deixa 1I0c a dubtes ". 1 un altre trosset 
diu: IIEI contingut del projecte de llei, com hem dit, entenem 
que pateix d'una manca de qualitat tecnica jurídica. Li man
ca claredat i precisió, i per tant creim que no sera aplicable. 
Cada vegada que l'apliquin -i es dirigia en aquell moment al 
Sr. Cladera, Conseller de Turisme- el recorreran i guanyaran 
tots els plets, com ha passat amb moltes normes aprovades 
pel seu departament ll . 

Després d 'haver dit aixo jo crec que ja bastaria, encara 
que no digués altra paraula, per dir quina ha de ser la nostra 
postura en relació a aquesta moció. Pero vull dir dues o tres 
coses: dir que a partir d'aquest moment jo crec que les limi
tacions que feien referencia als diputats que l'aprovavem, jo 
crec que aquí les limitacions es passen d'una banda a l'altra, 
perque resulta que el que era tan dolent en aquelles dates, 
ara resulta que realment és bo, que nosaltres ja n'estavem 
conven~uts, i que l'hem d'aplicar -que l'aplicam-. Jo faria 
referencia a l'acudit aquell, que a vegades deia IIviatgi menys 
i llegeixi més ll ; jo aquí diria IImenys mocions, menys propos
tes, i també llegeixin més el que vostes en una altra legisla
tura quina era la postura del seu grup quan es va aprovar 
aquesta lIei. 

Pero, en fi, passarem a expressar el que és la nostra pos
tura a cadascun deIs punts a que fa referencia la seva moció. 
El primer punt diu: IIEl Govern de la Comunitat exigid. amb 
tot el seu rigor l'efectiu i total compliment de les previsions 
de la Llei 30/1990, de 30 de maig, per part de tots els esta
bliments d'allotjaments turístics de la Comunitat Autono
mall. Jo aquí només en queda dir que aixo ja ho feim, ho fa 
-millor dit- el Govern. Ho fa, no d'ara, des de fa uns quants 
anys. 1 em permetin només que els llegeixi, i aixo són llistats 
d'ordinador, que no he fet jo, i per tant crec que són total
ment correctes, i a més amb data d 'avui, i que com vostes 
saben molt bé les inspeccions, d'acord amb la Llei de refor
ma d'establiments turístics deia que les inspeccions de re
modelació es podien produir per tres casos concrets; prime
rament per denúncia, o sia que els primers que es passarien 
seria per denúncia; segona per petició propia, deIs propis 
establiments; i tercera, que la Conselleria o els seus serveis 
d'inspecció, anirien agafant per ordre d'antiguetat els esta
bliments més antics, i ho anirien fent així. 

En aquests moments les dad es que jo els vull donar 
són que en la data d'avui, que estan ja en la primera 
fase; i qua n dic la primera fase no vol dir que s'agin 
inspeccionat, sinó que ja estan en obres, i que alguns ja 
després han passar a segona fase, que és la segona ins
pecció; tenim que hi ha un total d'hotels a la província 
de Balears de 647, 413 hostals, que fan un total de 1060 
establiments turístics, i en número de places 208.094. 
Aixo fa que deIs establiments que estan a la primera 
fase, ja hi ha 76,35%. D 'aquestos establiments ja n'hi ah 
alguns que estan en fase d'arxius, o en fase A, que diu 
aquí, i que són els establiments que han complert amb 
el calendari d'execució de les obres de la primera fase . 
Aquí en tenim que són 201, que han complert comple
tament el que són les obres que havien de fer a la pri
mera fase. 

Després tenim un altre apartat de 215 establiments, 
que són els que havent complert la primera fase del Pla, 
se'ls ha detectat algunes noves deficiencies. No és que 
n 'hagin deixat de fer, sinó que qua n se 'Is ha passat 
aquesta inspecció de la primera fase, !'inspector ha dit 
que a més del havien dit en determinada data, ara els 
han detectat altres deficiencies. 1 després ja tenim un 
nombre de 50, que són establiments que no han executat 
el pla previst, o han emprat material per baix de la seva 
categoria. Aquests establiments, per descomptat, tenen 
el requeriment pertinent per part de la ConselIeria. 
Aniré molt rapid, perque que se m'encén el llum groc, 
i no em donaré temps de fixar la postura a tots. 

Vull dir pero, així mateix, que com aplicació d'a
questa llei, a part del establiments que són en fase de 
remodelació, també aixo ha provocat un nombre de 
baixes bastant important; concretament a I'illa de Ma
llorca 484 establiments, a l'illa de Menorca 23, i a l'illa 
d'Eivissa 101. i aixo fa un total de 31.815 places. Per 
tant, dit aixo cree que ja queda clara la nostra postura. 
Creim sincerament que el Govern aplica en la mesura de 
tot el possible aquesta llei. Per tant, crec que el número 
1 cau fora de 1I0c. 

El punt número 2, que diu IIEI Govern de la Comu
nitat, amb la intenció d'afavorir la finan<;ació de les 
inversions necessaries per a la modernització deIs esta
bliments, facilitara la més ampla informació als empre
saris sobre les possibilitats d'obtenir subvencions amb 
aquests efectes, en cas que el Pla marc de competitivitat 
del turisme espanyol". Miri, primerament li vulI dir que 
aixo es fa, des del primer moment, i que figura fins i tot 
en el conveni que va firmar la conselleria amb el Minis
teri d'Indústria, Comer<; i Turisme; i prova d'aixo és 
que l'any 1992 es varen tramitar 192 soHicituds, i l'any 
1993 244, la qual cosa fa un total de 436, i que la inver
sió global de tots aquests projectes si es duguessin a 
terme, seria una quantitat al voltant de 5.000 milions. 

Pero per l'altra part també he de dir que el Pla Fu
tures no estableix cap tipus de subvencions per a la 



DIARI DE SESSIONS / Núm.71 / 21 d'abril del 1993 2953 

remodelació d'establiments turístics per a altres coses com 
són promoció turística, millora i promoció de la qualitat, 
qualificació i formació de recursos humans, analisi d'empre
ses, pero mai -almenys el Pla Futures que tenc jo- no veig 
que faci referencia a donar subvencions al que és la reforma 
deis establiments turístics. També s'ba de dir que en el 
propi Pla Futures, a l'article 8, figura en aquest conveni 
firmat que el Ministeri d'Indústria, Comen;; i Turisme es 
compromet a establir o a firmar línia de finan~ació amb 
alguna entitat financera. O siga, que fins a la data nosaltres 
no coneixem que el Govern baja firmat en absolut cap acord 
amb cap enti~at per a aquesta finan~ació . 

Quant al punt número 3, que diu "EI Govern de la Co
munitat establira una línia de subvencions per a la subsidia
ció d'interessos de credits d'un 4% destinats a augmentar les 
inversions per a la modernització deIs establiments i que siga 
d'aplicació tant per aquells empresaris que han realitzat les 
reformes, com per aquells que hagi d 'acometre-les ". Vull dir 
que aixo és un tema que, si es recorden, ja va venir al Parla
ment en el seu dia, i nosaltres ja varem deixar molt ciar 
quina era la nostra postura. Crec que, a part que el Govern 
de la Comunitat sí que té algun tipus de subvenció per 
capital circulant per a les diferents empreses, no solament les 
turístiques, sinó les diferents empreses, i que la tramitació 
és a través de la Conselleria d'Hisenda; pero el que vull dir 
és que la Conselleria de Turisme concretament aquests dar
rers anys -ja acab, Sr. President- ha fet un esfor~ molt im
portant quant el que han set tots els plans d'embelliment; i 
no solament la ConselIeria de Turisme, sinó d'altres de par
taments del Govern també, quant a depuradores, carreteres, 
etcetera; i creim que l'esfon;; correspondria baver-Io fet al 
Govern central, i que hagués inclos dins el Pla Futures 
aquesta línia de subvenció deIs interessos. 

Quant al punt número 4, que diu "EI Govern de la Co
munitat, a l'objecte de realitzar un seguiment més difecte de 
l'aplicació de la llei, constituira a cada zona turística una 
subcomissió de seguiment". Bé, per favor. Saben que repre
sentaria aixo? La llei recull una comissió de seguiment per 
cadascuna de les illes, la qual és integrada per la ConselIeria 
de Turisme, un representant del sector de les agencies de 
viatges, i un representant de la Federació d'Hosteleria. Pero 
sap que feim si a cada zona turística creassem una subco
missió? Ens podríem trobar amb trenta, quaranta, cinquanta 
o seixanta subcomissions. No seria operativa, i en segon lloc 
jo crec que podria provocar una des pesa desorbitada. 

1 quant al punt número cinc, el darrer, que diu 11 El Go
vern de la Comunitat donara un tractament especial a les 
accions de promoció turística que aquelIes empreses turísti
ques que bagin finalitzat el seu propi pla de modernització", 
li puc dir només una cosa: nosaltres estam d'acord que el 
Govern els distingeixi amb la placa d'hotel modernitzat, 
correcte; que la promoció de l'establiment se la faci el propí 
empresari. Ara, jo cree que el Govern no pot entrar en les 
seves promocions turÍstiques a promoure determinats es
tabliments. Fins aquí haurÍem arribat. Al Govern, i concre
tament a la Conselleria de Turisme en aquest cas, li corres-

pon promoure o Balears, O Eivissa, Formentera, Mallor
ca, o Menorca per separat. Pero que dirien vostes si el 
Govern un dia determinat, la Conselleria de Turisme fes 
propaganda només d 'un hotel determinat. Fins i tot 
seria sospitós. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. En torn de replica el Sr. Pallicer 
té la paraula. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Peralta 
li agralm el suport que ens dóna, a pesar que tengui el 
dubte del punt quart, que fa referencia a aquesta sub
comissió a crear a cada zona turística, per intentar que 
hi hagués una pressió més forta i més potent, a fi de 
desenvolupar amb major rapidesa el Pla de modernitza
ció, ja que el control seria a l'origen alla on hi ha el 
problema. Aixo era un poc la idea que mantenc encara, 
perque pens que seria molt efectiva, i el cost practica
ment no n'hi bauria cap. Aixo hauria d'anar combinat, 
amb la comissió de seguiment que molt bé marca la lIei, 
per aportar que serveixi de control, de pressió pública 
perque la gent que ronseja, que és reticent a fer les 
inversions que marca la lIei, e:; ves sin obligats d'una 
manera o de l'altra a posar les cartes damunt la taula, a 
saber si juga aquestes noves regles de joc o no les juga. 

Sr. Sansó, jo també igualment li don les gracies per 
donar suport a la proposta; evidentment ens ha parlat 
un poc del POOT i de política turística. Jo amb moltes 
coses que ha dit practicament estic d'acord, pero be, no 
era la moció concreta de la qual parlavem. 

Quant al Sr. Palau, jo ti vulI dir que els arguments 
primers que ha utilitzat, que ba va utilitzar a la primera 
intervenció; jo ja li vaig dir que em faig responsable i 
accept alIo que el meu grup la legislatura pass ada va dir 
o va fer, i li don suport. Ara són uns altres moments, hi 
ha una altra circumstancia. Voste sap que la vida econo
mica és molt dinamica, i jo evidentment no tenc res 
més que dir en aquest tema. Sí tenc a dir quant a la 
qualitat tecnica de la llei en si mateixa. Jo no he vengut 
a fer una exegesi de la L1ei, pero si vol la podem fer en 
un altre moment, perque no hi ha temps, i em cregui 
que tampoc no anava tan desencaminat I'autor d'aquest 
escrit que voste ha llegit. De tates maneres no era 
aquest el motiu de venir aquí a parlar de la llei, perque 
la llei de fet ja esta' en vigor, i per tant no condueix a 
res perdre el temps amb aquest tema 

Quant a la qüestió que voste ha plantejat de l'aplica
ció, jo li vull manifestar que jo no sé si Ji he agafat bé 
les xifres; pero en tenc bastants, unes aportades per la 
propia conselleria, unes altres de dades que s'han lliurat 
als mitjans de comunicació, tant per part del Sr. Ciad era 
com per part del seu director general, i de fet diuen 

.................................................. 
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clarament el que jo he dit, que entre un 45 i un 50% deIs 
hotels estan a la primera fase, després de tres anys; que de 
les 208.000 places que s'han de modernitzar n'hi ha 104.000 
que han passat la prímera fase, que és aquest 45-50%, si 
parlam de fases; i s'han donat de babea els establiments -evidentment-
que no han volgut jugar més, i que em pareix correcte. 

Quant a tots els altres punts que ha plantejat, per exemple 
el que fa referencia al de la subcomissió, crec que puc utilit
zar el mateix argument que he utilitzat abans. És ni més ni 
manco que ajudar, degut a la importancia que té que es 
modernitzi la nostra planta hotelera, ajudar que es faci d'una 
vegada i que es faci aviat. Perque si no es fa aviat, no tendra 
exit. L'exit de la Uei de modernització és en el fet que tots 
pugin al vaixell i facin la travessia en bloc tots plegats o el 
maxim, amb majoría. Si no, no té exit. I aixo ho va dir gra
ficament el president de la Federació d'Hosteleria a unes 
preguntes que se li varen fer a un debat: la Uei de modernit
zació tendra exit si té exit, si l'hotel que fa la modernització 
pot, a través del seu preu de venda, tenir la rendibilitat. I 
aixo és el quid de la qüestió, Sr. Palau, i no n'hi ha d'altre. 

Quant a ajudar, a subvencionar, a subsidiarítzar els inte
ressos, és una cosa que de fet creim que degut a la importa
ncia del tema i del sector és important que es faci. El Pla 
Futures en principi, i aposta jo ho vaig posar, perque aquesta 
moció i la interpel-lació voste sap que fa quasi un mes que 
esta feta, en aquell moment hi havia a Secretaría d'Estat de 
Turísme, el Ministeri de Comer~, Indústría i Turísme a punt 
de firmar-se una línia de credit amb Argentaría. Degut a 
una serie de situacions no s'ha fet, i sobretot degut que hi ha 
hagut una línia de la Pimem de 100.000 milions de pessetes, 
on hi ha set anys per tornar els doblers idos anys de caren
cia amb una línia blana, a la qual moltíssims deIs hotels es 
poden adherir. Aquest era un poc el motiu d'aquest ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Pallicer, que té el temps totalment exhaurit. 

EL SR. PALLICER I PUJOL: 

Sí, perdoni. Quant al fons de la qüestió, hi ha dues ma
neres de fer la modernització hotelera: una és rentar-li la 
cara, i l'altra és fer una modernització. Un hotel que fa més 
de set o vuit anys que marxa amb una ocupació necessita fer
se una vertadera modernització; i la modernització surt a un 
milió de pessetes per pla~a, comptant amb instal'lacions 
electriques, tan importants; comptant seguretat, tan impor
tant per temes d 'incendis, etcetera; i aixo si no hi ha un 
impuls molt fort deIs que jo els he apuntat, la Uei de mo
dernització sera lenta i tendra molts de problemes per dur-se 
endavant, per tirar endavant i cercar aquesta clientela' la de 
qualitat que tots creim que volem. Moltes gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. En contrareplica el Sr. Sansó té 
la paraula. 

EL SR. SANSÓ I SERVERA. 

Gracies, Sr. President. Jo, Sr. Pallicer, només vull 
dir-li que he intentat no xerrar en cap moment del PO
OTo No sé quan n'he parlat. Jo el que he intentat, i tal 
vega da no amb una intervenció gaire brillant, fer veure 
que si li votam aquesta moció avui és perque amb les 
declaracions de l'altre dia, de la interpel-lació no ens 
varen donar peu a pensar que no podem votar aquesta 
moció. i aixo li vull dir, i tal vegada ha sortit una críti
ca a la Conselleria de Turisme que no era el cas, pero 
era per explicar de qualque manera que si es feia neces
sari votar aquesta moció, era pel que dit damunt la 
tribuna. I de qualque manera si avui li donam suport, 
també és amb la voluntat que aixo contribueixi a millo
rar la nostra oferta com a alternativa per sortir d'aquesta 
crisi en que ens trobam. 

