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1.1) Pregunta RGE núm. 1825/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Sr. Antoni Sansó i Servera, del Grup Parlamen
tad PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes a tots, comen~a la ses
sió plenaria d'avui . El primer punt. com és habitual , corres
pon a preguntes, i la primera és la 1825. del diputat Sr. 
Antoni Sansó i servera, del Grup PSNI i EEM, relativa a 
Decret d'ordenació farmaceutica. Té la paraula el diputat Sr. 
Sansó . 

EL SR. SANSÓ 1 SER VE RA: 

Gracies, Sr. President. Sres . i Srs . Diputats. Sr. Conseller. 
el mes de novembre de l'any 1992 aquest Parlament va instar 
el Govern a assumir les competencies en materia el 'ordena
ció farmaceutica. Li volíem elemanar per quin motiu el 
Govern de les llles Balears no ha donat compliment a la 
resolució derivada de la proposició no de \lei relativa a l'e
xercici de competencies en materia el'ordenació farmaceuti
ca, aprovaela en aquest mateix pie. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Té la paraula el conseller Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGL'RETAT 
SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó) : 

Gracies, Sr. President. Primer ele tot, estic una mica es
tranyat per la repetició el 'aquesta pregunta, que vare m con
testar em la sessió plenaria de dia 9 de mar~. Per tant, en eli
rem exactament el mateix. Que les competencies en materia 
d 'ordenació farmaceutica és una materia més amplia que la 
mera autorització d'oficines de farmacia, que en el nostre 
Estatut queda emmarcada en I'article 16, per la qual cosa és 
una de les competencies afectaeles pel Pacte Autonómic, i 
creim que criteris d 'oportunitat política fan convenient 
esperar que es produeixi aquesta transferencia. Gracies, Sr. 
Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver i Capó. Vol tornar afer ús ele la pa
raula el Sr. Sansó? 

EL SR. SANSÓ l SERVERA: 

Sí. El nostre grup entén -per aixó repeteix la pregunta-, 
que estam davant un manament el'aquest Parlament, i no ens 
vall'excusa del Sr. Conseller, el qual s'excusa en unes com
petencies que perfectament té: com ja va quedar clar en 
aquella proposició no de llei, aquestes competencies poden 
ser assumides o han de ser assumides. Per tanto només volem 
dir que estam davant u n manament el'aquest Parlament i que 

no hi valen excuses, s' ha ele fer elmanament perque si 
no , no sé quin poder pode m tenir dins aquest Parla
ment. 

EL SR. PRESIDENT: 

Griicies, Sr. Sansó. Vol tornar a fer ús de la paraula 
el Sr. Oliver i Capó? Té la paraul a. 

EL SR. CONSE LLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Sí. Sr. President, gracies . Li contestaré amb una 
contesta, la mateixa o un tros de la mateixa contesta que 
fa el Defensor del Poble a un deis afectats per aquest 
tema . Diu que. en definitiva, es pot afirmar que existei
xen comunitats amb competencia legislativa en ordena
ció farmaceutica , que han establert una nova regulació 
en aquesta materia o que hi han iniciat actuacions, i 
unes altres que no la tenen, aquesta competencia i no 
poden procedir a aquesta regulació ni. conseqüentment, 
eliminar les limitacions que presenta el marc jurídic 
vigent. l diu el Defensor del Poble, en exposar aixo: la 
solució per superar les restriccions derivades de la nor
mativa legal en materia d 'ordenació farmaceutica passa 
per l'íncrement deis ambits competencials autonómics. 
Gracies. Sr. President . 

EL SR. PRESIDENT: 

Griicies, Sr. Conseller. 

1.2) Pregunta RGE núm. 1831/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Sr. Vicen<; Tur i Torres, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

La segona pregunta és la 1831, del diputat Sr. Vicen~ 
Tur i Torres, del Grup Parlamentari SOClALIST A. 
relativa a so lució tecnica a les interseccions del segon 
cinturó de ronda d'Eivissa. Té la paraula el diputat Sr. 
Tur. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President. com que la pregunta que havia formu
lat aquest diputat anava dirigida al Sr. Conseller e1 'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, veig que en aquest 
moment no és a la sala, no sé si procedeix modificar 
I'Ordre del Dia o deixar-Ia per a un altre dia . 

EL SR. PRESIDENT: 

És a dir, jo entenc que la pregunta, tal com esta 
redactada, va dirigida directament al Govern; en tot cas 
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demanaria al portaveu del Govern si esta previst que la con
testi voste o l'ha de contestar el Sr. Conseller Saiz. SÍ? 

LA SRA. CONSELLERA ADJUNTA A LA PRESIDEN
CIA (Rosa Estaras i Ferragut): 

Jo demanaria que fos ajornada fins la propera setmana a 
causa que el conseller, a qui va adre¡:;ada directament, ah ir 
no era aquí. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Queda ajornada aquesta pregunta. 

1.3) Pregunta RGE núm. 1832/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Sr. Joan Marí i Serra. del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la tercera, que formula el diputat Sr. Joan Marí 
i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a ajor
nament de l'ap ¡ ¡~:lció de la tarja turística en els hotels. Té 
la paraula el diputat Sr. MarÍ i Serra. 

EL SR. MARÍ I SERR;\: 

:,i, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'altre dia 
dei a un diari que voste, Sr. Cladera, era un conseller que 
havia pres mesures, que havia fet iniciatives i que havia Hui
tat per la millora de la qualitat del turisme a la nostra comu
nitat. No fa molt, confirmant el que deia aquest diari, va 
tenir la iniciativa de crear la tarja turística, que, d'alguna 
manera, havia de dignificar l'esfor~ deIs empresaris d'aquest 
sector per mantenir un mÍnim de qualitat davant el que 
paguen els lOur-operalOrs per aqueixos serveis. 

Per tant, li preguntam per quin motiu la Conselleria de 
Turisme ha decidit ajornar l'aplicació ele la tarja turística en 
els hotels? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Té la paraula el conseHer Sr. Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jau me Ciad era i 
Cladera): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Marí, la implanta
ció de la tarja turística va destinada clarament que el c1ient 
tengui una informació molt detallada elel que paga pels ser
veis turÍstics. Aquesta informació I'ha de donar l'establiment 
turístic on s'allotja el turista. En aquests moments, per part 
de les federacions empresarials eI'allotjaments turístics, no hi 
ha una acceptació -diguem-ne- incondicional a la implantació 
d'aquesta tarja. Llavors, tot aixo ha fet que ajornem l'entrada 
en vigor de l'aplicació c1 'aquesta tarja turística, perque, sense 
la col'laboració deis empresaris, és impossible implantar-la, 

perque si l'empresari no dóna aquesta informació d'una 
manera detallada no tendria cap objecte dur-la endavant. 

Per tant, el tema de l'ajornament és que el sector 
turístico allotjaments. no té una predisposició clara a 
l'acceptació de la implantació d 'aquesta tarja. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cladera. Vol tornar a fer liS de la parau
la el Sr. Marí? Té la paraula. 

E L SR. MARÍ 1 SERRA: 

Sí, gracies, Sr. President. Bé, ja sabem una mica 
més perque s' ha retirat momentaniament aqueixa inicia
tiva. i el que ens diu el Sr. Conseller és que realment no 
havien sondejat anteriorment els mateixos empresaris 
per a l'aplicació d 'aqueixa tarja. Jo el que li vull dir , Sr. 
Conseller, és qU e -luan una persona que té responsabili
tat, i voste la té, a part d 'haver pogut fer sondejos, creu 
que prendre aqueixa mesura és bo per a aquest sector, 
hauria d'haver-la aplicat o haver intentat, almenys, 
abans d 'anunciar-la, haver sondejat l'opinió d 'aqueixos 
empresaris i haver-la aplicada, en definitiva. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

SÍ, Sr. President. Jo crec que s'arribara a implantar 
la tarja turística, el que passa és que crec que falta un 
procés d'assimilació del que suposara per al bé del 
sector turÍstico Hi ha determinats moments en que 
encara no s'hi produeixen les condicions ideals. Jo crec 
que hem de continuar amb aquesta Hnia, esperar que 
sigui el propi sector el que reconegui la necessitat de la 
implantació d'aquesta tarja. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 1643/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Sr. Ramon Orfila i Pons, del Grup 
Parlamentari PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

La quarta pregunta és la 1643, del diputat Sr. Orfila 
i Pons, elel Grup PSM j EEM, relativa a objectiu de la 
publicació de l'anunci 11100 anys de Miró. 11 Té la parau
la el Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Cultura, el passat 
lia 4 d abri l va ortir a un diari le l'illa de Menorca un 

a nunci de pagina encera ele la Con elleria de Cultura, Edu-
ació i Espon referit a la cOll1l1lemoració del centenari de 

naixel11ent de loan !Vüró. Jo comprenc que el conseller de 
Cultura no té per que coneixer el contingut de tota la publi
citat que s'encarrega des de la conselleria, pero, ates el con
tingut d 'aquest anunci i atesos els debats que recentment 
s'han tingut en aquesta cambra sobre el contingut i la neces
sitat del control de la publicitat institucional, ens agradaria, 
Sr. Conseller, coneixer quin objectiu es pretenia amb la seva 
publicitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el conseller Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Orfila, 
efectivament, es va publicar aquest anunci que voste diu 
amb el motÍu següent: Resulta que es va constituir una co
missió per a la commemoració elel centenari del naixement 
de loan Miró. Aquesta comissió, entre d'altres objectius, té 
l'encomana de divulgar el missatge i el contingut de l'obra i 
també de la importancia d'aquest centenario Per tant, en ser 
aquest un deIs objectius, s'utilitzen tots els mitjans de comu
nicació, tenint en compte que la conselleria ha d'executar 
alió que realment la comissió determina -i a més a tota la 
Comunitat de les Illes Balears-, per aixó va ser publicat, i 
s'han utilitzat tots els mitjans de comunicació possibles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Rotger. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Orfila? 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. No hi ha dubte, Sr. Conseller, que 
la infonnació és una eina imprescindible per aprofundir la 
democnlcia, peró m 'ha de reconeixer que els 20.000 me
norquins que van llegir aquest anunci, més que informats, 
probablement varen quedar decebuts per la informació. En 
efecte, coneixer que per celebrar el centenari de .loan Miró 
es feien conferencies a Puigpunyent, Sant loan, Llubí, Selva, 
Campos, Felanitx, Ariany, Alaró, Santanyí. Campanet, Lluc
major, Caimari, Moscari, Capclepera, Porreres, Petra, Lloret, 
Santa Eugenia, Costitx, La Vileta i Son Serra, Santa Marga
lida i cap a l'illa de Menorca, no c1eu despertar massa interes 
entre els menorquins. Per tant, és una divulgació que és 
pro u poc interessant. 

No troba, Sr. Conseller, que amb els doblers que ha costat 
inserir aquesta publicitat -unes 150.000 pessetes per cada 
anunci- s'hauria pogut organitzar un acte, encara que només 

en fos un, a cada una de les illes, a Menorca, a Eivissa 
i a Formentera, i que en aquest cas la divulgació hauria 
tingut un resultat molt més interessanf' 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Orfila. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Conseller? Té la paraula. 

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

Gracies. Sr. President. Sr. Orfila. jo no sé exactament 
els doblers aquests. de totes maneres ho puc consultar. 
De totes formes, I'objectiu de divulgació correspon a la 
conselleria per encomana de la comissió. En tot cas, li 
vull dir que la divulgació del missatge s'ha complit. 

Quant a les realitzacions. en programes de realitza
ció, aixó és una altra qüestió, tot és per a la Comunitat 
Autónoma. La Comunitat Autónoma també esta consti
tUIda per Menorca, Eivissa i Formentera, evidentment; 
endemés, la programació no esta tancada. Per tant, és 
necessari que tothom conegui totes les realitzacions que 
es fan a tota la Comunitat. aixó esta obert, pot servir 
fins i tot d'incentiu perque se'n facin més; perque la 
comissió no esta constitu'ida just per la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports, nosaltres tenim I'obligació 
de difondre aquestes realitzacions, sinó per d 'altres 
agents. Per tant, jo crec que la divulgació era necessaria, 
no podem oblidar que la Comunitat Autonoma són totes 
les illes, no ho és una sola, i que, per tant, aquestes rea
litzacions interessen a tothom; endemés. no tothom esta 
fix sempre a la mateixa ¡!la. Per tant, jo crec que és 
importantíssim, esper que aixó serveixi d'estímul. de 
motivació, perque en el próxim programa que es faci 
entrin més activitats i, per suposat, que a Menorca tam
bé n'hi hagi moltes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.5) Pregunta RGE núm. 1833/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Sr. Joan Marí i Serra, del Grup 
Parlamentari SOCIALIST A. 

EL SR. PRESIDENT: 

La cinquena pregunta és la 1833, del diputat Sr. loan 
Marí i Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a actuació per la compra de cases o edificis de 
caracter social a Eivissa. Té la paraula el Sr. Marí i 
Serra. 

EL SR. MARÍ I SERRA: 

Sí, Sr. President. ]0 entenc que aqueixa pregunta, 
almenys aquesta era la intenció e1'aquest diputat, anava 
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dirigida al conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori, pero, en no trobar-se a la sala ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. MarÍ, és el mateix cas que abans. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1617/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la pregunta número sisena, que és la 1617, del 
diputat Sr. Antoni Pons i Villalonga, elel Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a declaracions de l'alcaldessa de Calvia en 
relació amb els "maTlleros". Té la paraula el diputat Sr. Pon s 
i Villalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En els mitjans 
d'informació hem llegit declaracions de l'alcaldessa de Calvia 
respecte gue el 98% deIs anomenats "manteros" actuen de 
forma leg:1L Quina és l'opinió que té la Conselleria de Tre
ball i Transports a aquest respecte? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Lloren<; Oliver i Quetglas): 

Gra.cies. Sr. Pre iclent. Li he de dir que aquesta informa
ció apareguda a la prem a va sortir després d'una reunió que 
varern tenir a. la onseJleria de Turisme l'alcaldessa de Cal
via, el Sr. Palli c.. . com a responsable del sector turístic del 
municipi, el conseller el 'Indústria, el conseller de Turisme i 
un servidor. Aquesta reunió la varem tenir per parlar del 
tema deis "manteros". Jo he de pensar, en principi, que hi 
pot haver dues coses; una falta d'interpretació de la premsa 
o una expressió equivocada de l'alcaldessa. Per tant, tant 
d'una cosa com de I'altra, jo li puc dir que aquest 98% no és 
real, el nivell de realització d'excursions turístiques no re
glamentades o que no compleixin la normativa és molt im
portant. Per tant, crec que s'ha de donar la raó a una in
terpretació de la premsa o a una manifestació equivocada de 
l' alcaldessa. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Pons? No. 

1.7) Pregunta RGE núm. 1631/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la setena pregunta, que és la 1631, del 
diputat Sr. Andreu Mesquida i Galmés, del Grup PP
UM. relativa a adequació de les llotges a les noves direc
trius ele la Comunitat Economica Europea. Té la parau
la el Sr. Mesquida i Galmés. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hble. Sr. Conse
ller d 'Agricultura, c1'acord amb les directrius de la Co
munitat Economica Europea, que obliguen les distintes 
indústries, i en aquest cas concret les 1I0tges, li voldríem 
demanar guines actuacions ha fet i fa la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca per a l'adequació ele les 1I0tges a 
les noves directrius de la Comunitat Economica Euro
pea. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. Té la paraula el conseller SR. 
Morey. 

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

Gracies, Sr. President. Com a consequencia de la 
publicació en el Diari Oficial de la Comun.icar Europea 
ele la directiva 91/493, de 22 de julioL i malgrat no estar 
transcrita a la normativa espanyola, es va procedir a 
informar detingudament a tots els interessats ele les 
reformes i adaptacions que s'havien de fer per a aquesta 
homologació. Així, durant I'any 92, es va treballar con
juntament amb la Conselleria de Sanitat per tal de de
tectar l'estat exacte de les instal'lacions en els diferents 
ports pesquers i determinar en presencia als usuaris les 
anomalies i marcar el calendari per a les reformes que 
s'havien de fer. Com a llotges funcionen la de Formen
tera, la d'Eivissa i la de Palma; la resta són Ilocs eI'em
magatzement per al seu trasllat a Ilotja corresponent. La 
Ilotja de Formentera esta ja adaptada, les el 'Eivissa i 
Palma han fet reformes necessaries d 'una part de les 
seves instal'lacions, per a la seva adaptació total s'han 
acollit als terminis que s'estableixen i que permeten 
acabar de fer les reformes abans de 31 de desembre del 
95. 

L'única Ilotja que ha precisat fer una forta inversió, 
ja que hi manca lloc per fer I'emmagatzemament ele 
peix, entre altres factors, és la llotja de Palma, actual
ment explotada per la Federació Insular de Confraries 
de Mallorca, que, ara, com ara, comen<;a a redactar i 
projectar-ne la reestructuració i a preparar 1 'expedient 
corresponent d 'ajuda per presentar-lo clavant el MAPA 
i Brussel·les. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar a ft:l- ÚS de la paraula 
el Sr. Mesquida? Té la paraula. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. Esperam que amb aquestes 
actuacions que ha fet la Conselleria d'Agricultura les llotges 
que encara no s'han aelaptat a les noves directrius ele la CEE, 
a 31 de desembre ele l'any 1995 s'hi hagin adaptat, de cara a 
]'homologació i d'acord amb les directrius de la Comunitat 
Económica. Moltes gracies 

EL SR. PRESIDE]\¡T: 

Moltes gracies, Sr. Mesquida. 

