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I!l.- PROPOSICIONS NO DE LLEI: 

1) RGE núm. 1808/93, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a taxació de Can Salas. 3456 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats , bones tardes a tots. Comen
garem aquesta sessió plenaria. 

1.1) Pregunta RGE núm. 2697/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Joan Ferra i Capllonch, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

El primer punt correspon a les preguntes. La primera és 
la 2697 del diputat Sr. Ferra i Capllonch, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, relativa a presentació del projecte de 
llei de l'esport. Té la paraula el diputat Sr. Ferra i Cap
llonch. 

EL SR. FERRA 1 CAPLLONCH: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, el passat dia 5 de maig es va debatre una proposi
ció no de llei presentada per aquest diputat que instava el 
Govern que en el termini de tres mesos presentas un projec
te de llei regulador de l'esport. Dies abans havia sortit a la 
premsa, publicat, un esborrany d'un avantprojecte. La raó 
del Grup Parlamentari PP-UM que li dóna suport, per no 
donar suport a aquesta proposicíó, entre d'altres coses, fou 
que no tenia cap sentit, una vegada que ja s'havia publicat a 
la premsa part de l'avantprojecte; per una altra banda també 
ens va dir que tots estavem d'acord amb una cosa, que la 
volíem presto 

Han passat més de cinc mesos í res més no s'ha sabut 
d'aquest projecte de llei, és per aixo que li demanam quan 
pensa el Govern de la Comunitat Autonoma presentar el 
projecte de llei de l'esport en aquest Parlament? Moltes gra.
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ferra i Capllonch. Té la paraula el conseller 
Sr. Rotger. 

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. La resposta és 
el més aviat possíble. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Sr. Ferra, vol tornar afer ús de la 
paraula? 

--

EL SR. FERRA 1 CAPLLONCH: 

Sí, Sr. President, moltes gracies. Molt poques coses 
ha dit, pero no ha dit res. El mateix de sempre, esperam 
que el més avíat possible sigui qualque dia, perque si no, 
jo li puc dír que aquest diputat esta en condicions de 
presentar-lo la setmana que ve, si volen, el projecte de 
!leí. Supos que després s'hauran de veure en la ne
cessitat de rebutjar-lo o d'aprovar-lo, pero li dic que si 
d'aquí quinze dies no l'ha presentat el grup que li dóna 
suport, el presentara aquest diputat que Ji parla. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President, senyores i senyors. Nosaltres tenim el 
text acabat, l'avantprojecte, diríem, l'esborrany, i, per 
tant, el tenim a punt, el que passa és que volem anar 
d'acord amb la racionaJitat, i aixo vol dir que hem de fer 
les coses el millar possible, encara que ens torbem una 
mica més. Concretament, aquest avantprojecte s'ha 
presentat per al seu consens tecnic, i després m'agrada
ria que també polític, perque així les lleis es complei
xen millor i són efectives, ho hem lliurat a les federacío
ns esportives com a representants, de qualque manera, 
del fet esportiu. Aquestes federacions actuen i ja han 
actuat sobre aquest avantprojecte i ja han lliurat les 
se ves observacions a la comissió de redacció, perque les 
integrin, si és procedent. 

Tot d'una que s'hagin integrat totes aquestes obser
vacions, que crec que és logic i racional, encara que ens 
torbem un poc més, de les federacions, immediatament 
procedirem afer els tnlmits corresponents per presentar 
aquest projecte, si no en tenguéssim desitjos, natural
ment no haguéssim fet el projecte, pero ho hem volgut 
fer d 'una manera racional. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 
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1.2) RGE núm. 2698/93, presentada per l'Hble. Sr. Dipu
tat Josep Moll i Marques, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

Passam a la segona pregunta, que és la 2698 del diputat 
Sr. Moll i Marques, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
relativa a vigencia del decret que regula l'ús de les llengües 
oficials de l' Administració de la Comunitat. Té la paraula el 
Sr. Moll i Marques. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller, com que és 
un decret de la seva conselleria, supos que contestara el 
conseller de Cultura, Educació i Esports, encara que, com ja 
he dit mol tes vegades, aquest és un tema que afecta tot el 
Govern, no només la Conselleria de Cultura. El tema és que, 
desgraciadament, he vist una serie d'actuacions en els darrers 
temps deis nous consellers i deis no tan nous funcionaris del 
Govern auto no m que estic convem;;ut que no respecten el 
Decret 100/90. Voldria demanar, per tant, si vostes consi
deren que aquest decret continua en vigor o si el can vi de 
govern va provocar la seva abolició en silencio 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Sr. President, sen yo res i senyors. Sr. Moll, el Govern ni 
considera ni deixa de considerar, jo li aconsell que miri -sé 
que ho sap, pero li he d'aconsellar per la pregunta que m'ha 
feto, que miri el BOCAIB que és el que paria, el núm. 
150/90, de data 18 de desembre del 90, pago 7846. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. Vol tornar afer ús de la parauIa, Sr. 
MolI? 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Gracies, Sr. President. Jo, Sr. Conseller, consider que no 
sé de que m'ha parlat en aquest moment, el que li puc dir és 
que un conseller que ens ha demostrat que parla un catala 
estandard tan esplendid com el Sr. Cabrer, quan va acabar 
la comissió de Sanitat, li posaren un miero davant i es va 
posar a parlar en castella; la Sra. Estaras, fins i tot quan un 
diputat d'aquest Parlament li parla en castella, ella li contesta 
en castella, cosa que és absolutament innecessaria. Hem 
tornat a rebre una carta d 'Ifebal escrita en castella; avui 
mateix hem rebut una resposta d 'una conselleria, no record 
si era la d'Agricultura, també en castella. 

Aixo són incompliments c1arÍssims del Decret 100/90, i 
és el que ha motivat la meya pregunta de si aquest decret per 
a vostes continua en vigor o no. No me l'ha contestada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Rotger? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. Perdoni, 
és que la resposta és dolenta, segurament perque la 
pregunta no era massa bona. La pregunta deia "conside
ra el Govern ... ". 1 jo die que no considera, és que és al 
BOCAIB. De totes maneres, jo crec que tota aquesta 
llista d'incompliments no són dins la pregunta, pero, en 
fi, de totes formes li diré que no estic d'acord amb 
aquests incompliments, crec que n'ha expressat tres o 
quatre, pero, arnés, tota la resta s'ha complit, per tant, 
si fos així, el 99% d'aquest decret esta complit. No és 
el moment encara. 

Sé que hi ha imperfeccions, sé que voste és una 
persona, tal volta de les poques persones, i perdoni, de 
dins el seu partit que té capacitat moral per fer aquesta 
pregunta, ja voldria tenir jo el seu entranyabIe amic -i 
meu- Andreu Crespí que em fes aquestes preguntes, i jo 
Ji diria: "1 la comissió de programes on és?, me l'has 
aturada, on són els cursos de recic1atge?, on són les 
aportacions economiques?" Pero, en fi, parlarem d'a
quí, li dic que es fa una tasca seriosa, hi ha coses que 
m'agradaria a mi, personalment, que anassin millor, 
farem tot el que sigui necessari perque hi vagin, en 
aquests moments ja la Sra. Aina Moll i aquest conseller, 
d'acord amb el Consell de Govern, fa unes visites -jo 
diria que molt positives, i no ho die jo, sinó que també 
ho diu ella- a totes les conselleries per coordinar les 
coses i millorar-Ies, pero no estic d'acord ... , i si no li he 
respost d'aquesta manera, perque la pregunta era "con
sidera ... ?" i aquí no hi ha consideració, hi ha un BO
CAIB. 

Res més, gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rotger. q7 
1.3) Pregunta RGE núm. 2717,1 presentada per 

I'Hble. Sr. Diputat Joan Ferra i CaJnonch, del Grup 
Par lamentari SOCIALISTA. 

La tercera pregunta és la 2717, del diputat Joan 
Ferra i Capllonch, del grup SOCIALISTA, relativa a 
mitjans suficients per a les infraestructures de les federa
cions esportives. Té la paraula el Sr. Ferra. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Gracies. Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller. Atesa la precaria situació en que es tro-
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ben la majoria de federacions esportives de Balears, amb una 
manca la major part de locals adequats per desenvolupar les 
sevcs funcions i tenint en compte el caracter quasi públic 
d'aquestes funcions i l'obligació que té l' Administració auto
nómica de fomentar el desenvolupament deIs esports i l'asso
ciacionisme esportiu, demanam, quan destinara mitjans sufi
cients el Govern balear per poder dotar les federacions es
portives d'una infraestructura mínima adequada per al seu 
desenvolupament? Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Ferra. El conseller Sr. Rotger, té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors. Quan? EIs anys passats, 
enguany, l'any que ve i tots els anys que governi aquest go
yerno 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Conseller. Vol tornar fer ús de la paraula, Sr. 
Feml? Té la paraula. 

EL SR. FERRÁ 1 CAPLLONCH: 

Miri, Sr. Conseller, sí, jo no sé a que diu mitjans sufici
ents, jo crec que hauria de fer una volta pels locals de Pere 
d'Alcántara Peña i mirar a veure com estan nou o deu fede
racions que estan aBa amuntegades, amb quina situació fan 
feina i crec que aixo no és dedicar-hi mitjans suficients ni 
molt manco. Tampoc no es tracta que hi hagin de destinar 
grans quantitats, pero cree que valdria la pena que anas afer 
una volta per aquells locals i se n'adonas de com fan feina. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Ferra. Vol tornar afer ús de la paraula? El 
Sr. Rotger té la paraula. 

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

Sr. President, senyores i senyors. Sí, efectivament, les 
federacions esportives tenen personalitat jurídica i persona
litat própia i capacitat d'obrar. Per tant, nos al tres respecta 
aquesta personalitat jurídica, respectam aquesta autonomia 
i no creim en un intervendonisme massa gros de controlar 
i de dirigir, com creuen altres. Per tant, nosaltres respectam, 
i en lloc de donar-los la ració diaria de peix, el que procu
ram fer és donar-los la canya de pescar. I com? 

Per exemple, procurant i ajudant que aquestes mateixes 
federadons generin recursos propis per tal que hi hagi un 
autofinan<;:ament. Com? Augmentant el nombre d'afiliats, 
per exemple, esportistes, distribuint i utilitzant millor els seus 
recursos; en segon lloc, cedint locals, hem cedit deu locals a 

deu federacions, més dos locals a Calanova, més un 
local a Príncipes de España, cedim locals pagats per 
nosaltres, procurarem millorar-ho, perque jo també ho 
he visitat, procurarem millorar-los, perque tot és millo
rabIe, Sr. Ferra, tot és millo rabIe, cedim locals i, al 
mateix temps, cream un programa informatic de gestió, 
per tal de facilitar la gestió d'aquestes federacions. Peró 
és que a més d'aixo que és la nostra política, en segon 
terme vénen les ajudes. 

I jo li diré que se 'ls ha donat engany, directament o 
indirecta, tenc aquí les partides, les hi puc dir, el que 
passa és que no voldria esgotar el temps que em corres
pon, pero se'ls ha donat enguany 43.500.000 pessetes, 
més els 45 milions del Consell Superior d'Esports que 
són finalistes . Aquests 45 milions esper que enguany 
també ens els donin, perque ara estam acostumats a dir 
que no, que no, que no ens donen res, supos que els 45 
milions ens els dQnaran. 

1, a més, vull anunciar que dins una política cultural, 
esportiva i educativa així com toca, malgrat els mo
ments de crisi, per a l'any que ve, possiblement dobla
rem aquests recursos per a les federacions. Són bones 
notícies, continuarem donant aquestes ajudes, pero la 
política nostra és, no de donar subvencions, sinó de 
donar la canya de pescar. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 

1.4) Pregunta RGE núm. 2815/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat CarIes Cañellas i Fons, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

l passam a la pregunta núm. 4 que és la 2815 del 
diputat Sr. Cañellas i Fons del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a aplicació de l 'IV A als hotels de cinc 
estrelles. Té la paraula el Sr. Cañellas i Fons. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Conseller de Turisme. L'aplicadó del 15% d'IVA als 
hotels de dnc estrelles, entre d'altres factors economics 
produeix una disminució de la contractació en aquests 
establiments de realització de convencions, reunions, 
congressos, etc. Per tal de solucionar aquesta dificultat, 
seria convenient que el tipus impositiu es reduís al 6% 
que és el tipus que apliquen els altres establiments d'a
lIotjaments turístics. Per aixo, li feim la pregunta se
güent: quines mesures pensa prendre el Govern balear 
per tal d'aconseguir la dita rebaixa del tipus impositiu? 

Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula el conseller Sr. Fla
quer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer 
Riutort): 

Gracies, Sr. President. senyores i senyors diputats. Sr. 
Cañellas, el Govern en plena coherencia amb la resolució 
que va prendre aquesta Cambra fa escassament quinze dies 
en relació amb l'IV A deIs hotels de cinc estrelles, fara totes 
les gestions que siguin necessaries i oportunes per tal que el 
Ministeri d 'Economia i Hisenda pugui recollir la davallada de 
l'IVA deIs hotels de cinc estrelles, del 15% al 6%, tot pen
sant que la qualitat d'aquesta oferta turística es pot ressentir, 
en el sentit que ja són molts els establiments turÍstics de cinc 
estrelles que esta n a punt de soI-licitar un canvi de categoria, 
un descens de categoria, cosa que logicament va en contra 
d'aquest nivell de qualitat que volem oferir a les nostres illes. 

A més, jo afegiria que hi ha un problema important, un 
problema afegit del qual de vegades no se'n parla i és el 
tema de l'estacionalitat que afecta, no ja només el turisme, 
sinó també el sector economic en general. EIs hotels de cinc 
estrelles solen ser els més soHicitats pel que són congressos, 
convencions, és a dir, per un tipus d'oferta que pot reduir o 
que pot mitigar almanco l'estacionalitat del nostre sector 
turÍstico Si a aquesta oferta de convencions i congressos hi 
afegim un tipus d'IVA superior al normal del 6%, és evident 
que aquests congressos o aquestes convencions ten en de 
vegades poca cabuda a la nostra comunitat. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. CañeIlas? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 2816/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Josep Miquel MartÍnez i Polentinos, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a la cinquena pregunta que és la 2816 del diputat 
Sr. MartÍnez i Polentinos, del grup PP-UM, relativa a l'al
berg platja de Palma. Té la paraula el Sr. MartÍnez i Po
lentinos. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 POLENTINOS: 

Gracies Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra. 
Consellera. He tillgut ocasió recentment de lI.egir a la premsa 
local la intenció elel Govern de dedicar l'alberg platja de 
Palma a residencia d'estudiants. obre aixó, dernan al Go
vern quin funcionament i quina ocupació té aquest alberg 
actualment. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez i Polentinos. Té la paraula la 
consellera Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Com tots sabeu, tenim aquestes instaI-lacions des de fa 
temps, i només es rendibilitzaven a l'estiu, per un altre 
costat també hi havia un col-lectiu d'estudiants que 
venien d'altres illes i de la part farana de Mallorca que 
no comptaven més que amb residencies privades que 
eren d'ordes religioses o amb pisos de lloguer, per tant 
es va pensar que era una solució fer una serie d'inversi
ons per adequar aquest alberg i dedicar-lo a residencia 
d'estudiants. Residencia que es dedicara a estudiants i 
quan no sigui ocupada per estudiants, continuara tenint 
places de ( ... ). 

Esta pensada com a residencia per a aHots universi
taris, pero també per a formació professional i COU, 
cosa que no entra en discrepancia ni en competencia 
amb la residencia que té la Universitat de les Illes Bale
ars, que també s'ha posat en funcionament enguany. 

Quin equipament té? És un equipament que ja va 
sortir i va ser presentat a principis d'octubre, són qua
ranta-vuit places en vint-i-quatre habitacions dobles que 
tenen bany individual i calefacció, sales d'estudis amb 
ordinadors personals, hi ha connexions d'ordinadors 
també a cad as cuna de les habitacions, menjador, sala de 
televisió per rebre visites o per al temps que vulguin 
( ... ), serveis de neteja i servei de neteja de roba. El preu 
són 68.000 pessetes pensió completa; 55.000 pessetes 
pensió mitjana. 

La dedicació de les places és el 30% per a Eivissa, 
30% per a Menorca, 30% per a la part farana de Ma
llorca, 100/0 per a Formentera. Aquest és el criteri que 
se seguira per adjudicar les places. 

Quant a funcionament intern, hi ha uns horaris d'en
trada i de sortida. 

Quant a l'ocupació hi ha deu preinscripcions i a més 
soHicituds per dedicar-se també a alberg i soHidtuds 
per ser usada el mes de novembre per al Consell de la 
loventut per fer la seva assemblea anual. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Vol tornar afer ús de la 
paraula, Sr. MartÍnez i Palentinos? 
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1.6) Pregunta RGE núm. 2818/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Josep Marí i Prats, del Grup Parlamentari PP-

UM. 

Passam a la sisena pregunta que és la 2818 del diputat Sr. 
Josep Marí i Prats, també del grup PP-Um, relativa a mo
dernització del comer~. Té la paraula el Sr. Marí i Prats. 

EL SR. MARÍ 1 PRA TS: 

Gnkies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, volia fer-li una pregunta relativa a la modernitza
ció del comer~, és la següent: quin ha estat el programa de 
formadó desenvolupat a l'empara del Pla de suport a la 
modernitzadó del comer~? 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Marí i Prats. Sr. Triay, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. Des 
que es va aprovar el Pla de comer~, l'any 92, s'han fet dues 
convocatories de cursos, una en el segon semestre del 92, en 
el qual es van convocar cent set cursos i nosaltres hi dona
rem suport per un valor de 45 milions de pessetes. La segona 
convocatoria, ja dins el 93, va ser destinada a cent se tanta
dos cursos, que van ser impartits per a dos mil set-cents 
setanta-un alumnes i hi dedicarem 96 milions de pessetes. 
Aquestes són les dues convocatories que hem tengut en els 
anys 92 i 93. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

1.7) Pregunta RGE núm. 2822/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Antoni Pons i Villalonga, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

Passam a la setena pregunta que és la 2822, del diputat 
Sr. Antoni Pons i Villalonga, del grup PP-UM, relativa a 
actuació de Foment Industrial, SA. Té la paraula el Sr. Pons 
i Villalonga. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Gnkies. Sr. Presiclent. Senyores i senyors c1iputats. Sr. 
Conseller de Comer~ i Inelústria, el Grup Parlamentad PP
UM Ji vol formular la pregunta següenl que fa referenda a 
quina ha estat I'actuació de Foment Industrial SA en materia 
de sol industrial. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Foment Industrial, en el tema de la creació de sol indus
trial aquí a les Illes té previstes actuacions tant a les 
Pitiüses com a Menorca i a Mallorca; a Mallorca s'ha 
actuat ja a Consell, on, en col·laboració amb l'ajunta
ment, es va col· laborar en la redacció de les normes 
subsidiaries i en aquest moment esta ja en obres la 
segona fase del polígon de serveis. També actuació al 
munidpi de Petra. 1 a Menorca hi ha quatre situadons 
comen~ades, una compra de sol a Ciutadella, a Sant 
Uuís i hi ha previsió de fer-ho a es Mercadal i a es 
Castell. A Eivissa estam pendents d'una decisió entre 
consell insular i ajuntaments per a la dedsió de situar a 
un Uoc concret, zona també de sol de serveis, sobretot 
a Eivissa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Triay. Vol tornar afer ús ele la paraula 
el Sr. Pons? Té la paraula. 

EL SR. PONS 1 VILLALONGA: 

Sí, grades, Sr. President. Únicament per agrair l'ex
plicadó del conseUer. MoItes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr. Pons. 

1.8) Pregunta RGE núm. 2825/93, presentada per 
I'Hble. Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

Passam a la vuitena pregunta que és la 2825 de la 
diputada Sra. Carlota Alberola i Martínez, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a relacions ajuntaments i 
Governadó. Té la paraula la Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Grades, Sr. President. Sen yo res i senyors diputats. 
Ens podria dir la Sra. Consellera de Governadó quin 
sistema segueix per coneixer les necessitats deIs ajunta
ments en reladó amb les materies que són propies de 
Governació? 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sra. Alberola. Té la paraula la consellera 
Sra. Cirer. 
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LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Va ser 
una de les prioritats basiques quan vaig arribar jo i el meu 
equip, tenir les peticions de tots els ajuntaments i de tota la 
gent que necessitas o tengués materies comunes amb nosal
tres, donar sortida als problemes que ens anassin plantejant 
en les materies propies de la consellería. Tenim un departa
ment, que és un privílegi tenir-Io, per coneixer aquestes 
necessitats que ens permet no només la fiscalització sinó 
poder arribar als acords deis ajuntaments i poder coneixer la 
seva problematica, poder-li donar suport i poder-li donar 
respostes a través d'aquest departament de corporacions 
locals. Pero la majoría de vegades la res posta als problemes 
vénen donades, bé per les visites que rebem deis mateixos 
batles a la nostra conselleria, que són sempre per demanar 
assessorament en unes materies concretes o bé demanar una 
serie d'ajudes economiques per millorar els equipaments deIs 
seus ajuntaments. 

1 1 'altre que és un programa que es va posar en marxa en 
el primer mes d'haver arribat a la conselleria, que eren visites 
periodiques de caracter setmanal o quinzenal a cadascun 
deis ajuntaments de les Illes. Des que varem comen~ar el 
mes de juny fins ara n'hem visitat una mitja dotzena i hem 
donat resposta a una serie de peticions que hi havia. D'altres 
ens han quedat emmagatzemades i no les podrem donar fins 
d'aquí uns mesos, perque eren coses que necessitaven d'una 
so lució no tan immediata, pero basicament són les visites 
aquestes que feim als ajuntaments, concertades previament 
amb l'equip municipal per donar resposta als problemes que 
puguin tenir. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Cirer. Vol tornar afer ús de la paraula, Sra. 
Alberola? Té la paraula. 

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ: 

Gracies, Sr. President. Agrair la informació que ens ha 
facilitat la Sra. Consellera de Governació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracles, Sra. Alberola. 

Prec silenci als diputats, per favor.-

1.9) Pregunta RGE núm. 2826/93, presentada per l'Hble. 
Sra. Diputada Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Par
lamentari PP-UM. 

Passam a la novena pregunta que és la 2826 de la dipu
tada Sra. Joana Aina Vidal i Burguera, del Grup Parlamen
tari PP-UM, relativa a residencies de la tercera edat. Té la 
paraula la Sra. Vida!. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Sr. Conseller, al nostre grup li agradaria saber i 
coneixer quins criteris segueix la Direcció General d' Ac
ció Social pel que fa a les residencies de tercera edat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vida!. Té la paraula el conseller Sr. 
Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, 
Sra. Vida!. Com sap voste, i fins i tot crec que millor 
que no jo, aquesta comunitat autonoma, des de fa deu 
anys, va fent una xarxa de centres de dia molt important 
i de residencies en aquesta comunitat autonoma, que ha 
cristaHitzat que actualment puguem dir que hi ha vint 
residencies i setanta-set centres de dia, al marge deis que 
hi pugui haver privats i de l'Inserso. 

Pero és cert que l'altre dia discutíem, fins i tot a la 
compareixen<5a que vaig tenir, que aquest tema s'ha de 
reprendre de nou, i per aixo el Ministeri d'ASssumptes 
Socials va crear una comissió de prioritats que des
graciadament -la va crear I'any 92- encara no s'ha re
unit, no hi ha hagut cap convocatoria mai. Aleshores, 
nos al tres pensam que al marge del que pugui fer-se amb 
aquesta comissió, nosaltres hem de reestructurar la situa
ció i saber una mica on ens trobam. 

Si ( ... ) com a fita per a l'estructura d'una residencia 
sanitaria es considera de 0,50 i nosaltres tenim diversos 
pobles de la nostra comunitat, com escorca, Alcúdia, 
Son Cervera, Calvia, MarratxÍ, Es Castell, Sant Antoni, 
Santa Eulalia i Sant Josep, que estan per davall del 0,50; 
mentre que en tenim alguns com Banyalbufar i Sencelles 
que estan"al 2,16 i 1,71, bastant per damunt del 0,50. 