Jo no era en aquest parlament, pero puc dir c1ara
ment que possiblement no és la llei que el nostre grup 
hagués fet, i possiblement el Grup Parlamentarí SOCI
ALISTA tampoc, pero és la llei que tenim, i podem 
demanar el compliment d'aquesta llei. Matisaré una cosa 
que he dit abans: jo havia dit que no hi ha un compli
ment de la Uei; ho matisaré un poc i diré que hi ha un 
compliment, pero és moIt lento I enlla~ant amb paraules 
que ha dit el portaveu del PP-UM quan s'ha referit a les 
inspeccions, jo li vull dir, perque ell ha retret també, 
que en paraules del Sr. Conseller, que és també aquí 
escrit, en el tema de modernització sí que els inspectors 
actuen a instancia d 'una decisió política de la Conselle
ria, que és dur endavant un Pla de modernització, i per 
tant s'han inspeccionat tots els hotels de Balears cons
truits anteríorment al 1984. Vull dir jo que aixo són 
paraules del Sr. Conseller que són reals, perque no 
importa' que hi hagi denúncies per anar a inspeccionar 
els hotels per a la modernització. 

Pero llavors hi ha una contradicció que jo continuu 
dient al conseller, i aprofit per dir que és un tema im
portant, que és a veure que es fa amb totes aquestes 
places donades de baixa, o amb totes aquestes places que 
no passen aquesta modernització. Per tant, jo entenia 
que aquesta llei, i la moció, ens donaria peu perque aixo 
sortís. Desgraciadament no ha sortit el tema, l'haurem 
de plantejar a un altre plenari, pero hi ha el dubte -i el 
nostre grup el té- que és veure que es fa amb tates 
aquelles aItres places. Per aixo dic que suport total per
que la llei es dugui endavant, perque és la llei que te
nim i perque creim que no s'hi duo 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. El Sr. Palau té la paraula. 
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diputat, en aquest Parlamento Li diré exclusivament que tot 
quant ha dit és molt polit, tot pot ser veritat, pero que, de 
totes maneres, aquest 61 % d'execució, el 40% que en falta, 
és a causa, encara que l'hagi d'executar el Govern d'aquesta 
comunítat autonoma, a la falta de finan<;ament, a la falta de 
les inversions i de l'execució que, per part del Govern cen
tral, s'havien de fer dins aquest Programa 5-B, a l'incompli
ment del Govern central en el Programa 5-B, aixo per una 
banda. 

Per l'altra banda -i per acabar-, Sr. Triay, tenc molta gana 
de veure com els diputats socialistes d'Eivissa i Formentera 
i els diputats socia listes de Menorca voten el punt número 
tres d'aquesta moció. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Passarem a la votació de la moció. 
Se'n pot fer votació conjunta o hi ha petició de votació per 
separat? Se la votara, ido, conjuntament. 

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? Gracies, poden seure. 

23 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda rebut
jada la Moció 1355. 

I1.2).- Moció RGE núm. 1360/93, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a política teatral a les 
BIes Balears, derivada de la InterpeHació RGE núm. 
461/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la egona moció, que és la 1360, presentada 
també pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a polí
tica teatral a les Illes Balears; aquesta moció ve derivada del 
debat de la Interpel'lació número 461. Té la paraula en nom 
del grup proposant el Diputat Sr. Pons i Pons. 

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

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

IIEI Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern 
de la Comunitat Autonoma a impulsar abans del 31 de de
sembre de 1993 la creació de la Fundació pública del teatre 
a les Illes Balears. 1I 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En el moment en 
que he sortit de l'escó per pujar a la tribuna a defensar 
aquesta moció el Sr. President ha fet un gest ostentó s i 
ha sortit, obviament, de la sala. Quan es tracta de teatre, 
teatre, no de teatre polític; de teatre político uns mes
tres; de teatre, teatre, números a la ma, zero, zero, zero. 
No ho diu només aquest diputat, recordem que fa poc 
temps, fent un balanc; de com estava el tema teatral, un 
que va analitzar la situació des de les pagines de El 
mirall deia textualment: "És una vergonya que les Bale
ars siguin la comunitat autonoma de l'Estat espanyol 
que menys doblers inverteixi en teatre", la darrera co
munitat de l'Estat espanyol, aquests n'eren els titulars. 
A partir d'aquí hi hem de trobar remei, si n'hi ha, 
creim que sí, i si n'hi volen posar, que creim que no 
n'hi volen posar. 

La proposició és impulsar la creació de la Fundació 
pública del teatre a les Illes Balears. Per que tot aixo? El 
teatre és una competencia exclusiva de la Comunitat 
Autónoma, s'hi destinen poquíssims recursos, única
ment 32 milions de pessetes per al 93; és a dir, el teatre 
és l'equivalent a 7'10 mil-lessimes del pressupost de la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears. Amb 32 mili
ons de pessetes, deIs quals han deduit 5 perque són per 
a inversions de caracter immaterial, aixo vol dir per a 
xarangues publicitaries, amb 27 mílions de pessetes 
durant un any a les Illes Balears, realment, no es pot fer 
teatre, es pot fer, en tot cas, una mica de comedia per 
entretenir el personal. 

El Sr. Conseller, avui absent, mostra de l'interes que 
té d'aquesta area, que la té completament abandonada, 
qua n es va veure estret durant el debat es va aferrar, no 
a l'emblanquinat, perque no n'hi ha, pero es va aferrar 
a una guia editada per la conselleria sobre quins espais 
escenics, quins autors i quins grups teatrals tenim; i, es 
clar, no tenim teatre, pero en tenim una guia, es una 
cosa importantíssima, aixo seria igual que si un país 
volgués fer turisme i, en lloc de construir hotels i practi
car l'hostaleria, es dedicas a fer-ne guíes í a no construir 
els hotels; ido aixo és exactament igual, aquí hi ha una 
guía d'espais, autors, grups, etc., peró no hi ha política 
teatral en absoluto 

Per tant, l'alternativa que es proposa és intentar 
crear -que aixó no es pot crear per decret perque impli
ca diferents institucions- la Fundació del teatre de les 
Illes Balears, aixo significaria introduir dins la política 
teatral una cosa que va ser una gran esperanc;a pero que 
va acabar en no res, que és l'element de pacte cultural. 
Sí les diferents institucions, la Comunitat Autonoma, els 
consells ínsulars i els ajuntaments -els que hi vulguin 
participar- no impulsen conjuntament una política 
teatral, les Illes Balears continuaran com avuí, com s'ha 
dit des de les pagines de la revista El mirall -que jo ho 
subscric plenament perque és cert- és una vergonya que 
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siguem la darrera comunitat autonoma de I'Estat espanyol, 
no perque hi hagi una política de discriminació del regne 
d'Espanya -o deis qui governen el regne d'Espanya-, com 
diria el Sr. Forcades, sinó perque aq~esta comunitat, aquest 
Govern, la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, prac
tica una política de total abandonament del tema del teatre. 

Que significa una fundació. En tenim un precedent, que 
és la Fundació pública de les Illes Balears per a la música, 
gracies a aixo tenim una orquestra de les Illes Balears, ara 
fins i tot refon;ada amb una orquestra jove; el món musical 
ha donat una passa molt positiva, amb un esfor<; economic 
molt important, significa recursos per al consell insular, 
significa recursos per a l'Ajuntament de Palma i per a la 
Comunitat Autonoma, pero sense que hi hagi recursos no hi 
ha política ni musical, ni teatral, ni res de res. 

Per tant, es tractaria de crear la Fundació pública del 
teatre de les Illes Balears, alla on haurien de participar la 
Comunitat Autonoma, els consells insulars -així ho ente
nem-, alguns deis principals ajuntaments, en una fase inícial, 
després es podria expansionar i hi podríen participar més 
institucions que s'hi sentissin interessades. Aquesta fundació 
tendria seus, logicament, a cada iHa, tendría com a model 
ínicialla Fundació per a la música, com he dit, i tendria un 
pressupost a diferents seccions. com a la secció del Centre 
d'art dram,hic, companyia teatral, rehabilitació d'escenaris, 
etc. 

A partir d'aqeusta fundació es podría fer una política 
teatral autentica a les Illes Balears; per exemple, a partir del 
Teatre Principal, que té una gran funció dins aquesta ciutat 
de Palma i dins I'illa de Mallorca, es disposaria de tota una 
serie d'escenaris concertats. A Palma, a més del Teatre Prin
cipal, hi ha la Sala Mozart, hi ha el Teatre Municipal, hi ha 
el teatre de l' Assistencia Palmesana; dins I'illa de Mallorca hi 
ha teatres rehabilitats a Manacor, Bunyola, Muro, Porreres 
i algun aItre; a Menorca hi ha el Teatre Principal i, en especi
al, la Sala Augusta, el teatre Born de Ciutadella -la Sala 
Augusta a Maó-, i el teatre d' Alaior podria entrar dins la 
política de rehabilitació; a Eivissa, d'acord amb aquest es
quema, s'hauria de disposar d'una sala al menys, d'acord 
amb el consell insular o amb I'Ajuntament d'Eivissa. És a dir, 
que inicialment la xarxa que podria.comptar aquesta funda
ció per comen<;ar a exercir la seva labor en el camp del 
teatre seria al menys uns deu teatres-escenaris a les Illes. 

Creim que sense aquesta visió global, ambiciosa i perfec
tament estructurada, no podem passar de la miseria de polí
tica teatral que es fa avui. A tot estirar es donen unes deter
minades ajudes, a tot estirar se subvencionen unes determi
nades actuacions, no hi ha cap coordinació -no s'enganyin
a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, entre Comunitat 
Autonoma i consell insular, cap coordinació entre Comunitat 
Autonoma i Ajuntament de Palma, per exemple, aquest és 
un element fonamental en la qüestió de la política cultural, 
per tant estam en un estat totalment de desorganització, de 
dispersió i de miseria perque amb un pressupost de 32 mili-

ons de pessetes anuals no es pot dir seriosament que es 
té una política teatral. 

Un deIs elements d'aqeusta fundació seria un centre 
d'art dramatic encarregat d'organitzar cursets, conferen
cies, tenir una biblioteca teatral a disposició de les com
panyies, es podrien editar textos, es podrien intercanviar 
espectacles amb aItres comunitats autonomes, pero en 
aquest moment no ho podem fer, perque realment es
tam a zero practicament quant a actuacions teatrals i 
aixo podria ser un marc d'encontre de la gent del teatre. 

Aixo que es proposa, no creguin que aixo sigui cap 
elucubració ni cap fantasia, ho he dit moltes vegades des 
d'aquesta tribuna, no hem d'inventar res, simplement 
hem de mirar al tres comunitats autonomes que van per 
davant de nosaltres, hem de mirar Europa, i, és evident, 
sense que anem més enfara, simplement passant els Piri
neus, i qui més qui menys els ha passat, podem anar a 
Fran<;a on trobam els centres d'art dramatic, que els 
varen comen<;ar a crear a partir de l'any 1946. Tenim 
unes pautes europees, tenim unes pautes que s'apliquen 
a altres territoris de I'Estat espanyol i si realment no 
feim una política teatral seriosa és perque no hi ha una 
voluntat política d'afrontar aquesta area de la cultura. 

La pro posta és simple, no demanam que es creY la 
Fundació pública del teatre a les Illes Balears, demanam 
que se n'impulsi la creació, que realment es creY una 
negociació, que l'ha d'impulsar la Conselleria de Cultu
ra, Educació i Esports, que és la que té la responsabili
tat competencial en aquesta area, competencia exclusiva 
és la que s'ha de posar en contacte inicialment amb els 
conseHs insulars i amb algun deIs ajuntaments més im
portants, per descomptat el de Palma, d'aqeustes illes 
per tal de crear aquesta Fundació pública del teatre. 

Sense la creació d'aqeust marc, Sr. Conseller, ara que 
és aquí present, Ji vull dir que sense la creació d'aqeust 
marc voldria que m'explicas voste, si és que té ganes de 
sortir a aquesta tribuna, com vol fer una política teatral 
si no es fa aquesta Fundació pública del teatre de les 
Illes Balears, continuara cadascú amb el seu petít pres
supost, descoordinat i realment sense una actuació con
junta. El balan<; que se'n va fer des d'aqeusta revista que 
he dit, que és una vergonya que siguem la darrera co
munitat autonoma de I'Estat espanyol continuara i, per 
tant, el que demanam és que es doni la passa, que es 
posin els fonaments per construir un area del món 
cultural de les Illes Balears, que sense ser avui en dia un 
area de gran incidencia, el teatre és un element minori
tari, pero que té una funció molt important a complir. 
Bastaria, sense que anem més enfora, arribar a la Comu
nitat valenciana i anar a Catalunya, de signe diferent 
quant al seu govern, per veure que estan a anys Hum per 
sobre de la situació de les Illes Balears. 
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Per tant, demanam que surtin d 'una vegada de la miseria 
i es posin afer feina en aquesta materia. Moltes gracies. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Vos tes no 
s'espantin que sortim aquí, no sortim afer teatre. Trob que 
el tema que avui es presenta aquí és un tema prou seriós 
perque no ens el prenguem ... Sr. Pons, la veritat és que quan 
jo havia de sortir aquí dalt, abans de sortir-hi, havia rallat 
amb els companys del Grup MIXT i havíem considerat que 
la pro posta en concret que es fa a la moció, que és intentar 
-voste ho explicava- posar en marxa o funcionament una 
fundació publica de teatre a la nostra comunitat, la veritat és 
que l'analisi que n'havÍem fet, així, superficialment, és que 
era un poc exagerat posar en funcionament una funda ció , 
que hauria bastat que des del Govern, des de la Conselleria 
de Cultura, s'hagués donat un major suport i s'hagués im
pulsat, de qualque forma, una major participació a la políti
ca teatral, que s'hagués fet una política teatral, en definitiva. 
En definitiva, ens semblava que a4So podia ser suficient o que 
almanco seria molt més que el que ara es fa, perque, evi
dentment, amb 32 milions poe teatre es pot fer, jo diria que 
es pot fer teatre quan pujam aquí dalt a parlar d'aquests 32 
milions, pero teatre, amb 32 milions, poc es pot fer, evi
dentment. 

Per tant, jo crec que s'ha de fer qualque cosa més amb els 
32 milions, perque no sé, tan soIs les ajudes que es deuen 
donar directament des del Govern, a la millor hi ha qualque 
cosa més que esta eom a cosa immaterial i que no surt per
que, si no, hem de felicitar els consells, sobretot el Consell 
Insular de Mallorca perque fan un gran esfor~ per mantenir 
el Teatre Principal i que a4So pugui funcionar com a mínim 
per fer la temporada d'opera, que és una cosa que és maca, 
que esta molt bé. Qualque vegada la consellera que riu ens 
convida a veure qualque obra d'aqeustes, ens dóna qualque 
invitació, per tant, a4So esta bé. 

Pero, en definitiva, deixant de banda a¡;o, hem de dir que, 
després d'escoltar el Sr. Pons, la veritat és que, tal com voste 
ho va explicar, que havia de ser aquesta fundació, qui havia 
de constituir aquesta fundació i la comparació amb la Fun
dació pública de música, evidentment Ji hem de dir que 
donarem el nostre suport a aquesta moció, perque realment 
s'ha de prendre més seriosament a¡;o del teatre, s;ha de 
prendre més seriosament el que és fer teatre i la veritat és 
que no es pot fer amb aquests 32 milions, ja dic que és una 
cosa dramatica, que 32 milions són molt poc, és dramatic dir 
que tenim 32 milions per al teatre, pero, realment, amb 
aquests 32 milions ni tan soIs es pot fer ni un sainet. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. En 
aquesta moció que presenta el Grup SOCIALISTA sim
plement s'insta el Govern a impulsar una fundació pú
blica de teatre, sol, licitud que nosaltres, per altra banda, 
creuríem innecessaria si des del Govern es dugués una 
política seriosa, participativa i de eoHaboracíó amb les 
altres institucions de les Illes sobre aquesta qüestió; pero 
davant aquesta política decidida i global, que tengui en 
compte des de la formació i la infrastructura per a la 
gent que treballa en el teatre, nosaltres creim que sí que 
es fa necessaria la creació d'aquesta fundacíó, sobretot 
perque a Balears no existe ix un lloc específic de creació 
i difusió teatral on es pugui oferir des de teatre d'alta 
qualitat fins a donar suport a companyies que eomencen, 
on es garanteixin la iniciació i el perfeccionament deIs 
actors i es tenguin programes, com molt bé explicava el 
portaveu del Grup SOCIALISTA, de coHaboració amb 
altres centres d'aquestes mateixes característiques d'al
tres comunitats autonomes de l'Estat espanyol i d'aques
ta manera revaloritzar el treball que s'esta fent aquí a 
les Illes. 