1.8) Pregunta RCE núm. 1633/93, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Maria Salom i CoIl, del Crup Parlamentari 
PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la vuitena pregunta, que és la 1633, de la dipu
tada Sra. Maria Salom i Coll. del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a estacions d'autobusos. Té la paraula la Sra. Salomo 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller 
de Treball i Transports, tenen previst fer, a la seva conselle
ría, qualque estudi sobre poblacions ele les Illes Balears on 
s 'han ele situar estacions d 'autobusos i les característiques 
que tendran aquestes? Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Té la paraula el conseller Sr. Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
(Uorene; Oliver i Quetglas): 

.. 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En algunes 

ocasions hem comentat en aquesta sala el tema e1'estacions 
c!'autobusos. Li puc dir, després d'haver realitzat el Pla de 
transports de Balears, que en aquest pla hi ha indicatius 
el'alla on creuen oportunes les estacions. No obstant aixó, en 
aquest moment intentam que se'ns faci un estudi de com han 
de ser, de quines dimensions han de tenir cada una d'elles, la 
ubicació que han de tenir, per llavors proposar-ho a cada un 
deis ajuntaments afectats a fi que la valoració hi sigui. Graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Oliver. Vol tornar afer ús de la paraula? No. 

1.9) Pregunta RCE núm. 1640/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Crup 
Parlamentari PP-UM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la novena pregunta, que és la 1640, del 
diputat Sr. Joan Huguet i Rotger, del Grup PP-UM, 
relativa a política del Govern balear per desenvolupar 
la Llei de comunitats balears a l'exterior. Té la paraula 
el Sr. Huguet i Rotger. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Moltes gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. 
Sra. Consellera, seguint un poquet el mateix fil conduc
tor d'una pregunta que ja vam formular en el plenari 
d 'ahir, en aquests moments ens interessaria saber quina 
és la política que pensa seguir el Govern balear en 
materia de desenvolupament d 'aquesta Llei ele comuni
tats balears a l'exterior. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Té la paraula la consellera Sra. 
Estaras. 

LA SRA. CONSELLERA ADJUNTA A PRESI
DENCIA (Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Hu
guet, tal com marcava l'article vuite de I'Estatut d'Au
tonomia, les comunitats balears a l'exterior deuen parti
cipar i col'laborar en la vida social i cultural de les nos
tres illes, d'acord amb la Llei 3, aprovada dia 15 de juliol 
de l'any passat per aquest Parlament, de comunitats 
balears assentades fora del territori de la Comunitat 
Autónoma de les Illes Balears, han desenvolupat aquesta 
llei, i encara que s'esta ultimant el seu desenvolupament 
reglamentari, es pot fer un primer balan e; de resultats 
que ha obtingut la seva efectiva aplicació. 

Per iniciar aquest balane; és imprescindible coneixer 
quins són els vincles de relació amb les Illes Balears 
el 'aquells mallorquins, menorquins, eivissencs o for
menterencs que un dia es varen veure obligats a emigrar 
i quina és l'actual realitat socioeconómica el 'aquells 
emigrants i deis seu s descenelents i valorar en sentit 
positiu la incidencia que hi pugui tenir la Llei 3, de 15 
ele juliol de 1 'any passat. 

De la passaela epoca d'emigració massiva queden 
comunitats amb eliferents situacions socials que mante
nen vincles familiars i sentimentals amb la seva terra 
insular el 'origen. Encara que existeixen nuclis el 'emigra
ció significatius a eleterminaeles zones el'Europa, a Fran
e;a o a la zona el'Algeria a África, elirem que es proelueix 
especialment aquesta emigració a Argentina, Cuba, 
Puerto Rico. Uruguay i Santo Domingo. 
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La realitat de I'emigració balear a 1 'Argentina va ser cone
guda arran d'un viatge d'una representació institucional 
c\'aquesta cambra així com de la Direcció General de Relaci
ons Institucionals més tardo Aixo va establir les bases per 
iniciar una col'laboració permanent amb la casa balear Aso
ciación de Socorros Mutuos, de Buenos Aire~. i amb el 
Círculo Mallorquín, a Puerto Rico. Pel que fa a l'emigració 
balear a Cuba, Uruguay, Santo Domingo i altres, no se'n pot 
fer encara un diagnostic definitiu, d 'aquestes, ja que el prin
cipal problema és la inexistencia d'entitats que aglutinin els 
emigrants de les nostres illes en aqueIls paIsos, encara que 
s'han tengut contactes amb diferents mallorquins, menor
quins, eivissencs i formenterencs a aquestes zones. 

Els objectius que presidiran les actuacions del nostre de
partament, d'una manera moIt resumida, se centraran en el 
desenvolupament reglamentari que ve marcat per la Llei 3, 
de 15 dejuliol de l'any 92, l'elaboració del mapa d'emigració 
balear a I'exterior, el suport i foment de la constitució d'as
sociacions i centres de mallorquins, menorquins, eivissencs i 
formenterencs fora de les Illes en aquelIs paIsos on hi hagi 
nuclis importants d'emigrants balears i on no existeixi centre 
balear legalment constituIt així com centre balear en el 
propi terreny de l'Estat espanyol. Així mateix es fara l'edi
ció i distribució de publicacions especialitzades especialment 
elirigieles a emigrants balears i als seus descenelents residents 
a l'exterior. Tenim en marxa l'edició d'una revista que es 
titulara Illes blaves. Així mate ix l'adquisició de fons editori
als per facilitar el coneixement de la historia, llengua i reali
tat social d'aquests emigrants. Es va inaugurar el mes de 
novembre a l' Argentina un curs de lIengua catalana. Cursos, 
també, sobre aspectes referits a la llengua, cultura i historia; 
serveis didactic i audiovisual enfocats a donar a coneixer als 
emigrants la nostra historia, la no<;tra llengua i les nostres 
tradicions: organització d'activitats artístiques i d'intercanvi, 
n'és un exemple la mostra "Puerto Rico i Mallorca, Mallorca 
i Puerto Rico 11 , i sUPQrt economic a favor d'aquelles persones 
d'origen balear residents a l'estranger que, per raons d'ancia
nitat, malaltia, incapacitat, emergencia social... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Estaras, moltes gracies, es dóna per contestada la 
pregunta. 

1.10) Pregunta RGE núm. 1644/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari 
PSM i EEM. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la desena pregunta, que és la 1644, que formula 
el diputat Sr. Orfila i Pons, del Grup PSM i EEM, relativa 
a actes programats a la commemoració del centenari del 
naixement de loan Miró. Té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies. Sr. President. Nosaltres no demanarem la 
relació de coses que ha fet bé el Govern. 

Sr. Conseller de Cultura, hem parlat anteriorment de 
la celebració del centenari Miró i de la publicitat que 
s'ha generat des de la seva conselleria. Voste ens recor
dava fa uns moments que tant la seva conselleria com la 
comissió organitzadora d'aquests actes tenen un ambit 
que abra¡;a totes les Illes; és per ac;o que Ji demanam 
per quin motiu, entre els actes programats per a la cele
bració elel centenari del naixement de loan Miró prevists 
per als mesos d 'abril, maig i juny, anunciats profusament 
per la Conselleria de Cultura, Eelucació i Esports elel 
Govern de les Illes Balears, no s'hi troba cap acte, a les 
illes ele Menorca, Eivissa i Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Orfila. Té la paraula, en nom del 
Govern, per contestar, el conseller Sr. Rotger. 

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

Moltes gracies, Sr. President. No ho anunciam pom
posament, ho anunciam, senzillament, Sr. Orfila. 

Dos objectius té la comissió, la comissió, no la con
selleria. Primer objectiu de la comissió, la elivulgació 
d'aquest esdeveniment importantíssim, no soIs per a la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, que és Me
norca, Eivissa, Formentera i Mallorca, sinó per a tot el 
món, per a Europa; per tant, aquest objectiu de divulga
ció s'ha complit, i s'ha complit suficientment. Un altre 
objectiu és coordinar les activitats programades, la pro
gramació d'activitats; la comissió esta integrada no soIs 
per la Conselleria de Cultura, Eelucació i Esports, sinó 
que s'ha d'adrec;ar a tothom, esta oberta, a ajuntaments, 
instituciol1s, galeries d 'art, fundacions, etc., fins i tot a 
empreses privades, com és La Caixa, Sa Nostra, etc.; per 
tant, tenim totes aquelles entitats que s'hi han volgut 
apuntar, cada una d'elles programa i aporta aquelles 
activitats que creu més rendibles, més importants, i a les 
quals, la comissió, dóna el vist i plau. 

No esta acabada, aixo és un trimestre. lo esper que 
tot el que s'ha aportat fins aguest moment, i que la Con
selleria de Cultura, Educació i Esports té obligació de 
divulgar, que continul i que quedi obert a les altres illes, 
i de fet jo sé que dins el proper trimestre -n 'estic segur
hi haura altres activitats . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Sr. Orfila, torna a tenir la parau-
la. 

s 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies. Sr. President. Profusament. Sr. Conseller, li hem 
dit. no pomposament, i aml> prorusió vol dir que han dedicat 
pagines senceres a la pubJicitat I'aquesl acte organitzats. 
deis quals no s'ha fet ni un 8 les illes de Menorca. Eivis a i 
Formentera en aquest trime tre, parlavem e1 'aquest trimeslre. 
Em vol creure, Sr. Conseller, si ti die que els menorquins. 
eivissencs i formenterers valorarien molt més que s'organi '.. 
zessin alguns actes a les illes respectives que amb l'oportuni
tat que voste els ha donat a través d'aquests anllncis de co
neixer quins actes, quines realitzacions, es feien a I'illa ger
mana de Mallorca, a la qual elifícilment poclran acuelir per
que crearien una situació el' o verbookil1g en els transports 
aeris i, eviclentment. no n 'és aquest l'objectiu. Aixo és així 
per moltes coordinacions que vos tes intentin eles de la conse
\leria. 

La discontinultat geografica elel nostre territori té aques
tes servituels. Em cregui que, eles ele les Bies menors, valoram 
de forma especial els esforc;os que rompin I'aillament, el 
doble alllament que solem patir. Pero jo sé perfectament 
que voste entén, connecta amb aquests raonaments; per tant, 
agafant les seves darreres paraules, estic convenc;ut que 
aquest fet es corregira per a les proximes actuacions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Vol tornar afer ús ele la paraula. Sr. 
Rotger? Té la paraula 

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

Gracies, Sr. President. Efectivament, jo cree que estam 
el 'acord que s'ha de cuidar tot el territori, per aixo feim 
aquesta divulgació per a tota la Comunitat. Jo esper que aixo 
serveixi una mica d'incentiu també, i torn a repetir que per 
part nostra tenim la coordinació simplement de la programa
ció d'activitats; farem el maxim perqlle s'hi apuntin galeries, 
institucions, entitats privaeles, etc., i estic convinc;ut que en 
la propera programació hi haura més activitats, que també 
les anunciarem a totes les illes, és a dir, encara que just hi 
hagi activitats per a Menorca, estigui ben convinc;ut, Sr. 
Orfila, que les anunciarem, perque tothom conegui el que 
fan les altres illes, jo crec que aixo és important perque 
d'aquesta manera ens coneixem més i sabem el que es fa a 
un !loc o altre, no estam parlant ele Turquia. estam parlant 
de la nostra comunitat, de les Illes Balears. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Rotger. 

lI.1) Moció RGE núm. 1779/93, presentada pel Grup 
Parlamentari PSM i EEM, relativa a criteris lingüístics de 
selecció de personal i ús de la lIengua catalana en l'Admi-

nistració autonomica, derivada del debat de la Inter
peHació RGE núm. 1088/93. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al segon punt de 1 'Ordre del Dia, que corres
pon a la Moció 1779, presentada pel Grup PSM i EEM, 
relativa a criteris lingüístics de selecció de personal i ús 
de la lIengua catalana en l' Administració autonomica; 
aquesta moció ve derivada del debat de la Interpel'lació 
número 1088. Té la paraula, en nom de grup proposant, 
el diputat Sr. Sampol i Mas. 

Farem lectura de la moció. 

"Primer: El Govern de les IIIes Balears resolelra els 
recursos i contestara els escrits registrats amb moti u ele 
la Resolució número 25.170, dictada pel conseller ele la 
Funció Pública. 

Segon: El Govern de les Illes Balears prendra les 
mesures per tal que els tribllnals qualificadors de les 
proves el'accés a la funció pública a la Comunitat Auto
noma valorin coneixement oral i escrit de les dues lIen
gües oficials de la Comunitat, d'acorel amb I'article 45 
ele la Llei de la funció pública, amb I'assessorament ele 
la Junta Avaluadora del Catala. 

Tercer: Les bases ele convocatoria inclouran una 
prava obligatoria de catala feta per la Junta Avaluadora, 
d 'acord amb el nivell requerit per a cada plac;a. 

Quart: El Govern de les IlIes Balears en un termini 
ele tres mesos establira els criteris de classificació deIs 
1I0cs de treba!l al servei ele l'Administració de la Comu
nitat Autonoma d'acorel amb el nivelJ ele coneixement 
de catala per ocupar-los, donant compliment a I'anicle 
24.1 del Decret 100/1990, que regula l'ús de les lIen:iües 
oficials de I'Administració ele la Comunitat Autonoma. 

Cinque: El Govern de les Illes Balears dura a terme 
en el termini de sis mesos la classificació de lIocs de 
treball del personal de I 'Administració ele la Comunitat 
Autonoma, donant compliment a I 'article 24.2 del De
cret 100/1990. 

Sise: L 'Institut Balear de l' Administració Pública, 
amb la coHaboració i l'assessorament de la Junta Avalu
aelora del Catala, organitzara cursos de catala per a tots 
aquells funcionaris que no tenguin coneixements de cata
la equivalents als assignats als 1I0cs que ocupen en la 
classificació prevista a l'article 24 del Decret 100/1990. 

Sete: Els funcionaris que han superat les proves 
selectives i no han acreditat els coneixements de catala 
necessaris presentaran el certificat d'aprofitament en un 
termini de sis mesos, donant compliment a l 'article 26.2 
del Decret 100/1990." 
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Té la paraula el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La veritat és 
que estam un poc empeguelts de presentar una moció tan 
teba que es limita a demanar al Govern que compleixí la 
legislació vigent; empeguei"ts i trists perque no hem gosat 
atrevir-nos a més, darrere els arguments que sen tire m en el 
darrer debat fa quinze dies, a conseqüencia de la nostra 
interpeHació. La veritat és que després de quinze anys de 
democracia anam enrera, anam enrera si encara no tenim 
superades aquestes qüestions, no ja legals, sinó tan logiques 
com les que es plantegen avui aquÍ. Pero defensarem aquesta 
moció amb un cert pessimisme perque ja se'ns varen avan¡;ar 
un poe quins eren els arguments per part del Grup PP-UM. 

En el primer punt demanam al Govern que contesti els 
recursos que s'han interposat amb motiu de la darrera convo
catoria. Hem de dir que a la interpel'lació ja instavem el 
conseller, el teníem per una persona correcta i educada, li 
deiem que seria una demostració de la seva bona educació 
contestar els recursos: efectivament, va ser agil i rapid, el 
debat es produla dia 27 i dia 29, ja amb registre de sortida 
número 1940, es contesta va ( ... ) en el nostre recurs que hi 
havia una discriminació en materia exigida al facultatiu supe
rior, especialitat en filo logia catalana, aixo ni s'esmenta; i el 
motiu de la presumpta desestímació del recurs, en cas que se 
1 'hagués admes en forma, és que existeix una discriminació 
quan s'exigeix als aspirants a funcionaris de la Comunitat 
Autonoma el coneixement d'un deis dos idiomes oficials de 
la Comunitat Autónoma, encara estam amb aquestes. 

Textualment diu: "I per finalitzar, rebutjar que s'hagi 
complert la LIei de normalització lingüística en base a no 
establir amb caracter obligatori un exercici de llengua catala
na. Per aixo ens remetem a l'amplia doctrina jurisprudencial 
que destaca I'harmonia que ha d'exigir entre el foment i la 
protecció de la lIengua autonómica dins del respecte clegut 
al que clisposen els articles 14 i 23 de la Constitució Espa
nyola perque no es produeixin discriminacions." És a dir, que 
exigir als funcionaris que es presenten a la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears, comunitat que té elues llengües 
oficials, exigir-los el coneixement el'aquestes dues llengües, 
exigir als funcionaris que no siguin analfabets en un deIs elos 
idiomes és discriminar-los. Encara estam amb aquestes, Sres. 
i Srs. Diputats. 

En canvi, no deu ser discriminació que al pobre ciutada 
que acudeix a una de les finestretes de qualsevol de les con
selleries i demana amablement en la seva llengua, en el cata
la de les Illes Balears, una informació li diguin: No lo enci
endo, quan no ho volen entendre, aixo no és discrimínació. 
És a dir, quinze anys de democracia i els drets lingüístics 
deIs ciutadans d 'aquestes illes no són respectats per aquesta 
administració. D'aquí el nostre pessimisme i apel'lam a la 
se va mallorquinitat, menorquinitat, a aquesta flama eivissenca 
que amb tant ele caracter posen ele manifest, al seu formente
risme, perque també exigeixin que l 'Administració complei-

xi la LIei ele normalització lingüística, la LIei ele funció 
pública, el Decret 100/90, etc. 

1 ja poca cosa més hem de elir, perque aquesta moció 
és instar a complir l'article 45 ele la LIei ele funció pú
blica, que hi inclouran, a les proves, una obligatória de 
catala, que aixo esta ja perfectament definit per n0111-
broses sentencies del Tribunal Suprem i definitivament 
per la Sentencia 46/1991, de 28 de febrer, del Tribunal 
Constitucional. sobre l'exigencia deis coneixements del 
catala per a l'accés a la funció pública catalana. És a dir, 
no hi ha cap impediment legal , no hi ha cap impediment 
constitucional, en exigir als aspirants els coneixements 
deis idiomes oficials de les comunitats autonomes. 