Aixo fa que nosaItres haguem de seguir uns criteris 
i, en generals, els definiré com que en aquesta comunitat 
ens allunyarem tot el que puguem de les grans resi
dencies, anirem o ens atracarem bastant a l'assistencia 
domiciliaria, com a primer criteri, després als centres de 
dia i a petiÚ~s residencies molt nucleades facils de ges
tionar i harmonitzades dins l'entorn del municipio 

Crec que aquí es pot ressaltar la importancia que ha 
tengut que el municipi d'Alaró, juntament amb el con
seil insular, hagin fet una experiencia pilot molt bona, 
de la qual contemplam els resultats i probablement I'ex
trapolarem a aItres municipis de la nostra comunitat. 

Finalment, dir-li que és bastant probable o més que 
probable que en qüestió de mesos tenguem un pla gero
ntologic territorial independentment d 'aquesta comissió 
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de prioritats del Ministeri d' Assumptes Socials, que estam 
pendents de si ens convoquen o no. Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar fer ús de la paraula, Sra. 
Vidal? Té la paraula. 

LA SRA, VIDAL 1 BURGUERA: 

Simplement agrair la informació al conseller. Moltes 
gracies. 

~ EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vidal. 
/q~ 

1.10) Pregunta RGE núm. 2831, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Francesc Xavier Salas i Santos, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

Passam a la desena pregunta que és la 2831, del diputat 
Sr. Francesc Xavier Salas i Santos, del Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a objectius del servei de Protecció Civil. Té 
la paraula el Sr. Salas i Santos. 

EL SR. SALAS 1 SANTOS: 

Gracies, Sr. President. Sra. Consellera de Governació, 
quins creu que són els objectius prioritaris del servei de Pro
tecció Civil després de l'experiencia d'aquest estiu? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Salas. Té la paraula la conselleria Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Catalina 
Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En 
aquest Parlament ha quedat constatat que ha estat una epoca 
desgraciada quant a incendis, cosa que ens ha fet constatar 
que el cos de Protecció Civil, que va néixer com un cos de 
voluntaris l'any 90, ha anat incrementant el seu protagonis
me i creim que és important, des de la Direcció General 
d'Interior, potenciar-lo. 

Pero no només hem actuat en incendis, hi ha al tres xifres 
que ens demostren la importancia d'aquest servei: hi ha 
hagut recerca de persones desaparegudes, prop de trenta 
incendis, denou rescats entre abril i octubre a diferents zo
nes; i els vehicles de Protecció Civil han fet vigilancia a la 
Zona de Na Burguesa concretament, en solitari diariament 
?el 15 de maig al 20 de juliol, i en companyia de policia local 
1 bombers del 20 de juliol al 22 de setembre. 

Quant als objectius que creim prioritaris respecte d'aquest 
servei, quatre són els basics: informació del propi servei, 
volem tenir vint-i-quatre hores permanents de servei d'in-

formació i tenir accés a una serie de dades que puguin 
canalitzar les peticions o les emergencies de la gent; 
planificació del servei, el que implica fer l'elaboració 
d'un cataleg de riscs i plans d'emergencia que puguin 
donar resposta a aquests riscs; formació tant del perso
nal de cos com per a tots els grups de voluntaris; i actu
ació que vol dir continuar participant al rescat d'incen
dis i d'altres eventualitats en que ja hem participat. 

En definitiva, l'objectiu prioritari d'aquest servei, que 
no hem d'oblidar que actua sempre que la vida de la 
persona humana esta en perill, és estar disposat a actuar 
sempre que ho requereixin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Vol tornar afer ús de la 
paraula, Sr. Salas? No. 

1.11) Pregunta RGE núm. 2832/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a 1'0nzena pregunta que és la 2832, del dipu
tat Sr. Ruguet i Sintes, del Grup Parlamentari PP-UM, 
relativa a inundacions. Té la paraula el Sr. Ruguet i 
Sintes. 

EL SR. RUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sra. Consellera, els darrers anys ja hem patit en aquestes 
illes greus danys als béns de les persones i també es
for90s economics sobrevinguts en el Govern per reparar 
els danys de les inundacions. VoldrÍem que ens expli
qués quin pla d'actuació té el Govern de cara a pos
sibles perills d'inundació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Ruguet. Té la paraula la consellera Sra. 
Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Continuant una mica amb el fil de la resposta anterior 
referent a Protecció Civil, voldria que dins un deis ob
jectius basics que he dit, el de planifica ció , hi ha el fet 
d'elaborar un cataleg de riscs. Com a riscs hi ha, tal com 
es va demostrar I'any 89, les inundacions a certes epo
ques en aquestes illes, per tant, tal com férem ja l'any 
92, varem fer la presentació d'un pla d'inundacions a 
principis d'octubre, aquest pla té una vigencia des de 1'1 
de setembre del 93 a 30 de novembre del 93. 

EIs objectius basics són el de previsió, prevenció, 
intervenció i restabliment deis serveis que hagin estat 
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deteriorats per les pluges. 1 les dues actuacions basiques 
seran a través d'una informació adequada i una eficac; coor
dinació de mitjans. 

Aquest pla d'inundacions que és un pla ampli, té diversos 
fulls, en el principi inelou informació general sobre pluvio
metries, quines zones són les de més risc, quines epoques 
són les de més risc, informació sobre torrents, llistats de 
carreteres, com a informacions generals. Després es parla de 
quatre institucions metereologiques que són les mateixes que 
queden establertes en el Previmet 93, que tenen una denomi
nació alfabetica que és OMLG, la O vol dir normalitat, no 
s'esperen precipitacions; la M és pluges moderades; la L 
d'intensitat forta i la G de precipitacions fortes o molt fortes. 

Les actuacions que es prendran en els casos de la Lila G 
que són les situacions de més risc, són el que hem denominat 
el Secap, que és un centre de coordinació única, entre d'al
tres coses per rendibilitzar esforc;os i per crear un esfor~ de 
coordinació. Amb aquest Secop el que es fara és una infor
mació puntual des de Meteorologia, ens arribara a Protecció 
Civil, i el coordinador de Protecció Civil prendra la decisió 
d'actuar i de convocar aquest Secop, que estara dirigit, en 
aquest cas, per mi, que som la consellera de Governació, pel 
director general, i coordinarem les diferents forces, com 
puguin ser distintes conselleries, Sanitat, Obres Públiques, 
Turisme i també altres cossos, com pugui ser el de bombers. 

Comptam també per dur a terme aquest pla d'inundaci
ons de setze punts de radioafeccionats a totes les Illes i és 
molt important també l'actuació de la població en aquest 
sentit. Per potenciar una mica aquest pla d'inundacions hem 
fet un suport publicitari que consta d'una serie de pósters i 
una serie de díptics que s'han repartit a tots els ajuntaments, 
aBa on es recullla informació al personal civil, quins consells 
poden seguir a una casa, a un habitaele o a un establiment, 
i també una serie de consells a automobilistes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Cirer. 

1.12.) Pregunta RGE núm. 2833,1 piJntada per I'Hble. 
Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parla
mentari PP-UM. 

Passam a la dotzena pregunta que és la 2833, del diputat 
Sr. Mesquida i Galmés, del Grup PP-UM, relativa a junta 
arbitral de consumo Té la paraula el Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Hble. Sr. Con
seller de Sanitat, ens podria informar de quan i com es cons
tituira la junta arbitral de consum dins l'ambit de la nostra 
comunitat autonoma? 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Mesquida. El conseller Sr. Cabrer, 
té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE SANIT AT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Mesquida. El quan li contestara el primer, pero no 
de forma exacta, creim que abans de cinc mesos tendrem 
la junta arbitral de consum feta, nosaltres intentarem 
que sigui dins aquest any. 1 el com el relataré una mi
queta. En primer lloc, necessitam que estigui en el nos
tre poder, que ja ha arribat, ja ha arribat molt re
centment, la firma de l'Institut Nacional de Consum per 
a la constitució de la junta, el conveni amb l'Institut 
Nacional de Consumo Després necessitarem, natural
ment, l'autorització del Consell de Govern que pensam 
passar-li tan breument com sigui possible, i el proxim 
dijous hi ha una visita a la Junta arbitral de consum de 
la comunitat valenciana per tal de veure el seu funci
onament i al mateix temps, dia 3 i 4 de novembre hi ha 
el primer congrés, pensem que és el primer congrés 
nacional de consumo 

Després es procedira al nomenament del president 
i del secretari de la junta arbitral de consum i deIs arbi
tres en els suposits concrets. En definitiva, per contesta
r-li una miqueta quan, li diré que nosaltres pensam que 
totes aquestes activitats que li referim, les podrem fer 
entre octubre, novembre i probablement desembre, per 
aixo li don una possibilitat de demora d'un o dos mesos, 
podrem tenir les juntes arbitrals de consum en aquesta 
comunitat autonoma. Gracies, Sr. Mesquida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cabrer. Vol tornar fer ús de la paraula, 
Sr. Mesquida? 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Sí, moltes gracies, Sr. Conseller, crec que és un 
tema prou important i ens ha donat molta satisfacció la 
seva resposta, no sé si és un poquet per deformació 
política o professional a causa deIs anys que jo vaig ser 
director general de Consum, pero crec que és una arma 
molt bona i molt interessant per al consum i per a la 
defensa del consumidor a la nostra comunitat autonoma. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mesquida. 
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1.13) Pregunta RGE núm. 2864/93, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 
i EEM. 

Passam a la darrera pregunta que és la 2864, del diputat 
Sr. Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM i EEM, 
relativa a recaptació del canon de sanejament. Té la paraula 
el Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Un poc acomplexat, pero intentaré 
formular les preguntes amb la mateixa simpatia i candor deIs 
meus predecessors. 

EL SR. PRESIDENT: 

Anem a la qüestió, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

A quins municipis de les llles Balears encara no es recapta 
el canon de sanejament d'aigua? 

(Rialles) 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el conseller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. 
Sampo!. Jo crec que, com ja li vaig comentar a la comparei
xenc;a de la comissió d 'Hisenda i Pressuposts, li havíem 
enviat la contestació per escrit, la tenc aquí davant, entrada 
al Parlament, de totes maneres li resumiré i, si vol qualque 
altre aclariment, crec que es podra guiar per aquesta contes
tació. 

Crec que la normativa vigent del canon de sanejament 
estable ix dues modalitats de recaptació, d'acord amb el fet 
que el contribuent estigui o no connectat a una xarxa de 
proveiment d'aigua. En els municipis on no hi ha xarxa de 
proveiment d'aigua, on el consumidor ha de fer directament 
l'ingrés, s'ha de fer una distinció clara entre el que és la 
recaptació de la quota fixa i la de la quota variable, que es 
preveu a l'article 12 de la Llei 9/91. 

En definitiva, la resposta a la pregunta és que a tots els 
municipis es re capten les quotes variables del canon, i les 
quotes fixes es recaptaran en el moment en que s'hagin com
pletat els requisits establerts sobre aquesta qüestió, d'acord 
amb la normativa vigent. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Sampol? Té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. A quins municipis de les Illes 
Balears encara no es re capta el canon de sanejament 
d'aigua? 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Matas, entenc que li torna a reformular la mateixa 
pregunta que havia contestat, en conseqüencia, té la 
discreció de fer ús o no fer ús d 'aquest torn d'interven
ció. Té la paraula, Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jau me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Sr. Sampol, li record, la quota 
del canon d'aigua es cobra a tots els municipis, peró 
s'ha de distingir entre quota fixa i quota variable i mu
nicipis que estiguin connectats en xarxa o no. A més, si 
voste té l'amabilitat de llegir aquesta resposta, quan li 
arribi, que esta més extensament contestada per escrit, 
crec que li servira de guia i d'aclariment. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. 

I1.- Compareixenc,;a RGE núm. 2812/93, de I'Hble. 
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda relativa a les gesti
ons realitzades amb el Govern central sobre la cessió 
d 'un tram de l'IRPF. 

Passam al segon punt de l'ordre del dia, corresponent 
a la compareixenc;a 2812, presentada pel Govern de la 
Comunitat, mitjanc;ant la qual se sol· licita la compa
reixenc;a del conseller d'Economia i Hisenda davant el 
PIe de la Cambra per tal de celebrar sessió informativa 
respecte de les gestions realitzades amb el Govern cen
tral sobre la cessió d'un tram de l'IRPF. Aquesta compa
reixenc;a anira de la manera següent: en primer lloc, 
fara una exposició oral el conseller d'Economia i Hi
senda, després d'aquesta intervenció podran intervenir 
representants de cada grup parlamentari durant un 
temps de deu minuts cadascun, per tal de fixar posici
ons, formular preguntes o fer observacions, les quals 
seran contestades posteriorment pel representant del 
Govern, el qual amb aquesta eontestació taneara el 
debat. 