Nosaltres creim que l'estructura d'aquesta fundació 
ha de tenir una relació estable i continua amb altres arts 
que ten en relacíó directa amb el món teatral, com pugui 
molt bé el de la música i el de la dansa, amb una políti
ca d'ajuts que garanteixin la eontinuitat de les obres que 
es facin, pero a¡;o és un treball prou important que 
justifica, com he dit abans, la creació d'aquesta fundació, 
on haurien de participar la majoria d'ajuntaments que 
s'hi vulguin adherir així com els consells insulars per 
rendibilitzar pressuposts, infrastructures. 

Per a¡;o, sense afegir-hi res més, el nostre grup sí 
que donara suport a la moció que presenta el Grup 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari 
PP-UM, té la paraula el Sr. Coll. 

EL SR. COLL I AL'LES: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. La normativa 
parlamentaria contempla que després d'una inter
peHació segueixi una moció. Nosaltres pensavem que 
després de l'explicació donada per I'Honorable Sr. Con
seller de Cultura del Govern balear, aquesta no es pre
sentaria; a¡;o no ha estat així i amb molt de gust faré 
un resum ben de nou de la situació actual presentada en 
el seu dia, que és com segueix, i que motiva que el nos-
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tre no estaloni aquesta moció per considerar-la fora de lógica 
ja que creim que tal com esta presentada pel Sr. Damia, no 
rallam ni de teatre ni comedia sinó que feim tragedia, Sr. 
pons. Nosaltres no ho veim tant així, no combregam amb la 
necessitat tant urgent de fer una fundació amb tot el que ac;ó 
reporta, si bé a qui és que no agradaria una fundació així?, 
peró una cosa és el que un desitja í l'altra és el que un pot 
fer. 

Nosaltres creim, tal com va dir el conselIer, que des de 
l'any 87 la política en materia teatral que duu la conselleria 
s'ha adre<;at a tres aspectes fonamentals del fet teatral, que 
són: primer, fer possible un coneixement exhaustiu del nostre 
patrimoni, no ho llegiré tot per no cansar l'auditori; el segon 
tema fonamental ha estat difondre el fet teatral arreu de la 
Comunitat Autónoma i fora d'ella; la tercera acció principal 
també va ser dota ció d'infrastru ctura, modernització i ade
quació de la que ja hi existeix. 

Per simplificar la cosa els voli:l llegír unes dates concretes 
del 92, que són que es van fer 18 cursets per a 252 alumnes, 
27 funcions teatrals a 24 municipis amb 14 grups que hí van 
participar. L'any 92 també es van fer 24 representacíons dins 
circuits itinerants, 29 estrenes ele grups no professionals, 5 
intercanvis, 18 cursets i 3 convenis d'estrenes de diverses 
obres i hi va haver dos ajuts especials per a infrastructura de 
teatre. Com vostes saben, el cens ens dóna: autors teatrals, 
155; grups teatrals, 63 -només a Menorca n'hi ha 9-. El cens 
d'espais teatrals ens dóna: Mallorca, 78; Menorca, 14; Eivissa, 
15 i Formentera, 1. Si a tot a<;ó. el Govern balear, amb 32 
milions, els ajuda perque funcionin, lógicament, la fundació, 
no creim que faci tanta falta. La política, com vostes saben, 
és molt diferent, la política nostra és ajudar a qui fa, no 
inventar coses noves i creim que. tal com estan les disponibi
litats pressupostaries de tots els ajuntaments, de tots els 
consells i del Govern, aquestes no ens permeten aquestes ale
gries, rallar d'una fundació per quí no l'ha de pagar és una 
cosa meravellosa, no aquesta, podríem fer moltes fundaci
ons; l'art, voste ha sap, Sr. Pons, ni amb un sac de milions 
cada dia l'arreglaríem tot, és immens el que es pot fer si hi 
ha doblers. 

Després del que s'ha exposat crec que no fa falta repetir 
que el nostre grup, com tots els d:aquesta cambra, veuria 
també amb moIt de grat la creació d'aquesta Fundació pú
blica del teatre sol'licitada amb aquesta moció i presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, peró no sera possible, 
per la nostra part, acceptar aquesta moció ates que les priori
tats actuals i la disponibilitat pressupostaria del Govern de 
la Comunítat Autónoma no permeten destinar aquestes 
quantitats a la creació de la Fundació del teatre a les Illes 
Balears, per tant, no li donarem suporto Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. ColI. En tom de replica, té la paraula 
el Sr. Pons i Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats. Miri si esta 
malament el teatre a les Illes Balears que practicament 
l'endema d'haver fet el debat de la interpeHació, amb 
motíu del Dia Mundial del Teatre, se'n varen emetre 
diferents valoracions, totes diagnostica ven que la situació 
del teatre a les Balears era preocupant, fins i tot el Sr. 
Xesc Forteza, que no els he de dir de quina ideología és, 
perque esta ben a la dreta de la dreta; per tant, el teatre 
esta malament, aixó ho diuen fins i tot els conservadors 
més conservadors, persones que viuen dins el teatre, en 
viuen, del teatre, i que, per tant, aquí no es poden fer 
valoracions amb color de rosa. La situació ja s'ha dita, 
som la darrera comunítat autónoma de l'Estat espanyol 
í no podem defensar que aquesta relació que figura a la 
guia de teatre, com jo ja li ho he dit, que aixó no és una 
política teatral. I no diguin que la fundació signifiquen 
més despeses, significa el contrari; quan es coordinen 
esforc;os, quan s'aprofiten els teatres existents, alguns 
deIs quals he relacionat, quan es posen d'acord les dife
rents institucions que un muntatge es fa de forma coor
dinada i es despla<;a per diferents indrets, aprofitant 
aquesta xarxa d'espais teatrals, lógicament l'economia 
funciona millor, perque la dispersió d'esfon;os -elemen
tal, no Watson; elemental, Sr. CoIl, elemental- significa 
un major estalvi, aixó és indiscutible. Quina és la situa
ció d'avui? Una dispersió total, total. Jo som conseIler 
del Consell Insular de Mallorca í és evident que no hi ha 
una coordinació entre Comunitat Autónoma i altres 
instítucions, hi ha unes determinades iniciatives, uns 
determinats festivals de teatre o actuacions que es fan, 
eom per exemple el eas de Consell, a les quals es dóna 
suport, peró aixó esta totalment descoordinat amb el 
que pugui fer la Comunitat Autónoma i que, per tant, 
hi ha una dispersió total d'esfor<;os. 

Alló que voste ha dit que es fa en teatre, es fa amb 
aquests 32 milions? No, el que no poden fer és agafar 
una relació d'activitats teatral s que es fan a les Illes 
Balears i treure-Ia aquí com si aixó fas el resultat de les 
inversions que en materia teatral fa la Comunitat Autó
noma, perque no sé si fan teatre o comedia, peró mira
eles, en aquest territori, com no els faci qui toca, no cree 
que els facin vostes; amb 32 milions ni es fan tants de 
cursets ni tantes actuacions teatrals, etc., etc., perque 
basta veure el que costa el funcionament del Teatre 
Principal, són unes despeses de l'ordre deIs 200 milions 
de pessetes perfectament al cap de l'any, només en un 
sol teatre, per tant no conti históries, amb els 32 milions 
vostes no fan tot aixó, no s'apuntin plomes que no els 
corresponen. 

La moció esta perfectament dins la lógica, significa 
afrontar una realitat, significa coordinar, recobrar el 
pacte cultural que s'ha dit tantes vegades, vostes no el 
volen fer, no ens inventam coses noves, li he tret l'e
xemple de Fran<;a, des del 46 s'han creat tota una serie 
de centres d'art dramatic a nivell nacional, a nivell regí-
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onal, alguns fins i tot especialitzats en infancia i joventut, i 
nosaltres no som la comunitat autonoma de l'Estat espanyol 
que viu millor, no som una comunitat que vol ser europea, 
no plante gen cada dos per tres que hi ha d'haver una oferta 
alternativa perque no volen només turisme de sol i platja, i 
aquesta oferta, per tota Europa, Sr. Ribas de Reina, que aixo 
li fa tanta gracia, viatgi un po e, es deixi el provincialisme, 
viatgin i veuran com l'única oferta alternativa és refor~ar els 
elements culturals d'un país, protegir el paisatge, protegir els 
camins antics, protegir els elements arquitectonics, les mani
festacions culturals, entre elles el teatre; per tant, si vostes no 
estan per la labor, siguin coherents, diguin que volen turisme 
de sol i platja i com més degradat millor i com més urbanit
zat millor, aquesta seria la realitat. 

És dar que té a veure una cosa amb l' altra, vos tes no 
volen fer una política a nivell europeu, és dar que no, 32 
milions de pessetes la comunitat autonoma més rica de l'Es
tat, aquesta és la factura que esta disposada a pagar per fer 
una política teatral? Escolti, aixo és de sainet, pero de sainet 
de barriada. 

Bé, crec que, davant la manca absoluta de sensibilitat 
cultural, és molt difícil argumentar aixo des de l'oposició, 
perque els posen un plantejament absolutament ponderat, no 
es demana res impossible, es demana simplement que s'inici
In les gestions amb altres institucions (consells insulars i 
ajuntaments) a veure si estarien disposades a fer aquesta 
fundació i a veure si estarien disposades a aportar-hi els 
recursos pertinents, que no sabem exactament quins són, 
hauríem de veure que suma i que aporta cadascú, pero 
vostes no volen comen~ar a caminar, perque a vostes els va 
bé una situació de degradació cultural, perque un país com 
més inculte és, més manejable és pel caciquisme al qual a 
tots ens ten en acostumats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pons. Grups que vulguin intervenir en 
contrareplica? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gnkies, Sra. Presidenta. Sr. Pons, la veritat, no sé si 
el Sr. Xesc Forteza és la dreta de la dreta, com voste ha dit, 
o esta en una altra postura política, la veritat és que aquesta 
afirmació, i no és que ara vulgui defensar el Sr. Xesc Forteza 
aquí, no venia al cas de la discussió que tenim només un 
pressupost de 32 milions de pessetes, i li ho he de dir perque 
jo vaig poc al teatre, perque se'n fa poc, la veritat és que 
se'n fa poquíssim i hi vaig molt poc, sobretot a Menorca, 
perque allo ja és allo i se n 'hi fa poquíssim de teatre, la 
veritat, se n'hi fa molt poc ... , sí, qualque vegada, pero la 
veritat és que li he de dir una cosa perque no ens posem 
transcendentals i tan seriosos: la definició que el Sr. Xesc 
Forteza fa de les casetes d'eines, de las casetas de aperos, la 
veritat és que és genial, és de manuaL, l'hauría d'escoItar, 
jo ja no sé on esta situat pero és genial; apart d'a~o 1i he de 

dir que, després de la segona interven ció , que evi
dentment no ha estat com la primera, votarem a favor 
ben igual que com hem anunciat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Peralta. Pe! Grup Parlamentari 
PSM i EEM ... , no, no volen intervenir. Pel Grup Parla
mentari PP-UM, té la paraula el Sr. Col!. 

EL SR. COLL 1 AL·LES: 

Gracies, Sra. Presidenta. Bé, jo voldria posar un 
parell de coses en dar, Sr. Pons. El teatre esta malament 
a les Balears pero esta malament per tot arreu, no esta 
malament tan soIs a Balears, esta malament per tot, vagi 
a Barcelona, una capital de 3 milions, i veura com el 
teatre esta malament, esta malament a molts de llocs, no 
l'envií a altres lIocs d'Espanya, l'envií a Barcelona. L'e
conomia del fet teatral a les Illes és molt difícil, voste 
en sap les dificultats, a Mallorca i a Menorca ho tenen 
solucionat perque la mateixa companyia recorre l'illa, 
pero quan s'ha de traslladar, les dificultats són molt 
grosses. 

De mirad es a Balears, naturalment que amb 32 mili
ons no se'n poden fer, pero és que no són 32 milions, 
Sr. Pons, voste m'ha dit que el Teatre Principal n'hi 
destina 200, el Consell de Menorca n'hi destina, els 
ajuntaments n'hi destinen, voste el que voldria és fer 
una fundació on poder repartir aquest pastís, ja n 'hi ha 
prou, de fundacions, per repartir-lo, on hem d'anar és 
afer feina, a aportar, ens digui com han de sortir els do
blers i veura com després en sortiran. Fran~a, no la 
conec, voste és més afortunat que jo, pero em tregui 
on, amb 600.000 habitants, hi ha la mitjana de cultura 
que hi ha en aquestes illes, i no me'n vaig a l'illa de més 
a prop, voste sap d'on som jo, em tregui aquesta pro
porció i després em descobriré davant Fran~a, peró 
mentre no em tregui un tant per cent de cultura més 
gros que el que té Menorca, que el que té Mallorca i 
que el que comen~a a tenir Eivissa, no me parli de 
Fran~a, per favor. 

QJ.le sí que hi és, res, Sr. Pons. A voste, l'únic que 
1i 'sáp greu és que facem coses, a~o és l'únic que Ji sap 
greu, en comptes d'estar orgullós del moviment que ha 
fet Mallorca, que s'ha posada com a capdavantera deIs 
moviments que hi ha a Eivissa i a Menorca, voste fa a 
l'inrevés, ens menysprea, no se'n vagi per aquí. 

Per acabar, diré que a Menorca, de teatre, en feim 
poc, pero em cregui que estam bé d'artistes. 

(Rialles). 

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

Gracies, Sr. Coll. Acabat el debat, passarem a la votació 
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? Gracies, poden 
seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda rebut
jada la Moció 1360. 

111.1).- InterpeHació RGE núm. 1255/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a motivacions i 
conseqüEmcies de la falta de dictamen previ del Consell 
d'Estat als reglaments general s aprovats pel Govern en el 
desplegament de lleis. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'Ordre del Dia, que correspon 
a la InterpeHació 1255, presentada pel Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a motivacions i conseqüencies de la 
falta de dictamen previ del Consell d'Estat als reglaments 
generals aprovats pel Govern en el desplegament de lleis. té 
la paraula, en nom del grup interpeHant, el Diputat Sr. 
Alfonso . 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dia 26 de novembre 
de 1992 el Tribunal Constitucional va dictar una sentencia 
d'extraordinaria importancia per al correcte funcionament 
de l'estat de les autonomies espanyoles. El Constitucional, 
amb aquesta sentencia, va acabar amb una llarga discussió 
doctrinal referida fonamentalment tant a la possibilitat que 
les comunitats autonomes creassin un consell consultiu amb 
les mateixes competencies dins l'ambit de les competencies 
de les comunitats autonomes com que els consells consultius 
d 'aquestes comunitats auto no mes fo~sin substitutius en aquell 
cas del que és el Consell d'Estat. També va aclarir, encara 
que perfectament clar quedava en la Llei del Consell d'Estat, 
que les comunitats autonomes tenien obligació, en cas de no 
tenir consell consultiu, a una consulta previa al Consell d'Es
tat per tal d'avalar el desenvolupament reglamentari que 
dictassin les comunitats autonomes, em referesc, com és 
logic, als reglaments de desenvolupament legislatiu, no a 
decrets que no siguin de desenvolupament legislatiu. 