LIavors es produeix una altra situació. Durant 10ts 
aquests anys i en les darreres proves que s'han convocat 
han entrat funcionaris, i el Decret 100/90 estableix taxa
tivament que els funcionaris que no han acreditat el co
neixement del catala hauran de fer uns cursos i acreditar 
aquest coneixement. És a dir, se suposa que, ja que la 
nostra legislació encara no ha incorporat la obligatori
etat d'acreditar el coneixement del catala a les proves, 
que, com a mínim, existeixi aquesta voluntat; I'Admi
nistració facilitara els mitjans, organitzara cursos, i en 
un termini prudencial aquests funcionaris que hauran as
sistit a aquests cursos hauran d 'acreditar els coneixement 
per desenvolupar les seves funcions i complir amb la 
Llei de normalització lingüística. Evidentment aixo no 
s'ha fet, i instam en el darrer punt que aquests funcio
naris que han superat les proves selectives en un termini 
de sis mesos, temps més que prudencial, acreditin l'a
profitament deIs cursos que han realitzat. 

Hi havia una altra qüestió pendent, que la plantejam 
en els punts quatre i cinc, i és que el Govern de les Illes 
Balears, segons el mateix Decret 100/90, en 1 'article 24.1, 
havia de fixar els criteris de classificació de lIocs de 
treball en funció o d'acord amb els coneixements del 
catala per ocupar-los; aixo no s'ha fet, per tant, s'ha de 
recordar, instar una vegada més el Govern perque C0111-
pleixi la propia legislació, els propis decrets que ha 
dictat, perque un ha de comen¡;ar per un mateix a COI11-

pUr-Ios. I el punt cinque, que en un termini de sis me
sos, la classificació de 1I0cs de treball del personal de 
l'Administració de la Comunitat Autónoma compleixi el 
Decret 100/90, és a dir, articles 24.1 i 24.2. 

En definitiva, aixo seria com els deu manaments, que 
es resumeixen en dos. Aquest el podríem resumir en un: 
el Govern complira les lIeis sobre totes les coses i sobre
tot complira les seves lleis, cosa que no s'ha fet. Espe
ram amb elesencís les argumentacions del Grup PP-UM, 
peró ja els ho deim: el nostre pessimisme per aquesta 
situació; de la qual, en la darrera enquesta que es va 
publicar sobre ús i coneixement del cataJa a les Illes 
Balears, s'indicava que en els darrers anys -crec que 
parlava deIs darrers cinc anys- hem retrocedít quatre 
pUl1ts. 
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Sres. i Srs. Diputats, quan ja els catalanoparlants a aques
tes illes siguem molt mé que un a minoría tal vegada. de 
d aquesta tr ibuna. hi haunl un diputat que dira: Sre . i Srs. 
Diputa . i de que ha ervit aquesta autonomía si no ha 
ervit per con ervar la no tra Ilengua? Gracies. Sres. i Srs. 

Diputats. 

(L 'HbLe . Sra. Vicepresidenta primera substitueix el MolL 
HbLe. Sr. President en La direcció del debatJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sampo\. Pel Grup Parlamentari MIXT, 
té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL J JUAN: 

Sra. Presidenta, Sres . i Srs. Diputats. Fa uns dies, quan va 
tenir Uoc la interpeHació que ha derivat en aquesta mocíó, 
per part del Grup Parlamentari PSM i EEM, se'm va dir, per 
part del portaveu del Grup SOCJALISTA, que I'explicació 
del Sr. ConseUer de la Funció Pública sobre aquest tema 
almenys havia conven<;ut textualment el Sr. Vidal, que era jo, 
i la veritat és que jo sempre n'estic convenr;:ut, ja d'abans, 
pero quan se'm convenr;: amb bones sempre és molt més 
facil. 

Fa molt de temps que estic convenr;:ut que amb bones 
-per dir-ho en eivissenc. supos que s 'entén perfectament- és 
molt més facil de dur les coses endavant que dur-Ies radi
calment, i un pot estar d 'acord amb el fons de les coses pero 
no amb la manera de plantejar-les. Jo som un conven<;ut 
d'aixo perque jo he estat conquerit -em pareix que utilitz bé 
aquest verb, abans no- amb bones en aquest aspecte, i som 
un conven<;ut que la nostra comunitat autonoma, que el 
Govern de la Comunitat Autonoma ha ele fer tot el possible 
perque de les dues lIengües que tenim, ofieials, la que és 
més feble davant la situació actual, la que necessita més 
protecció és la lIengua catalana. Per tant, d'aíxo tampoc no 
m'ha de convencer ningú. Compartesc la preocupació del 
grup parlamentari que ha presentat la moció perque, fins i 
tot -no sé si vostes s'hi han fixat. i aixo pot dir més per a 
l'atenció que es presta a la seva funció- per accedir a la Mesa 
d'aquesta cambra tampoc no s'exigeix el coneixement i el 
domini, sobretot, de la !lengua catalana. El Sr. President ha 
hagut de llegir el text de la seva moció, pero aixo no vol dir 
que els restants membres de la Mesa, que hi han accedít amb 
tot dret sense dominar la llengua catalana, no tenguin la 
voluntat -i crec que ho han expressat alguns d'ells- d'arribar 
a dominar-la, d'ardbar a expressar-se correctament en aques
ta llengua. 

Aquesta introducció una mica llarga ve a compte que 
nosaltres estam d'acord amb tot el seu plantejament, pero en 
el punt tres tornam a allo mateix que jo deia l'altre dia. 

En el punt u -crec que voste mateix ho ha dit- és obvi 
que el Govern té l'obligació de resoldre aquests recursos i 
contestar-los, hi estam completament d'acord; voste mateix 

ja ha dit que, fins i tot, pel que fa a un recurs seu, no 
entr en si la representació del seu recurs estava legiti
mada o no, perque a la millor dins el procés administra
tiu hi ha moments processals -valgui la redundancia
que són els que toquen, estar legitimat per exercir el 
recurs i al tres no, no entr en aquest assumpte; pero el 
que sí és obvi és que el Govern ha ele resoldre aquests 
recursos i contestar-los, hi estam completament d'acord. 

En el segon punt, que es valori el coneixement oral 
i eSCl-it de les dues llengües oficials, que vol dir tant com 
si diguéssim que es valori que es conegui el catala, hi 
estam completament d 'acord, perque esta en la línia 
que jo li he dil, per tant, també li donarem suport. 

Ara, el punt tercer, que s'hi hagi d'incloure una 
prova obligatoria ele catala; si potestativament el Govern 
de la Comunitat Autonoma la feia, hi estaríem comple
tament d'acord, per tant tampoc no hi estam amb eles
acord; pero tal vegada hi pot haver alguns impediments 
de tipus legal, no ho sé, tal vegada per allo de la propia 
Constitució, que voste l'ha citada, que no es pot discri
minar per raons de \lengua. Per tant, sí l'hi posa i ho 
pot fer, també hi estam d'acord; pero que aquí es digui 
que ja hi incloura una prova obligatoria, no hi estarem 
en contra, pero ens abstendrem. 

A tots els altres punts, que es donin tres mesos per
que s'estableixin els criteris de classificació de \locs de 
treba\l al servei de I'Administració de la Comunitat 
Autonoma, d'acord amb els nive\ls de coneixement del 
catala, i en citar-se perfectament I 'article 24.1 del Decret 
100/1990, que regula l'ús de les llengües oficials de l'Acl
ministració a la Comunitat Autonoma, com ha dit molt 
bé el senyor portaveu del grup parlamemari d'aquesta 
moció, crec que és perfectament correcte i els donarem 
suporto 

Igualment, entenent que aquesta c1assificació de Uocs 
de personal es refereix al mateix article, encara que sigui 
al 24,2, s'entén que els nivells es refereixen al coneixe
ment del catala, també, naturalment, hi donarem suport, 
com també als punts sise i sete, perque creim que !'Ins
titut Balear de l' Administració Pública en co¡'¡aboració 
amb la Junta Avaluadora de Catala organitzi cursos de 
catala esta en aquesta línia que li he dit d'anar a les 
bones per fer aquesta defensa, i cree que fins i tot mo
ralment és una obligació de la nostra administració, de 
la Comunitat Autonoma; També que, d 'acord amb 
!'article 26.2 del Decret 100/1990, una vegada superades 
les proves selectives i no havent acreditat els coneixe
ments de catala necessaris presentin els certificats d'a
profitament en un termini de sis mesos, perfectamem. 

L'altre dia varen dir que el Sr. Conseller de la Funció 
Pública m'havia convenr;:ut; jo, eI'allo que vaig dir, en 
continuu conven<;ut, pero en honor del grup proposant 
sí que puc dir que, a pesar que ja ho estava amb aguest 
punt, m'ha acabat de convencer el grup parlamentad i 
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l'exposició del Sr. Sampol perque donem suport, amb aques
ta reserva que esta també en la línia del nostre convenci
ment de sempre, al punt tres. 

Per a tot allo altre tendran el suport del Grup Parlamen
tari MIXT. Moltes gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vida!. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Moll, té la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo he 
de reconeixer que puig a aquesta tribuna amb el mateix 
pessimisme que ha manifestat el Sr. Sampol respecte del 
compliment que es pugui donar a aquesta moció o del suport 
que pugui tenir aquesta moció, encara que, per altra banda, 
també he de dir que estic d'acord amb allo que ha dit ell, 
que és una moció supersuau, ligtlz, aixo que diuc:ll avui en 
dia ligth ja no és res devora aixo. 

Efectivament, l'únic que fa aquesta moció és demanar 
que es compleixin disposicions legals vigents, i la veritat és 
que jo no comprenc com es pugui votar en contra que el 
Govern compleixi allo que esta n obligats a complir tots els 
ciutadans. Evidentment, ja en aquest Parlament hi ha grups 
que altres vegades ja han fet aixo, han votat a favor que el 
Govern deixi de complir obligacions legals que té, pero, 
encara que avui ho torni a fer, no deixar de ser incomprensi
ble -i jo crec que irresponsable- autoritzar un Govern a no 
complir les lIeis. 

Per altra banda, Sr. Sampol, és evident que som uns 
¡¡'lusos, continuam sent uns il·lusos, perque voste deia que 
considerava ql:, aquest tema ja esta superat i jo només ne
cessit Ilegir les declaracions que va fer el Sr. Josep Cañellas 
fa un parell de dies quan parlava d'UM, deia: "1 que no nos 
vengan alzara con que empiezan a hablar el mallorquín. 
porque fueron ellos los que nos metieron el catalán; nosotros 
metimos lo de mallorquín. menorquín e ibicenco. 11 A part 
que els formenterers no sé que parlen, segons el Sr. Cañe
Ilas, resulta que I'Alt Rei En Jaume 1 ja és membre d'UM, 
perque va ser l'Alt Rei En Jaume qui ens va meter aixo del 
catala, que encara ara tenim, De manera que aquest tema no 
esta superat, continua sense que hi hagi comprensió per a 
aquestes qüestions. 

Nosaltres, per tant, donare m suport als set punts d'aques
ta moció, encara que supos que també s'haura donat res
posta als altres recursos, ja que l'han donada al seu, pero 
evidentment hem de donar suport que el Govern doni res
posta als ciutadans, que els tracti com se'ls ha de tractar en 
una democracia i que no els ignori olímpicament; si s'ha 
presentat un recurs ha de ser contestat, s'ha de dir als ciuta
dan s sí o no se'ls fa cas i per que. 

El punt dos pretén en realitat eliminar una discrimi
nació per raó de la lIengua. Una discriminació que 'o'; 
practica en contra de I'esperit de l'article 14 de la COlb
ti tu ció Espanyola i de l'article 3 de I'Estatut d' Autono
mia, perque, de fet, la convocatoria que ha donat 1I0c a 
aguest debat pondera més positivament el coneixement 
del castella que el del catala. És evident que sense co
neixer el castella seria impossible aprovar, ser designat 
funcionari d 'aquesta comunitat autonoma, en canvi es 
pot aprovar, es pot ser funcionari d 'aquesta comunitat 
autonoma sense haver de demostrar el coneixement del 
catala. Aixo és una discriminació positiva a favor del 
castella, i en conseqüencia, per passiva, una discrimina
ció negativa en contra del catala. Jo crec que és ben 
evident que aquesta discriminació ha de ser eliminada. 

A mi m'agradaria contribuir a convencer també el 
portaveu del Grup MIXT quan diu que no acaba d'estar 
d'acord amb el punt tres. Si s'ha de valorar, com dema
na el punt dos, al qual donarem suport, el coneixement 
del catala, és evident que hi ha d'haver una prova, si no 
hi ha una prava, com s'ha de valorar? En conseqüencia, 
si el punt tres demana que hi hagi una prava obligatoria 
és precisament per poder valorar el coneixement del 
catala de qui es presenta per ser funcionari; si es dóna 
suport al punt dos, necessariament s'ha de donar suport 
al punt tres, que, per altra banda, no fa més que recla
mar el compliment de I'article 26.1 del Decret 100/90, 
que diu explícitament: "A totes les bases de les convoca
tories per a la selecció de personal al servei de l' Admi
nistració de la CAIB, funcionaris o contractats, amb 
propietató amb caracter temporal, incloses les de pro
moció interna, s'hi ha d'incloure la practica obligatoria 
d'un exercici de coneixement de cata la o l'acreditació 
d'aquests coneixements, segons el cas, amb l'objectiu de 
valorar i assegurar que el nivelI de coneixements de 
I'aspirant correspon al nivel! obligatoriament assignat a 
cada 1I0c." Aixo ho diu el Decret 100/90. Jo crec que el 
decret s'ha de complir ben igual que les l!eis, si no, no 
tendria sentit que el Govern els fes . 

L'he volgut citar Iiteralment, aquest article, perque 
en aquest punt el Sr. Berastain anava errat quan va dir 
i repetir en el debat de la interpeHació que la convoca
toria havia respectat escrupolosament les disposicions 
vigents; aixo, evidentment, no és cert, perque la con
vocatoria posava la prava de cata la com a voluntaria i 
no com a obligatoria, i la posava com a voluntaria per 
als qui ja havien aprovat, amb l'únic objectiu de millorar 
nota. En conseqüencia, és evident que aquí hi ha una 
discriminació i un incompliment del decret. 

Als punts quatre i cinc els donarem també suport, a 
pesar que hauria estat millor presentar una proposta de 
reprovació del conseller, evidentment no del consel!er 
actual, pero sí del seu antecessor, perque el Decret 
100/90 va entrar en vigor fa dos anys i mig i donava 
explícitament mig any de temps, en la seva disposició 
transitoria primera, per fer aixo, quan ja fa dos anys que 
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hauria I'estar feto ara tornam a demanar al Gavern que h 
faci i li tornam a clonar si mesos per fer-ho. De manera que, 
rea lment, éso com ja ha dit el Sr. Sampal, sllperliglh aquesta 
petició que fan avui el company del fU)) Parlamentari 
p 1 i EEM. 

Finalment, els punts sis i set no fan més que demanar el 
compliment deis articles 25 i 26.2 del famós Decret 100/90, 
per tanto tendran igualment el nostre suport, perque, en 
definitiva, aquest decret va ser sens dubte el fet més positiu 
de la gestió de 1 'anterior consellera de Cultura, encara que. 
per desgracia, el Govern no el compleix, i per tant, no ser
veix per res més que per posar en evidencia les incongruen
cíes del Govern. Potser aquest precisament sigui el motiu pel 
qualla consellera va sortir del Govern ele mal a manera. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Mol!. Pel Grup PP-UM. el Sr. Marí i Tur té 
la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. Quan els 
parlamentaris de les ilIes menors venim dos o quatre vegades 
a ciutat, hem de passar fon;osament -voluntariament- per un 
monument situat molt a prop elel Born. a!la on a mi sempre 
m'ha cridat molt l'atenció aquella frase, cree recordar que de 
la Bíblia, del Ilibre deis Proverbis. a!la on di u: "Iustitia pro
curat pacem el injuria belllll1l" . 

Jo volia comen¡;;ar aquesta intervencíó amb aquest tema 
que tant ens interessa al meu grup, amb aquesta cita, ben 
adarint de bell antuvi que la paraula injuria que allí s'empra 
no 1 'hem de buscar amb el significat que nosaltres ens imagi
nam. molt al contrari. He buscat en Pompeu Fabra i quan 
parla d'injúria la defineix com un dan y inevitable que es fa 
a alguna cosa o persona; amb el Pompeu Fabra no hi ha per 
que estar en absolut completament d'acorc!. perque jo diria 
que aquesta injuria no és un dany inevitable, sinó que és ben 
evitable. 

No sé si és per tercera o per q\larta vegada que tenc 
l'honor de representar el meu grup pel que fa a l'ús del 
cata la a diverses actuacions de l' Administració. Creguin que 
jo voldria que aquí es fes realitat aquesta cita deis proverbis, 
que la justícia procura la pau i la injustícia la guerra, i una 
vegada més demanaria que amb el cata la procurem la justí
cia i la pau i no la injustícia, que ens pot portar a la guerra, 
una guerra afortunadament no cruenta, peró una guerra al 
cap i a [a fi que entre tots hauríem d'evitar. 

Jo no vull arribar a aquesta tribuna per defensar aquests 
punts amb aquest pessimisme que aquí fa poc s'ha dit, ben 
al contrari, el Grup PP-UM som optimistes quant al catala 
i basta dir que mai el catala no s'havia estudiat, ni s 'havia 
emprat, ni s'havia parlat tant com ara, la qual cosa demostra 
que si no feim curs, almenys feim camí. 