En conseqüencia, passam al torn d'exposició per part 
del conseller d 'Economia i Hisenda. 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau
me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. He 
demanat aquesta compareixen<;a davant vostes no només per 
una qüestió d'obligació, que ho és, sinó, a més, per un desig, 
una voluntat que sapiguen exactament que ha passat amb un 
tema tan important per a tots com és un tema que afecta el 
finan<;ament autonomic, els diners de tots, els diners de la 
Comunitat Autonoma. 

Vull comen<;ar aquesta compareixen<;a amb una petita 
historia. A l'acord que sobre el sistema de finan<;ament auto
nomic 1992-1996 que es va signar a Madrid el 20 de gener 
del 92, s'introdueix una exigencia que un grup de treball del 
Consell de Política Fiscal i Financera, elabori un informe 
sobre la corresponsabilitat fiscal, un informe que ha de donar 
lloc, en tot cas, a l'aplicació de la corresponsabilitat fiscal en 
el sistema de finan<;ament autonomic amb vigencia, en tot 
cas, repetesc, des de 1'1 de gener del 1993. 

Jo mate ix vaig tenir ocasió de participar en la meva ante
rior responsabilitat, com a representant d'aquestes illes en 
l' elaboració d' aquest informe. Vull recordar que des del 
primer moment, el Govern d'aquesta comunitat auto noma ha 
estat capdavanter amb l'exigencia de la corresponsabilitat 
fiscal per a aquesta autonomia. Cree que aixo és fer ús d'un 
sentit lloable, un sentit lloable de maduresa, de seriositat amb 
l'acció de govern, ja que el que es reclama des d'una auto
nomia, des d'aquesta, evidentment, des d'altres també, és 
que a les administracions autonomiques es lliguin les despe
ses amb els ingressos. 

Es tracta de vincular els ingressos de l' Administració 
autonomica amb el que és la recaptació d'un o de diversos 
tributs estatals. La recaptació que es produeix dins el que és 
el seu territori autonomic, d'aquesta forma el ciutada té més 
consciencia que part deIs seus imposts són per finan<;ar el 
que és la seva autonomia. La Comunitat Autonoma té, en 
definitiva, un atracament a l'administració i un efecte d'au
tomatisme en l'ingrés que evidentment ( ... ), ja que aquests 
diners en imposts que s'han territorialitzat, aquests diners 
queden a aquesta comunitat, en definitiva, no s'en van a 
Madrid. 

Ara bé, perque pugui existir el que és una vertadera 
corresponsabilitat fiscal, la Comunitat Autonoma ha de ser 
corresponsable amb el que és la gestió els tributs. La millora 
que es pugui produir en la recaptació per l'esfor<; que fan els 
ciutadans en imposts d 'aquest territori autonomic, és anar en 
benefici del que és la mateixa comunitat autonoma. Aquesta 
millora ha de ser perque quedi dins la seva propia terra i, en 
definitiva, puguin gaudir d'uns millors serveis públics. 

És important en aquest procés, recordar que al contrari 
del que hagués paregut normal i coherent, aquesta iniciativa, 
aquesta demanda de corresponsabilitat fiscal va partir de les 
autonomies, no va partir de l'Administració central, aquesta, 
l' Administració central, estava en aquell temps més pre-

ocupada per signar uns escenaris de coordinació pressu
postaria, uns escenaris de coordinació de totes les admi
nistracions públiques, i la raó era clara: una exigencia 
del Tractat de la unificació europea, del Tractat de Ma
astricht, una exigencia que havia d'integrar el pla que 
llavors havia de presentar l'Administració central a 
BrusseHes d 'una forma molt urgent. Curiosament, 
aquests escenaris de coordinació pressupostaria que 
varen ser el més important, el més destacable, el que 
més perseguia l'Administració central de forma que 
acompanyas el que era la signatura del sistema, si miram 
amb la perspectiva que dóna mirar les coses des del pas 
del temps, hem de dir que l' Administració central ha 
incomplert totes aquestes previsions, perque a vostes no 
se'ls escapa que la despesa de l'Administració central 
s'ha desbocat, ha tornat totalment incontrolable, i he de 
dir que el mateix ministre d'Economia, el Sr. Solbes, en 
una entrevista que va sortir a la premsa diumenge pas
sat, reconeixia aquest aspecte, i crec una cosa que l'hon
ra i que podem aplaudir des d'aquí. 

Com dei a en la historia que els exposava, en el termi
ni previst, aquell grup de treball, va lliurar el seu infor
me, aquest informe sobre les corresponsabilitat fiscal. 
Quines recomanacions feren? Basicament són les següe
nts. 

En primer lloc, una necessitat de !ligar el que és la 
despesa amb els ingressos tributaris a les administracions 
autonomiques. Aixo perque és modern, perque quan el 
ciutada sap el preu deIs serveis que li ofereix l'adminis
tració, pot valorar molt millor quin és el sentit del seu 
vot, Demanam aixo perque és una passa cap a la com
petitivitat de totes les administracions. 

En segon lloc, crec que per raons merament progra
m:hiques, el grup de treball aconsella que aquesta vin
culació es realitzi per mitja d'una participació a l'IRPF. 
Aquest grup de treball no deixa de considerar com a 
vertaderes passes de corresponsabilitat fiscal dignes 
d'aprofuridir, la consideració d'altres fórmules tríbutari
es, fins i tot més idonies, basicament fórmules tribu
taries d'imposició indirecta, fórmules que basicament 
recaiguin sobre el consum, fórmules que si bé tendrien 
un significat molt més interessant per la territorialit
zació de l'esfor<; fiscal, no tenen la possibilitat de les 
aportacions estadístiques i del control que pugui tenir 
una fórmula d'imposició directa com és l'IRPF. 

En definitiva, es proposa com a possible ca mí a 
seguir el desenvolupament de la variable esfor¡; fiscal, 
que esta inclosa dins la fórmula del sistema de finan~a
ment autonomic. El grup de treball recomana que es 
desenvolupi i se separi la quantificació de la variable 
esfor<; fiscal que hi ha dins la fórmula com una possible 
fórmula alternativa d'aplicació del sistema de correspon
sabilitat fiscal. 
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Es considera també imprescindible dins de les conclusions 
d'aquest grup, per la vertadera aplicació de la corresponsabi
litat fiscal, explorar les possibilitats de legislació autonomica 
sobre tributs cedits i, en definitiva, també poder participar 
en la cogestió de l'IRPF. 

D'altra banda, com a alternativa nova, dins aquestes reco
manacions, s'adjunta una possible vinculació de la correspon
sabilitat a I'aplicació deis fons de anivellació de serveis de 
I'article 15 de la LOFCA. 

En definitiva aquest treball representava un avan~, un 
avan~ important, interessant, un mandat del Consell de Polí
tica Fiscal i Financera, pero de cap manera no consistia en 
un model tancat i definitiu, l'informe s'havia de plasmar amb 
un model concret, que havia de resoldre molts de temes 
pendents, temes importants. S'havia de resoldre el tema de 
si s'havia de fer la cessió d'un tram de l'IRPF o si, en canvi, 
era més convenient la participació, ara bé, participació en 
que, quota líquida, base imposable? S'havia de decidir si 
definitivament s'establia una tarifa autonomica, estatal o 
unificada. Aquestes qüestions quedaven totalment obertes per 
la discussió, qüestions que, com es pot veure, són important, 
transcendental s i que podrien definir el futur fiscal de tot 
l'Estat. 

Peró, mirin vostes per on, llevat de qualque tímid intent 
per part del servei d 'Estudis Fiscals, arribam a les eleccions 
de dia 6 de juny -any i mig des de l'acord de gener del 1992-
sense que es torni a saber res més de la corresponsabilitat 
fiscal. El mes d'agost passat, el ministre Saavedra, en conve
rsa amb el nostre president Sr. Cañellas, li diu que des del 
Ministeri d 'Economia estan preparant un papel per a aixo de 
la corresponsabilitat fiscal. 

Efectivament, el 3 de setembre aquest paper es converteix 
en una proposta concreta de model d'aplicació de la corres
ponsabilitat fiscal a l'estat autonómic, pero perque vegin 
vostes, perque tenguin una idea de com fan les coses aquests 
senyors, un altre portaveu del Partit Socialista de Madrid a 
les autonomies, en concret el conseller d'Andalusia, el Sr. 
( ... ), fa de boceras del Govern idos dies abans, exactament 
dia 1 de setembre, ens deixa a tots els ciutadans d'aquestes 
illes absolutament desconcertats, ens anuncia que les Balears 
han quedat totalment excloses del 15% de l'IRPF. Tenguin 
en compte, senyores i senyors diputats, que aquest dia, dia 1 
de setembre, nosaltres no teníem cap proposta, el Govern 
d'aquesta comunitat autónoma no coneixia cap proposta. En 
aquel! moment, qualque grup parlamentari, jo crec que amb 
bona intenció, demanava a la premsa que féssim una explica
ció de l'oferta davant el Parlament, pero de quina oferta, 
senyors diputats?, la deIs diaris? No en teníem d'altra. 

Aquest primer document plasmava una proposta de la 
Corresponsabilitat fiscal amb decisions clares sobre el model, 
amb una decisió per a la participació de [es comunitats au
tonomes al 15% de la guota líquida territorialitzada de 
l'lRPF. Una proposta que en alu"es termes suposava que el 
15% del que eJs ciutaclaos paguen als territoris autonomics 

anava als governs corresponents. La participació es 
plasma en el desenvolupament de la fórmula del sistema 
de finan~ament on mitjan~ant un ajustament lineal del 
tipus cross-sections d'una funció contínua amb una 
variable, i on el que és la importantíssima -i vull fer 
una especial incidencia en la importantíssima introduc
ció del factor de neutralitat dins el sistema de finan~a
ment autonomic, és el famós terme que surt a tots els 
models de corresponsabilitat, el terme que surt, molt 
conegut al Consell de Política Fiscal, el B sub prima i 
sub zero que es divideix ( ... ) 

Es fixa un model de corresponsabilitat vinculat al 
sistema de finan~ament. S'abandonen els tributs indirec
tes, com dei a abans, basicament els tributs de consum, 
la cessió del que seria una tarifa autonomica i, en defini
tiva, la cessió d 'una part de 1 'IRPF, la capacitat normati
va autonomica sobre tributs cedits, la posada en marca 
d'uns fons de anivellació de serveis públics de I'article 
15 i en contempla en aquest document de dia 3 de se
tembre, d 'una forma tímida, la cogestió del tributo El 
model introdueix el concepte important de recaptació 
normativa, que tal com es definia en aqueI1 moment 
quedava molt lIuny de reconeixer I'esfo' ~ que amb 
imposts fan els ciutadans d'aquestes illes. 

Peró, efectivament, la nota més destacada d'aquest 
model de dia 3 de setembre, era la introducció d'unes 
clausules suspensives de l'aplicació del model, que signi
fiquen que tots els ciutadans d'Espanya deixaran un 
15% de la seva contribució a la renda pels respectius 
governs autonomics, excepte a Balears, entre d'altres. 
Aquestes clausules efectivament deixaven fora del sis
tema de la corresponsabilitat fiscal els ciutadans de les 
Illes Balears, pero perque també tenguin una idea clara 
de quins són els interessos a que respon l'actitud, en 
aquest cas, del Partit Socialista a les Illes Balears, abans 
de coneixer el model, quan ni el Govern, ni aquest con
seller que els parla, ni ningú no coneixia cap detall d'a
queI1a oferta, els socialistes de Balears defensen l'exclusi
ó al 15% dient que és temporal, que ja hi entrarem, que 
ja vendd. 

Aquesta difícil postura, aquesta molt difícil postura 
de no poder tenir les mans Iliures per valorar el que és 
bo per a aquesta comunitat autónoma, du a aquesta 
mena de desbarats, ja que aqueI1 model que després, ells 
mateixos i nosaltres, varem coneixer amb més profundi
tat, excloia de forma definitiva Balears del 15%, com 
així s'ha reconegut per part del Ministeri d'Hisenda 
amb posterioritat. 