Jo cree que valla pena, perque des del Govern s'han dit 
moltes inexactituds respecte de les conseqüencies d'aqeusta 
sentencia i de la sentencia mateixa del Tribunal Constituci
onal, llegir -m'ho permetin- els dos darrers paragrafs de 
l'apartat cinque, perque diputats, periodistes i el Govern, del 
qual m'agradaria que aquí ho hagués qualque conseller que 

ha parlat de més sobre les conseqüencies d'aqeusta 
sentencia, s'adonassin de l'abast real d'aqeusta resalució. 
Si m'ho permeten, ha llegiré i no ho traduiré, ho llegiré 
en castella. 

Diu el Constitucional: "En consecuencia, y por lo que 
aquí respecta, no sólo hay que reconocer las competen
cias de las comunidades autónomas para crear, en virtud 
de sus potestades de autoorganización, órganos consulti
vos propios de las mismas características y con idénticas 
o semejantes funciones a las del Consejo de Estado, sino, 
por la misma razón, estimar posible constitucionalmente 
la sustitución del informe preceptivo de este último por 
el de un órgano superior consultivo autonómico en rela
ción al ejercicio de las competencias de la respectiva 
comunidad, en tanto que especialidad derivada de su 
organización propia, pero, si es preciso reconocer esta 
posibilidad de sustitución también es necesario afirmar 
que en donde o en tanto semejantes órganos consultivos 
autonómicos, dotados de las características de organiza
ción y funcionamiento que aseguren su independencia, 
objetividad y rigurosa cualificación técnica, no existan, 
es decir, en aquellas comunidades autónomas que no 
cuenten con esta especialidad derivada de su organizaci
ón propia, las garantías procedimentales mencionadas 
exigen mantener la intervención preceptiva del Consejo 
de Estado en tanto que órgano al servicio de la concep
ción global del Estado que la Constitución establece. 11 

Absolutament clarificador, Srs. Diputats, absoluta
ment clar, senyors membres del Govern, n'hi ha qualcun 
que n'ha parlat molt i que diu que el Tribunal Suprem 
ha dictat altres sentencies anteriors que contradiuen la 
del Tribunal Constitucional. En definitiva, les comunit
ats auto no mes poden crear un consen consultiu, cosa 
que arraconam de fa molts d'anys, aquen consell consul
tiu, sempre que sigui independent, objectiu, etc., substi
tueix, quant als seus dictamens preceptius, el Consell 
d'Estat, perfecte, es reafirma l'autonomia en aquel! caso 
Pero si no el creen, com és el cas d'aqeusta comunitat 
autonoma i de moltes altres, han d'anar al Consel! d'Es
tat, claríssim. 

És evident pero, que aquest article 23.2 de la Llei 
constitutiva del Consen d'Estat és plenament constituci
onal, fa falta un dictamen del Consell d'estat, aquí no 
hi ha consell consultiu, en aquesta comunitat autonoma, 
per a tots aquells reglaments de caracter general que es 
dictin en execució de Ueis o les seves modificacions, 
perfectament clar. Tots els reglaments o decrets que 
aquest Govern dicti en funció o hagi dictat -aquí hi ha 
el problema- en funció del desenvolupament legislatiu 
d'aquesta comunitat autonoma o de l'Estat requereix i 
requeria un dictamen preví del Consell d'Estat, i aixo 
senzillament per a garantia de l'administrat. EIs governs 
no poden fer el que vulguin amb els reglaments, els 
govern han de fer el reglament del desenvolupament 
legislatiu en funció del que diu la llei, del que vol dir la 
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!lei, i per aixo hi ha la garantia del dictamen previ consultiu 
del Conse!l d'Estat. 

D'aquí ve la interpel-lació del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, molt preocupat per la greu irresponsabilitat en que 
ha incorregut aquest Govern respecte de la falta de dictamen 
preceptiu en nombrosos i molt importants reglaments o 
desenvolupament legislatiu, entre altres, la regulació deIs 
imposts autonomics. Aquest és un tema que esta en discus
sió, és obvi -al Sr. Forcades li ho hem de dir així- que la llei 
no esta en discussió, excepte que hi hagi un recurs d 'incons
titucionalitat, el que esta en discussió és l'aplicació de la llei 
via reglamentaria i aixo és perillosíssim per a la Comunitat 
Autonoma. El Decret de transports, el desenvolupament de 
la LOT, estan tots el discussió o poden estar tots en discus
sió, per que?, perque no tenen el dictamen preceptiu del 
Consell d'Estat. EIs decrets que desenvolupen la Llei d'Or
denació Territorial, tots poden estar en discussió, i apart que 
poden estar en discussió perque, com veurem més endavant, 
la nul-litat o anul'labilitat d'aquells decrets es pot fer de dues 
maneres i és obvi que el Govern no la fa: una, a instancia de 
part i l'altra, d'ofici pel Govern; i és obvi que el Govern no 
la fa. 

Per tant, la primera intenció de la interpel-lació era co
neixer en quina situació ha estat, des de 1983, el desenvolu
pament reglamentari de la funció legislativa de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, perque també seria bastant 
logic que sigui quasi quasi impossible que, des d'aqueix Par
lament, ens assabentem deIs possibles recursos que posin 
particulars que anul-lin els decrets o reglaments aprovats per 
aquest Govern, l'obscurantisme i la impossibilitat de fer un 
seguiment judicial d'aquells temes faria que fos quasi impos
sible fer-Io pels diputats. Per tant, nosaltres demanam, amb 
aquesta interpel'lació, quines conseqüencies pot tenir -no que 
tenen- aquesta irresponsabilitat, avalada pel Tribunal Consti
tucional, que ha tengut el Govern de la Comunitat Autono
ma. 

Aixo és evident per una cosa, aquí no es tracta d'atacar 
ni d'atacar el govern autonom, en aquest cas no interessa 
atacar el govern autonom, interessen dues coses: primera, la 
salvaguarda deIs interessos deIs ciutadans, la inseguretat 
jurídica que pot provocar aquesta situació és absolutament 
brutal, és impensable, quasi quasi un no se'n pot adonar, de 
la inseguretat jurídica que la situació en que estam -excepte 
que el Govern ho faci i ho afronti d'una forma decisiva i 
clara- pot provocar; també és quasi quasi impensable el 
perjudici que pot provocar a la Comunitat Autonoma aques
ta situació. Jo cree que valla pena que els diputats ho cone
guem, que el Govern actul, que no actua, i que se salvi el 
que sigui salvable de la situació. 

És imprescindible -i ho deim- que el Govern no continul 
pel mateix camí pel qual ha continuat fins ara. La sentencia, 
hem dit que era de dia 26 de novembre, publicada dia 23 de 
desembre, hi va haver un intent del Govern per activar -un 
intent d'un conseller- la creació del consell consultiu; bé, han 
passat sis mesos, el Govern continua funcionant, han vist la 

Llei del consell consultiu? Fa dos dies que ha entrat en 
el Parlament, hi ha una iniciativa d'un grup parlamenta
ri, el Govern l'ha presentada fa dos dies. És imprescindi
ble demanar responsabilitats als qui han estat impru
dents, perque el mal que poden causar a aquesta comu
nitat autonoma i el mal que han causat als ciutadans per 
la inseguretat jurídica és impressionant. 

La imprudencia, en aquest cas, exigeix responsabili
tats, exigeix responsabilitats per dues raons: primera, 
perque el Govern de la Comunitat Autonoma, aquell 
govern representat aquí per tres consellers i pel presi
dent -jo li agraesc que sigui aquí perque és un tema 
molt important aquest-, no vol consells d'aquell tipus, 
no vol crear la sindicatura de comptes, no vol crear el 
Síndic de greuges, no vol el Consell economic i social, 
no vol organismes de control, un d'ells, de control, d'as
sessorament o li pot dir ics, el consell consultiu, aixo és 
greu. 

Primera responsabilitat política, la falta de voluntat 
política perque hi hagués un consell consultiu. Segona 
responsabilitat política, si no hi havia consell consultiu, 
que és una opció política del Govern de la Comunitat 
Autonoma -jo li agrairia dos minuts, Sr. President, i 
acab-, el Govern hauria de ser el suficientment prudent 
per no estar amb batalles jurídiques o doctrinals i anar 
al tramit normal de demanar dictamen del Consell d 'Es
tat, només n'hi ha dues, de comunitats autonomes que 
tenen consell consultiu, jo no sé si han demanat, les 
altres, dictamen al Consell d'Estat, pero si no l'han 
demanat, en el mateix tipus d'irresponsabilitat han in
corregut. S'havia de demanar dictamen al ConseIl d'Es
tat perque l'article 23.2 és perfectament clar en aquest 
aspecte com bé ha declarat el Tribunal Constitucional. 
1 una tercera causa de responsabilitats polítiques que 
s'han de demanar, encara que, la veritat, en aquest mo
ment ja és molt mal de fer demanar responsabilitats 
polítiques, quan el conseIler que les havia de donar, 
dema, pareix, deixara de ser conseller, deixara de ser 
conseller perque se'n va a un carrec d'abast nacional o 
a un intent de carrec d'abast nacional, i com ja avui ens 
han convidat als portaveus a la presa de possessió de la 
consellera, encara no sabem que sigui conseIlera ni que 
el conseller hagi dimitit, pero el protocol és així, no és 
una crítica, és una qüestió de protocol. Pero han passat 
quatre mesos, tercera causa de responsabilitat política, 
han passat quatre, cinc mesos, i no pareix que hi hagi 
una intenció perque corri el tema, se n'ha demanat ur
gencia; record que la LIei d'espais naturals, defensant 
interessos privats, va tardar un mes i mig: presentació, 
publicació, tramitació, aprovació; un mes i migo Aquesta 
llei, molt més urgent, molt més important per als inte
ressos generals, duu quatre meso s i possiblement en 
passín dos o tres més. 

1 hi ha una aItra responsabilitat major o és possible 
que hi existeixi, una responsabilitat major, senyors del 
Govern, Srs. Diputats, i amb aixo acabo Que dirien 
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vos1(~S si jo els digués que el Govern, després de la sentencia 
del Constitucional, continua dictant, publicant o emetent 
decrets sense dictamen del consell consultiu, sense dictamen 
del Consen d 'Estat?, que dirien? Que el Govern és absoluta
ment irresponsables, aixo, Srs. Diputats ha passat, el Govern 
ha dictat un decret de desenvolupament legislatiu sense dicta
men del Consen d'Estat, després en parlarem, irresponsabili
tat; el que ha de fer el president del Govern és demanar 
responsabilitats polítiques, és realment molt greu i, per tant, 
aquestes responsabilitats s'han d'exigir i no enviar un conse
ller com a número u al Congrés de Diputats, sinó d'una altra 
manera, com tots vostes saben. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso . Té la paraula, en representació del 
Govern, el Conseller Sr. Gilet. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. En primer 
lloc jo desitjaria centrar el debat i l'objecte del debat i, sobre
tot i per comen<;;ar, expressar la meya sorpresa davant el 
contingut de la interpeHació, sent així que fa tota la impres
sió que no ha llegit la sentencia del Tribunal Constitucional, 
ni objecte de la litis ni la decisió. voste ha llegit un conside
rable, pero se n'han deixat un altre, voste ha llegit una part 
del tot i s'ha deixat el més importat de tot, que és la decisió. 
La Sentencia del Tribunal Constitucional 204/92 el que fa 
purament i simple és reconeixer la constitucionalitat de 
l'article 23.2, de la Llei organica del Consell d'Estat, no 
entra en més qüestions; tengui en compte, li ho hem de 
recordar, Sr. Alfonso, que aquesta sentencia ve donada com 
una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada per la Sala del 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de JustÍ
cia de la Comunitat valenciana en relació precisament amb 
una qüestió que afectava un reglament del joc del bingo, en 
desplegar la llei valenciana. 

Sent així, ido, que la decisió d'aqeusta sentencia a l'únic 
que ve -repetesc- és a declarar que la Llei organica del Con
sen d'Estat, en el seu apartat 23, és constitucional, perque 
era el que estava en discussió i nQ estava en discussió la 
valides a, la nuHitat o no nuHitat del reglament, objecte del 
contenciós administratiu, que continuara el seu curs, supos 
jo, a la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de 
Valencia. Entenc que aixo és summament important perque 
tots sabem que les sentencies del Tribunal Constitucional 
actuen ( ... ) pero sobre l'objecte, que és objecte -valgui la 
redundancia- de discussió i no més enlla, i no en podem fer 
interpretacions ni esbiaixades ni tampoc, per descomptat, 
d 'urgencia que provoquin o puguin provocar una alarma 
social, crec jo, imprudent, absolutament imprudent. 

Les disposicions de caracter general que emanin o no 
emanin d'una nei, voste, en aquesta tribuna, no ha fet mani
festació d'aixo, tenen dues vies d'impugnació, no a instancia 
de part o no instancia de part, aixo és independent, dues vies 

d'impugnació, que són: la directa o la indirecta; la im
pugnació directa és aquella impugnació que té per ob
jecte la disposició que s'impugna, que pot ser el fons o 
la forma, i per a aixo hi ha un termini; i hi ha una im
pugnació indirecta, la qual té per objecte l'acte adminis
tratiu, del qual emana la norma i que indirectament 
acusen o impugnen, via acte administratiu, la norma, 
pero no quant a la forma o al procés d'elaboració d'a
questa norma, sinó quant al fons, i aixo no té termini, 
té el termini contenciós, el termini reglamentari, d'acord 
amb la Llei contencioso-administrativa, amb els recursos 
previs corresponents, etc. 

Tot aixo, la sentencia del tribunal Constitucional, no 
ho ha tocat, per que no ho ha tocat? Perque el que fa 
és reconeixer la incidencia anterior de les sentencies del 
Tribunal Supremo La sentencia del Tribunal Suprem, a 
la Sala especial de revisió, de data de 29 d'octubre de 
1987, estableix ben clarament que el reglament executiu 
es perfecciona jurídicament, encara que s'hagi omes 
l'informe del Consell d'Estat. La missió de l'informe del 
Consell d'Estat no impedeix que la jurisdicció contencio
sa executi a posteriori un control de legalitat de la nor
ma reglamentaria ja perfeccionada, sentencia del Tribu
nal Suprem, Sala especial, recurs de revisió, sentencia 
d'll de maig del 88, on diu en el seu considerant cin
que: IIPor lo que hace a la falta de informe del Consejo 
de Estado, es conocido como la mas reciente jurispru
dencia del Tribunal Supremo, ha venido a relativizar el 
valor invalidante de ese defecto procesal poniendo de 
manifiesto que no hay base legal para entender que la 
intervención del Consejo de Estado perfecciona la norma 
administrativa objeto de su informe. 11 

Per acabar, sentencia del Tribunal Suprem, Sala Con
tenciosa, també en recurs extraordinari de revisió, alla 
on diu que independentment o deixant de banda, en el 
seu considerant sise, les diferents alternatives que s'han 
plantejades, el cert i segur és que en l'actualitat s'han 
d'entendre definitivament superades, a la vista de la 
sentencia de la Sala especial de revisió del Tribunal 
Suprem de 29 d'octubre de 1987, aquestes disquisicions 
en tant que s'afirma que la doctrina es pot resumir 
quant que la impugnació indirecta deIs reglaments no es 
pot fonamentar amb tals defectes exclusivament formals, 
inclosa l'omissió del dictamen del Consen d'Estat. 