Quant al que avui es diu, no és necessari aprovar ni 
haver portat aquí aquest primer punt, ja que el Govern, 
com tota administració. esta obligat a resoldre tots els 
recursos i a contestar tots els escrits, qüestions aquestes 
establertes i regulades en la Llei de regim jurídic de les 
administracions púbiiques i del procediment administra
tÍu comú, Llei 30/1992, de 26 de novembre, alIa on 
també es recullen les conseqüencies del silenci. Voste 
mateix, Sr. Sampol, grup proposant d'aquesta moció, ha 
estat d'acord que el Sr. ConselIer havia donat resposta 
a aquest recurs que voste diu i que jo n 'estalviaré als 
diputats i diputad es la lectura per no fer-me massa pe
sat, perque, la veritat. em fa por que quan es parlin 
temes de cultura o temes ele !lengua, especialment, 
aquesta cambra es quedi buida, la qual cosa demostra a 
vegades que hem de donar exemple, que qua n es tractin 
temes de tanta importancia hauríem ele ser aquí. i ser 
en aquesta sala no tan sois és la nostra obligació sinó 
també la manifestació de l'interes quan es tracta un 
tema, i creguin que quan es tracten temes de cultura 
especialment, jo m 'hi sent interessat. 

Quant al punt dos, ja es fa aixó, senzillament perque 
es compleix I'artide 45 de la Llei 2.29, de la funció 
pública, de la Comunitat Autónoma, que aquí ja s'ha 
lIegit, peró com que jo també ho havia preparat la vulI 
repetir perque no en quedi dubte, eI'aixó: "A les proves 
selectives que realitzin per a I 'accés a les places de l' Acl
ministració en l'ambit territorial de les Illes Balears ha 
de tenir-se en compte. entre altres merits, el nivell de 
coneixement de les dues l!engües oficials, la poncleració 
de les quals determinara l'Administració per a cada 
nivel! professionaL Els que superin les proves selectives 
han d'acreditar e[s seus coneixements elel catala oral 
escrit", etc. 

Quant al punt tres , no el podem acceptar perque no 
s'ajusta a la llei, i som aquí per complir la Ilei, ja que 
correspon als tribunals d 'oposicions l'obligació j el clret 
que les proves, sense perjudici de la col'laboració que 
puguin rebre deIs assessors que elIs estimin convenients, 
es facin com s'estableix, peró mai un tribunal d 'oposició 
-i els que han tengut la sort o la desgracia d'anar-hi ho 
tenim molt cIar- no pot deixar les seves obligacions en 
nom el'altra institució de menys rang que aquest mateix 
tribunal. 

Li podria recordar alIó que diu que en la confecció 
i correcció d 'aquest exercici sempre hi ha participat, per 
complaure els seus desitjos. d'una forma molt directa el 
Servei de Normalització Lingüística ele la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. Endemés, en el Decret 
100/90 ja es regula I 'ús de les llengües oficials de l' AcI
ministració de la Comunitat Autónoma, i en l'article 26 
diu: "[oO .] i s'esta complint en totes les bases de les con
vocatóries per a la selecció ele personal al servei de 
l'Administració de la Comunitat Autónoma. funcionaris 
o contractats, amb propietat o amb caracter temporal, 
inclosos els de promoció interna. S 'hi ha d 'incloure la 
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practica obligatoria d 'un exercici de coneixement del cata la 
o la se va acreditació", i més endavant encara afegeix: "EIs 
que superin les proves selectives i no hagin acreditat els 
coneixements de catala [ ... ]", perque la Constitució de tots 
els espanyols, que també hi tenen dret els que no han tengut 
la sort de poder aprendre aquesta nostra estimada llengua, 
són espanyols igual que nosaltres i tenen els mateixos drets, 
i no oblidem que els que superin les proves selectives i no 
hagin acreditat els coneixements del catala la Comunitat 
Autonoma els vol ajudar i queden obligats a la realització 
deIs cursos que amb aquesta finalitat es duen a termini, d 'a
cord amb I 'article 25, i a presentar el corresponent certificat 
d'aprofitament. És a dir, que qui no sap catala és realment 
perque no en vol saber, perque la Comunitat posa els mit
jans per ajudar-I'hi. 

Ouant al punt quart. Suposa establir un nou termini, del 
qual ni la !lei ni el decret parlen. No vulguem complicar en 
cara més els pobres estudiants que volen accedir a aquestes 
places de la Comunitat, no els vulguem complicar encara 
més, no demanem coses que no els exigeixen. 

Ouant al punt cinque, la mateixa cosa que l'anterior. 

Al punt sise, ja li he dit i li repetesc que es fan cursos de 
catala a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i crec que també a 
Formentera. Vull dir que la Comunitat Autonoma, els con
se!ls insulars, molts d'ajuntaments i moltes entitats privad es 
ja els fan, moltes vegades el que fa falta és que els ciutadans 
tenguem més interes a estudiar i a aprendre el catala. 

Ouant al punt sete, creim que ja se'l compleix perfecta
ment. 

És a dir, que no donarem suport a cap ni un deIs punts 
que vostes ens diuen aquí, per la senzilla raó que el Govern 
ja ho fa. Ja sé que hi ha algun diputat d'aquesta cambra que 
diu que, si el Govern ja ho fa, no costa res aprovar el que 
vostes proposen. Pero aixo seria igual que aquell home que 
escriu un llibre i que mentre el fa hi ha un altre escriptor 
més O menys bo o dolent que l'hi vol fer unes correccions. 
El nostre Govern, al qual dóna suport PP-UM, ja anam per 
la tercera edició d'aquest llibre que fa anys que han comen
<;at a escriure, una edició corregida quan fa falta i augmenta
da quan és necessari, no tengui cap dubte que a aquesta 
tercera edició seguiran moltes i moltes més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. Sr. Sampol, té el seu torn de 
replica. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. La veritat, Sr. Marí, m'ha deixat 
els bioritmes baix de tot, i estic molt temptat de no contestar
li perque hi ha una dita popular que diu que val més no 
parlar que parlar amb la paret, i voste és un frontó. 

Sr. Vidal, bé, avui s'hi ha aproximat bastant, no sé 
en nom de qui ha parlat quan ha dit que s'abstendra en 
el punt tres, alla on demanam que les bases de la convo
catoria inclouran una prova obligatoria de cata la feta 
per la Junta Avaluadora i d 'acord amb el nivel! requerit 
per a cada pla<;a. No sé si parla amb els nous nacionalis
tes del Grup MIXT, em referesc als que estan en I'oposi
ció, o si també aquí inclou els d'altres membres ndcio
nalistes absents d 'aquest debat i que, tal vegada, votaran 
en contra d ' un decret que varen promulgar, el Decret 
100/90; em sap greu que no siguin aquí per dir-los a 
veure si votaran en contra del Decret 100/90. Ho dic 
perque el Sr. MarÍ ha parlat en nom del Grup PP-UM -
l'ha citat ell-, que dóna suport a aquest Govern. Hem de 
veure ele quin nacionalisme parlam en aquesta terra. 

Gracies, Sr. Moll. Evielentment, a voste no li puc 
replicar perque hem concordat en tot, crec que ha mati
sat algun deis aspectes sobre els quals jo, per la meya 
desmoralització, no havia fet émfasi suficient. Ara, sí 
que és molt trist que per rebatre una moció d 'aquestes 
característiques se'ns citi Ramon Llull, el nostre catala 
més universal, aixo sí que ja és trist i és un exercici del 
qual, bé, m'estalviaré el qualificatiu. 

Bé, ens diu que la justícia no ens parti a la guerra, 
ho deia el nostre catala universal. Nosaltre, li diríem: 
civis pacem para pace m en cantra deis que diuen civis 
pacem para bellul1l. És a dir, nosaltres feim la pau, pero 
fer la pau implica normalitzar la vida d'un país, la pau 
no es construeix sobre la por, i quan se'ns amena<;a que 
si feim intents ele normalitzar la 11engua hi pot haver 
guerra, nosaltres ens hem de demanar qui són els belige
rants?, si els nacionalistes maderats que volem que la 
nostra 11engua avanci cada dia, que superi el trauma de 
tants d'anys de dictadura, de segles d'imposició de caste-
11a o aquests que quan els volem exigir que per entrar a 
I'Administració coneguin l'idioma, els dos idiomes ofici
als d'aquesta terra, ens amenacen amb la guerra, qui són 
els beligerants en aquest país, Sr. MarÍ? 

Desesperadament, ja desesperadament, crec que no 
tornaré afer incursions, almanco mentre hi hagi aquesta 
majaria dins els temes lingüístics, perque, realment, és 
una experiencia molt frustrant. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. En torn de contrareplica, té la 
paraula en primer llac el Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Sam
poi, fent ús un poquet del meu, no en direm domini del 
catala, perque no el domin, pero sí que també puc 
parlar el caste11a, Ji diré que tant voste com un altre 
diputat, i ja sé que només li puc contestar, a voste, pero 
aquell diputat m'ha al·ludit directament a mi, i tal vega-
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da més d'un m'ha al'ludit indirectament. pero vaja. em refe
rese al que ha dit que no es podia no donar suport al punt 
tres i donar-lo al punt dos; pero voste també amb la se va 
apreeiació m'hi ha volgut mesclar, m'hi referese en aquest 
moment eom a portaveu del Grup MIXT. i posar-me en un 
compromÍs. 

Li he de dir en eastella que tant voste eom l'altre diputat 
vaTl errados, i ho die en castella per deixar cIar que vull dir 
errados sense hac, perque si ho digués en catala hauria de 
dir errats o aferrats, i no hi hauria acudit afer. Per tant, van 
errados -sense hac-, perque aquí els pue dir una cosa molt 
clara, quant que es digui a veure que faran els altres naciona
listes de nuevo cuño. aquestes coses i les altres; aquÍ. el Grup 
Parlamentari MIXT, com que som un grup molt nombrós. a 
vegades fins i tot podem donar llibertat ele voto pero és dóna 
la circumstancia que fins i tot molts vegaeles. fent un esfor~, 
procuram sempre votar conjuntament. No obstant aixo, logi
cament, jo he dit el meu parer perque en aquesta area -ho 
direm en termes esportius- som el que he vengut intervenint 
i crec que jo Ji he donat la raó a tol allo que cree que ho ha 
merescut, i la hi he donat a tot menys a aquesta obligatorie
tat, de la qual no Ji he dit que estigués en contra. Veu com 
puc donar un cop de ma, no Ji he elit que jo estigués en 
contra el'aixo, pero jo tampoc no puc obligar a una cosa, si 
no la vol fer potestativament el Govern, no I 'hi podem obli
gar. 

Per tant, quant a allo altre que pan errados, primer de tot, 
dir-Ios que, per exemple, tampoc no hi ha probablement cap 
inconvenient que es facin les proves en catala; per tant, ja 
em did., per exemple, quina contradicció hi ha que es valori 
el coneixement oral i escrit ele les clues llengües. Per la ma
teixa regla de tres, i com han dit, per activa i per passiva, sí 
el fa en castella no es valora naturalment el coneixement de 
catala i si el fa en catala segurament el podran valorar. 
Aquest és el meu punt de vista, hi puc estar equivocat, pero, 
vaja, cree que els errados sense hac són altres. 

Finalment, jo no m 'atrevesc a dir-li, per tant, allo que han 
dit també altres, i per aixo li he dit que li donava suport; que 
si, a un lIibre, un alu'e autor llavors hi fa unes altres correc
cions, no, pero sí hi ha unes coincidEmcies, que no correcci
ons, i voste és un intel'lectual, en un llibre seu defensa una 
tesi i uns altres hi estan completament cl'acord, per que no 
donar suport a aquella tesi? No són correccions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Vidal, per favor. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Ja he acabat; vaja, he acabat el temps. Perdó, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Més intervencions en contrarepli
ca? Sr. Mol!. té la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, ara s'ha fet una 
proposta a la qual jo donaría suport, o sigui, que l'obli
gatorietat sigui que els examens es facin en catala, jo hi 
estaria immediatament d'acord. Em sembla una proposta 
lluminosa, crec que és interessantíssima, si voste l'ac
cepta, jo li donaré també suport, el nostre grup li dóna 
suporto 

Per altra banda, només Ji nuc dir que en castella, que 
és una llengua que jo estim rn oitíssim. no tant com la 
meya, Iogicament, pero també i'estim moltÍssim, diuen 
que hay amores que matan, els senyors del PP-UM esti
men tant la nostJ'a !lengua que la mataran. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. Sr. Marí i Tur, torn de contrare
plica. 

EL SR. MARÍ 1 TUR: 

Gracies. A mi em sap molt de greu haver de replicar 
dient que amb aquests llenguatges i amb aquests vocabu
laris tan agressius, em sap molt de greu haver de dir-li
ho aquí, perque justament jo tenc a casa meya un dicci
onari, que supos que aIgú de la casa coneix, Diccionari 
catala-valencia-balear, d'uns autors que es diuen A1co
ver i Moll, supos que tots el coneixem, i que ja fa devers 
trenta-cinc anys que en la primera fulla d'aquest diccio
nari, i em sap greu haver-ho de dir aquí, hi ha el meu 
nom i fa trenta-cinc anys que ja hi ha el meu nom per 
la defensa i l 'estima que té a la nostra lIengua. 

No ens venga a donar aquí ningú l1i~ons, Sr. Sam
poi, ni ens parli d'un passat que no és el nostre, no ens 
vengui a parlar més d 'obscurantisme ni parli de fron
tons; de la gran majoria deis que som aquí, aquell passat 
no és el nost!':'. no vol dir que el rebutgem, no és el 
nostre, ni mOl;, menys, nosaltres pertanyem a un altre 
món, a una altra circumstancia, la historia és allo que 
és i no allo que vostes voldrien que fos per a alguns deIs 
que som aquí, no senyor. Nosaltres assumim la defensa 
del catala, l'estima al casteua, la defensa de la Constitu
ció i la defensa de la nostra autonomía. És per aquest 
camÍ per on sempre ens trobam, no parli voste de frol1-
tó ni del que s'hi juga perc¡ue jo li diria, a voste, una 
altra cita d'un Ilibre que va sortir dissabte passat: "Som 
el que sabem", i alguns de vostes, de socio lingüística, 
no en ten en ni idea. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí i Tur. No entenc que el Sr. Vidal hagi 
formulat en la seva intervenció una pro posta en concret. En 
conseqüencia, acabat el debat, passarem a la votació, vota
rem per separat el punt tercer de la resta de punts, i comen
<;:arem per votar el punt tercer del text de la moció. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del punt tercer, 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? 

23 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Queda re
butjat el punt tercer. 

Passam a la votació deIs punts primer, segon, quart, cin
que, sise i sete. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden re
butjats aquests punts i en conseqüencia tota la moció. 

m.l) Proposició no de Llei RGE núm. 1325/93, presen
tada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a proposta de 
directiva del Consell Consultiu per la qual es crea un im
post sobre les emissions de dioxid de carboni i sobre el 
consum d'energia. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de 1 'ordre del dia, que correspon a 
la Proposició no de Llei número 1325, del Grup PP-UM, 
relativa a pro posta de directiva del Consell Consultiu, per la 
qual es crea un impost sobre les emissions de dióxid de car
boni j sobre el consum d'energia. Té la paraula, en nom del 
grup proposant, el diputat Sr. Marí j Calbet. 

(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substicueix el Moll 
Hble. Sr. President en la direcció del debat)o 

EL SR. MARÍ 1 CALBET: 

Gracies, Sra. Presidenta, Sres. j Srs. Diputats. Bé, jo esper 
que es calmin una miqueta els anims. . 

Un deIs majors problemes mediambientals amb que s'en
fronta la humanitat actual és l'anomenat canvi climatic. Les 
emissions de dióxid de carboni a I'atmósfera, procedents de 
la crema de combustibles fóssils i deis incendis forestal s prin-

cipalment, han causat un increment del 25% en la quan
titat de C02 lliure a l'atmósfera, que juntament amb 
altres gasos com el meta, I'oxid de nitrogen o els deri
vats deis clorofluorocarbonis actuen com a gas d'efecte 
hivernacle i impedeixen el pas de les emissions deIs raigs 
infraroigs provinents de la superfície terrestre i faciliten 
al mateix temps la penetració de les radiacions solars. 

La comunitat científica opina que l ' increment de O 
a 6 graus que han experimentat les temperatures mitja
nes globals en els darrers cent anys possiblement es 
deuen als canvis esdevinguts en la composició de I'at
mosfera terrestre des de la Revolució Industrial. Aquest 
procés pot veure 's accelerat significativament per la 
deforestació. donat el paper fonamental deis boscos per 
al manteniment de I'estabilitat c1imatica a I'hora de fi xar 
el dioxid de carboni de I 'atmósfera mitjan<;;ant el procés 
de fotosíntesi. 

D'acord amb I'informe publicat en 1990 per la Co
missió intergovernativa sobre el canvi c1imatic la combi
nació de factors que ha causat aquest sobreescalfament 
podria produir un nou increment d'un grau en la tem
peratura mitjana superficial per a l'any 2025. i si no 
s'adopten mesures correctores eficaces l'increment po
dria ser fins i tot de tres graus per al proper segle. 

Encara que persisteixen moltes incógnites sobre els 
possibles efectes de tal escalfament. Hi ha un ( ... ) gene
ral entre científics que el nivell de les mars s'elevaria de 
forma catastrófica en fondre's les glaceres i el gel deb 
casquets polars. S'esperen grans trastorns de les condici
ons climatiques locals i regionals, que podrien tenir 
profundes repercussions económiques i ecologiques. 

La Comunitat Económica Europea desitja assumir la 
seva quota/part de responsabilitat en la generació d 'a
quest problema i adoptar una serie de mesures destina
des a combatre el sobreescalfament del planeta. 

La comissió presenta al consell el 14 d 'octubre del 91 
una comunicació sobre l'estrategia comunitaria, basada 
en dos parametres: reduir les emissions de C02 i fo
mentar un ús més racional de I 'energia. EIs components 
de I 'esmentada estrategia poden articular-se entorn a 
quatre eixos fonamentals: Un, les actuacions classiques, 
entre les quals podríem esmentar els programes d'in
vestigació i desenvolupament i les mesures tecniques 
peninents per tal de reduir les emissions de dioxid de 
carboni. Dos, programes nacionals complementaris de 
les accions comunitaries, que contemplen les peculiari
tats de caracter económic, cultural, geografic o tecnic 
de cada estat membre. Tres, ajudes especials per a 
aquells estat membres. el grau de contaminació deIs 
quals resulti més problematic, bé des del punt de vista 
de la reducció de les emissions, bé pels imperatius de 
tipus economic. Quatre, creació d 'un impost específic 
sobre el binomi emissió de dioxid de carboni-consum 
d'energia. 