Efectivament, la postura del Govern d'aquesta comu
nitat auto noma va ser rebutjar totalment el model plan
tejat, el model era injust i discriminatori. Els ciutadans 
de les Illes Balears, que ja són part d'una autonomia del 
143, quant a competencies, no del 151, que ja són del 
regim comú i no del regim foral quant a finan~ament 
autonomic, ara passaran també a ser del grup de les 
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auto no mies que no podran cedir al 15% de l'IRPF. Com ja 
varem dir des del primer moment, la introducció d'una nova 
diferenciació, d'un nou esglaó no beneficia gens, en absolut, 
el desenvolupament de l'estat de les autonomies. 

Els ciutadans d'aquestes illes es troben, paradoxalment, 
que perque paguen molts més imposts deIs diners que reben 
per al finan~ament del seu autogovern, aquests ciutadans, 
repetesc, paradoxalment, queden fora del 15%, marginats, a 
1 'espera d'esdeveniments futurs que tothom sap que moltes 
vegades no arriben maL 

Pero, com els deia, existia, a més a més, una clausula 
suspensiva, que era desconeguda, que era l'obligació d'assu
mir la cessió del tribut del joc per aquesta comunitat autono
ma, condició imprescindible per poder accedir al 15% de 
l'IRPF. 1 aquesta premissa tenia un obstacle tecnic d'aplica
ció que afectava la cessió. El PSOE de les Illes Balears des
coneixia aquesta problematica del model, pero feia desquali
ficació generalitzada de la postura balear, afortunadament, 
amb posterioritat la mateixa Administració central va reco
neixer la nostra petició en aquest sentit i va llevar aquesta 
clausula de suspensió. 

El Govern balear va defensar des del primer moment que 
la decisió de l'exclusió de les Illes Balears, era una decisíó 
absolutament política i que no tenia cap dificultat tecnica. 
Així, de forma immediata ho varem fer a saber i varem 
enviar la nostra analisi del model i les nostres propostes 
alternatives al Mínisteri d 'Economía i Hisenda. 

Aquest íntercanvi de documentació i de propostes va 
continuar fins al dia 23 de setembre, data en que es va con
vocar en sessió plenaria el Consell de Política Fiscal i Fi
nancera. Durant aquest temps, el model va eliminar la con
dició de la cessió del joc, va concedir a Balear un dia el 5%, 
un altre dia el 10%, i al final el 15%, va incloure una pro
posta de participació amb l'agencia tributaria, es va millorar 
una mica la recaptació normativa, en línia en la nostra peti
ció, pero encara creiem que hi havia un tractament injust, i, 
per tant, resultava que dia 23 de setembre ja no hi havia cap 
raó per deixar-nos fora del 15%. Dia 23 de setembre Balears 
accedia en la totalitat del 15% de la quota líquida al sistema 
de corresponsabilitat, i els portaveus de Madrid aquí també 
vare m haver de canviar el seu discurs, un joc que, en defini
tiva, té un poc de malabarisme de primera. 

Pero el model del 23 de setembre encara no reconeixia 
per a nosaltres l'esfor<; fiscal que fan els ciutadans d'aquestes 
illes vers Madrid. L'exigencia d'aquest govern, en definitiva, 
perque les millo res de recaptació que en l'IRPF fes l'Estat a 
les Illes, quedassin aquí, a les Illes, no se n'anassin a Madrid, 
no s'anassin a Extremadura o a Andalusia, quedassin aquí 
per tenir milIor serveis públics. Pensin que aixo que demana 
és un 15%, demanam la millora sobre un 15%, a veure que 
passa amb l'altre 85%, que passa amb l'IVAS, que passa 
amb l'impost de societats, que passa amb l'impost de gaso
lina, que passa amb l'impost de matriculació de cotxes, que 
passa amb l'impost sobre l'alcohol, etc. 

Vull recordar que a la reunió de dia 23 de setembre, 
només Catalunya va votar en contra, Extremadura va 
votar un sí condicionat, i les Balears es varen abstenir, 
perque si bé s'havia avan~at en el model no reconeixin 
l'esfor<; en imposts. Es va fixar la proxima reunió per al 
dia 7 d'octubre i es va dir que es faria feina fins a aquell 
dia a nivell de grups de treball. Durant aquest temps es 
va rectificar el que era la recaptació normativa, el tipus 
normatiu i la base imposable normativa, es varen co
men~ar a estudiar els famosos límits, els mínims i els 
maxims, es va intentar fermar la revisió del sistema al 
dos anys en Iloc deIs tres anys, es va plasmar la partici
pació amb l'agencia tributaria, com a forma de cogestió 
i ( ... , i es va comen~ar a esbrinar el que havia de ser el 
mandat de confecció d'un llibre blanc per a la anivella
ció deis serveis. 

El que va passat dia 6 d'octubre a les sis de I'hora
baixa, mentre el Sr. Obrador ens deia que ja teníem un 
regim fiscal economic propi perque tenÍem descompte 
en els avions, quan érem aquí escoltant aixo, arribava 
a la conselleria el fax amb la darrera proposta, jo crec 
que aixo ja ho saben millar les seves senyories. En 
aquesta hora arribava per fax la darrera proposta de 
model de corresponsabilitat fiscal que feia l'Administra
ció central, segurament una proposta que ja coneixien 
els nacionalistes catalans i que probablement ja va ser 
tractada a la reunió que aquel! mateix dia varen tenir a 
la MoncIoa el president González i el Sr. Pujol; efectiva
ment, jo crec que la voragine de la pressió, la de les 
negociacions amb els nacionalistes era tan desmesurada 
que no tengueren temps de canviar el model. Pensin 
vostes que des del Ministeri d'Economia i Hisenda de 
Madrid s'han fet més de 7 milions de simulacions amb 
aquest model. 

Si em permeten -perdoni, president-, vull insistir-hi, 
perque tenguin cIar com s'han fet les coses en aquesta 
negociació. Aquest és el document que per fax ens va 
arribar: "Consejo de Política Fiscal, Madrid, 7 de oc
tubre del 93. Acuerdos para el desarrollo del sistema de 
financiación autonómica". Aquest és el document que 
ens havia arribat per fax. La proposta de fax, quan va
rem entrar dins el Consell de Política Fiscal i Financera 
el dia següent, ja hi havia el que era la pro posta enqua
dernada i definitiva, que era aquesta. Feia una hora que 
havíem comen<;at la reunió quan des del mateix minis
teri se'n temeren que havien fet un error, un error gros, 
i va venir un senyor, un director general del ministeri, 
que per favor cambiáramos la hoja 25. Que posava 
aquest fuIl? Posava que hi havia autonomies que queda
ven amb e15%, autonomies amb el 10% i les altres, amb 
el 15%. CIar, aixo no era presentable. Feren un aItre 
full, amb les mateixes quantitats, pero a la darrera co
lumna, aBa on posava 10-10-5, 10 Balears, 10 Aragó, 5 
Madrid, posava 15-15-15. 

La qüestió, evidentment, era canviar el paper, la 
qüestió era fer creure a tots els ciutadans de l'Estat que 
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tenien els mateixos drets, sobretot perque hi havia algunes 
autonomies afectad es que eren del Partit Socialista, i no era 
qüestió d'anar a ca seva, a la seva terra, a explicar com els 
deixaven fora del 15%, pero aixo sí, el seu partit havia sal
vat el pacte d' estat i havia contentat als nacionalistes catalans. 
Senyors diputats, qui obeeix aquí a consignes partidistes i 
quí defensa els interessos deIs seus ciutadans? 

Per acabar d 'ac1arir quina ha estat la forma de fer aques
tes coses, aquesta forma irresponsable, injusta i -si em perme
ten- irrespectuosa de dur aquesta negociació, els remet a les 
dec1aracions del Sr. Ibarra, president extremeny a El País, 
un dia que va sortir dient que s'havia entrevistat amb el Sr. 
González i "que le había enseñado una fórmula, un docu
mento que no es el que han visto los demás consejeros ", segu
rament entre ells, jo, evidentment. Era un altre documento 

La proposta de corresponsabilitat fiscal aprovada en el 
Consell de Política Fiscal i Financera de dia 7 d'octubre, 
amb el vot en contra d'aquestes illes, limita l'evolució del 
sistema a una revisió a dos anys, estableix uns límits mínims 
i maxims de guanys, elimina l'any base de la recaptació nor
mativa, passant a contemplar les dades provisionals actuals, 
pe] que fa a la base normativa s'estableix un tipus efectiu 
normatiu real, estableix una proposta de participació amb 
l'agencia tributaria i encomana I'elaboració d'un llibre blans 
sobre els fons d'anivellació de serveis de l'artic1e 15, un llibre 
blanc que haunl. d'estar fet per experts abans de dia 30 de 
juny del 94. Molt lloable la confecció d'aquest !libre blanc, 
pero així com la corresponsabilitat fiscal ja esta en marxa, 
l'encarrec d'aquest llibre blanc suposara que haurem d'ajor
nar al manco un any més la posada en marxa del fons de 
negociació. 

De totes maneres, el més important d'aquest model és 
que deixa a Balears amb un 10% de participació a la quota 
líquida de l'impost, o sigui, una altra vegada, día 7 d'octu
bre, tornam enrera, just quan els portaveus de Madrid a 
Balears havien canviat el seu discurs i deien que l'oferta de 
Madrid ja era perfecta, just abans que el Sr. March anas a 
Madrid i digués que havien acceptat totes les nostres deman
des, ara resulta que el Ministeri torna enrera, deixa de banda 
totes les promeses i totes les paraules anteriors, ens deixa en 
un 10% com abans. O sigui que"'havíem negociat, havíem 
avanc;at, pero, com persona sense paraula, un dia s'obliden 
de tot i tornen enrera. 

Les raons de l'exc1usió de les Balears del 15% són les 
mateixes del principi, que el percentatge era superior a les 
transferencies que es reben de Madrid, o dit d 'una altra 
manera, que el 15% de les previsions que té l'impost de 
I'IRPF que espera recaptar Madrid deis ciutadans d'aquestes 
illes, és superior als diners que la seva autonomia rep de 
Madrid via transferencies. Resulta que el que quinze dies 
abans era possible, dia 7 d 'octubre ja no ho era. 

Crec que és molt important, i ho he dit en moltes ocasio
ns, que no ens enganyin, no existeix cap dificultat tecnica per 

poder accedir al 15%, totes són superables. La decisió és 
purament política. 

De fet, aquesta comunitat autonoma ha fet propostes 
alternatives, fins i tot anant-se de la sessió del Consell de 
Política Fiscal de dia 7 d'octubre, per poder accedir a 
aquest 15%, i esperam continuar negociant amb Madrid 
aquesta possibilitat. Aixo sí, ens agradaria poder sortir 
d'aquí amb el suport de tots els grups polítics d 'aquest 
Parlament, que vull pensar, que representa les demandes 
deIs ciutadans d'aquestes illes. 

A qualque altre moment s'ha intentat posar l'excusa 
de les transferencies. Mirin, si vostes es molesten a 
parlar amb la gent del Ministeri d'Administracions Pú
bliques sobre aixo, segur que si són sincers, els contesta
ran que a un moment determinat, jo mate ix vaig ser 
testimoni, davant la pressió de la Sra. Vicepresidenta, 
davant la pressió que s'exercia per accelerar aquest pro
cés de transferencies, varen demanar que per favor els 
donassim temps per arribar, varen demanar que espe
rassim un poc. Crec que a cap de vostes no se Ji escapa 
que el procés de transferencies és també un procés de 
voluntat política d'acceleració per part de qui ha d'a
mollar, ja que qui més interes té sempre és el que ha de 
rebre les noves competencies. Ara bé, noves competen
cies dotades, per molta pressa que tenguem, no es poden 
acceptar mai competencies que no venguin acompanya
des de les corresponents aportacions financeres. En 
definitiva, transferencies tots les pactades, dema mateix, 
pero amb els mitjans, amb els recursos, amb ]a seva 
dotació, amb els diners suficients per poder-les dur a 
terme amb responsabilitat i amb seriositat. 

Si ara em permeten, els resumiré, per acabar, quina 
crec que ha estat l'actuació d'aquest govern en aquesta 
negociació. En primer lloc, les Balears varen denunciar 
el fet d 'haver de distreure els seus esfon;os amb una 
negociació entorn al fet de la seva exc1usió inicial del 
sistema, com també en relació amb el requisit previ de 
la necessitat d'assumir la taxa del joc abans de plantejar
se el que és la cessió de l'IRPF. Una vegada ac1arida la 
participació de la comunitat autonoma en el sistema, el 
seu desig ha estat que aquests aspectes quedassin defi
nitivament consolidats. S'ha avanc;at en la supressió de 
la taxa del joc, com a condicionant, pero al final s'han 
exc10s les Balears del 15%. 