Aixo, Sr. Alfonso, la Sala del Tribunal Constitucional 
ni ho ha tocat ni hi ha fet referencia, senzillament ha dit 
que l'article 23.2 és constitucional a tots els efectes, 
perque era allo que era objecte de discussió; a partir 
d'aquÍ, el Govern d'aqeusta comunitat, que fa? Deixant 
de banda les disquisicions quant a altres sentencies, fins 
i tot del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, 
immediatament produeix un text, de Llei de consell con
sultiu, l'aprova en Consell de Govern i l'entra en aquest 
Parlament no fa dos dies, fa més d'un més, i amb tra
mit d'urgencia, amb tramit d'urgencia, per evitar preci
sament les especulacions motivad es per determinades 
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declaracions fetes a la premsa de forma summament alegre 
i que creen, sense cap dubte, una alarma social absolutament 
imprudent. 

Voste aquí ha fet referencia al decret ( ... ) del 83 cap 
aquí. En primer lloc, la Llei del Consell Estat no obliga que 
tots els decrets hagin de passar informe del Consell d'Estat, 
aixo en primer lloc, Sr. Alfonso, i les paraules hi queden 
reflectides. 

En segon lloc, si la validesa o no validesa, la garantia per 
a l'administrat de la legalitat o no legalitat de les disposicions 
de caracter general que despleguin lleis no depen només de 
l'informe del Consell d'Estat, que pot ser vinculant o no 
vinculant, definitiu o no definitiu, de comissió plenaria o de 
permanent, sinó que el control, la vertadera tutela deis fons, 
que no de la forma de la valoració de les lleis, deIs fons, esta 
en mans, segons l'article 14 de la Constitució, de la tutela 
jurisdiccional, del control deIs tribunals, aquesta és la verta
dera realitat i el vertader control i garantia de l'administrat, 
tot allo altre és pura demagogia, és intentar aferrar-se no a 
aquest emblanquinat famós, sinó intentar crear una situació 
d'inseguretat que no hi existeix, inseguretat jurídica que de 
cap de les maneres hi existeix, sinó tot el contrario 

Endemés, hem de dir que resulta francament un poc cris
pant que es puguin fer manifestacions que puguin crear una 
inseguretat que no és tal i intentar, al mateix temps, un des
credit, sen se cap causa, de les institucions, aixo no és sinó un 
sentit de la irresponsabilitat, perque ha d'entendre, Sr. Al
fonso, que, abans de sortir a aquesta tribuna o a qualsevol 
altre mitja, s'ha de produir un estudi en profunditat de la 
qüestió, i jo li faré una pregunta, li faré una qüestió: Voste 
creu que la Llei 30/1992 eximeix les comunitats autonomes 
de l'aplicació de l'article 148.1.19, de bases de regim jurídic, 
que estableix definitivament el camp d'aplicació de desplega
ment legislatiu? La Llei de procediment administratiu, de 
l'any 58, queda definida amb aquesta llei 30/92 o no hi queda 
definida, respecte de les comunitats autonomes? Si voste 
s'atreveix a contestar-me aquesta pregunta des d'aqeusta 
tribuna voste s'ha equivocat de camí i s'ha equivocat de 
feina, perque el que entenem nosaltres, d'una forma defi
nitiva, és que en aquests moments les disposicions de carac
ter general en desplegament d'una llei estan absolutament 
ajustades a llei, a la llei anterior i a la llei que la desplega, i 
si no existeix aixo hi ha els tribunals contenciosos correspo
nents que entraran en el fons de la qüestió i que diran si és 
legal o no és legall'acte en el qual s'empara, pero de cap de 
les maneres la sentencia del Tribunal Constitucional estableix 
una modificació, en absolut, de la sentencia del Tribunal 
Suprem, tant de les seves sales especials de revisió como no, 
i el que fa purament i simple és dir que l'article 23.2 és 
constitucional. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. Per fixar la posició, pel Grup Parla
mentari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo he de convenir 
que aquesta sentencia del Tribunal Constitucional, la 
204/1992, de dia 26 de novembre, possiblement a agafat 
per sorpresa mol tes comunitats autonomes, entre altres 
coses perque només n'hi havia dues que tenien un con
sell consultiu, per tant són quinze les que se n'han sor
preso 

Efectivament, el primer de tot que s'havia de fer des
prés d'aqeusta sentencia, jo pens que ho ha fet el Go
vern, és fer un projecte de llei de consell consultiu o bé 
discutir la proposició de llei que té presentada el Grup 
Parlamentari PSM i EEM i crear-lo el més rapidament 
possible, aixo esta en camí, jo cree que en aquest cas 
l'actuació del Govern, bé, n'ha volgut fer un projecte de 
llei, respectem que hagi volgut ser ell propiament qui 
dugui la iniciativa legislativa, pero jo crec que l'actuació 
és correcta des d'aqeust punt de vista. 

Ara bé, jo en tenc una serie de dubtes i abans de 
passar a aquests dubtes he de dir que crec que no és bo 
alarmar la societat, a veure si els reglaments que s'han 
prodult des de 1983, o sigui, durant aquests deu anys, 
són correctes o incorrectes, o sigui, si se'ls pot anul-lar 
o se'ls pot anul-lar, o sigui, alarmar gratuHament cree 
que no és bo. Jo estic d'acord amb el Sr. Gilet que s'han 
de mesurar les paraules perque poden tenir unes conse
qüencies negatives per a la Comunitat Autonoma, pens 
per exemple en decrets derivats de lleis d'imposts, algu
nes lleis deIs quals va votar en contra el Grup Parla
mentari MIXT i hi va fer una radical oposició, pero que, 
una vegada aprovada aquesta lIei, hem d'intentar que se 
la compleixi, no a l'inrevés. Pero a mi no se m'ha aclarit 
el dubte que tenc, jo esperava que el Sr. Gilet m'aclariria 
un dubte pero no me l'ha aclarit, a la millor no l'he 
entes; aquest dubte és el següent: EH diu que la Senten
cia 204/92, l'únic que fa és dir que l'article 23, paragraf 
segon, de la Llei organica 3/80, de 22 d'abril, del Consell 
d'Estat, és constitucional, és ajustada a la Constitució, 
pero ha omes el que abans ha dit el Sr. Alfonso, que és 
el fonament de dret; i en el fonament de dret diu clara
ment, aquesta sentencia, que aquí on hi ha un organ 
consultiu propi de les comunitats autonomes, propi de 
la comunitat autonoma, en el cas de Catalunya i en el 
cas de Canaries ho tenen resolt, no fa falta que vagin al 
Consell d'Estat, aixo ho diu clarament aquesta senten
cia, aquest fonament de dret, ho diu clarament, pero 
també diu clarament que aquí on no hi ha aquest organ 
consultiu, propi de les comunitats autonomes, sí que hi 
han d'anar, hi han d'anar els reglaments i les disposici
ons de caracter general que es dictin en execució de les 
lIeis, així com les seves modificacions, han d'anar al 
Consell d'Estat. 

Jo vull recordar en aquests moments una actuació, ja 
sé que no és del Govern, que és del consell insular, 
pero que també la podem dir en aquest Parlament, 
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d'una modificació del Pla general de Palma, en concret, on 
hi havia una modificació de zones verdes, que no és exacta
ment aquest supósit, que aquest diputat, en la seva funció de 
conseller, va insistir una vegada i una altra que no es podia 
aprovar definitivament aquella modificació del pla general 
perque s'incomplia un articIe de la Llei del sol, em pareix 
que é el 129 O el 130, que diu que ha d'anar a dictamen de 
Consell d 'Estat i no hi va anar. Vull dir que, en alguns casos, 
ens ho hem tirat a l'esquena, aixo del Consell d'Estat, i gra
tultament fins i tot, i aixo no s'ha feto 

Ara, la qüestió de fons és la següent, amb independencia 
de criticar aquesta actuació concreta i alguna altra que hi ha 
hagut, pero la qüestió de fons en concret és la següent: que 
passa amb tots els reglaments i decrets que s'han aprovat fins 
ara?, estan bé, no se'ls ha de tocar; una vegada que tenguem 
el consell consultiu, se'ls ha de clur al consell consultiu i han 
de tornar a passar pel Consell de Govern o aixo no fa falta?, 
aquesta és la qüestió i a mi m 'agradaria sentir una resposta 
fonamentada, evidentment, en aquesta qüestió. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Pascual. Pel Gru p Parlamentari PSM i EEM, 
Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Ens trobam 
amb un problema de primera magnitud, certament, que pot 
donar lloc a confusions, peró que si el Sr. Gilet no l'ha aca
bat d'acIarir, encara ens han preocupat molt més les paraules 
finals de la darrera intervenció en deixar dir que si hi havia 
possibles dubtes, que en cas de clubte sempre hi ha tribunals 
que els decidiran, com sempre anam a la justícia per resol
dre problemes que haurien de ser estrictament polítics i que 
serien facilment reparables, perque aquest problema estaria 
superat fa temps si el Govern hagués tengut voluntat per 
construir un vertader autogovern, d'edificar tot l'entramat 
institucional d'aqeusta comunitat autónoma. 

El problema és que aquest Govern mai no s'ha cregut que 
és Estat, que és part de l'Estat, ni s'ha pres seriosament la 
capacitat normativa i reglamentaria, que té, si ho hagués fet 
hauria entes que la funció consultiva és cada vegada més 
imprescindible dins tot l'entramat de les administracions en 
que actuen i donada la complexitat i la tecnifica ció , per la 
qual cosa és aconsellable que es facin consultes en tot procés 
de creació de normes i la seva aplicació, que era imprescindi
ble la creació d'un consell consultiu, que no es redueix no
més a apreciar la legalitat de les activitats de les administra
cions pro pies en base a criteris jurídics o jurídico-adminis
tratius, sinó que, en executar les seves funcions amb autono
mia organica, ha de garantir l'objectivitat i la independencia 
i ha de tutelar la legalitat de l'estat de dret. 

En el nostre cas, endemés, l'adequació a l'Estatut d'Au
tonomia de tots els projectes o proposicions de llei que se 
sotmeten a aquest Parlament així com als reglaments corres-

ponents, així sempre ho ha entes el nostre grup, preo
cupat per augmentar el nostre nivell d'autogovern i 
crear totes les institucions que ens permet la Constitució 
i l'Estatut d'Autonomia; ja abans que el Tribunal Cons
titucional en novembre del 92 deixas ben cIar que totes 
les comunitats autonomes podien, i no només podien, 
sinó que havien de crear els consells consultius, o bé 
s'havien de sotmetre als dictamens del Consell d'Estat, 
nosaltres proposarem a la reforma d'Estatut de l'any 91 
la competencia de creació del Consell Consultiu de les 
Illes Balears, criticada per alguns aleshores, pero que ara 
s'ha vist que era d'extrema necessitat, el temps ens ha 
donat la raó. 

Possiblement sigui aquesta voluntat, aquestes ganes 
del nostre grup d'omplir la nostra autonomía, la que 
posteriorment més tard ens ha dut a presentar la Propo
sició de Llei de creació del Consell Consultiu de les Illes 
Balears, publicada en el BOPIB de dia 7 de mar~ de 
1993. Entre les seves funcions estan les de dictaminar els 
projectes de disposicions normatives que elabori el Con
seU de Govern en virtut de delegació legislativa, els 
projectes de reglaments o disposicions de caracter gene
ral i les seves modificacions que es dictin en execució de 
les lleis com a actuacions més importants, sense oblidar 
les modificacions de plans quan modifiquin els usos 
urbanístics de zones verdes a que feia referencia el Sr. 
Pascual i que, encara que no venguin al cas, són indica
tiu de la poca preocupació que aquest tema sempre ha 
despertat dins la majoria PP-UM, que governa les prin
cipals institucions d'aqeustes illes. 

Estam a l'espera de l'inici d'aquesta tramitació, que 
pareix haura de competir amb el posterior projecte de 
llei presentat pel Govern i que incomprensiblement s'ha 
retardat en el temps i que fins i tot ha permes que un 
grup petit com el nostre i amb poques possibilitats li 
passas al davant. Nosaltres estam d'acord que immedia
tament després de la sentencia, per via d'urgencia, 
s'havia de tramitar aquest projecte de llei perque altres 
projectes menys necessaris, com el de la Llei d'espais 
naturals, aquí varen tenir una tramitació meteorica. 

Pero mentrestant, a la manca de voluntat de gover
nar, de dotar-se de les maximes competencies possibles 
i crear les institucions necessaries, a més a m ' s, el Go
vero ha actuat lIeugerament, frívolament, amb una 
manca de responsabilitat increible, incomprensible, 
incomprensible per als qui no coneixen la mentalitat 
d'aqeust Govero PP-UM, una mentalitat que té una 
concepció patrimonial del poder, que el fa passar olím
picament de les normes basiques de funcionament, i el 
Govero ha passat olímpicament de sol'licitar els dicta
mens preceptius al Consell d'Estat, un error inadmissi
ble i de conseqüencies imprevisibles, que fins ara, aquí, 
no sabem quin abast tendran; conseqüencies imprevisi
bles sí els particulars, perque pareix que no hi haura cap 
grup parlamentari que ho faci, comencen a recórrer 
determinades normes o reglaments, unes conseqüencies, 



2926 DIARI DE SESSIONS / Núm.70 / 20 d'abril del 1993 

un risc polític que, en qualsevol país democratic, al nostre 
entendre, país que, evidentment, no és aquest, farien rodar 
els caps deis responsables polítics. 

Mal és que no vulguin ser una vertadera autonomia, que 
no vulguin construir un veritable autogovern i que frivolitzin 
amb tates les institucions que permet la Constitució o que 
permet el mateix Estatut d'Autonomia, pero pitjor és la 
irresponsabilitat política, realment fa por pensar en mans de 
qui governam. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CA V A DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Gracias, Sr. Presidente. Quiero manifestar mi total con
formidad, en nombre del grupo, con la intervención del Sr. 
Gilet, punto por punto de su intervención. Una de dos, o los 
representantes del Grupo SOCIALISTA i del PSM i EEM 
están nerviosos por las fechas que vivimos o no han entendi
do en absoluto el contenido de la sentencia del Tribunal 
Constitucional. 

¿ Qué va a pasar a partir de la sentencia famosa de 26 de 
noviembre del 92 con los reglamentos que se han ido ela
borando? Quiero adelantar que ni soy futuróloga ni el de
recho es una ciencia matemática, pero estoy convencida de 
que no va a pasar nada con ningún reglamento que no dis
crepe del contenido de la ley que trae causa. Hasta ahora las 
sentencias del Supremo han relativizado la necesidad del 
requerimiento del informe previo del Consejo de Estado y se 
han basado siempre en una postura antiformalista que se 
basaba principalmente en unos principios, como es el prin
cipio de economía procesal, como es el principio de la pro
porcionalidad del vicio, y que han considerado que éste era 
un elemento formal, porque no hay que olvidar ni hay que 
perder el oremus. ¿Qué pretende la Ley orgánica del Conse
jo de Estado con el artículo 23.2? No pretende otra cosa que 
establecer un control de legalidad respecto a las posibles 
normas que desarrollen una norma anterior, es decir, lo que 
se pretende es un control de la legalidad ex ante de que se 
apruebe esa ley, ese control se puede hacer ex post, por parte 
de quien se puede hacer ex post? Por parte de los tribunales 
de justicia, y esto no se debe interpretar, como entiendo que 
ha interpretado el Sr. Sampol: es que el conseller siempre 
remite a los tribunales de justicia, es que esto está contem
plado en tantísimas sentencias del Tribunal Supremo que no 
le vaya citar, se las citaré si esta interpelación da lugar a 
una subsiguiente moción. 

Está claro que ha de hacerse el control de legalidad, ese 
control de legalidad puede ser bien a priori, cumpliendo ese 
requisito previo que a partir de esta sentencia del Constitu
cional va a cumplir esta comunidad autónoma y buena prue
ba ha dado con la presentación del Proyecto de Ley del Con
sejo Consultivo, o se puede suplir porque igualmente capaci-

tados están los tribunales y así están hartos de decirlo 
en cantidad de sentencias, que ese control puede hacerse 
ex post, vía recurso directo, vía recurso indirecto. Vía 
recurso indirecto, ¿es posible que estos reglamentos se 
declaren nulos? Entiendo que no, había un plazo y 
tampoco el vicio creo que puede darse dentro de lo que 
sanciona el artículo 47 de la anterior Ley de procedi
miento administrativo, me estoy refiriendo a esos regla
mentos que se han aprobado durante este tiempo. Vía 
indirecta, entiendo difícil que se admita la legitimación 
de un particular que porque sea contrario a un acto 
administrativo se base el no correcto trámite seguido 
para la elaboración de un reglamento, creo sinceramente 
que no. 