7 
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L'objectiu immediat de totes aquestes actuacions seria 
l'estabilització per a l'any 2000, en el conjunt de la Comuni
tat Economica Europea, de les emissions totals de C02 als 
niveIls que hi havia I'any 1990. 

Jo ressaltaria clues característiques d'aquest impost: Una, 
el seu cankter condicional; en efecte, I'entrada en vigor 
d 'aquest impost esta condicionada que al tres palsos de I 'OC
DE hagin aprovat normatives similars o mesures c1'identic 
efecte financer, tant per evitar repercussions negatives sobre 
el creixement economic, la inversió i I 'ús com per raons 
d 'eficacia, ja que ele res servirien les nostres restriccions si els 
altres no en participen, el'elles. La seva neutralitat fiscal; la 
introducció d'aquest impost no hauria d'implicar un augment 
de la pressió fiscal en el seu conjunt, així ido, en el moment 
de la se va entrada en vigor l 'esmentat impost hauria obliga
toriament de quedar compensat mitjan¡;ant incentius fiscals 
o reduccions c!'altres impostos o exempcions públiques tant 
per a les empreses com per als particulars per tal de no situ
ar en desavantatge la situació competitiva ele la Comunitat. 

Els objectes de l'impost són els esmentats en l'articIe 
tercer del projecte Directiva, que basicament són: les energi
es d'origen fossil solid i les generacles a partir d 'hidrocarburs 
o gasos només quan siguin utilitzats com a carburants o 
combustibles; l'energia hiclroelectrica produlda per centrals 
de més de 10 megavats. Energies expressament excIoses de 
l'aplicació ele l 'impost són les energies renovables, com són 
('eolica, la solar, la biológica, l'agrícola, la vegetal, etc: les 
fonts d'energia que s'utilitzen com a materia prima i ('ener
gia procedent de les centrals hiclroelectriques de menys de 10 
megavats. L'bojecte ele I'impost és el consumidor final, es vol 
aplicar l 'impost a la fase més proxima al consum de l'ener
gia. El beneficiari de l'impost és l'estat membre. Exempcions 
de caracter geograJic: les anomenacles illes ultraperiferiques 
(Canaries, Madeira i Azores); els c1istrictes el'ultramar fran
cesos (Reunión, Martinica, Guadalupe) i certs petits territoris 
citats en el projecte Directiva. Conjunturals: en cleterminades 
circumstancies empreses amb un elevat consum d 'energia, en 
determinades circumstancies els estats membres que ho 
so¡'¡itassin, en cleterminades circumstancies organismes inter
nacionals i l'exercit ele qualsevol estat integrant de l'OTAN 
diferent de l'estat membre del qual sigui exigible. 

L'estructura de consum interior brut per fons el'energia 
en la r.EE fa que sigui molt difícil la seva unificació a CUft 
termini. L'increment estimat el'emissions de dioxid de carbo
ni entre] 990 i I'any 2000, per part de la CEE, si no es pren
guessin les mesures adequades, es calcula en un 11 %. L'apli
cació ele l'impost reduiria aquest increment en un 3'5%. Les 
expectatives ele posar fre a les emissions de C02 avui per 
avui són realment escasses; d'una part per la dificultat per 
posar d 'acord els grans contaminadors actuals i d 'altra per la 
tremenda explosió demografica de l'anomenat Tercer Món 
i les seves aspiracions ele millorar el seu nivell ele vida amb 
el consegüent augment de consum d'energia, per tant, cl'e
missions de C02. 

Perdoni, Sr. President, intentaré acabar de seguida. 

La Comunitat Economica Europea produeix el 15% 
del C02 emes a l'atmosfera; elonat que les ¡lles són les 
entitats geograJiques sobre les quals pesa la més gran 
amena¡;a ele l'efecte hivernacle, no podem sinó que 
donar suport, sense cap mena de reserves, a totes aque
lles mesures encaminad es a neutralitzar l'esmentat efec
te, fins i tot jo eliría que a les mesures fiscals. 

No obstant aixo, consielerant que les illes de la Co
munitat Economica Europea, en el seu conjunt, es tro
ben en situació precaria en materia energetica i compa
rativament en inferioritat de condicions en relació amb 
les regions continentals, considerant que la política 
comuniülria en materia de medi ambient ha d'aplicar-se 
de forma inc1ividualitzada en raó de les característiques 
i peculiaritats ele les regions, i molt especialment de les 
illes, considerant que l'aprovació de l'esmentada directi
va constituiria un gravamen més de la insularitat, que 
afectaria de forma molt negativa el transport de merca
deries i el turisme, considerant que al tres regions i illes 
de la Comunitat Economica Europea, entre elles Cana
ríes, estan excloses jllstament del camp d'aplicació de 
l'esmentada proposta de directiva, el Grup PP-UM ha 
presentat aquesta proposició no ele llei amb la pro posta 
d' acord següent: Instar el Govern de la Comunitat Auto
noma perque soHiciti del Govern de la nació la inter
venció urgent i energica amb l'objecte de modificar la 
pro posta directiva 92/CC96/01, amb la finalitat d 'exclou
re del seu camp d 'aplicació les Illes Balears o en el seu 
defecte suspendre temporalment l'impost. A aquesta 
proposta d'acord, jo esper que donin suport tots els 
membres d'aquesta cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Marí i Calbet. Pel Grup Parla
mentari MIXT. té la paraula el Sr. Vida!. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Gracies, Sra. Presidenta. ~res. i Srs. Diputats. Sr. 
Marí, ja sap que quan calentet, calentet, va rebre aquelJ 
escrit en el conselI insular de la Conferencia de Regions 
Periferiques Marítimes sobre aquest impost de C02 -o 
sobre el C02- que f ·) 1 posar i afegir-lo a tants d'im
postos com suportam, voste va expressar el seu punt de 
vísta sobre aixo dient que creía que aixÍ com hi ha les 
illes com Canaries, Azores, etc. excloses d 'aquest impost 
també Balears ho havÍem de demanar, i va sotmetre a 
urgencia al consell insular aquest tema, al qual varem 
donar complet suporto 

Avui també, aquesta iniciativa, aquesta proposició no 
ele llei del Grup Parlamentarí PP-UM, tendra el nostre 
suport, el suport del grup, perqlle nosaltres creim que al 
final tota mena d'impostos els acaben pagant els ciuta
dans, els contribuents, i ja esta bé d'impostas que supor
tam en aquest país i en aquesta comunitat autonoma. 

.-
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Hi coincidim plenament. No fa molt, en una conferencia 
que vaig sentir al ministre Borrell, no estava molt d 'acorel 
amb aquesta postura que nosaltres avui compartim aquí, i 
m'ha donat un poc de Hum quan voste ha explicat, segura
ment amb informacions de primera ma, que el primer bene
ficiari d 'allo que es recapti, amb aquests imposts és l'estat 
membre, aixo explica un poc aquella postura i aquelles expli
cacions que podien tenir algun grau de raó, per no dir bas
tant de raó quant a la solidaritat que hem de tenir uns amb 
els altres. Pero amb aquest aspecte -li ho torn a repetir
nosaltres creim que esta més que justificat que Balears tam
bé sigui exclosa, la nostra comunitat autonoma, de pagar 
aquest impost, tal com demanen vostes, que en el seu defecte 
sigui suspes temporalment. 

Aixo no li vaig dir aHa, en el consell insular, perque no 
era el for adequat, aquí sí que voldria dir que aixo esta en 
la línia d 'una postura que nosaltres hem defensat aquí. Com 
amb moltes altres coses, com passa amb la caritat, que ha de 
comen<;ar per un mateix, aixo ens ha de fer reflexionar sobre 
impostas que fins i tot s'han posat a aquesta comunitat i que 
tenen alguna cosa a veure amb el medi ambient, encara que 
de moment el paguin unes determinades indústries, oficials 
o les que sigui, com passa amb I'anomenat impost ecologic, 
al final repercuteix sempre sobre el ciutada. 

En aquest moment no és aquest el tema que debatem 
aquí i, per tant, amb aquest concret que voste ha exposat 
aquí, i com amb la seva proposta en el consell insular, fins 
i tot estam completament d'acord amb la defensa que va fer 
a la Comissió IIIes de la CRPM, una comissió que conec 
perfectament perque ja sap que I'havia presidit, pero perque 
dic que la conec perfectament tal vegada no tendra tanta 
repercussió allo com pot tenir..., sabem que van al Consell 
el'Europa les propostes, etc., pero tal vegaela aquesta propos
ta, avui i aquÍ. cosa que ens pareix pertinent i aelequada, pot 
tenir més eficacia per aconseguir el que pretén, que és que 
quedem exclosos d'aquest impost o que sigui suspes tempo
ralment per a la nostra comunitat autonoma. Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. La veritat, 
Sr. MarÍ, és que en els primers minuts de la seva intervenció 
pareixia que havia robat la meya. Qualque vegada, des del 
PSM i EEM, solem coincidir amb el Grup PP-UM, princi
palment si es tracta d'instar o sol, licitar qualque cosa del 
Govern de l'Estat. Com a nacionalístes suposam que aixo és 
un fet normal que es donara mentre el color polític del 
Govern de l'Estat no sigui el mate ix que el d'aquí. Ara bé, 
el PSM i EEM també és un partit ecologista i, com a tal, 
segur que en la majoria de temes relacionats amb el medí 
ambient és casi impossible que estiguem d'acord amb el 
Grup PP-UM. Avui precisament estam davant d'un aquests 

temes que, ele ben segur, no estarem gens a prop del 
Grup PP-UM. 

Amb aquesta proposició no de llei del seu grup, Sr. 
MarÍ. no hi podem estar d'acord, i intentaré explicar 
per que no hi podem estar d'acord, encara que quasi 
quasi bastaria que em basas en la seva intervenció mira
ré de no fer-ho i argumentar uns altres temes. 

Ens demanen vostes que sol 'licitem del Govern de 
l'Estat la se va intervenció per modificar 1 'impost sobre 
emissions de dioxid ele carboni i energia. Li vull dir, Sr. 
Marí, que amb pro postes com aquesta estan demanant 
urgentment que ningú preocupat pel medi ambient no 
els pugui donar suporto Déu faci que si aquesta ha de 
ser la seva política a Madrid no guanyin vostes les pro
ximes eleccions, ja que ens trobarÍem davant una situa
ció d'irresponsabilitat molt greu que cap govern civilit
zat d'Europa hauria d 'acceptar. 

Creia que davant un deis més greus problemes ecolo
gics que té plantejats la humanitat, que és la contamina
ció atmosferica, serien voste.s, com són alguns companys 
seus de la resta d'Europa, un poc més sensibles davant 
aquest problema; desgraciadament veim com els proble
mes ecologics els preocupen poc, cosa que ja havÍem 
pogut comprovar davant els temes relacionats amb el 
medí ambient d 'aquestes illes, pero que no havÍem 
tengut ocasió de comprovar davant problemes molt 
més greus que, com he dit, té plantejats la humanitat. 

Quan el Consell d'Europa, sensibilitzat pel medi 
ambient, en demana coHaboració, surten vostes amb 
excuses inacceptables sota un concepte ecologista, aixo 
sÍ, i de qualsevol persona preocupada per deixar alman
co un món com el que nosaltres hem pogut gaudir. La 
veritat, Sr. Marí, és que la seva proposició em produeix 
una certa tristor en veure la seva poca sensibilitat, que 
no va acompanyada amb la intervenció que ha tengut 
aquí damunt; preferesc pensar que aquesta poca sensibi
Iitat no sera gaire contagiosa i que són vostes, els del 
Grup PP-UM, els que s'equivoquen en anar en contra 
el 'unes directrius d 'uns pobles que es diuen civilitzats. 
Vull pensar que aixo és un gol que els ha ficat qualque 
diputat del seu grup que, amb l'excusa de l'amena~a que 
aixo suposaria per a la nostra economia, pretén que 
aquest poble, que vol ser europeu i que vol contribuir a 
salvar aquest planeta de la contaminació que pateix, vagi 
més aviat cap a un sukidi coHectíu deis seus habitants. 

El diputat redactor d 'aquesta proposició no deu saber 
que per primera vegada en la historia I'actívitat humana 
esta alterant greument el clima del planeta on vivim, 
també deIs habitants d'aquestes illes, que, encara que 
petites, són d 'aquest món i no d 'un altre. Li vull dir, per 
sí no ho sabia, Sr. Marí, o més aviat el seu grup, per
que voste sí que de qualque manera ho sap, que en 
menys de dos segles els éssers humans han augmentat la 
quantitat total de dioxid de carboni en l'atmosfera en un 
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25%, ¡ que i no e redueix dra ticament ( ... ) els responsable 
de I efecte hivernacle, el clima acollidor i fins ara estable en 
que es basa 1 nostra economi illenca podria arribar a ser 
Ull record del passat. 

Segons darreres estimacions científiques l'augment de la 
temperatura -yO te la mbé ho ha clÍl- Ilosaltres c1eim que ¡Jot 
arribar fin a un 35 grau c\'aquí a r an 2010. Segons 
aquestes estimaciolls. ¡'amenal!fa d'inundacion es torna més 
dramatica i més probable en cas crilles i arees co taneres. El 
programa de les Nacions Unid es de medi ambient preveu que 
el nivell de la mar ha pujat 5 centímetres cada deu anys 
durant aquest segle que ens ha tocat viure. La prudencia més 
elemental ens indica que s'hauria de reduir un 55% les emis
sions de dioxid ele carboni en els proxims 40 anys si volem 
cleixar qualque cosa d 'aqust món a les generacions futures. 

Per conservar aquest clima mediterrani, que ens permet 
tenir un turisme i una bona economia, Sr. Marí, pot estar 
ben segur que són necessaris uns compromisos polítics que 
frenin les emissions de clioxicl ele carboni, que s'aprofitin les 
energies netes que aquest clima mediterrani ens ofereix i que, 
per cert, no veim que es faci. 

El dioxid de carboni és el responsable dé prop del 50 % 
de l'efecte hivernacle, voste ens demana que facem d 'igno
rants davant aquest problema i que les Illes Balears en siguin 
excloses i que no pague m aquest impost, com si fos possible 
que els ciutadans d'aquestes i\les ignorem el tema i ens ex
c10guessim també d'aquest món. 

Des del PSM i EEM no volem ser tan irresponsables com 
vostes ja que l'única sortida que tenim és seguir aquestes 
directrius i no fer-ho seria una greu injustícia, principalment 
a tot el sud, una vegada més oblidat per vostes. Record unes 
declaracions del comissari europeu Abel Matutes, en les 
quals, davant la pregunta de si la Comunitat Europea donava 
exemple en les emissions de dioxid de carboni, contestava 
dient que I'ecologia, el deteriorament del medi, no coneix 
fronteres, i que aguest nou impost es destinaria basicament 
a la protecció del medi ambient en el Tercer Món; deia tam
bé que si a més d'augmentar la població incrementam el 
consum energetic és ciar que anam cap a una catastrofe. 
Miri, Sr. Marí, Ji he de reconeixer que crec que per primera 
vegada estic molt d'acord amb un membre del seu partit, 
tanta sort que parlam d 'aquest tema i que hi ha quaIcú del 
seu partit un poc més sensato 

Les concentracions de dioxid de carboni s'estan incre
mentant a una velocitat. de la qual voste em pareix que ha 
dit que era el 0'6% cada any; jo en tenia el 0'4, era un poc 
més optimista. Deim que quasi tots els governs civiJitzats 
reconeixen avui la importancia d'aturar aquest increment, 
per aixo es prenen mesures polítiques urgents com a respos
ta a aquesta voluntat, és una lIastil11a que no sigui la d'aquest 
Govern del PP-UM. És a causa el 'aquesta voluntat de governs 
civilitzats que hi ha aquesta normativa i aquest impost, i si les 
1IIes Canaries, Madeira o qualsevol territori ha estat exclosos 
del camp d'aquesta aplicació, el que hem de fer, Sr. Marí, és 

demanar urgentment que aquests sí hi siguin presents, 
com així ho té previst aquesta directiva de la qual par
lam. 

Sres. i Srs. Diputats del PP-UM, el que vostes s'hau
rien de plantejar com a grup majoritari d'aquesta cam
bra és aplicar mesures molt més energiques per estalvi
ar energia, ja que aquesta i no altra és la manera l11és 
realista de ser soJidaris amb les generacions futures, i si 
volem que per aquest l110tiu instem o sol ·licitem qualque 
cosa del Govern de I'Estat, jo els puc assegurar que 
tendran tot el nostre suport. Si no s'haguesin d'enfadar, 
Sres. i Srs. Diputats del PP-UM. els donaria alguns con
se lis bons de fer per reduir les emissions de dioxid de 
carboni. que són allo que provoca el canvi climatic i que 
és allo que pot afectar greument aquestes illes. L 'efecte 
hivernacle és una ele les aportacions més preocupants elé 
I 'aviació aCLal i vostes pretenen que I 'ignorem com si 
el problema no ens afectas, millor dit, vostes creuen que 
ens afecta, pero no pel dany ecologic que produeix, sinó 
perque aixo tendra una especial repercussió en I'ambit 
del transport marítim i aeri. 