En segon lloc, les Balears consideraren que si bé es 
produi'en avanc;os en la definició de la quota líquida 
normativa, aquest avan<; era insuficient, ja que s'obteni
en resultats de definició de la norma que són insolits, 
resultats que exigeixen una redefinició deIs conceptes 
normatius, en canvi es penalitzava el que era l'eficacia 
i el que eren els incentius a assumir qualsevol cessió. 

En tercer lloc, les Balears consideraren que no s'ha
vien de revisar els objectius normatius abans que pas
sassin tres anys, amb aixo s'havia el'obtenir una major 
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predisposició a la realització més racional del que és la ges
tió del propi tributo 

En quart lloc, les Balears no assumiren en primera instan
cia el principi d'un índex corrector maxim, d'un límit cor
rector maxim, ates que aquest límit corrector vulnerava el 
concepte de corresponsabilitat fiscal. 

Cinque, les Balears observaren amb sorpresa una certa 
obsessió per l'exigencies de garanties de neutralitat, ja que si 
aquest havia de ser el resultat final del sistema, no tenia cap 
sentít establir aquest plantejament ni cap negociació al vol
tant de la corresponsabilitat. Si el sistema és neutral, és 
inútil. 

Sise, les Balears consideraren que s'havia d'aprofundir en 
l'estudi del procediment de participació amb l'agencia estatal 
tributaria, no excessivament desenvolupat en el plantejament 
inicial. S'ha de millorar la base de la participació, peró enca
ra creim que en el model presentat existeixen punts obscurs. 

Sete, les Balears reiteraren la necessitat d'instrumentar el 
que és l'aplicació de l'article 15 de la Lofca, deixant ben cIar 
-i aixó és molt important per a les Balears- que cap comuni
tat autónoma no hagi de ser excIosa a priori de la recepció 
d'aquesta assignació d'anivellació de serveis. 

Vuite, les Balears rebutjaren rotundament des del primer 
moment la utilització del fons de compensació interterritorial 
com a instrument de compensació de la corresponsabilitat 
fiscal. La postura de Balears és, en definitiva, la d'exigir que 
els seus ciutadans participin igual, exactament igual que els 
de la resta de l'Estat, amb un 15% de la quota líquida de 
l'IRPF, i que amb aquesta participació es reconegui l'esfor~ 
que en imposts fan els ciutadans d'aquestes illes cap a Madrid 
i que així puguin gaudir de millors serveis públics a la seva 
comunitat. 

La proposta ideal de corresponsabilitat fiscal, evi
dentment, excedeix molt a la proposta del ministeri, peró, 
dins el model presentat, es persegueix l'atracament de la 
recaptació normativa a la real i una semi evolució lliure -
diria jo- de la recaptació durant tres anys en favor de la 
Comunitat Autónoma. 

També vull recalcar que aquest model de corresponsabili
tat fiscal que ha estat aprovat pel Consell de Política Fiscal 
i Financera, i que quan es donin les passes legals oportunes 
sera d'aplicació per a tot I'Estat, cap ciutada d'aquestes illes 
perdra possibilitats financeres, no perdra més possibilitats 
financeres que aquelles que no ens siguin reconegudes per 
l'Administració central. Aquest govern continuara defensant 
un tractament just per a aquestes illes, peró no per aixó 
deíxarem d'assolir les petites millo res fínanceres de les que 
pugui gaudir aquesta comunitat autónoma. EIs límits míni
ms que s'han fixat en aquests models són uns límits mínims 
financers que estan assegurats a totes les comunitats autóno
mes. 

Vull assenyalar que aguests guanys financers de l'a
plicació d'aquest model per a la nostra comunitat autó
noma han de ser sempre simples simulacions, són simu
lacions perque parlam de base imposable i tipus provisi
onal, són simulacions perque parlam de futuro Malgrat 
aixó, podríem parlar com a possibles suposicions d 'unes 
bandes de 60 a 240 milions el primer any i de 125 a 500 
el segon. Aixó sí, aquestes xifres que són provisionals i 
són simulacions, són xifres sempre i quan comptem amb 
el 15% de participació que no tenim. 

1 ara sí acab recordant unes paraules d'un amic meu, 
el Sr. Ramon Espinar, que és conseller d'Hisenda de 
Madrid, de la Comunitat Autónoma de Madrid, qui 
desgraciadament un poc abans de canviar la seva postura 
al darrer Consell de Política Fiscal i Financera, deia al 
diari El País: "Des de la autonomía de Madrid, conside
ramos que la dosis mayor de insolidaridad que puede 
tener un sistema es no permitir a uno de sus miembros 
acceder a él". Aquest senyors és socialista, és leguinista, 
peró socialista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Passam al torn d'intervenció deIs 
grups parlamentaris. Grup Parlamentari MIXT? Sr. 
Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Abans 
d'entrar a contestar l'exposició que ha fet l'Hble. Con
seller d'Economia i Hisenda, jo vull comen~ar per dir 
guines són les bases, els fonaments, les línies mestres 
d 'un sistema de finan~ació de les comunitats autónomes 
per part -en aguest cas- del partít al qual pertany. 

En primer lloc, el primer principi és que no hi ha 
d'haver cap raó gue justifiqui les diferencies entre co
munitats autónomes. Sabem que n'hi ha de dues cIasses, 
unes que tenen concert, unes que no tenen concert -2 
contra 15-, i no hi ha d'haver diferencia entre les de 
regim comú entre elles, que n'hi ha, el Sr. Sampol ens 
ha fet referencia de xifres per habitant, avui no sé si s'hi 
tornara referir; i tampoc no hi ha d'haver diferencies 
al final entre comunitats forals i comunitats de regim 
comú. Hem d'arribar a uns barems per habitant sem
blants a totes les comunitats autónomes. 

En segon lloc s'han d'eliminar les subvencions esta
tals, aixó esta dar. Aposta comen~am a través del 15% 
de l'IRPF per substituir unes transferencies de l'Estat, 
perque guan hi ha transferencies de l'Estat es lleva 
autonomia política a la comunitat autónoma, i des del 
punt de vista nacionalista aixó és totalment inacceptable. 
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En tercer lloc els ingressos de les diferents administraci
ons, i per tant de les comunitats autonomes, han d'estar 
relacionats amb l'esfor~ fiscal, una de les coses que voste diu 
que ha defensat a Madrid, i que nosaltres evidentment hi 
estam totalment d'acord. 

En quart lloc també hi ha d'haver la corresponsabilitat 
fiscal. Va unida, va junta amb la participació en la recaptaci
ó, gestió i inspecció deIs tributs, o sia en la participació dins 
l 'agencia tributaria. 

En cinque lloc s'ha d'anar a una coordinació de políti
ques pressupostaries, perque té a veure amb la política 
economica. Aixo sabem que és necessari. 

1 en darrer lloc, i és molt important, voste també n'ha fet 
referencia, s'han de diferenciar darament, rotundament, els 
recursos destinats a finan~ar els serveis que prestin les comu
nitats autonomes, deIs recursos destinats a corregir desequili
bris regionals o territorials, que voste també ho ha defensat 
a Madrid. 

Aixo vol dir que no hi ha diferencia de plantejament 
entre el que voste ha dit i el que dic jo en aquests moments. 
No hi ha diferencia. Evidentment, tant Unió Mallorquina 
com tot el Grup MIXT esta d 'acord amb que votas no voste 
el passat dia 7 d'octubre a Madrid al Consell de política 
fiscal i financera. Aixo esta dar. Amb les raons ja més pro
fundes, ja hi pot haver alguna diferencia. Per exemple, voste 
ha dit que no és seriós, i ho ha escrit també als diaris, l'acti
tud, segons voste, del Partít Socialista de les Illes Balears, 
quan sempre ha donat suport al que diuen des de Madrid, fos 
blanc o fos negreo Aixo supos que es defensaran; pero si no 
es defensen jo li hauré de donar la raó. Tampoc no és seriós 
que en el darrer moment dins la reunió del Consell de polí
tica fiscal i financera es lliura una fulla totalment diferent 
per aprovar alla en aquell momento Aixo no és seriós, ni és 
seriós que el dia anterior s'envi"i la darrera proposta; com 
tampoc no és serio que el conseller d'Andalusia, el Sr. ( ... ), 
es permeti dir que les Illes Balears queden exdoses del 15% 
de l'IRPF. 

Tot aixo no és seriós; pero hi ha altres coses que tampoc 
no són serioses, i voste ha dit a uñ moment del seu discurs 
que de corresponsabilitat fiscal durant més d'un any, des que 
va acabar la reunió del grup de treball a que voste va parti
cipar, que va ser el juny del 1992, fins passades les eleccions 
no se'n va parlar més, no se'n va parlar quasi gens. Jo amb 
aixo Ji he de dir que no hi estic d'acord, perque enmig hi va 
haver unes eleccions, hi havia uns programes electorals, i tots 
els programes electorals, indos el del seu partit, parlaven de 
corresponsabilitat fiscal, i parlaven de cessió de l'IRPF com 
a camí per arribar a aquesta corresponsabilitat fiscal. Eren 
un temps en que es preveia que Convergencia i Unió tendria 
la dau de la governabilitat d'Espanya, i tothom es volia asse
gurar poder governar amb Convergencia i Unió, tant el 
Partit Socialista com el Partit Popular. Pero una vegada 
passades les eleccions, que han donat un resultat determinat, 

resulta que el que ha de governar és el Partit Socialista 
i no és el Partit Popular. 

1 jo consider que no és seriós que el Sr. Aznar dia 3 
de setembre del 1993 digui, per exemple, que considera 
inoportú traspassar 1 'IRPF quan es viu una crisi econo
mica agobiant, com si s'hagués d'aturar tot per només 
dedicar-nos a una cosa, com si no hi hagués temps en el 
Govern de poder anar cap a la corresponsabilitat fiscal. 
Pero és que va més enlla, i diu el seu president Sr. 
Aznar: "La vía real de la corresponsabilidad fiscal son 
los recargos. La cesión del 15% del IRPF no es exacta
mente un sistema de corresponsabilidad fiscal ll

• Jo he 
estat molt content quan voste al final -i ho ha dit alllarg 
de tot el discurs- ha dit que tenim la corresponsabilitat 
fiscal en marxa, referint-se al 15% de l'IRPF. Jo li he de 
demanar, Sr. Conseller, i Sr. President del Govern, que 
les diguin al Sr. Aznar que no obstacuJitzi perque les 
Illes Balears accedeixin a la corresponsabilitat que ens 
pertoca' ; perque resulta que el Partit Popular és com 
Penelope, que de dia aquí teixeix, i de nit a Madrid 
desteixeix. Per favor, no és seriós. 

Hi ha una altra cosa, una anecdota que no té directa
ment a veure amb la corresponsabilitat fiscal, pero sí te 
a veure amb els substrat que hi ha per darrere tot aixo. 
M'ha preocupat una mica el seu llenguatge, dues coses 
del seu llenguatge; i li que dic que són les actituds. La 
primera, que ha dit que som un territori autonomic. És 
la primera vegada que ho sent a dir, territori autonomic; 
per jo és una nació les llles Balears, per voste jo com
prenc que no és una nació; pero pens que fins ara no 
s'havia dit mai aquesta expressió, no m'ha agradat exces
sivament. 1 la segona, aixo sí que li he demanar, per 
favor, que parli de les Illes Balears, i no digui més IIBa
lears ll

, perque aquest Parlament ha aprovat per unani
mitat que els seus parlamentaris a Madrid diuen que 
defensaran que ens deim les Illes Balears. 