En consecuencia, yo creo que la actuación del Go
bierno de la Comunidad Autónoma ha sido correcta, a 
raíz de esta sentencia ha dado prueba evidente de que 
su intención es crear un consejo consultivo, se ha pre
sentado un proyecto de ley y, en consecuencia, no hay 
nada que objetar; me duelen unas noticias aparecidas en 
los diarios sobre unas calificaciones vertidas por un 
miembro que en este momento no está en la cámara, un 
diputado, hablando de que esto era intolerable y a dos 
consellers que forman parte del Gobierno de la Comu
nidad Autónoma de Baleares los calificaba como enemi
gos del pueblo, bueno, yo supongo que, en fin, se debía 
a que se trata de una persona que siempre descalifica 
por sistema pero no me parece que con rigor esto se 
pueda hacer, porque eso sería tanto como que enemigos 
del pueblo lo fueran esas otras quince comunidades 
autónomas, puesto que solamente Cataluña y Canarias 
tienen consejo consultivo. 

En consecuencia, decía el Sr. Alfonso que algún 
conseller ha hablado de más, yo creo que quien ha ha
blado de más, y muy desafortunadamente con sus califi
caciones, ha sido no un conseller sino un diputado de 
esta cámara. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cava de Llano. En tom de replica, Sr. 
Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo no tenc per 
costum referir-me a retalls de diaris, per tant no faré cas 
del que han dit d'un diputat que no hi era present i que 
no intervenia en el debat. Podria dir de consellers que 
han fet una confusió, habitual en les seves expressions, 
pero tampoc no en parlarem, aixo també és corrent en 
un govem, i avui n'hem tengut una prava aquí. 

En primer lloc, jo no he parlat, és a dir, no he dut la 
discussió al terreny de la nuHitat o no deIs actes, que és 
el que m'ha contestat el Sr. Gilet, jo no l'he duta a 
aquest terreny, he dit que era una imprudencia i una 
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responsabilitat política grassa la situació que ha creat el Go
vern per la seva falta de voluntat política a crear el consell 
consultiu en el seu moment; dos, no acudir al Consell d'Estat 
quan aixo era preceptiu. El Sr. Gilet m 'ha discutit, ha dit que 
creavem una alarma social, alarma social, és l'actuació del 
Govern la que la crea, no la crea la denúncia d'uns diputats 
que tenen l'obligació de contralar el Govern, és la irrespon
sabilitat del Govern la que crea l'alarma social, i molta més 
alarma social, com diu: no, si nosaltres en passam, d'aixo, 
que siguin els ciutadans, que gastin doblers i que vagin a 
tribunals per veure si és anuHable o no el que hem fet nosal
tres. Aquesta no és una posició de govern, aquesta no és una 
posició responsable, passar el problema que vostes han dut 
als ciutadans amb caracter individual. Per aixo li dei a en la 
intervenció del caracter obscurantista de les possibles conse
qüencies d'aquesta sentencia i sobretot de la falta d'acudir al 
Consell d'Estat quan era necessari. 

Pero anem al que és positiu. que és el que importa. Pa
reix que ningú no ha discutít aquí I'obligatorietat o d'acudir 
a un consell consultiu, quan n 'h hagi, o al Consell d'Estat, 
pareix que ningú no ho ha discutit i aixo queda perfectament 
clar. El que s'ha discutit és que en una sentencia del 87, em 
pareix que ha dit del mes d'octubre, del Suprem, si eren 
actes anul-lables o no; a mi no m'agrada citar sentencies 
perque n'hi haoo., aquesta és una altra situació de molta 
discussió doctrinal, supos que en qualque moment el Consti
tucional també haura de fallar en aquest tema. 

Miri, citar sentencies, 21 de setembre de 1987, Suprem: 
"Que tratándose de una disposición de carácter general y 
reglamentaria se ha incurrido aL eLaborarla en un vicio esen
cial de procedimiento al haberse prescindido del preceptivo 
dictamen del Consejo de Estado loo,] que resulta insubsanabLe 
y determina su nulidad ", sentencia del Suprem de 1987. 
Sentencia del Tribunal Supremo ele la Sala de revisió, del 10 
de maig del 89: "Ineludible exigencia del trámite en los ra
dicales efectos invalidantes de su admisión 11 etc. És a dir, ens 
preocupa que ens puguem trabar, si no es va molt alerta i si 
no es té el seny i la prudencia que no ha tengut aquest Go
vern, amb una associació de recursos, en aquelI cas, hi pot 
anar qualsevol ciutada, perque és un acte nul, si és nul és 
un acte nul de pIe dret, si és nul és nul, no és anul-lable, és 
nul, amb efectes de paralització i \.retraactivitat al primer 
moment, aixo els missers ho saben, no (oo.), peró ho saben els 
missers, no importa que ho digui més, per tant, ens podem 
trabar amb unes situacions molt complicades, tant de bo que 
no sigui així, peró ens podem trobar amb situacions molt, 
molt, complicades. 

Per tant, seria molt important que el Govern, a més de 
fer la Llei del Consell ConsuItiu, comen~as a estudiar quins 
reglaments hauria de convalidar una vegada tengués el con
sell consultiu, i sobretot, i aixó és el més greu que ha pogut 
fer aquest Govern, després de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, no tornar afer reglaments o decrets amb el 
mateix sentit. És de vergonya, de vergonya, senyors del Go
vern, que dia 30 de mar~ de 1993, la Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori faci un decret, el 

27/1993, d'11 de mar<;, el qual regula la capacitat de 
població en els instruments de planejament general i 
sectorial, i diu que la concreció de la magnitud esmenta
da és exigida a la legislació urbanística, obviament de 
desenvolupament legislatiu si és exigida a la legislació 
urbanística, i hi afegeix, després d'una llarga exposició 
de motius que 11 ates aixo, a proposta de 1 'Honorable 
Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori a 
l'informe de la Secretaria General Tecnica ", quin infor
me és aquest?, la substitució del Consell d 'Estat per la 
Secretaria General Tecnica? Senyors del Govern, siguin 
molt més prudents quan legislin, siguin molt més pru
dents quan facin decrets. 

Haurem de revisar fil per randa, punt per punt, tots 
els butlletins oficials perque, la veritat, ens han fet que
dar moIt malament a tots, no pot ser que després de la 
sentencia del Constitucional continuln fent aquell tipus 
de decret de desenvolupament legislatiu, si saben que 
són nuls, per que els fan?, si el Tribunal Constitucio
nal..., és que ara hem de dir als ciutadans que després 
de la sentencia del Constitucional vagin als tribunals a 
veure si és nulo no?, aquesta és la política d'aquest 
Govern? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Contrareplica, Sr. Gilet, té la 
paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Al
fonso i Villanueva, voste i jo fa deu anys que ens veim 
aquí, en aquesta tribuna, ens coneixem des del maig del 
68, anteriorment al maig del 68, no vull deixar de men
cionar-ho per darrera vegada, possiblement, i sempre he 
entes que era voste un bon parlamentari, peró, franca
ment, avui ho lament, perque m'ah decebut de forma 
considerable, perque cree que li han passat la pilota, és 
a dir, a voste -en aItres ocasions, sempre ho solen fer- li 
han passat una pilota, no vull dir una patata calenta, 
perque ni és aquest el tema ni és tan important, a voste 
li han passat una pilota i com que té moItes feines no ha 
pogut profunditzar en l'examen, en l'estudi, d'aqeusta 
interpeHació, que endemés esta feta amb molta urgen
cia i les urgencies són sempre dolentes, "vísteme despa
cio que tengo prisa ". 

Jo voldria deixar clar, en primer lloc, que la tran
quiHitat del Govern respecte deIs decrets que desple
guen normes legals de rang, per tant, superior és abso
luta, absoluta. Cosa diferent és que qualque administrat, 
en acudir com és lógic, normal i rutinari, a l'Adminis
tració de Justícia, demani la tutela i el control amb 
garantia d'actes administratius que emanen de disposici
ons de caracter general o d'ordres. Hem de tenir ben 
clar que no tots els decrets requereixen d'informe pre-
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ceptiu vinculant o no vinculant del ConselI d'Estat, només 
aquelles normes, disposicions de caracter general, que desple
guen Ileis i altres que són objecte de normativa per delegació, 
els famosos decrets-lIei, per entendre'ns. Que ( ... ) aquesta 
comunitat, té facultat de fer i se n'ha fet un, concretament. 
Conseqüentment, jo vuH deixar ben clara la tranqui¡'¡itat del 
Govern respecte de les disposicions de caracter general, 
decrets publicats en el BUllletí Oficial de la Comunitat Autó
noma, i que es troben avui en dia en absoluta vigencia i 
validesa. Mentre que no hi hagi una disposició o una resolu
ció de caracter judicial que atempti o ratifiqui o no ratifiqui 
el fons d'aqeusta disposició, sigui la que sigui, les disposici
ons, els decrets, són absolutament valids i vigents. 

No hi ha manera que entenguin que una cosa és la im
pugnació directa i l'altra és la indirecta, i que si he de fer 
aquesta matisació és perque és important, tots els decrets 
que puguin tenir o no aquest informe o no informe, si ha 
transcorregut el termini de dos mesos són inimpugnables via 
directa, ho ha de ser per via indirecta; conseqüentment, l'ela
boració formal n'és absolutament correcta i el que es podra 
discutir via indirecta és el fons, pero I'informe del Consell 
d'Estat no entra dins la pura legalitat de l'acte, és a dir, de 
la disposició, sinó en l'adequació de la norma que desplega 
amb la llei que és objecte de desplegament, aquí hi ha el 
quid de la qüestió i no hi ha manera que se l'entengui. 

Voste m'ha fet menció d'un decret de 30 de marct del 93, 
de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territo
ri, i sorprenentment ha manifestat que hi havia un informe 
del secretari general tecnic; miri, tots els decrets aprovats per 
Consell de Govem duen informe preceptiu del secretari 
general tecnic de la conselleria corresponent, s'hi reflecteixi 
o no s'hi reflecteixi, perque és un pur formulisme, pero el 
cert i segur és que, d'acord amb la normativa, que emana de 
l'antiga UCD, s'estableix que l'elaboració de normes de rang 
inferior a Hei necessiten preceptivament d'un informe del 
secretari general tecnic, que no substitueix de cap de les 
maneres !'informe del Consell d'Estat, informe del Consell 
d'Estat que, per descomptat, no és substitutori del control i 
tutela deIs tribunals. 

Per acabar, per deixar ben clar la tranquiHitat del Govern 
i actuació correctÍssima del Govern respecte d'aqeustes 
disposicions de caracter general, li he de dir el següent: hi ha 
sentencies del Tribunal Superior de Justícia de les Balears 
-jo li he fet la pregunta i voste no l'ha contestada- que esta
bleixen, des de l'any 91 (Tribunal Superior del 88, juny del 
90 ... , del Tribunal Suprem, 21 de gener del 92, Tribunal 
Suprem), que les normes que despleguen Heis autonomiques 
promulgades en base a competencies exclusives no precisen 
de cap informe de ConseH d'Estat. Perdoni, Sr. Alfonso, si 
voste hagués estudiat amb profunditat la qüestió no faria 
aquesta cara de sorpresa, cosa que és bastant normal. 

Hi ha sentencies, fins i tot, que aixÍ ho posen de manifest 
i que vénen ratificades endemés amb alIó que li he manifes
tat abans, que és la promulgació de la Llei 30/1992, la Llei 
30/1992 és la Hei de regim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, i que 
estableix ben c1arament quin és el camp competencial 
que queda com a base i regim jurídic, competencia 
exclusiva de l'Estat, i que en aquest moment el procedi
ment elaborador deIs reglaments executius de lIeis que
den absolutament dins el camp competencial d'aqeusta 
comunitat autónoma i de ls altres comunitats autóno
mes. 

Amb aixó entenc que el que hem demanaven deter
minats parlamentaris queda summament clar. La tran
quil·litat del Govern respecte de l'elaboració i de la 
promulgació de les normes és més que absoluta, no 
només quant a aquest decret de 30 de marct, sinó quant 
als al tres que han estat objecte de desplegament, i si hi 
ha qualque qüestió que s'hagi de plantejar quant a la 
validesa legal, no formal, els tribunals hi actuaran, per
que en ten e que aixó és la grandesa de la nostra demo
cracia, Sr. Alfonso, que aHa on el poder legislatiu actua 
hi ha per damunt d'eH un poder que és molt superior 
quant a la vigilancia, tutela i control d'aqust poder legis
latiu, que és el poder judicial. Res més i moltíssimes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gilet. 

IV.l).- Proposició no de Llei RGE núm. 470/93, 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, rela
tiva a ampliació zones a incloure en el Programa S-B 
del període 1994-1999. 

IV.2).- Proposició no de Llei RGE núm.1171/93, 
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a 
materialització de les inversions recollides en el Pla de 
desenvolupament de les zones rurals a les Illes Balears, 
1991-1993, Programa operatiu S-B, Foner. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al quart punt de l'Ordre del Dia, que corres
pon a les proposicions no de llei 470, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i 1171, del Grup Parlamentari 
PP-UM. El debat d'aq@Stesdues proposicions no de Hei 
es fara conjunt, hi haura en primer lloc un tom de 
defensa per als grups que tenen presentada proposició 
no de Hei i llavors els altres grups hi poden intervenir, 
en tom a favor o en contra, tom de replica i contrare
plica. En conseqüencia, comenctam en primer lloc per 
la 470; té la paraula, pel Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, el Diputat Sr. Valenciano. 

Sr. Moll, per favor, pot fer lectura del text de la 
Proposició no de Llei 470? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 
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"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la 
Comunitat Autonoma a dur endavant les gestions precises 
davant el Govern d'Espanya i les institucions de la Comuni
tat Europea per tal que els municipis d 'Inca, Binissalem i 
Consell, a més deIs que constitueixen la Mancomunitat del 
Pla de Mallorca, quedin inc1osos en el Pla de desenvolupa
ment de les zones rurals de les Illes Balears, zona S-B, pel 
Programa 1994-1999." 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gra.cies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Com vostes 
poden veure, el motiu d'aquesta proposició no e llei ' s ben 
senzill, es tracta de demanar al Govern de la Comunitat 
Autonoma que inici! les gestions perque Inca, BinissaIem i 
Consell, a més a més deIs municipis del Pla i d'altres muni
cipis, deIs quals ja ha iniciat les gestions el Govern, quedin 
inc1osos en la zona S-B per al proxim programa de l'any 
1994 a 1999. 

Jo cree que avui precisament és innecessari que els expli
qui aquí en que consisteix el programa de desenvolupament 
de les zones rurals, conegut com el Programa S-B. Avui ma
teix vostes mateixos han presenciat un debat d'una moció, fa 
poc hi va haver l'anterior interpel-lació i cree que vostes 
coneixen perfectament de que tracta aquest programa. Saben 
perfectament quina és la importancia, quines són les possibi
litats i les disponibilitats que té aquest programa i també 
coneixen perfectament la gran quantitat d 'ajudes que els 
ajuntaments que es trobin radicats en aquestes zones poden 
obtenir. 

Precisament per aixo, formar part d'aqeusta zona, per
tanyer a una d'aqeustes zones, per a un ajuntament és una 
qüestió molt important perque incrementa d'una forma 
voluminosa les seves possibilitats de desenrotllament i les 
possibilitats de millora d'aqeusts ajuntaments. 