Acab, Sr. President. Només els vull dir que esper 
que, per la bona consciencia d'aquest país, aquesta 
proposició no de llei sigui rebutjada, ja que no hi ha pit
jor sorel que el que no vol sentir, i si volem contaminar 
també hem de pagar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sansó. Pel Grup Parlamentarí 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. El 
regne d'Espanya és solidari amb la comunitat internaci
onal en la solució deIs problemes del canvi climatic i 
comparteix les responsabilitats que li pertoquen, per aixo 
ha subscrit I'any passat a Rio el conveni sobre el canvi 
c1imatic, que té per objecte limitar i reduir progressiva
ment les emissions de C02 i altres gasos d'efecte hiver
nacle, crear mecanismes financers per ajudar al desen
volupament deIs palsos pobres sen se que repeteixin el 
camí deIs irreversibles errors ambientals i també per 
fomentar la reforestació i el manteniment deis boscos 
actuals. 

Com ja s'ha dit aquí. la política medi ambiental de 
la Comunitat Europea en relació amb el canvi c1imatic 
i I 'efecte hivernacle esta plantejada basicament prop 
dues propostes: I'estabilització per a rany 2000 de les 
emissions de C02 del conjunt deIs dotze estats al seu ni
velI de 1990 i reduccions progressives per a I'any 2005 
i 2010 i I'ecoimpost o ecotaxa europea sobre el consum 
d 'energia i emissions de C02. 
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La posició d 'Espanya en relació amb la segona proposta, 
la de l'ecoimpost o ecotaxa europea de C02, producció d'e
nergia, no coincideix amb la de la comissió europea. En 
relació amb l'objectiu de la Comunitat Europea de l'any 
2000, Espanya proposa no tan sois l'estabilització a l'any 90, 
que accepta plenament, sinó, a més, una reducció del 15%, 
pero aixo sí, amb un repartiment equitatiu entre els estats 
membres mitjan<;ant quotes. S 'ha de tenir en compte que 
Espanya esta en el 52% d'emissió de C02 per habitant i any 
d'allo que és la mitjana de la Comunitat Europea, per tant, 
a Espanya les xifres actuals són d' l' 3 tones de carboni per 
habitant i any, quan la molt ecologica Dinamarca esta en 3 '2, 
o sigui dues i busques vegades més que Espanya i 1 '128% de 
la mitjana europea. 

Si s'ha de discutir un impost comunitari, per al qual en 
aquest moment encara no hi ha l'acord de partida suficient, 
aquest hauria de tenir -segons el Govern espanyol- unes 
condicions mÍnimes: No hauria de ser uniforme, sinó que 
hauria de ser progressiu i de resultats més ambientals, per 
tant, aquest impost hauria de tenir en compte el nivell d'e
missió per capita; hauria de tenir en compte el nivell de 
consum d'energies no renovables, i no de les altres, s'ha de 
tenir en compte que aquest impost exclou del gravamen 
l'energia nuclear, la qual cosa demostra efectivament quins 
són realment els interessos nacionals que hi ha implicats en 
la confecció d'aquests impost, Frane;a és el país més nucle
aritzat d'Europa, per exemple, Espanya té una moratoria 
nuclear, que la mantendra com a mínim fins l'any 2000 -si 
els socialistes governen, obviament- i el nivell d'eficiencia 
energetica. 

Creim que aquest impost, en cas de posar-lo, s'hauria de 
destinar a finalitats estrictament ambientals, com són un fons 
comunÍtari per desenvolupar energies renovables, com és 
l'increment de les zones boscoses a Europa, i en qualsevol 
cas -com ja s'ha dit també- s'hauria d'estendre a tots els 
paIsos de OCDE, perque de res serviria -o de molt poc- que 
Europa, que té el 13'15% de la producció de C02 a l'atmos
fera del món, regulas o establitzas a 1 'any 90 la seva emissió 
si els Estats Units, que ens multipliquen de molt a la mitjana 
europea, o el Japó mantenguessin els seus nivells d'emissions 
actuals o creixents. 

En relació amb la proposició no de llei del Grup Parla
mentari PP-UM. En primer lloc, com a conseqüencia d'allo 
anterior. que quedi clar que nosaltres no estam d'acord quant 
a la directiva europea amb els termes amb que actualment 
esta pro posada per a la crea ció d'un impost de C02, energia. 
Pero tampoc no participam deis termes de la redacció de la 
proposició. 

En primer lIoc, quant als territoris exclosos. La proposta 
de la comissió europea en aquest sentit no és capritxosa ni 
arbitraria, és una pura conseqüencia deis tractats europeus, 
exactament els mateixos territorís que estan exclosos d'a
quests impost són els mateixos territoris que estan exclosos 
de la unió duanera europea, exactament els mateixos, i són 
conseqüencia deis propis tractats de creació i d'adhesió de 

tercers paIsos a la Comunitat Economica Europea, 
exactament els mateixos. Les i!les de Celgolan i territori 
de Businguen a Alemanya, les Canaries, Ceuta i Melilla 
a Espanya, els territoris d'ultramar a Frane;a, els munici
pis ele Livinyo i Campione a Italia, exactament amb els 
mateixos termes, així esta el tractat ele la unió duanera 
i, per tant, aixo és una realitat jurídica, l'exclusió d'a
quests paIsos de determinaeles polítiques fiscals o eco
nomiques. Per tant, crec que aixo no ens hauria de ser
vir ele referencia per fer argumentacions. 

Per altra part, existe ix en aquest Parlament i en la 
nostra societat també una excessiva tendencia afer 
comparacions entre les IIles Canaries i les IIles Balears. 
És cert que són dues regions insulars i que totes dues 
formen part del regne d'Espanya, pero quasi podríem 
dir que aquí acaben les coincidencies. Les Canaxies són 
un territori de la Comunitat Europea, pero extraeuro
peu, formen part d 'un estat europeu que és Espanya, 
pero geogrMicament són un arxipelag atlantic. africa. 
S'oblida a vegades que les Canaries estan en el para¡'¡el 
28. Cap de les illes mediterranies deis estats membres no 
tenen regims duaners ni economics fiscals singulars, són 
plenament, geograficament, Europa. Cap illa mediterra
nia esta exclosa de l 'impost de C02, energia, segons 
aquesta pro posta de la comissió europea; que els agrada
ria, a les illes mediterranies, estar-ne excloses?, no els 
capiga el mes mínim dubte que els agradaria, a qui no 
agradaria estar exclos eI'un impost?, pagar menys?, espe
cialment si aquesta rebaixa no afectas cap deis serveis 
que es reben. 

Cree, Sres. i Srs. Diputats, que no és seriós agafar 
eom a referent de les nostres decisions I 'arxipelag de les 
IlJes Camlries, ni per situació geogrMica ni per situació 
socioeconomiea. Nosaltres, afortunadament, i amb l'es
fore; de tots els ciutadans de les Illes Balears, natural
ment, des de fora que s'han sumat a aquest esfore; i 
s'han fet ciutadans de les IlJes Balears, superam en tots 
els indicadors socioeconomics la mitjana nacional. Les 
Illes Canaries no en superen cap, a tots esta, franca
ment, per sota de la mitjana nacional. Socioeeonomica
ment són dos arxipelags radícalment distints; geografica
ment, que n'hem de dir?, no té ni comparació la distan
cia d'un arxipelag a la península i la distancia de l'altre. 

Creim que aquesta proposició no de llei no esta ben 
plantejada. L'argumentació té un cert tuf d'insularitat, 
de simplement no voler pagar sense que s'hi aportin 
massa raons. La realitat és que la problematica del can vi 
climatic ens afecta, no tan soIs com a ciutadans del món 
solidaris amb tots els gran s problemes ele la humanitat, 
sinó molt singularment com a ciutadans de les Illes 
Balears. El fenomen de pujada del nivell de la mar a 
causa de temperatura i al possible desgel parcial de les 
glaceres es notara especialment a les costes mediterrani
es, pero, ens afecten les conseqüencies, hi eontribu'im 
d'una forma molt important, a les causes. EIs nostres 
automobils, deIs quals gaudim en una proporció superi-
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or a la mitjana nacional -repetim sempre que tenim oportu
nitat que tenim una proporció europea d 'au1Omobils- contri
bueixen a les emissions de C02 excessives; les nostres cen
trals termiques; el nostre aeroport, importantÍssim aeroport, 
no ens cansam de die per recordar-ho a aquells administra
dorso que a vegades no el tenen en compte i no satisfan les 
nostres necessitats, tenim un aeroport de primera categoria 
a nivell europeu, logicament, aquest aeroport de primera 
categoria, que té un transit de primera categoria d'avions , 
també té unes emissions de C02 de primera categoria, no ho 
oblidem . 

Per tant, jo cree que en aquest aspecte L i ha una certa 
incoherencia amb els plantejaments que fa el Partit Popular. 
la qual, per altra part. no és nova en materia mediambiental. 
Per una banda se'ns argumenta insolidariament en materia 
de canvi cJil11atic i cl"emissions de C02 i per una altra s'agra
va J'impacte de les instal'lacions de Cesa. Telefonica i de 
Repsol amb un impost sobre instal·lacions que suposadament 
incideixen sobre el medi ambient i que, inevitablement, per, 
a la fi, recaptar sobre el consumidor. Simultaniament se 'ns 
anuncia, en el programa de govern del Partít Popular, un 
impost per a la utilització de les platges, un impost per a la 
utilització de les platges, no li falta va res més, a la nostra 
economia turística de sol i platja. que haver de pagar entrada 
per arribar a l'arena de les platges. 

En resumo Sres. i Srs. Diputats. sobre la qüestió que el 
Partit Popular ens proposa, n" cOl11partil11 la seva filosofia. 
no creim que la decisió a adoptar pugui ser la suma de peti
cions de nivell territorial autonOmic. La posició que manté 
Espanya a la Comunitat Europea defensa adequadament els 
interessos de 10ts els espanyols sobre aquesta qüestió. i no 
veil11 positiu, per tant, l'adopció d'un aCOl'd, encara que 
persegueixi el mateix fi, perque es basa en argul11entacions 
particularistes. és una pura negativa. i perque es basa també 
en suposats greuges o discril11inacions que, de cap manera, 
compartim. Moltes gracies. 

(El Moll Hble. Sr. Presidell! reprell la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. en tom de replica, Sr. MarÍ i Calbet, 
té la paraula. 

¡- . L", <, ;~' '\:':'~ . {~.c i~ F T" 
Bé. en primer lloc. vull donar les gracies al grup MIXT, 

al Sr. Vida!. Al Sr. Sansó, li diré que voste probablement és 
molt desgraciat en la vida, i si no, ho sera, perque demostra 
una acritud que no sé que vol dir: expressa aquí els matei
xos arguments que jo i llavors m 'aixeca que si falta de sensi· 
bilitat, que 110 sé que. i diu el mateix que jo he dit, no l'en
tenc, mai no havia tengut una intervenció amb voste, pero, 
Déu no ha vulgui. el11 fa por que sera. voste un desgraciat en 
la vida, dUl1 massa ressaca a dins. voste. 

Em diu que un diputat del meu grup o del meu partit 
m 'ha preparat la intervenció; no senyor. Oui ens va alertar 
sobre aixo va ser la Comissió ele les IlIes de la Conferencia 

de Regions Perifericomarítimes amb una carta -si la vol 
veure la tenc allÍ-o on ens alertaven sobre aquest proble
ma i on ens demanaven que ens dirigÍssim al Govern 
nacional amb aquests termes. 

Per una altra banda. Ji he de dir que la Comissió 
Illes, que es va celebrar a I'illa ele (oo.) els dies 6 i 7, va 
provar una resolució per unanimitat, per unanimitat de 
totes les illes de la Comunitat Economica Europa (medi
terranies. atlantiques, de La Manxa. del mar del Norcl, 
etc.), que la hi vullllegir. la llegiré en casteHa perque el 
meu catala -el meu eivissenc· per fer una traducció 
siml1ltania es veu que no és prou bo, jo som d'una altra 
generaci!'. c1iu: "Propuesta de resolución sobre impuesto 
C02. e!l--:rgía. presentada por la delegación de las Balea· 
res." Si vol la hi llegesc en frances. que aixo sí que ho 
puc fer, "Solicitar de las aUlOridades comunitarias com' 
pecel1tes la exención para lOdas las islas de la Cornunidad 
Económica Europea del lmpuesto sobre el consumo de 
energía y emisiones de anhídrido carbónico. en el caso 
de que la directiva 92/C-196iOl, fuera aprobada de igual 
manera que en el resto de los terrilOrios ya excluidos de 
la aplicación del impuesto. al menos hasta no tener La 
absoluta certeza de que su aplicación no será comparati, 
vameme más gravosa para las islas. Solicitar. tanto a 
nivel comunitario como a nivel de cada estado miembro 
de la CEE. la sustitución del petróleo y el carbón por gas 
natural en nuestras centrales térmicas. incrementar los 
programas. investigación y desarrollo sobre abastecimien
to energético en las islas. pOlenciar medidas de ahorro 
energético y programas especiales en las islas para el 
desarrollo de energías aLternativas. " 

Supos jo que hi hauria algun representant de qualque 
illa que seria nacionalista com voste, i la varen aprovar 
tots per unanimitat. No sé quin pecat he comes jo, 
perque m'ha tractat quasi de bestia. 

Sr. Triay, quant a les meves dades i les dacles del seu 
ministre. el Sr. Borrel!. a Dinamarca no són 3'4, sinó 
que a Dinamarca són 5, 3'4 correspon a Alemanya. Jo 
era a la conferencia, les vaig sentir i em varen quedar 
gravades. 

Voste ens ha fet una historia sobre Canaries, jo he 
dit que Canaries n'estava exclosa moltjustament, d'aixo; 
Canaries també va votar a favor d'aquesta resolució. 
L'impost aquest havia de comen¡;:ar en el 93 -de seguida 
acab, Sr. President- amb tres c101ars per barril, augmen
tar un dolar cada any fins arribar a deu dolars per any, 
no de barril de petroli, sinó l'equivalent d 'energia pro
dUlda o del consum, perque hi ha el petroli pero també 
hi ha el carbó fossil. a deu dolars l'any 2000, o sigui, 
augmentar un dolar cada any sobre aquest component. 

Contra Can aries no tenim res en absolut. Jo només 
li pregunt una cosa. les raons les hi he exposat abans. les 
peculiaritats de les illes, el perjudici que aixo podria 
crear a les iHes si, a més. hi afegim aquest increment de 
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cost, el transport marítim, aeri, la llum, tota l'energia que es 
consumeixi, resulta que a al tres illes, que competeixen amb 
nosaltres en el turisme, no se'ls aplica, indiscutiblement en 
sortirem encara més perjudicats. Com més barates siguin les 
Canaries, més gent anira a Canaries i menys vendra a Bale
ars. ]0 només ciernan que se'ns tracti igual que a ells. 

]0 també he de dir -i no me n'alegr- que pens que aques
ta directiva no s'arribara a aprovar mai, perque per aprovar
la es necessita unanimitat -sÍ, ja esta, Sra. Presidenta-o Actu
alment. deis dotze paIsos, n'hí ha deu que estan a favor i 
n'hí ha e10s que estan en contra. També he dit jo que els 
altres palsos de I'OCDE haurien de prendre mesures iguals -
ho he dit en la primera intervenció-, i per descomptat no he 
parlat del Tercer Món, allí on la producció de C02 és O' 1 
tona per habitant/any, perque crec que, si haguéssim de 
demanar a aquests oai'sos que redulssín la seva producció de 
dioxid de carboni. ens hauria de caure la cara de vergonya. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Marí i Calbet. En contrareplica, Sr. 
Sansó, té la paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Sr. Marí, de moment som una 
persona tranquiHa, feli¡;, sense massa problemes, per tant, la 
gent que em coneix no crec que de moment em pugui con
siderar cap desgraciat. 

Si li dic que hi falta sensibilitat, li h •. ; dic perque voste no 
va amb la intervenció que fa, i li diré una altra cosa, voste 
és un egoista, ido, un egoista perque diu que les Balears 
podem continuar gastant i gastant el que sigui i que no ens 
posin cap impost perque hem de gastar més encara, pero no 
vol que hi posem cap imposto ]0 li he volgut llegir unes de
claracions d 'una persona del seu partít perque deia clarament 
que aquest nou impost es destinaría basicament a la protec
ció del medi ambient en el Tercer Món i, a aixo, vostes s'hi 
oposen, i aixo ha deia el Sr. Matutes -perdoni- a la revista 
Ona de l'any passat, que parlava sobre Europa. Deia també 
que si arnés d'augmentar la població incrementam el con
sum energetic -voste no ha dit en cap moment que no el 
volia augmentar, jo no ha entes- és clar que anam cap a una 
catastrofe; jo no vull anar, Sr. Marí, cap a una catastrofe. 

]0 he dit que qualcú els ha fjcat un gol, no he djt que hagi 
estat voste. 

Des del PSM i EEM no podem ser així d'egoistes quan 
es perjudica, potser irreversiblement, I'aire que respiram. La 
seva argumentació és egoista, Sr. Marí, no pot ser mai la 
nostra. El que haurien de fer vostes, Sr. Marí, per fer aques
ta intervenció que ha vengut a fer aquí és aplicar i cercar 
noves mesures per, almanco, estabilitzar aquestes emissions, 
abans que sigui massa tardo La introducció d'aquest impost 
és més que necessari, podem no estar d'acord amb tota I'ar-

gumentació o de qualque manera que no hi hagi al tres 
energies que també per a nosaltres són contaminants, 
pero hem d'estar d'acord amb un impost que se'ns posa 
com a regió rica del nord per ajudar el sud, i que de 
qualque manera I'objectiu d'aquest impost hauria ele ser 
aquest, no recaptar més doblers, sinó recaptar-los per 
promocionar restalvi i cercar altres fonts d'energia no 
contaminants, i de qualque manera el passat ens demos
tra clarament que l'augment del preu redueix les emissi
ons de dioxiel de carboni, els anys darrers de la crisi 
energetica ens ho ha demostrat clarament. Per tant, jo 
li vull dir que cerquin vostes, Sr. Marí, alo'es camins, 
que n'hí ha molts, per salvar I'economia d'aquestes illes, 
i cerquin vostes noves tecnologies apropiaeles i netes per 
a la nostra economia, abandonin les tecnologies obsole
tes i perilloses í facin que els ciutadans d'aquestes illes 
canviln els habits consumístes, que per a aixo sí que 
tenen qualque competencia. 