1 per acabar, una cosa més preocupant, que és la 
següent: L'arrel que no tenguem el 15% i només ten
guem el 10% esta en el pacte autonomic; i esta entre 
altres coses que no tenim competencies, ni podem tenir 
a curt termini competencies suficients perque aquests 
2.800 milions de pessetes de diferencia que hi ha entre 
el 15% de 1 'IRPF -que són 10 mil i busques de milions 
que ens tocarien- i els doblers que rebem via pressuposts 
generals de l'Estat, que són 8.200 aproximadament; o 
sigui 8.200 milions de pessetes, ha de venir a través de 
noves transferencies. Voste ha dit que s'han d'accelerar, 
que és una qüestió de voluntat política. Jo estic d'acord, 
i estic preocupat perque quan varen firmar el pacte 
autonomic i parlaven d'educació, diu el pacte autonomic 
"en todo caso, establecida la participación en ingresos del 
Estado de las comunidades autónomas para el período 
92-96, la modificación del porcentaje de participación 
derivada de la asunción de las competencias en materia 
de enseñanza se producirá en el marco de la revisión del 
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sistema de financiación que acuerde el Consejo de política 
fiscal y financiera al final de este período" 

Per consegüent, si tenim el 10% és entre altres coses 
gracies a un pacte que varen firmar dos partits a Madrid a 
espatlles de les Illes Balears. 

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la 
direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM 
té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Que separa un sí d'un no? Sr. President, senyores i se
nyores diputats, que separa un sí d'un no? A vegades la 
línia divisoria entre l'afirmació i la negació és tan subtil, tan 
imperceptible, que ni el més iniciats aconseguim entendre les 
vertaderes raons d'una decisió tan transcendent. Amb una 
visió de conjunt, el serial de la cessió d'IRPF recorda aquella 
antiga can~ó de l'estiu, amb una can<;oneta que deia "no me 
digas que es que sí si es que no, porque aunque digas que es 
que no, es as¡11. 

Pero no, senyores i senyors diputats, em creguin que no 
volem frivolitzar, perque més aviat és patetica aquesta irra
cional i absurda polemica. 1 retgira comprovar la manca 
d'escrúpols d'alguns governants de comunitats autonomes, i 
de capdavanters de determinades formacions polítiques que 
no dubten en atiar els ressentiments d 'uns pobles contra 
altres pobles per interessos partidistes i afany de poder. Ret
gira com es pot donar la volta a una proposta tan moderada 
i de resultats tan insignificants, per llen<;ar-Ia farcida d'in
sults i acusacions contra els que 1 'han formulada, com si unes 
comunitats autonomes estiguessin vetad es per fer qualsevol 
aportació a la construcció de l'Estat. 

Perque en definitiva esta m parlant d'11.000 milions per 
a 1 'any 1994, i 30.000 milions per a 1 'any 1995 per a totes les 
comunitats autonomes. Parlam de repartir-nos una mitja de 
325 pessetes per habitant 1 'any 1994, i 843 pessetes per habi
tant per l'any 1995. Que separa un sí d'un no? 

No pareix logic, per tant que tal desgavell i acumulació de 
desproposits tengui l'origen en la quantitat de la cessió, i ho 
va afirmar el mateix Sr. Cañellas en el seu article del passat 
dia 13 de setembre: Il en este momento no hago cuestión de si 
en esta comunidad se ha de aplicar el porcentaje del 15% u 
otro inferior". El mateix conse!ler d 'Economia i Hisenda 
afirmava el passar 31 d'agost, que preferia valorar la cessió 
del 15% de l'IRPF des d'un punt de vista qualitatiu més que 
d'un punt de vista quantitatiu. Per tant, és l'aspecte qualita
tiu el problema? Que separa un si d'un no? Analitzem, per 
tant, els aspectes qualitatius. 

Que exigeix el Partit Popular a la cessió? El seu presi
dent, el Sr. José María Aznar, el passat dia 10 de setem
bre enunciava que vetará el proyecto porque no es neu
tral y cuesta dinero. Cinc dies més tard el Sr. Gabriel 
Cañellas Fons declarava liLas ingresos tienen que estar 
Ligados al esfuerzo fiscal. La solidaridad no significa 
igualdad. Si la fórmula no es neutra en ingresos, es inútil. 
Para esto no hacía falta enfrentar a las comunidades 
autónomas. La pregunta és: és neutra o no és neutra la 
fórmula final. Si és neutra, hi esta d'acord el Sr. Aznar? 
Si no és neutra, és aquest el motiu del no del Sr. Cañe
!las? Que separa un sí d'un no? 

Pero tampoc pareix que aquest sigui el motiu del no 
del Govern balear. Altra vegada acudim a Les raons 
d'un no, artic1e escrit pel Sr. Jaume Matas el passat dia 
10 d'octubre: "Hem votat negativament a la darrera 
oferta no perque estem en contra de la filosofia del 
sistema, sinó perque així no es pot tractar un tema de 
tanta importancia" Avui ens ha afegit que el ministre 
havia dit que estaban preparando un papeL, ha afegit que 
no existe ix cap dificultat tecnica, i en el seu artic1e va 
afegir "hem votat allo que entenem que representa més 
adequadament el sentiment de la nostra autonomia". 
AHeluia!, la nostra autonomia té sentiments. Després 
d'accedir a l'autonomia per la via lenta, després d'accep
tar un pacte autonomic vergonyós, després de deu any 
de Govern sense potenciar les nostres senyes d'identitat, 
el sentiment de la nostra autonomia esc1ata amb for<;a 
davant la cessió del 15% d'un impost, que no significa 
cap augment significatiu de finan<;ament, per una pura 
i simple qüestió formal. Que separa un sí d'un no? 

1 el sí?, quin preu tenia el sí? Cent, dos-cents mili
ons? No, han dit que el problema no era la quantitat. 
Una concepció distinta del sistema? Tampoc, el conseller 
diu que no estan en contra de la filosofia. No, senyores 
i senyors diputats, simplement el sí no tenia preu, per
que en definitiva es tractava de salvar la dignitat. "Una 
modificació tan important en el funcionament de les 
autonomies s'ha de negociar d'una manera radicalment 
diferent de la que he narrat ll tornava a dir el conseller 
en el seu artic1e, i afegia "aquest sistema només resol el 
suport parlamentari al Govern central", en clara aHusió 
a les negociacions d'aquest amb el grup de Convergencia 
i Unió. 

No, no es podia acceptar la manera com ens tracten 
a Madrid, aquest menyspreu, aquest enviar noves fórmu
les per fax el mateix dia que aquí es debat l'estat de 
l'autonomia, fórmules que es canvien a la mateixa re
unió, que cambian la hoja 25, ens ha dit el conseller; 
fórmules previament pactades amb un grup més pode
rós -ha dit avui- havien contentat els nacionalistes cata
lans. Que separa un sí d'un no? 

1 finalment s'ha pronunciat el no. Un no de fals 
orgu!l que amaga la impotencia d'uns representants de 
les Illes Balears que no comptes per a res al context 
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estatal. Pertanyen a un partit polític que defensa postures 
radicalment distintes als interessos de les Illes Balears, i en 
conseqüencia més que un aliat és una llosa que trava tota 
possibilitat de desbloquejar una situació historica de margina
ció política i economica. liNo, no hem firmat, hem salvat el 
nostre honor i acudim aquí, al Parlament amb la cara ben 
alta", encara que mirant de reüll, amb un regust amarg d'en
veja cap als nostres velns de Catalunya, que negocien, pac
ten, els reben quan volen, els escolten, els admiren, fins i tot 
els insulten; uns velns que desperten sentiments contradicto
ris d'amor i d'odi, pero mai d'indiferencia, el castig deIs 
mediocres. Que separa un sí d'un no? 

1 al capdavall, i que podien fer, més que dir no. Si en 
realitat aquest "noll satisfa tothom. Satisfa el Partit Popular, 
que a nivel! d'estat s'oposa a una imposició catalana i impo
pular. Satisfa el Sr. Cañellas, al qual permet continuar 
culpant Madrid de tots els problemes de les Illes Balears. 
Satisfa el PSOE de Balears, que pot acusar el Sr. Cañellas 
d'estar a les ordres del Sr. Aznar en contra deIs interessos de 
Balears. Satísfa els nacionalistes, que podem seguir acusant 
Madrid de discriminació, colonialisme i espoliació fiscal. Sera 
possible tanta felicitat que, encara per interessos inconfessa
bIes, tots estiguem satisfets amb aquest no? 

Senyores i senyors diputats, si fos així, els diputats del 
Parlament de les Illes Balears no seríem dignes d'ocupar 
aquests escons, com no són dignes d'ocupar els escons a les 
Corts Espanyoles els diputats elegits per Balears si no defen
sen per damunt tot els interessos del nostre poble. 1 encara 
no hem sentit cap diputat del PSOE que digui que no votara 
els pressuposts general s de l'Estat si aquests marginen les 
Balears. Encara no hem sentít cap diputat del Partit Popular 
que digui que votara afirmativament els pressuposts generals 
de l'Estat si recullen millo res per al nostre poble. Aquestes 
són le,s vertaderes raons del no, No som nosaltres que deim 
no, és l'Estat centralista que una vegada, i una altra vegada, 
diu no a les Illes Balears perque ningú parla en nom d'a
questes illes. 

Aquestes són les vertaderes raons del no. 1 la culpa només 
és nostra. 1 fins que nosaltres, cada mallorquí, menorquí, 
eivissenc i formenterenc no hi posi remei, el sí que no ha 
estat tots els sis que puguin venir 'en el futur no dependran 
de nosaltres, només dependran de l'arbitrarietat del centre. 
Que separa un sí d'un no? Podrem qualque dia pronunciar 
un sí amb dignitat? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller, 
reconeixer-li el merit de sol'licitar una compareixen<;a da
Vant el PIe per explicar una decisió del Govern sobre un 
tema cabdal, súper important per al desenvolupament de 

l'Estat de les autonomies. Si la memoria no em falla, és 
la primera vegada en onze anys que un conseller compa
reix voluntariament davant aquest PIe. Enhorabona, Sr. 
Conseller. Si aixo significa un canvi de taranna, benvin
gut sia, 

Així i tot, el dialeg institucional arriba tardo Arriba, 
senyors diputats, quan el tema que ens ocupa, la cessió 
del 15% de l'IRPF a les comunitats autonomes esta ja 
signat i rebutjat -o votat negativament- per la nostra 
comunitat auto noma. Festes passades, coques menjades. 
Sr. Conseller, ha tengut dos mesos per establir vies de 
dialeg, per fer intercanvi d'opinions, per discutir escena
ris possibles, coneixer si més no les opinions deIs dife
rents grups polítics. 1 no ho ha fet, és evident que no li 
interessava, perque durant aquest temps sí ha tengut 
temps d'anar a un sopar a Manacor, fer reunions de 
partít o d'altres coses d'una manera ampla, tenir reuni
ons socials ... Pero les reunions amb els grups polítics, 
les reunions que afecten el dialeg amb grups polítics, no 
les ha feto Aposta nosaltres hem de dubtar en principi, 
i esperant que no sigui vera, que aquesta voluntat de 
noves maneres, ( ... ). 

En dos mesos voste sap que s'han produit diferents 
proposicions, fins a quatre, en aquest tema. Pero seria ... , 
jo no ho vull qualificar pero com a mÍnim seria de no 
haver participat en cap negociació mai no saber que una 
negociació és precisament aixo, un conjunt d'alternati
ves que intenten aproximar postures. Creure que una 
negociació és presentar un document i que tots l'accep
tin és - la veritat, Sr. Conseller- no saber que és negoci
ar, o pensar que la negociació és allo que alguna vegada 
han intentat fer aquÍ: dur un tema, i l'acceptau, i si no 
fora. Negociar és plantejar alternatives, fer pro postes 
diferenciad es, intentar que els distints interessos que hi 
ha en una negociació -quinze més u, que aixo és la negociació-
es puguin acostar suficientment per obtenir el maxim 

consenso 1 aixo ho ha d'aprendre. 1 aquí voste, si ten
gués aquesta voluntat de dialeg, hagués pogut iniciar 
aquest procés d'intercanvi d'opinions, plantejant les 
distintes posicions, i sobretot els distints escenaris. 

La veritat, si vol iniciar, com ens va oferir a la comis
sió, i avui ho ha dit menys, una major transparencia, un 
major dialeg, a nosaltres ens trobara sempre. Pero hau
ra d'utilitzar un altre metode. Aquesta vegada ho ha fet 
tard i malament. Esperem que rectifiqui. 