Fins ara, a l'anterior programa que hi havia, a més de les 
illes de Menorca i d'Eivissa, a MallOI~ca concretament només 
formaven part d'aqeusta zona els municipis que eren de la 
Serra de Tramuntana o que llindaven amb la Serra de Tra
muntana, i per aquest nou programa és possible fer una nova 
ampliació d'aquesta zona. El conseller d'Agricultura, en unes 
dec1aracions als mitjans de comunicació el passat dia 11 de 
mar~, assenyalava que demanaria una ampliació de la zona 
actual i que, a més a més, demanava ampliar-la als municipis 
del Pla de Mallorca, Muro, Arta, sa Pobla, ses Salines i Lluc
major, ho assenyalava a distints mitjans de comunicació. De 
ser aixo així el que passaria és que no hi hauria una unitat 
geografica a la zona S-B, per aixo restaria inc1oure-hi aquests 
municipis, que són Consell, Binissalem i Inca. 

Segurament hi haura qualque diputat d'aqeusta cambra 
que opinara que aquests municipis, tal vegada tengui el dubte 

que no siguin agrícoles; pero Srs. Diputats, els vull dir 
que s'hi equivoquen, tal vegada el que haurien de consi
derar és que no només són industrials, millor dit, no 
només eren industrials, perque, d'indústria, ja n'hi que
da bastant poca. Si vostes analitzen amb deteniment les 
darreres estadístiques, per exemple les de l'Institut 
Balear d'Estadística, veuran que aquests municipis, tant 
binissalem com Consell, com Inca, tenen, per exemple, 
tan tes terres de cultiu, que a més a més estan cultivades, 
com els altres municipis que demana que entrin a for
mar part del S-B. Podem comparar Consell, Binissalem 
o Inca amb Ariany, amb Petra, amb Costitx, amb Lloret, 
amb Sant loan, amb molts de municipis que es proposa 
que hi entrin. 

Si en comptes d'analitzar el nombre d'hectarees 
cultivades, vostes volen veure el nombre d'explotacions, 
també, i així com també ho podem demostrat amb 
molts d'altres indicadors. És a dir, que en aquests muni
cipis l'agricultura és tan important com a qualsevol altre 
municipi de l'anterior territori que hem comentat. 

També podríem fer referencia, una cosa que també 
ha sortir en el debat de la moció d'avui, que precisament 
l'única zona de l'illa de Mallorca on hi ha denominació 
d'origen és Binissalem, de la qual forma part també 
Consell, toca Santa Maria, Santa Eugenia i Sencelles. 

Per tant, permetran que avui centri més aquesta 
intervenció en rebatre un argument que fa referencia 
que no té sentit que aquests municipis no .siguin agrí
coles i s'integrin en el Programa 5-B i que el que han de 
fer és integrar-se en el Programa de zones industrials. 

Per aixo, Srs. Diputats, els voldria donar dos argu
ments: primerament, des del nostre punt de vista, en 
aquests municipis hi ha tanta agricultura com a qualse
vol altre municipi de les altres zones, per als quals s'ha 
demanat la incLusió en el nou Programa 5-B; si hi ha 
qualque diputat que no ho convengui, jo gustosament el 
convit que repassem conjuntament les estadístiques que 
hi ha, per exemple les darreres dades balears de l'any 90, 
de I'Institut Balear d'Estadística, i que analitzem l'indi
cador que vostes prefereixin: hectarees cultivades, explo
tacions existents, nombre de tractors que hi pugui haver, 
població ocupada, el que vulguin, i veuran efectivament 
que la importancia agrícola que tenen aquests municipis 
és tan important com la deis municipis que abans els he 
esmentat. 

En segon lloc, he de dir també que demanar que un 
municipis s'integri en la zona 5-B i que també s'integri 
en la zona industrial no és incompatible, més aviat, no 
és incompatible realitzar aquesta petició, perque si no 
feim aquesta petició es podria donar el cas, si es fan 
aquestes dues peticions es pot donar el cas que Brus
sel·les ho doni per un motiu i que no ho doni per un 
altre motiu, és a dir, que resolgui favorablement un i 
desfavorablement un altre; perque, Srs. Diputats, supos 
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que convenen amb mi, i aixo és evident, que cursar dues 
peticions no vol dir que aquestes dues peticions es resolguin 
favorablement; evidentment, en cas que les dues es resol
guessin favorablement, hauria de ser la Comunitat Autonoma 
la que hauria de decidir, per a aquests municipis, per quina 
de les dues han d'optar, si per la d'objectiu 2 o per la de 
l'objectiu S-B. 

Per tant, Srs. Oiputats, aquests són els dos motius pels 
quals el nostre grup els demana el seu vot favorable a aques
ta proposició no de llei. EIs municipis esmentats compleixen 
els requisits per poder ser integrats en la nova zona del S-B. 
No creim que sigui prudent avui, en aquesta cambra, dir-Ios 
que no volem cursar aquesta petició. Nosaltres sabem que en 
el cas que sortissin aprovades les dues peticions, que sortissin 
aprovades favorablement, s'hauria de renunciar a una d'elles; 
pero si només demanassim la de l'objectiu número 2 i per 
desgracia aquesta fos rebutjada, lamentablement després ens 
lamentaríem de l'error de no haver iniciat la tramitació de 
la del S-B. 

Per tant, llevada aquesta possibilitat per tal d'impedir que 
puguem cometre aquest possible error, és precisament per 
aixo, Srs. Diputats, que nosaltres demanam que pensin el seu 
voto que el considerin i, evidentment, esperam que surti apro
vada aquesta proposició no de llei per unanimitat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Morey, que
da oberta la qüestió incidental. 

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

Gracies, Sr. President. Seré molt breu, per explicar quina 
és la postura del Govern respecte d'aquesta qüestió i per 
explicar també a la cambra les passes que hem donat i quin 
sentit ten en aquestes passes. 

És obvi que el Programa operatiu S-B en aquests primers 
anys, 91, 92 i 93, que és quan ha estat operatiu, jo diria que 
aixó fonamentalment ha estat una prova, tant per a la Comu
nitat Economica Europea, que mai no havia coordinat els 
tres fons, que mai no havia fet un programa plurifons com 
ara, que mai no havia fet un desig, una presentació, de fer un 
esfor~ per a la recuperació de les zones rurals i de les zones 
de les regions, marcar cinc objectius, i que ara en el tanca
ment d'aquest Programa S-B se'ns presenta el próxim, pero 
amb aquesta experiencia. 

La nostra impressió és que l'experiencia del S-B a nivell 
general, a nivell de tota la Comunitat Europea, ha estat molt 
positiu. Obviament, el Programa S-B és la nina petita, els 
vertaders doblers, el 70% deIs doblers estan en l'objectiu 1 
i en l'objectiu 2. Pero també sabem que els nostres índex 
mai o molt difícilment no ens faran entrar en l'objectiu 1 i 
a la millor fins i tot seria injust socialment. 

Pero aquest premi de consolació que se'ns va donar, 
a les regions que no podíem entrar en l'objectiu 1, 
resulta que ha pres una for~a molt important dins Euro
pa i s'esta plantejant tota una nova filosofia davant la 
necessaria aprovació deIs nous reglaments, que han 
d'estar aprovats, com saben tots vostes, abans de desem
bre del 93. Encara no hi ha hagut aquesta aprovació, 
encara el consell no s'hi ha pronunciat, hi ha uns esbor
ranys de treball de la comissió cap al consell. No sabem 
exactament quins seran els parametres pels quals es 
jutjara aquest futur S-B. 

Sí sabem diverses coses, que ens interessa, com a 
postura de la Comunitat Autonoma, del Parlament de 
les Illes i del Govern, obviament, ens interessa que en el 
proxim S-B entri en maxim nombre possible de termes 
municipals, aixo és evident. Per consegüent, jo diria que 
existeix una primera línia de reivindicació i lluita, que 
és que volem que totes les Balears sigui n S-B, crec que 
aixo és bastant raonable com a postura de defensa, no 
soIs Inca... També sabem, com molt bé ha dit el Sr. 
Valenciano, que hi ha Índex que, per molt bona volun
tat que hi posem, sera molt difícil que Palma ens quadri 
en els índex d'ocupació agraria, sobreocupació total 
superior al 10%, etc., ja ho sabem, peró diguéssim que 
hi ha una primera línia. Llavors hi ha una segona Hnia, 
que jo crec que és perfectament assumible, tant a nivell 
de l'estat membre com a nivell de BrusseHes, que seria 
la següent: mantenir el territori S-B talment com esta 
ara, afegir-hi tot el Raiguer, afegir-hi tot el Pla de Ma
llorca. 

Aquí hi ha una primera contradicció, l'estat-mem
bre, en principi, no és favorable a incloure termes muni
cipals de Mallorca que toquin la mar, pel seu pes turís
tic, aquest és un tema que caldria veure amb deteni
ment, jo crec que hi ha municipis, efectivament, molt 
clarament turístics i molt poc rurals, per dir-ho de 
qualque manera, i altres municipis, com podrien ser 
Campos, que no té una sola pla~a turística, com pot ser 
Arta, on hi ha uns problemes d'erossió mediambiental 
molt grossos i on són necessaries inversions molt fortes 
que també hi haurien d'entrar. Llavors, clarament, quina 
seria, diguéssim, la nostra Hnia de batalla darrera? Tot 
el que ara hi ha més el Raiguer, més el Pla, més una 
prolongació que anas cap a Arta i una altra prolongació 
que anas cap a Campos, pel pes que té la ramaderia, 
pels problemes de l'alineació de pous i d'erossió que hi 
ha, i aixo seria que des d'aquÍ haurÍem de lluitar tots, 
almanco per aconseguir aixo. 

Es cert el que diu el Sr. Valenciano, que hi pot existir 
una aparent contradicció, perque per la via correspo
nent s'ha demanat la inclusió a l'objectiu 2, que com 
recordaran vostes és zonas en declive industrial, de 
determinats municipis (Alaró, Inca, etc.), i sabem que al 
final de la declaració o és S-B o és 2. Jo estic d'acord, 
el Govern hi esta d'acord, que hem de demanar pa
raHelament les dues coses; si aquestes zones es declaren 
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objectiu 2, tant de bo, que no es declaren objectiu-2?, alman
co que puguin entrar en l'objectiu 5-B; perque mirin vostes, 
hi ha una cosa que hem de tenir en compte i que vostes 
n'han de ser conscients: al final, la taca que ha de sortir ha 
de ser una taca més o manco manejable, és a dir, no podem 
fer una especie de corredor que vagi de la Serra de Tramun
tana cap al Pla, que passi per SencelIes, aixo té moIt mala 
envestida, és a dir, hem de fer una prolongació de la Serra 
de Tramuntana, que a la millor volti Palma, que vagi cap a 
Inca, cap al centre, cap al Pla, i amb una prolongació cap a 
Arta i cap a Campos. 

Jo cree que aixo és factible, que aixo és possible, que -per 
que no dir-ho- hi haura d'haver un esfor<; important en la 
millora del tema estadístic, que cree que tots hi hem de fer 
un esfor<;, a vegades no es té massa en compte l'esfor<; que 
és necessari fer en temes d'inversió, en millorar les nostres 
estadístiques. La Comunitat Europea ens demana uns "rati
os", per exemple, valor afegit brut per unitat de treball anual 
de trebalIador agrícola, bé, són coses de les quals nosaltres 
no tenim ni idea, francament, i hem de fer un esfor<; per 
míllorar tota la maquinaria perque el tema estadístic, que 
fins fa poc, fins a l'entrada d'Espanya en el Mercat Comú, 
era un tema per omplir memories anuals deIs departaments, 
resulta que ara té una transcendencia economica directa 
importantíssima. No podem dir: escolti, amb alIo deIs cereals 
varem fer aixo, perque més o manco aixo anava així. No, 
sempre hem de fer un esfor<; en aquest sentit i crec que 
aquest Parlament ens donara suport per a la consecució deIs 
fons necessaris per míllorar aquests aspectes. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Sr. Valenciano, si hi vol intervenir, té 
la paraula. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Senzillament, Sr. President, per valorar positivament 
aquesta coincidencia del Grup Parlamentari SOCIALISTA i 
el Govem en l'ampliació de les zones 5-E. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Sr. ConseUer, no hi ha més in
tervencions, queda tancada la qüestió incidental. 

Passam a la defensa de la Proposició no de LIei 1171, del 
Grup PP-UM. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Un poc en la 
Iínia de la intervenció que abans havÍem tengut quant a la 
moció presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, hem 
presentat aquesta proposició no de Uei, que es refereix preci
sament a poder donar un final feli~ al Pla de desenvolupa
ment de zones rurals, que ara l'estam executant, de les zones 

5-B, i més que res quant a les inversions que es referei
xen a l' Administració central. Recordaré -em pareix que 
abans ja n'havíem parlat- que aquestes inversions esta
ven referides, per part de l'Estat: en 1991, 315 milions; 
1992, 307; 1993, 305 milions de pessetes. Hem de dir 
que aixo representa la quantitat de 900 i busques de 
milions, que actualment amb els deflectors i la fluctuació 
del canvi de divises -la relació de la pesseta a 1 'ecu
representen aproximadament 1.200 i busques de milions 
de pessetes que creim que ja s'havien de fer aquí. 

Hem de dir que, en aquests moments, si bé encara no 
esta acabat el Pla 5-B, perque poc més o manco estam 
en el pas d'equador del Pla 5-B, hem de dir que, d'a
qeusts 1.200 i busques de milions de pessetes d'execució 
per part de I'Estat central dins la Comunitat Autonoma, 
s'han gastat 35.417.000 pessetes, en aquests moments. És 
logic, ido, que per donar-li un final al cent per cent, per 
rematar-ho al cent per cent, tota vegada que per part de 
la Comunitat Autónoma, amb els compromisos adquirits 
a través d'aquest pla triennal, duia una execució de prop 
del 90%, és ben segur que, si per part -diríem- de l'Ad
ministració central hi hagués aquesta voluntat d'executar 
en el termini que queda aquesta partida de 1.200 i bus
ques de milions, el Pla S-B acabaria executat, el que 
estam executant en aquests moments, al cent per cent. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President; senzillament 
és que no havia d'intervenir-hi jo i, per tant, renunciam 
a aquest tom, en tot cas fixaríem llavors la nostra pos
tura sense intervenir ni a favor ni en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Vida!. Sr. Orfila, té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. És per dir que donarem suport 
a les dues proposicíons no de Uei. Quant a la presentada 
pel Grup SOCIALISTA, la defensa que n'ha fet el Sr. 
Valenciano cree que ha estat molt clara; no veim en 
principi cap argument que impedeixi que s'ampliln les 
zones a incloure dins la zona 5-B, aquestes que proposa 
el Grup SOCIALISTA. 

Són agrícoles els municipis d'Inca, Binissalem i Con
seU? Cree que el que ens hem de plantejar és quin és el 
concepte de món rural que potencia o que entén la 
Comunitat Económica Europea i, estudiat aquest terme, 
aquest concepte, veurem que és el suficientment ample 
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perque les Illes Balears hi entrin totes possiblement, excepte 
Palma (ciutat) i Calvia, possiblement hi podria entrar tota la 
resta. Dóna una idea que és importantíssim que hi entrin el 
volum important de pressupost que permet invertir per des
envolupar aquestes zones i com aquest pressupost no va 
només a beneficiar directament els agricultors, com a treba
lladors a títol principal, és a dir, que tenguin com a únic 
ingrés 1 'agricultura, sinó que beneficia tot aquest concepte de 
món rural, entes com tota aquella gent deIs municipis, inclu
sivament petites indústries, comerl5os, que fan feina prop del 
món rural, perque som conscients que se'ls ha de potenciar 
des de la Comunitat Economica Europea. 