No em vengui amb aquestes intervencions, jo no sé 
si he estat aixÍ, he procurat no ser-ha, he fet una inter
venció en la qual els he dit, a vostes, el que sabia sobre 
aquest tema, cosa que voste ja havia comen~at a dir, 
pero, la veritat -ho consultava amb el nostre grup- és 
que la seva intervenció, Sr. Marí, m'ha de reconeixer 
que no hi té res a veure, perque si ens diu tot el que pot 
passar i tot el que passa,en base a aquesta contaminació 
atmosferica, llavors no argumenti que no hem de pagar 
per aquesta contaminació, com molt bé s'ha dit en 
aquesta tribuna, que hi contribulm bastant, no només 
amb els cotxes, tot aixo ja ho han dit, sinó que hi contri
bUlm bastant per ser una nació rica dins aquesta Eu
ropa i dins aquest món, i com a regió rica d'aquest món, 
volem contribuir a ajudar aquest altre món que, desgra
ciadament, no pot contaminar, Sr. Marí, perque Ii ve 
just el menjar. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Marí i Calbet. En relació 
a la quantitat de C02 que produeix Dinamarca, no la 
discutirem, voste té la font oral del Sr. Borrell, jo tenc 
la font escrita del Sr. Borrell, en alguna de les dues s'ha 
equivocat; per tant, sigui la que sigui, en qualsevol cas és 
el mateix, si és la que diu voste, encara més a favor de 
l'argumentació espanyola deis grans desequilibris que hi 
ha en emissions a l 'atmosfera de C02 i que, per tant, un 
impost uniforme, un impost que no sigui progressiu, un 
impost que no tengui en compte la carrega contaminant 
de cada país, sinó que sigui igual per a tothom, es in
justo 

En relació amb I'acord de les illes de la Comunitat 
Europea i a la unanimitat. Amb tots els respectes, em 
sembla logic que qualsevol organització parcial, territori-
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. 1 traeti d'excloure's 
. 1 pareta s., . ' , 

s seetona s, 1 'a ho prevela, alXO, 
d'interesso .' -cspanyo a} , . f' 1 

33 vots. a favor, 5 en eontra, 17 abs.tencions.. queda 
aprovada la Propos.ició no de Llei 1325/93. 

\{l1ent . 1 ConstitUC\O LJ 'd s en rnatena \sea, 
<t 'rrega a . eferen urn d' 
(runa ea 'ohibir que es faelfi r referendum a favor un m.2) Proposició no de Llei RGE núm, 1516/93, 

presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a 
normati a per regulal'itz.ar 1 actuació deIs tour-opera
tors a 1 ambit de les lHes Balean. 

' .. 

quan ~a PI , possible guan~a~ un, 1 irnpost'?, els pares de 

P
erque corn es ontra d'ellmma1 ,UI et és un element a 

. st o en e ' . Be aque J 
, I . 

notl \roP~ "'a ho veien venn . "doure, pero nosaltles 
la constltUCIO t)e les mes se'n vo\en eX ldre per visions parti-

corop , a a reso .. ' 
terúr en o és un tero .' ha cle ser una VISIO 

ue aquest n 1 slfiO que 
EL SR. PRESlDENT. 

erei~ q er visions regiona ~, e01nptes, són els que s.e 
culanstes,_p rnembres, que, a f¡ de cliEear aquesta proposta 
dels estab " a vetar o a roO . tant jo cree que ha 
seuen a negolela~~roissiÓ europ~a. p,el

1a 
po~ieió del Govern 

d'iropost de al a la posició qUll1a e: '. u aquest irnpost no 
rou e ar 'rogI eSSI , 

quedat P t irnpost no es P e es pro posa, que 
espanyoL aques , nO obté el resultat qu. nant de dioxid de 

Passam a la darrera propo ¡ció no de \Iei, que és la 
16t6, presentada pel rup Parlamentari PP-U \ relativa 
a nOHl.1ativa per regularitzar I actua ió deis (Ou/'-o/ Ja-

101' a I'ambit de le 1\\ Balear. é la parau \a, pel 
Gru¡ pp- It la Sra. ava le Llano. 

és efeetiu ,per~ue'nuir la carrega contan~1 que no limiti el 

realroe~t. es d~:~~s fer-ha cruna m~~:~:n més baix, i p~r 
earbol11 1 en ent de\s pa'isos que. e netes traetar de redUlr 
desenvoluparnd fomentar les ener~les .' U\:opea, aquest greu 

nt tractar e le la contnbuelo e 
ta, . 1 problerna e . 
aquest glet 1 nvi clim3.tle. 
problema de ca . 1 eva proposició no 

f 'a que hi ha darre1a a SI rnateix que no hi 
, \a filosO 1 \ nanar e ' Pero 'la fi vénen a ( el, ' a les mes Balears, 

de nei, perque a, ho demanen nO mes pel nyol que aquest 
. . st pero G vern espa ' 

hagl ImpO , demana el o , . ble que ha de ser 
. ' és el que . nO es Vla, , 1 

bé, alXO b els termes d ara, . crui necessari; pero a 
imposts, am d' ln1ent en cas que Sl~ 1 l" exposició, real-

t )'at ra Ica 1 d.mbtl l el h replan e t' s fan en e pr . ' 's resulta ineo e-
f· que vos e 'd' 'ia 1 a me , 

filosO la l'd' ria és insOh al ' cupació pel que pu-
's inso 1 a, . h na preo ' rnent e , l' deia, hl a ti ',. uest impost, pero 

. aBo que 1 . tuostlCa aq .. 
rent pel b l'economla h pogut sigmflcar "f r so re . , 1 que a 
gui sigm lea na preocupaclo pe rd' que suposa, per 

h· h hagut u 1 rest o ta , 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRIÓ: 

Sr, President, Sres. i Srs. Diputa . La primera vegada 
que vaig accedir a aquesta tribuna vaig ct' ,· que jo om 
ea tellanoparlant pero que volia que les ~ primeres 
paraules ho fossin en la \lengua propia d'aquesta comu
nitat autoooma, i vaig prometre que. abans que acabés 
la legislatura faria una intervenció íntegrament en 
\lengua catalana. L'I. legislatura no ha acabat pero, si 
Déu ha vol, sera aquesta la meya última intervenció i 
m agrada complir sempre tOl a\lo que prometo 'hauria 
agradat molt preparar aquesta pe:tita intervenció amb 
tem? , pero per unes circumstancies que 110 fan al ca 
no ha poglll ser, el que diré ho die amb el 01', que cre 
que és corn surten millor les eo e en les que un creu i 
en tes que un pensa. 

no 1 a . en genera, p " crravar les esteses 
sobre l'econornlal s centrals telefomqtles .. °que hi hagi una 

1 gravar e oc no velg 
exemp e, G sa ete. Tan1P f t menció en aques' 

Faig a.questa interven ció com a declaració el 'amor a 
aqueixa conlunitat autonoma, que 111 ha donat tot el que 
som i tOl el que lenc, m'ha donal un home, eivissenc 
amb el qual he compartit els inl-i-c1os darrer any de 
la meva vida m ha don al tres fills eivissencs, que són el 
més gran tresor que la tenc, i m'ha donat la confial1~a 
del meu grup parlamentari i dels meu company de 
panit per defen al' ni més ni men s que el imeres os 
d'aqueixa cOO1unitat autonoma; e pot demanar més a 
una tena? es 1'Ol demanar mé a una comunitat? o, 

, . es de e , 'o l' "a e d electnqu siva i voste n ' roxim govern b ció exces, , al seu P ", 
preocupa steS pro posen peI., d les platges: SI, SI, aqUl 
impost que va bre la utilitzaClo e prograrna de go-

. popular so , d les platges, Partlt 'tilitl-acio e mes de regenera-
ha tenc, sobre la u Enancar tots els prolgra es aixo sí que és 
vern, un impost Pt~:véS d; rús c\,; l~s Pc\ atfes lUes Balears, la 
ció de platges a l' conomia tuostlca ~ d'haver dut una 

. tada él e ' 'haunen 
una ganlVe, uest tema vostes r urgencia, al pie de 

.... ~ cree que sOble aq
l1

. encara que fas pe 
. . ' no de el, , . 

propoS1ClO Moltes graCles . 

t:"' 

la proxima setmana. 

RESIDENT: 
EL SR. P sarem a la votació 

. , Acabat el debat, pas 
Gracies. Sr. Tna). l ' 1325. . . ' de L el -

de la PropOSICIO na 
f 

. es valen posar a aVal, . 
. tats que voten 

Sres. i Srs. DlpU,. poden seure. 
f r'l Gracles, 

drets, per aYO . valen posar 

Sres. ¡Srs. Diputats q 
tle voten en contra, eS 

drets, per favor'? 
'1 le s'abstenen. 

Sres. i Srs. Diputats qt: 

no hi podem demanar més m'ho ha ¡at tot. 

Vull també manifestar com a castellanoparlant, amb 
la crispació que hi ha hagul aV\ti en aquest hemici le. 
que jo deman paciencia. Sr. Samp01 estigui tranquil , 
aqueixa autonomia haura servil per a molt sempre que 

uti\itzi la paciencia empre que le relacions amb el 
ca tellanoparlants perque accedeixin a la lleng"ua propia 
d'aqueixa cO\11unitat autonoma siguin trempacles amb 
mel 1 i no no iguin am vinagre piallo, piano. e \la 
loma/ II) . 

Vu\l també agrair a to VOStes la benevolencia que 
han tingul i que tindran ara en escoltar-me i vull també 
fer una clec\aració el amistat a dos diputa de l"oposició 
que sempre. sempre, han tingul amb mi molta paciencia 
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en tots els temes de normalització lingüística, que m'han 
corregit sempre amb amor, sempre amb estimació, i que són 
el Sr. Josep Moll i el Sr. Ramon Orfila. Jo sé que no supera
ré aquest examen, no el superaré, peró, quan un s'examina, 
l'examinador ha de tenir en compte no només les actituds de 
l'alumne sinó la bona voluntat, i jo die que la meya voluntat 
és total i, eom a declaraeió d'amor, m'atrevese a fer, tal 
vegada. el ridícul, peró quan el cor parla no m'importa mai 
fer el ridíeul. 

Quant a la proposició no de Hei vull dir que, d'aeord amb 
el principi de terri10rialitat expressat en I'article 8.1 del Codi 
Civil, entenem que totes les persones, tant físiques com 
jurícliques, que actuen en el territori espanyol estan subjectes 
a les nOl-mes aclministratives reguladores ele l'activitat turís
tica. Quan aquesta activitat es produeix elins el territori de la 
nostra comunitat autónoma i, d 'acore! amb el que es preveu 
en l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia, aquestes activitats 
estaran sotmeses a les normes d'ordenació turística dictades 
per aqueixa comunitat. 

A la nostra comunitat es detecta actualment una falta de 
normativa, que exigeix posar en marxa mecanisme de control 
informatiu sobre totes les persones, tant jurídiques com 
físiques, que desenvolupen activitats turístiques. Tenim en 
1 'actualitat normativa per a totes les activitats que es desen
volupen en establiments amb seu social a les nostres illes, bé 
siguin hotels, apartaments, agencies de viatges, majoristes i 
minoristes, peró no per a l'activitat que desenvolupen els 
lOur-operalOrs a altres palsos en la nostra comunitat. D'a
questa problematica ja han parlat en aquest Parlament tant 
el nostre grup com els de l'oposició en díverses ocasions_ 
creim que és el moment en que el Govern arbítri aqueíxes 
mesures necessaries tant per defensar el consumidor com els 
establiments de les nostres illes que ten en relació amb aques
tes empreses que organitzen viatges combinats des de distints 
paisos europeus. Tots coneixem els problemes que hi ha 
sobre vendes, descomptes fets sen se justificació als establi
ments, fallides i suspensió ele pagaments, anul·lació de con
tractes. incompliment parcial aquests contractes, etc. En l'ac
tualitat, i davant els fets d'aqueixes empreses de Balears, es 
troben davant una total indefensió. 

Per altra banda, crec que també justifica la nostra propo
sició no de llei el fet que la Comunitat Económica Europea 
obligui tots els estats membres a adequar la seva normativa 
a l'existent a la Comunitat Económica Europea respecte de 
la directiva de viatges combinats. 

Per tot aixó creim necessari que la nostra comunitat faci 
les modificacions corresponents per assegurar tant el registre 
de totes les empreses que actuen a la nostra comunitat així 
com l'articulació de sistemes de garanties jurídiques i eco
nómiques que condicionen la seva activitat en el territori de 
la nostra comunitat, bé sigui mitjan~ant fiances davant I'Ad
ministració bé sigui mitjan~ant l'aplicació de clausules de 
submissió expressa als tribunals de justícia de Balears. 

Per tot alló proposam a la consideració de les Sres. 
¡Srs. Diputats les següents propostes per a la seva apro
vació, que no les lIegiré per no esgotar el temps, peró 
que estan reflecticles en el nostre escrito 

Quines mesures són les que s'hauran d'observar? 
Aqueixes mesures seran que les agencies de viatge es
trangeres, deguclament autoritzacles en el seu país d'ori
gen, podran actuar a la nostra comunitat i en particular 
contractar elirectament places eI'allotjaments i altres 
serveis turístics sempre que comptin a Espanya al 
menys amb una delegació permanent amb I'objecte 
d'atendre els seus clients de l'exterior. Al front d'aquesta 
figurara una persona amb facultats suficients per repre
sentar-la davant l'administració turística. 

També pensam que aquestes agencies estrangeres 
podran prescindir del requisit que acab cl'esmentar quan 
encomanin la representació a Espanya. amb canicter 
permanent i per a 10t tipus d'actuacions davant l'admi
nistració tur¡~tica. a una agencia de viatges espanyola 
amb seu o delegació en aquesta comunitat nostra de les 
Illes Balears. 

Aquestes agencies estrangeres estaran obligades, en
demés, a constituir davant I'Administració de la Comu
nitat Autonoma la fianlSa que s'estimi pertinent, a 
sol·licitar i a obtenir, previa justificació del compliment 
deIs reguisits que acab d'esmentar, la se va inclusió en el 
registre administratiu corresponent. 

També consideram que s'haura de sol·licitar i obtenir 
un títol o llicencia corresponent quan pretenguin 1'0-
bertura de delegacions en el territori de la nostra comu
nitat, i que aquest títol o llicencia per a l'obertura de 
les delegacions de les agencies de viatges estrangeres 
sera atorgat per la Conselleria de Turisme previa 
sol·licitud de les agencies interessades. 

Les agencies de viatges estrangeres que desitgin obrir 
lIna de les esmentades delegacions, endemés de 
sotmetre's a la legislació que els afecti per ser empresa, 
hauran de presentar la certificació acreditativa de l'exis
tencia legal de l'agencia de viatges estrangera i infor
mes, sobretot de solvencia económica i professional, 
visats, tot ells, per la representació diplomatica o conso
lat espanyol en el país de l'agencia peticionaria; hauran 
també de presentar també un resguard acreditatiu de la 
constitució d'una fianlSa i hauran també de presentar un 
document que acrediti la disponibilitat d'un local per 
fer-los les notificacions que els hagin de fer. 

En una paraula. el que volem és que les agencies de 
viatges estrangeres se sotmetin a la legislació vigent en 
aquesta comunítat per a les agencies de viatges espanyo
les. 



> 

DIARI DE SESSIONS / Núm.77 /12 de maig del 1993 3177 

Sres. i Srs. Diputats, complida ja la meya promesa, 2;";) 

esC molt la seva atenció i la seva benevolencia. Moltes gl ,, ":1-

es. 

(Aplaudimencs l. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Cava de Llano. Pel Grup Parlamenta
ri MIXT, té la paraula el Diputat Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Cava de 
Llano, en primer 1I0c vull felicitar-la per aquesta intervenció, 
perque realment a la millor a voste li ha suposat un esfor<; 
fer-Ia , pero per als que I'hem escoltada no ens ha suposat 
cap esfor<;, sinó tot el contrari, ens ha semblat magnífica i 
crec que seria un exemple per a altres eliputats, que també 
crec que amb el temps poelrien fer aquest esfor<;. A<;o en 
primer 1I0c. 

També, ja que ens ha dit que ens deixad. prest, i suposam 
que a<;o sera així, li desitj tota sort el 'encerts a Madrid en la 
seva gestió al Congrés de Diputats. 

Ara entraré ja en el motiu que ens porta avui aquí, que 
és el debat d 'aquesta proposicíó no ele lIei, jo sere molt breu, 
li elirem que per part del Grup MIXT tenelra el nostre suport 
a tota aquesta proposició no de lIei. 

En l'única cosa en que voldría entrar era precisament en 
qüestions semantiques, que la reelacció el 'aquesta proposició 
no de llei deixa bastant a desitjar. Concretament, I'apartat 
dos esta un poc embullat quant a les explicacions que es 
elonen aquí, quant a la L1ei ele proceeliment aelministratiu j 

quant a I 'establiment ele delegacions, esta un poc embullaela, 
la forma com esta redactada, i sobretot rapartat tercer, que 
si el llegeixen amb calma veuran que a<;o de la notificació als 
IOllr-operalOrs amb domicili a seu social, que vol dir a~o de 
seu social?, no s'entén, vuJl dir que és una cosa gue no esta 
prou ben redactada, entenem el en fons que vol dir, pero, 
evidentment, s'hauria d'haver fet un esfor<;, una reelacció 
millor, per part del Grup PP-UM. No obstant a<;o. com que 
entenem perfectament quin és el sentit cl'aquesta proposició 
no de Jlei. com he elit Ji elonarem el nostre suport Íntegra
mento Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Grup PSM i EEM, Sr. Sansó, té la 
paraula. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Cava de 
Llano, en nom elel Grup Parlamentarí PSM i EEM la volem 
felicitar per aquest esfor<; cap a la nostra formosa Jlengua i 

li volem dir que no sol li donam un aprovat, sinó que 
per al nostre grup té voste un excel·lent. 

Dit aixo, voldria passar a aquesta intervenció d 'avui, 
que crec que és una proposició important, per aixo ens 
entretendrem un poco 

Darrerament hem tengut ocasió en aquest Parlament 
ele parlar c1iferents vegades de turisme, hem pogut discu
tir prolY ions que parlaven de la crisi turística i dins 
les nostr", possibilitats hel11 intentat aportar les nostres 
solllcions, volem recordar que poques d'elles. per no dir
ne c<l]J, han tengut el suport elel Grup PP-UM. Avui ens 
trobam que aCluest mate ix Grup PP-UM, tan tossut a 
donar supon, proposicions d ~altres grups parlamenta
ris, ens presenta una proposició que, eles del PSM i 
EEM, creim necessaria i molt important. 1 aixÍ com no 
tenim cap remordiment per donar suport a qualque 
proposició del PSOE quan ens pare ix correcta, tal11poc 
no en tenim cap quan aquesta proposició ve del Grup 
PP-UM. Per aixo, Sra. Cava de .... lano, li vull avan<;ar el 
nostre suport a la proposició a pesar de no confiar gaire 
en vostes o de tenir unes diferencia amb tots vostes. 

És bo recordar que des del PSM i EEM plantejam eles 
de fa molts d'anys aquest problema, per aixo ens ale
gram que a la fi el grup que dóna suport al Govern 
intenti prendre qualque tipus de mesura davant els tour
operalOrs. Si abans dei a que no confiava gaire en vostes 
era pel fet que moJtes vegades s'ha plantejat aguest 
problema amb la indiferencia per part deis qui ara, 
sense parlar de la seva responsabilitat -tots sabem que en 
té-, volen redre<;ar el mal camí que des deis anys sei
xanta patim aquestes illes, pero mai no és tarel i per aixo 
tampoc mai no hi entrarem. Avui les Illes Balears urgei
xen de can vis estructurals profunds en la mesura que el 
turisme europeu de sol i platja ja té altres indrets l11és 
barats on anar, fora de les fronteres de la Comunitat 
Europea. 

Per tot aixo em permetra que li digui, Sra. Cava ele 
Llano, que a pesar del nostre suport, que voldrÍem 
clonar-lo en positiu , ens temem que a vegades pot faltar 
aquest coratge per afrontar els fets i que aquest debat, 
interessant i molt important, -aquest és el nostre clubte
quedi dins un calaix no se l'executi. Aixo per al PSM i 
EEM seria un greu error, que a la Ilarga el podrÍem 
pagar molt cal'. 

Com deia un bon economista aquests dies, els hote
lers el 'aquestes illes haurien de perelre la por als tour
operators i enfrontar-se a un augment ele preus, que és 
el mÍnim que poclem demanar després el 'aquestes mi
llores i el 'aquest augrnent ele q ualitat que tots ens esfor
<;arn en fer. 

Ens preocupa, pero. que els que juguen o han de 
jugar el paper rector dins aquesta realitat, que segons les 
conveniencies són pessimistes o optimistes. no vulguin 
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jugar el paper -com dic- rector que els pertoca. Recordem 
com la nostra economia va permetre que els preus de l'hosta
leria illenca fossin molt barats de manera que els tour-opera
tors poguessin invertir sense excessives preocupacions i sense 
cap problema en un mercat d 'alta rendibilitat. 

El seu paper inicial d ' intermediaris s 'afegí al de la pro
moció ele la nostra propia oferta turística sense que aquests 
poders públics i economics impedissin aquest feto Les innova
cions a les Illes Balears no les hem fet nosaltres, sinó que les 
ha vengueles a fer de fora . Varen ser aquests tour-operators 
els que varen convertir aquestes illes en el centre turÍstic elel 
Meeliterrani, avan<;ant eloblers, provocant la inversió i fent el 
que fos per mantenir un turisme barat, que fins ara ha estat 
la seva pe<;a clau per guanyar més eloblers; han vist com els 
seus programes, els seus catalegs, estaven plens d'un paupe
risme que no tenia res a veure amb la nostra realitat. Espe
rem que amb aquesta proposició no de llei aixo de qualque 
manera es pugui solucionar. 

Just ara, quan els tour-operators també ens exigeixen 
qualque cosa més que sol i platja, veim com el Govern PP
UM pretén canviar la situació, aixo -com he dit abans- és 
bo, encara que arribi un poc tardo 

Els he de dir també que no podem ser gaire optimistes 
quan el conseller de Turisme reconeix que els tour-operators 
són els canalitzadors de la demanda turística cap a les nos
tres illes i que han actuat i actuen encara avui com a part 
dominadora del negoci turístico Sort que de tant en tant el 
conseller de Turisme del Govern PP-UM intenta dur enda
vant propostes importants que -i avui s'ha dit en una pregun
ta- a vegades, per pressions, es poden veure ajornades, com 
pot ser la tarja turística, en la qual no entraré, pero que esta 
un poc lligada que si haguéssim tengut aquesta normativa 
possiblement aixo s'hauria pogut resoldre d'una altra mane
ra. 

Per aixo avui, quan ens temem que hi haura aquestes 
pressions, perque no agrada a ningú ser controlat de qualque 
manera, que amb la llei a la ma ho podre m fer, pero tampoc 
no els agrada i, als tour-operators, hem d'entendre que no els 
agradara gaire. Per aixo, davant aquestes pressions que segur 
tendra el Govern, que segur tendra el Grup PP-UM, volem 
deixar ben dar que el PSM i EEM es vol trobar al costat deis 
que creuen que cal posar certes condicions als tour-operators, 
i perque pensam que aixo és el que pretenen fer al manco els 
vull dir que tendran el nostre suport, del tot el grup parla
mentari. 

El nostre grup té ganes de ser un grup majoritari en 
aquesta cambra, per aixo, a aquestes propostes, que ens pa
reixen positives per a un futur, els hem de donar un suport 
obert i positiu. Som conscients que podem tenir un bon 
producte, que sense dubte tots el volem de més qualitat, pero 
som conscients també que aquest producte s'ha de vendre, i 
aquÍ ens trobam amb un greu problema, quan no tenim 
accés a la venda i als mercats. Ens hem preocupat molt fins 
ara d'augmentar les nostres places hoteleres, pero desgra-

ciadament no ho hem fet per estar en el mercat de la 
demanda, qua n davant un monocultiu turÍstic la nostra 
primera preocupació hauria d'haver estat assegurar-nos 
l'estabilitat en la venda del nostre producte. Els tour
operators formen part avui del nostre sector turÍstic, 
tenim el turisme que ells volen i supos que aixo sera 
així encara per molts d'anys. El que no podem fer, 
pero, és ressentir-nos davant aquesta situació i esperam, 
com aquell que agonitza, demanar la llum i ningú no era 
capa<; de córrer les cortines. 

Per la dependencia que en tenim cal demanar una 
certa prudencia, pero també cal urgentment una altra 
política més valenta i decidida, aquesta proposició, Sra. 
Cava de Llano, pot ser una primera passa que creim que 
ha de continuar. Ser prudents no vol dir que determina
des practiques comercials no es puguin ordenar des d'a
quí, ser pruc:ents no vol dir que no es pugui plantejar 
seriosament -com ja intentam alguns- cercar nous mer
cats, nous mecanismes. noves formes, etc. per no quedar 
estancats dins una crisi que es faci a la llarga irreversible 
per voler estar fermats a uns interessos que poden arri
bar a la llarga a no ser les nostres. 

Just un control d'aqeustes empreses permetra a 1'0-
ferta manten ir uns criteris de racionalitat dins el sector, 
i perque creim que aquesta situació pot canviar -i ha de 
canviar- donarem suport amb molt de gust a aquesta 
proposició no de \lei que, esperam -com hem dit abans
tengui una continu'itat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Sansó. Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, Sr. Pallicer, té la paraula. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, Sres. i Srs. Oiputats. Noblesa obliga, 
Sra. Cava de Llano; li agralm aquestes paraules formo
ses que ha tengut per a les nostres illes, per als seu s 
homes ¡dones, sobretot dites en la nostra llengua, i 
aquesta emotivitat que ha paregut un adéu o un fins 
sempre a aquesta cambra. 

Oit aixo li vulJ dir que no espera va que voste defen
sas aquesta proposició i que, per tant, faci abstracció en 
segons quines qüestions perque la nostra argumentació 
va dirigida, evidentment, al meu company o equip de 
turisme. 

Avui per a mi és un dia atípic, i pe! que es veu ho 
és per a moIts , ja que és la primera vegada, des que som 
en aquesta cambra, que el Grup PP-UM presenta una 
iniciativa turística i, per tant, el primer que he de fer és 
felicitar-los, pero demanar-los també que no posin en 
una situació difícil el conseller de Turisme ja que bas
tant de feina té intentant treure altres normes que 
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aquest Parlament des de fa bastants anys li té encomanades. 

En passar a examinar la seva proposició, li vull dir per 
endavant que sense cap dubte els la votare m a favor. Sap el 
portaveu del seu grup i voste també, Sra. Cava de Llano, que 
qualsevol iniciativa que tendeixi a millorar les condicions del 
sector turístic té el nostre suport per damunt de qualsevol 
qüestió partidista. Voldríem, no obstant aixo, fer-li una serie 
de reflexions i suggeriments que pensam que seran útils per 
a la seva proposta i. evidentment. tractant-se de voste, que és 
misser, més ho entendra. 

Quant a la qüestió formal, li vull dir que, pel que fa al 
punt número dos de la seva proposta, que fa referencia als 
articles 79 i 80 de la Llei de procediment administratiu, 
aquests articles, COI11 voste sap, estan expressament derogats 
per la Llei 30/92, de 26 de novel11bre, ele regim ju; ¡dic de les 
administracions públiques i procedil11ent aelministratiu comú, 
que va entrar en vigor dia 27 ele febrer de 1991, elisposició 
ele rogativa epígraf 2-b; per tant, la referencia legal s'ha de 
fer als articles 58 i 59 ele la vigent \lei. Com veu és una qüe 
tió merament formal i que no té més importancia, tal vegél
da la manca d'habit, com he elit al principi, en presentar 
iniciatives ha estat la causa el'aquest lapsus. 

Entrant en el contengut, li vull dir el següent. Quant al 
primer punt. creim interessant que hi hagi un registre d 'em
preses que realitzin activitats turístiques, el que és mal d'en
tendre és que no hagi existit fins ara, per la importancia que 
té. 

PeJ que fa al punt dos, que diu que es practiquen les 
notificacions al representant deIs wur-operaLOrs que els re
presentí aquí, bé, li vull dir que, COl11 voste sap, hi ha, dins 
l'ordenament jurídic nostre, normes, sobretot la Llei general 
tributaria i altres, que ja específicament anuncien aquest 
dret que tenim a fer-ho. Vostes diuen que s'esgoten les possi
bilitats el 'informació davant altres organs administratius, 
fiscals, etc. per a la comunicació als wur-operalors sense 
representació aquí, a les illes. Molt bé, ele totes maneres, si 
es elisposa ja de la informació adient que es demana en el 
punt primer ja ho tendran solucionat, de totes maneres, per 
si de cas, no hi ha res a dir. 

Quant al darrer extrem de la proposició, vull manifestar-Ji 
que des de sempre el sector hoteler ha estat en una situació 
de desemparament i el'orfandat davant els LOur-operaLOrs, tots 
hi coincidim, és una co~ :' ~ongenita al neixement de l'activi
tat economica i que, pe: _.mt, a ]'hora d'estudiar que es pot 
fer per fer-ne un control més exhaustiu, el'aixo, amb garanti
es jurídiques i economiques, se I'ha de fer, pero s'hi han de 
tenir en compte una serie de qüestions que voste molt bé 
entendra. Evielentment s'haura. el'atendre i prestar atenció a 
la propia Constitució, al 149.6, alla on relaciona el dret mer
cantil amb competencies exclusives com a norma estatal, tota 
la part d'articles del Codi civil, aIla on fa referencia a tota la 
qüestió quan hi ha una norma de conflicte, s 'ha de dirimir 
un cas i, per tant, hí ha una norma de conflicte que duu i 
que envía cap al dret material que l'ha ele resoldre, que fa 

referencia a l'article 9.11 i a 1'11.2 del propi Codi civil, 
així com figures que voste també coneix, com són les 
de reexpedició i altres. També s'haura de contemplar -
aixo voste ho ha dit clarament- tot el que fa referencia 
a la legislació europea; les darreres directives, 3.3.4, que 
actuen en tres eixos. la ele transport de viatgers, la de 
consumidors i la deIs paquets de viatges, evidentment 
tenen aquest ambit d'intentar ordenar aquest sector elel 
consumidor i del visitant que ens arriba aquí, així COl11 
moltíssimes de les qüestions que també volem tocn
amb aquesta proposició. 

Per últim li vull dir que aquest diputat ja va demanar 
al plenari que es fes un contracte normalitzat entre tour
operators i hotelers, alla on, entre alu-es coses, es podri
en recollir totes aquestes oüestions i evitar problemes 
tant als visitants com al seuor hotelero Aquestes propos
tes es varen fer en una moció derivada el 'una in ter
peHació d'overbooking dia 21 d'octubre ele 1992, i entre 
altres coses deia: "La normalització deIs contractes sobre 
el release, sobre l'estacionalitat en alta i baixa tempora
da, sobre la proporció de llits que contracta el tour-ope
rator i l'hoteler, i que contracta el tour-operator amb els 
avions, el que tracta de la fluctuació de la moneda, s'ha 
de tractar de les dades de pagament, s'ha de tractar de 
les anul'lacions de les reserves, s'ha ele tractar de les 
reclamacions del client , per donar més seguretat al sec
tor i per donar més estabilitat al sector", de fet és basi
cament un poc la norma que vostes proposen. 

En definitiva, Sra. Cava ele Llano, tres d'aqeustes 
proposicions que demanen són fer complir la llei i la 
dan-era, que és la que té el nus, és que es facín els estu
dis corresponents per intentar arribar a conclusions 
serioses que ajudin el nostre sector. 

Com ja li he dit al comel1(;ament, no és gens difícil 
dir que sí a aquesta proposició, fins i tot dir que no 
seria contradictori amb el propi ordenament jurídic; 
pero aquest no és el motiu de per que hi deim que sí, 
el motiu, com vostes saben, és intentar millorar el nos
tre sector turístic i voldría que vostes fessin el mateix 
davant propostes constructives que aquest o altres dipu
tats els han presentat en aquesta cambra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Pallicer. Hi ha petició d'interven
ció en replica? Sra. Cava de Llano, té la paraula. 

LA SRA. CAVA DE LLANO 1 CARRJÓ: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Peralta ... , no hi éso 
Li vull agrair, perque consti en el Diari de Sessions, les 
seves paraules i aclarir-li que quan ens referim a seu 
social volem dir un 1I0c per rebre comunicacions. 
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Sr. Sansó, moltes gracies també, vostes han estat magna
nims fins i tot amb la seva qualificació d'excel'lent, que els 
la agraesc molt. 

Sr. Pallicer, efectivament. aixo no és un adéu, sinó fins 
sempre . Li diré que hi estic totalment d 'acord, que fins i tot 
jo ho tenia corregit en la proposició no de llei, el que passa 
és que, com que he estat una mica emocionada i he dit que 
per no allargar massa la meya intervenció la donava per 
reprodulda, efectivament, aqueixos articles de que erronia
ment parla, els 79 i 80 de I'antiga L1ei de procediment admi
nistratiu, són ara el 58 i 59 de la nova L1ei de regim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment adminis
tratiu comú. L'únic que nosaltres pretenem amb aquesta 
proposició no de lIei és no pensar mai que volem fer una 
oposició frontal a les agencies estrangeres, sinó que el volem 
simplement és que reguli l'actuació deis lOur-operators i que 
queelin sotmesos a la mateixa legislació que estan sotmeses les 
altres agencies. Estic d'acord amb molts deis seus planteja
ments, nosaItres l'única cosa que hem fet és donar una pin
zellada del que creim que seria bo fer. segurament moltes de 
les coses que voste diu han estat molt constructives i jo supos 
que se les tendra en compte. Moltes gnlcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Contrareplica? Sí, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Si m 'ho permet, és més que res perque el Sr. Peralta, que 
ha vengut ja indisposat, ha hagut d'abandonar el pie i m'ha 
demanat que fes al grup recipiendiari del que digués la Sra. 
Cava de Llano, i si m'ho permet, només perque no hi hagi 
mals entesos, en el punt tercer ell es refería que esta mal 
redactat, no només per aixo de la seu, que voste ho ha acla
rit, aixo no tendria importancia, perque diu en seu social 
únicament a l'estranger, és que aquí esta mal redactat per
que fan un punt -i no l'imput a voste, sinó a qui I 'ha redac
tat, voste ho ha fet amb la seva intervenció en cata la i abun
da en allo que havia dit jo abans-, i aquí hauria de continuar 
dient que únicament a l'estranger la Conselleria de Turisme 
haura d'esgotar les possibilitats de comunicació, etc., pero 
amb aquest punt i seguit no té cap significat el que diu. 
Només és aquest aclariment que, com deien a La Codorníz: 
El bon lector inte¡'¡igent ho sap corregir; no té més impor
tancia. Gracies, Sr. Vida!. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Hi ha més intervencions? 

Entenc que en el paragraf segon es modificaria articles 
79 i 80 per articles 58 i 59. He d'entendre que es pot consi
derar aprovada per assentiment aquesta proposició no ele 
llei? Queda, ido, aprovada per assentiment. 

Esgotat l 'Ordre del Dia, conclou aquesta sessió. Gracies 
a tots . 
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