Pot arribar a ser una contradicció que aquestes zones o 
algunes d'aquestes zones hagin demanat la inclusió dins 
l'objectiu 2, és a dir, l'objectiu dedicat a zones en declivi 
industrial? No, no ho és de cap manera; en tot cas, ja s'ha dit 
aquí per part tant del conseller com per part del proposant, 
que es podrél optar després per quedar inclos en un objectiu 
o l'altre. Jo personalment pens que és molt difícil que zones 
de la nostra comunitat quedin incloses dins l'objectiu 2, i 
hem estat deis primers a reclamar que sí, que es tengués en 
compte que hi ha a la nostra comunitat auto noma zones en 
declivi industrial que haurien de ser susceptibles de ser inclo
ses en aquest programa de desenvolupament, pero sembla 
que els "ratios" que hi ha d'ocupació fan molt difícil que 
s'hi pugui accedir, encara que entenc que des d'aquest Par
lament s'hi ha d'insistir una i una altra vegada. 

Podríem dir que la producció agrícola de l'illa d'Eivissa 
és moltíssim més important, percentualment parlant, que la 
d'un deIs municipis d'aqeusts que demanen que se'ls hi in
clogui. Jo crec que ningú aquí dintre no posa en dubte la 
necessitat -hi estam tots d'acord- que l'illa d'Eivissa estigués 
inclosa dins les zones del 5-B, perque era absolutament vital 
per al desenvolupament d'aquella zona. Per tant, no hi ha 
motius per al no, i jo crec que la cambra, de forma unanime, 
donara suport a la seva proposta, que es fa resso d'altres 
propostes que en el seu moment s'han fet dins aquest Parla
ment, d'ampliar les zones, que puguin tenir cobertura d'a
qeust objectiu de desenvolupament conegut com 5-B, que 
s'ha dit també aquí que és un objectiu menor, que compta 
amb poca disponibilitat economica, pero que, no obstant 
al5o, estam parlant d'inversions supermilionaries que poden 
tenir molt a veure amb el seu desenvolupament. 

Respecte de la segona proposta, els he de reconeixer, 
quan la vaig llegir, que vaig pensar que havien arribat les 
tomes, i que si fa una esto na instavem el Govem de la Co
munitat Autonoma a executar millor el Programa 5-B, al
menys pel que feia a les inversions o partides que gestiona el 
Govern de la Comunitat Autonoma, en concret la Conselle
ria d' Agricultura, que havia arribat el castig de Déu, Déu 
castiga i no amenal5a, ara ha tocat al Govem de Madrid, i des 
deIs bancs del PP, que dóna suport al Govem, que no gestio
na com nosaltres voldríem l'objectiu 5-B, s'interpel-la i 
s'insta el Govem de Madrid, al qual vos tes donen suport de 
forma indirecta ( ... ) correligionaris perque gestionin també 
millor la seva part de l'objectiu 5-B. És un fet que no és, per 

al nostre grup, suficient cap de les dues gestions i creim 
que se les ha d'intentar gestionar al cent per cent, per
que estam parlant d 'uns fons importants, perque estam 
parlant d 'uns fons que si no es gestionen de forma sufi
cient, amb la suficient celeritat, si no són capal50s de 
gestionar-los de la forma més apropada a la totalitat deIs 
recursos que posen a la nostra disposició, difícilment 
podrem continuar reclamant augments d'aqeusts recur
sos, augments per part de la Comunitat Economica 
Europea, que és la que finanl5a, la que la final fa possi
ble que els desenvolupaments aquests es puguin dur a 
terme. 

Per tant, suport a les dues propostes: suport a la que 
presenta el Grup SOCIALISTA, d'ampliació de les 
zones 5-B; suport a les del Grup PP-UM, que l'únic que 
fa -i crec que de forma correcta- és demanar al Govem 
de l'Estat que executi el maxim possible la seva respon
sabilitat pel que fa a aquest programa de desenvolupa
mento Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. En tom de replica, peI Grup 
SOCIALISTA, Sr. Triay, té la paraula, entenc, per ces
sió de tom del Sr. Valenciano. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Realment, són dues materies 
relacionad es amb el 5-B, pero una mica diferenciades, 
perque una es refereix al pla actual i l'altra al pla del 
proxim quadrienni; en qualsevol cas, en primer lloc 
voldria donar les gracies a tots els grups parlamentaris 
que han anunciat que donaran suport a la Proposició no 
de Llei de petició d'ampliació de les zones 5-B per al 
proxim quadrienni i, per altra banda, voldria fer uns 
comentaris sobre la proposició no de lIei del Grup PP
UM. 

Per una part, Sr. Orfila, li vull dir que no donam un 
suport indirecte al Govern espanyol, socialista, sinó 
directe, directe i clar, no, perque a vegades les coses 
queden embullades i al final acabarem aquí parlant del 
regne d'Espanya, de la península; nosaltres, directe, 
més en les actuals circumstancies. 

Bé, el Sr. Guasch té una fantasia il·limitada, ja va 
trobar 4.000 milions i ara n'ha trobat 1.200 que són del 
Govem de l'Estat, quan realment tots els documents, 
tots, parlen d 'inversió estatal: 560 milions. Aquí hi ha 
uns coeficients multiplicadors, que realment haurem 
d'arribar a fer una investigació a fons per compareixen
l5a de qui sigui, a veure si entre tots trobam on és que 
es multipliquen els milions sense que apareguin en els 
documents oficials que aporta tant la Conselleria d'Agri
cultura com el MAPA, com el Ministeri d'Agricultura. 
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Bé, ens diu aquí la proposició no de llei que el pla de 
desenvolupament de les zones rurals a Balears, Programa 
operatiu 5-B, compromet el Govern de l'Estat a realitzar una 
serie d'inversions deIs fons FEOGA i FEDER durant els 
anys 91, 92 i 93; primer disbarat. El Govern espanyol no fa 
inversions deis fons FEOGa i FEDER, els fons FEOGA i 
FEDER els fa la Comunitat Europea, el Govern espanyol fa 
inversions de fons propis del ministeri, els ho vull dir perque 
també tenguem una referencia exacta que en el Programa 5-
B, deIs 5.519 mílions de pessetes, 660, o sigui, el 10% exacta
ment, corresponen al Govern espanyol, el 10%; per tant, si 
hi ha un baix niveU d'execució no és per aquest 10% que, en 
part, esta invertit, com jo ara els explicaré o intentaré expli
car. 

Dins els anys 90, 91 i 92, perque estam en l'any 93, són 
178 milions, fins a 31 de desembre del 92, els que l'Estat ha 
d'invertir o ha d'haver invertít a dins, d'acord amb els seus 
compromisos, que és el 6%; tenint en compte que hi ha 29 
milions que són d'un programa que han hagut de llevar, el 
conseller d'Agricultura ha estat d'acord a demanar que el 
llevin perque es un programa absolutament fracassat, a pesar 
que la Comunitat Economica Europea hi té un gran interes, 
que és el programa de cessament anticipat de l'activitat agra
ria, és un programa de jubilació anticipada de pagesos titu
lars de finques i que per a aixo només hi ha hagut, sembla, 
una petició o un pages que s'hi hagi adscrit, per tant, és un 
fons que ha quedat mort i que representen 29 milions a 
l'Estat, que quedaran alliberats a partir del moment actual 
perque puguin ser utilitzats; per tant, cada vegada dísminu-
1m més el grau d 'inversió estatal que esta pendent en aquest 
momento 

Tres programes només són competencia de l'Estat, la 
seva execució, perque tots els altres són competencia de la 
Conselleria d' Agricultura. Aquests tres programes són: el de 
provelment i sanejament de municipis turístics, per al qual 
hi ha a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, unes obres 
de sanejament que s'estan executant i que s'estan complint, 
per tant es deuen cobrar, perque cree que ningú no fa feína 
sense cobrar, encara que tengui una demora relativa. Un 
programa d'accessos a municipis turístics, que és el camí de 
Binifabini, a Menorca, perque la veritat és que tot allo altre 

l' són títols grandiloqüents, es tracta ~ pagar les millo res del 
camí de Binifabini, que també té un grau d'execució alt i, 
per tant, supos jo que l'Estat també hi haura aportat la seva 
part. Llavors hi ha un altre programa de telefonia, que el fa 
l'Estat amb Telefonica i que miraculosament resulta que 
l'any 92 té el 102% d'execució; per tant, si té el 102% d'e
xecució, en el sentit que jo deia amb anterioritat, d'execució 
pagada, aixo vol dir que l'estat deu haver pagat la seva parto 

Per tant, jo crec que hi ha bastant de fantasia en aquesta 
proposició no de llei. Jo estic d'acord que l'Esat faci les 
inversions que li corresponguin, amb quina urgencia?, home, 
amb la urgencia que marca el calendari, amb la mateixa 
urgencia que hem de demanar a la Comunitat Autonoma,que 
esta en el 62% de l'any 92; amb molta més que la Comuni
tat Autonoma. Aquí hi ha un informe que ens ha passat el 

conseller en l'entreacte, qua n ja ha discutít la moció ens 
n'ha passat els papers, i diu una cosa molt interessant, 
diu: "Se observa un mejor nivel de ejecución del progra
ma que en el año 91, no obstante, la baja ejecución en la 
primera parte del año elimina la posibilidad de solicitar 
anticipos de fondos a la CEE, al no alcanzarse el porcen
taje de ejecución necesario. 11 Pero aixo és degut a la 
Comunitat Autonoma, és degut a la gestíó de la Conse
Ueria d'Agricultura, no és degut a aquest 6% que corres
pon a l'Estat, que encara que el sumassim, si fos zero -
que no ho és- tampoc no produiria el percentatge neces
sari. Per tant, si en aquest moment hi ha un perjudici 
d'haver de bestreure els fons i no poder tenir aquestes 
bestretes de la Comunitat Europea és pel baix nivell 
d'execució de la Conselleria d'Agricultura. 

Per altra part, el conseller va donar una explicació en 
el debat de la interpeHació quan va dir que deis 660 
milions que corresponien a l'Estat -va dir 660 perque 
sap les xifres, encara que no sapiga els municipis a que 
afecta la zona 5-B-, l'Estat n'invertiria 433 i que els 127 
restants serien invertits per altres conselleries a través 
d'aqeustes modificacions que s'introduirien en aquella 
reunió anunciada de dia 1 d'abril. 

Jo també li vaig fer una pregunta i la resposta va ser: 
no és totalment cert. Si la res posta va ser correcta és 
que era bastant cert, encara que no ho fos totalment; 
pero jo li vaig dir si és que no hi havia un acord amb el 
Ministeri d'Agricultura, amb l'IRYDA o amb el organis
me especialitzat que sigui, per separar les inversions 
compartides i que la Comunitat Autonoma fes inversi
ons dins el 5-B en solitari i que el MAPA faria inversi
ons en solitari d'un determinat llistat de fora del Progra
ma 5-B, d'altres programes objecte de conveni, i ell va 
contestar: no és totalment cert. Si no és totalment cert, 
que expliqui que és el que hi ha o si no, que és el que 
és cert d'aixo, perque si aixo és així estarÍem davant 
una situació en que, realment, parlam aquí de 20 o 30 
milíons de pessetes dins un programa de 5.500. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Pel Grup PP-UM, Sr. Guasch, té 
la paraula. 

EL SR. GUASCH I RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Agrairé 
en primer Uoc el suport que dóna a la nostra proposició 
no de Uei el Grup MIXT i dir al Sr. Triay que jo veig 
molt difícil que voste pugui entendre el que en realitat 
no vol entendre. Hi ha diferents lÍnies, diferents mesu
res, dins el 5-B, unes mesures són d'execució total de la 
Comunitat Autonoma, unes altres mesures són d'execu
ció total de l'Estat central, unes altres mesures són d'e
xecució conjunta, és a dir, participada, Estat central
Comunitat Autonoma, i unes al tres mesures són Admi-
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nistració local, i unes altres mesures són financ;ament privat, 
no és tan senzilI com voste ho explica aquí. 

Li he de dir que el tant per cent d'execució de l'anualitat 
del 92 -per referir-nos al 92- és del 61 '68%, té voste tota la 
raó, pero l'estat d'execució del 92 pel que fa a la Comunitat 
Autonoma, als compromisos de la Comunitat Autonoma, és 
del 79'69%; que passa aquí?, que moltes vegades la Comuni
tat Autonoma es troba que com que per part del Govern 
central no hi ha l'aportació corresponent, ha de fer el ferrer 
i pagar-ho en la seva totalitat, i llavors, els duros de l'Estat 
central, no surten. 

Llavors, una altra cosa que li volia corregir també. Quasi 
estic d'acord amb voste que el primer punt de la nostra 
proposició no de llei tal vegada no estigui molt ben redactat, 
no li ho vull discutir, pero sí li vull dir una cosa: el Govern 
de l'Estat no fa inversions de FEOGA ni de FEDER, ja ho 
sabem, 
l'únic que passa és que hi ha moltes inversions que són com
promís del Govern de l'Estat, aixo és el que vol dir en 
aquest primer punt, de les qual, el Govern de 1 'Estat, quan 
les realitzi, pot reclamar el 45% del FEOGA i del FEDER, 
és exclusivament aixo, pero, és clar, que han de reclamar si 
no es gasten ni un duro? Tanta sort que n'hi ha per poc 
temps. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Sr. Orfila, vol fer ús del torn de 
contrareplica? 

Acabat el debat, queda pendent purament, per fixar-ne la 
posició, una intervenció pel Grup Parlamentari MIXT. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per anunciar el vot 
contrari a la proposició no de llei anomenada "Ampliació de 
zones incloses al Programa 5-B, període 1994-1999", perque 
no inclou tota l'ilIa de Mallorca, ja que entenem que tots els 
municipis de Mallorca són agrícoles. Després, per anunciar 
el vot favorable, efectivament, a la proposició no de llei amb 
el nom de "Materialització de les inversions recollides en el 
Pla de desenvolupament de les zones rurals a les Illes Bale
ars, 1991-1993". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

Acabat el debat, passarem a les votacions. Es fara votació 
per separat de cada una de les proposicions no de nei. 

Passam, en primer lloc, a la votació de la Proposició no 
de Llei 470, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

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

53 vots a favor, 3 en contra, cap abstenció. Queda 
aprovada la Proposíció no de Llei 470. 

Passam a la votació de la Proposició no de Llei 1171 , 
del Grup Parlamentari PP-UM. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 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? Gracies, poden 
seure. 

38 vots a favor, cap en contra, 18 abstencions. Queda 
aprovada la Proposició no de Llei 1171. 

V.- Examen d'incompatibilitats del Diputat Hble. Sr. 
Antoni Sansó i Servera, emes per la Comissió de l'Es
tatut deIs Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al cinque punt de l'Ordre del Dia, que cor
respon a l' examen d 'incompatibilitat del Diputat Hble. 
Sr. Antoni Sansó i Servera, emes per la Comissió de 
I'Estatut deIs Diputats. 

Sr. Moll, pot fer lectura, per favor, de l'informe de 
la Comissió de I'Estatut? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President. 

"Estudiada la declaració presentada pel Diputat Hble. 
Sr. Antoni Sansó i Servera, a l'efecte d'examen d'incom
patibilitat a que fa referencia l'apartat segon de l'article 
7 del Reglament de la Cambra i vist l'article 5 de la Llei 
8/86, electoral de la Comunitat Autonoma de les llles 
Balears, aquesta comissió resol d'informar a la cambra 
que el Sr. Diputat esmentat no esta subjecte a cap tipus 
d 'incompatibilitat per al' exercici del seu carrec." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Puc considerar aprovat per assen
timent aquest informe? Queda, ido, aprovat per assen
timent. 

VI.- Informe de la Comissió de Peticions de l'any 
1992. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Passam al sise punt de 1 'Ordre del dia, que correspon a 
l'informe de la Comissió de Peticions de l'any 1992. Ates 
que aquest ha estat repartit, deman si se'l pot donar per 
llegit; se'l pot donar per llegit?, hi ha conformitat o assenti
ment amb l'esmentat informe? Queda, ido, aprovat per as
sentiment l'informe de la Comissió de Peticions de l'any 
1992. 

Acabat 1 'Ordre del Día, concJou aquesta sessió . 
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