Jo cree, Sr. Conseller, que no valla pena entrar en la 
historia de bons i dolents que ens ha contat fa una esto
na. És una historia conegudÍssima, repetida, i que, la 
veritat, en la meya opinió, no requereix altre comentari 
que "ens n'oblidam". El que ha quedat més clar, en la 
meya opinió és que el Govern de la Comunitat Autono
ma no ha entes una sola paraula del que significa la 
transferencia del 15% de I'IRPF, no ha entes res del 
que dins el procés de configuració d'un estat de les 
autonomies significa una corresponsabilítat, comen<;ant 
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pel 15% de cessió d'IRPF. Li vull, entre parentesis, dir que 
aixo no ha estat cap invent del Govern central, aixo de la 
corresponsabilitat i el 15%, ni cap invent del Govern de 
Catalunya; va ser un invent -per dir-ho de qualque manera
del PSC-PSOE, curiosament. No sé si ho sabia, li don la 
informació. 

1 ens ha dit també, Sr. Conseller -i acabaré molt rapidament-
que és intolerable que a aquesta comunitat autonoma s'ofe

reixin els dos terc;os del 15% en aquest momento Bé, jo crec 
que deu ser intolerable, pero per al Govern autonom no era 
intolerable. El Govern autonom va presentar un document 
al Govern central per negociar que deia a un deIs seus para
grafs, que una de les alternatives sería insertar -com és nor
mal, perdoni Sr. Conseller de Cultura, en aquest tipus de 
documents, és en castella: otra alternativa sería insertar 
dentro del mecanismo propuesto en el documento baremos 
flexibles, posar tipus de percentatge, venia a dir. Aixo era 
una solució que el Govern Autonom, Notas al documento de 
la Secretaría de Estado, medidas para elevar la corresponsa
bilidad fiscal, va fer el Govern de la Comunitat Autonoma. 
Pero no valla pena; se'ns ha representat una "comedia del 
arte", i l'hem hagut de sofrir; i no s'ha parlat de la importan
cia que, en la meya opinió i en la del nostre grup té la cessió 
d'aquest 15% d'IRPF, i sobretot centrada en un sistema de 
corresponsabilitat fiscal. 

La primera pregunta que ens hem de formular és, per 
tant, que significar cedir el 15% i que significa un procés de 
corresponsabilitat fiscal. Qualsevol ciutada informat -i jo 
supos que els diputats hi estan, com és logic- saben que la 
finan~ació de les comunÍtats autonomes ascendeix aproxima
dament en aquests moments, 100.000 milions més o menys, 
a 2,5 bilions de pessetes; i que quan estigui complet el procés 
transferencies del pacte autonomic -que nosaltres hi estam 
d'acord- ascendira aproximadament a 3,5, quasi 4 bilions de 
pessetes. 

També coneixen perfectament que el sistema de finan
~ament es fonamenta en el percentatge de participació en els 
ingressos de l'Estat. 1 no se'ls escapa als diputats, i als ciuta
dans interessats per aquest tema, que aquesta situació provo
ca un efecte un efecte absolutament indesitjable, que no ha 
dit el conseller, i és que les comunitats gasten, són respon
sables de la despesa, i no són responsables de la recaptació. 
Aixo es un problema, i és un problema greu; i aixo crea una 
situació a Ilarg termini insostenible, ja que ha passat que el 
creixement de la despesa de les comunitat de les comunitats 
autonomes ha estat molt superior del creixement de la despe
sa de l'Estat. 

La conclusió és evident: Iniciam un procés que ha de dur 
a la profundització de la cessió deIs imposts a les comunitats 
autonomes. En la nostra opinió no hi ha cap dubte que al 
proxim acord de finan~ament autonomic el més logic és que 
s'arbitrin maneres que la gran majoria de les comunitats 
autonomes venguin via d'imposts recaptats, gestionats, i pos
siblement, si es negocia bé o arnés llarg termini, reglades 
per les comunitats autonomes. 1 per a nosaltres aquest és 

sens dubte el camí, gens facil, gens ni mica, per arribar 
a un desenvolupament complet del títol VIII de la 
Constitució, i poder configurar el que nosaltres definim 
com un estat federal cooperatiu. 

En aquest procés, sense cap dubte llarg, complicat -i 
aquí no hem de ser tan simples per pensar que aquest 
temes no són absolutament complicats, perque el con
junt d 'interessos que es mouen és enorme, és el que 
vostes, perque hem de dir el Govern de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears?, no és vera, és en el que 
s'ha oposat, com molt bé ha dit el Sr. Sampol, el Partit 
Popular és el que s'ha oposat el Sr. Aznar. Jo puc en
tendre que de certes instancies autonomiques -Galícia, 
Extremadura, o Castella i Lleó, hi tenguin coses que dir 
en aquests moments, perque tal vegada no s'ha tocat el 
tema de la solidaritat, perque en aquest moment no 
s'havia de tocar, perque és un problema que s'ha de 
tocar J'any 1996. Pero que Balears s'oposi, si no hi ha 
ordres des de dalt, a un sistema que en aquests moments 
ens beneficia, i molt, la veritat no ho entén ningú. 1 no 
ho entén ningú perque del que es tracta és d'aprofundir 
en l'autonomia, caminar cap a una autentica configura
ció de l'Estat autonomic. 

1 vostes, perque no han estat mai autonomistes, mai, 
ho són conjunturalment, no ho acaben d'entendre. El 
Partit Popular ha manejat, senyors del Govern, una 
doble estrategia que a ningú Ji escapa. La primera estra
tegia era, en la nostra opinió, impresentable; i com a 
estrategia impresentable, ha anat malament. L'objectiu 
ha fracassat: era fer impossible el pacte entre el Partit 
Socialista i el nacionalisme catala. Ha fracassat, i mala 
sort. Pero darrere l'oposició del Sr. Aznar -i ho ha dit 
ell- estava que no es pogués pactar amb Convergencia 
i Unió, perque Convergencia i Unió ho havia dit al seu 
programa, igual que el nostre partit ho havia dit, dema
nava com a qüestió fonamentalla cessió del 15%. 

Pero hi ha una segona estrategia molt més institucio
nal del PP, i que nosaltres hi estaríem fins i tot d'acord, 
i és que no es pot aconseguir aprofundir en el sistema 
de finan~ament autonomic si no és amb un ample con
sens polític i institucional. A J'any 1996 s'haura d'arri
bar a un nou sistema de finan~ació -hi ha certs líders ja 
del Partit Popular que ho diuen- que sigui la conseqüen
cia d 'un pacte polític entre auto no mies i també entre 
els grups polítics. 1 aixo és una estrategia que a nosal
tres ens pare ix bé; pero primer hauran d'assimilar, se
nyores del Partit Popular, segurament a Madrid -i ja 
acab Sr. President- que vostes, el Partit Popular, amb 
aquest tema i ara, tenen un paper important, pero no 
principal, secundari; el paper que els varen atorgar els 
vots dia 6 de juny. 

Senyors diputats, senyors del Govern, la cessió del 
15% -i a mi m'agradaria que des del món que es diu 
nacionalista s'escoltas amb atenció- és un avan~ decisiu 
en la configuració de J'Estat de les autonomies. És un 
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avan~ decisiu perque és la primera passa, i l'obertura de la 
porta que inicia un procés cap a una autentica autonomia fi
nancera; que inicia un procés perque cada comunitat auto
noma gestioni, recapti, i possiblement a mig termini o un 
poquet més llarg termini, i dins les previsions constitucionals 
reguli els imposts que paguin els seus ciutadans. Aixo és el 
logic del procés, i no importa anar a cavall per arribar a 
aixo. Amb el 15% -i jo crec que ho havíem d'haver entes i 
haviem d'haver votat favorablement- s'obre la porta. Esta 
oberta aquesta porta, i d'aixo hem de donar les gracies al 
PSC-PSOE de Catalunya per haver-ho proposat, i a Conver
gencia i Unió i al Partit Socialista, que han pressionat per
que aixo fos possible. Vostes no ho han entes, pero tenen 
drets. 

Jo vull acabar fent una crida a la reflexió i al seny carac
terístíc d'aquesta societat nostra, senyors diputats, perque 
meditin sobre el significat d'aquesta cessió del 15%; i pensin 
que profunditzar en l'autonomia de les Illes Balears, profun
ditzar en la finan~ació autonomica a nivell de tot l'Estat, que 
és el que s'ha de fer, significa una millora importantíssima 
en la responsabilitat de cada comunitat autonoma, i pot 
significar -si es gestiona com toca- una millora en la respon
sabilitat i en la qualitat de vida deis ciutadans. 

Sr. Conseller, benvinguda aquesta comparejxen~a, perque 
crec que ens ha pogut fer coneixer quin és el sentit auto no
míc de cadascun que existeixen aquí; coneixer que han utilit
zat excuses sense cap tipus de justificació per posar entre
bancs a la consolidació de l'estat de les autonomies; pero fins 
i tot -i li he de dir cIarament- ha estat positiva perque es pot 
iniciar un dialeg que ens dugui, com a mínim, que ens po
sem d'acord en coses tan fonamentals com aconseguir que el 
funcionament d'Espanya i de totes i cadascuna de les autono
mies que configuren l'Estat espanyol sigui un funcionament 
logic, normal, i que vagi en benefici de tots els ciutadans. 
Voste ens va fer una proposta de fer feina coordinadament. 
Si vol, Sr. Conseller, aquesta proposta de dialeg, dema nosal
tres ens podem posar afer feina. Ens cridi i ho comprovara. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sobre 
el tema de la cessió del 15% de l'impost sobre la renda de les 
persones físiques el nostre grup parlamentari, el PP-UM, vol 
clonar suport la importani tasca reivindicativa realitzada pel 
conselLer d 'Economía i Hisenda del Govern balear per defen-
al' la nostra comunitat j el eu dret a pereebre el 15% ele 

¡'impost. 1 die c1ret perque totes les eomul1itats autónomes 
han pogut aeonseguit aixó, Ilevat de tres. ] desafortunada~ 
ment una d'aquestes tres és la Comunitat Autónoma de les 
IlIes Balears. 

El Grup Parlamentari PP-UM considera que el Go
vern de la nació ha demostrat una carencia d'allo que 
en termes de cieneies polítiques es diu "política d'es
tat", la manca d'un model cIar d'articulació de l'Estat 
espanyol. Ja ho va fer a la campanya electoral, pero amb 
aquesta qüestió del 15% de l'IRPF ha tornat a posar en 
perill la cohesió política i regional entre les distintes 
comunitats autónomes, enfrontant els ciutadans d'unes 
comunitats amb els ciutadans d'unes altres comunitats. 
1 el cert, de totes maneres, és que els ciutadans de la 
nostra comunitat autonoma han pagat en principi els 
plats romputs d'aquest acord. 1 dic en principi perque 
en un primer moment no teníem dret ni al 15, ni al 10, 
ni a 1 'u per cent. A la primera fórmula presentada pel 
Govern central a la nostra comunitat autonoma Balears 
quedava fora de la cessió de l'impost. 1 quedava afora 
perque s'assegurava que l'alta recaptació de l'IRPF a la 
nostra comunitat superava els doblers que Balears rebia 
com a participació als ingressos de 1 'Estat. En conse
qüencia, segons el Govern, no es podia fer la cessió. 
Bona argumentació. 

En un segon moment, davant l'escandol majúscul 
que suposava que Balears, una de les comunitats auto no
mes de l'Estat espanyol que fa un esfor~ fiscal major, 
eontribuint d'una manera important als ingressos de 
1 Estat el Govem ja no excloYa totalment la nostra 
comunitat auto noma de la cessió de l'impost. Aixo sí, 
en Uoc d'equiparar-la a la resta de les comunitats, el 
Govern central amb la seva generositat i magnificencia 
ens oferia una cessió de tan soIs un 10% de l'impost. 

Pero aquí no acaba, sen yo res i senyors, aquesta 
historia. Pareixia que el Govern s'ho havia repensat. 
Pareixia que el Govern central se n'havia adonat que no 
es poden fer més injustícies i discriminacions amb 
aquesta comunitat tan oblidada de les seves gracies. 
Pareixia que les Illes, a més d'enviar doblers cap a Ma
drid, també els havíem enviat una mica de seny, i ens 
varen oferir quasi com a la resta de les comunitats: el 
15%. Era massa guapo per ser vera. D'aixó ens vare m 
donar compte quan varem estudiar bé la lletra menuda. 
Ja no era el mateix, el conseIler, amb bon criteri, no va 
poder dir que sí, ja que el nostre esfor~ fiscal no queda
va suficientment reconegut. 

De totes maneres les nostres iHusions per ser una 
més de les comunitats autonomes. la marginació de 
Balears es consumava amb la cessió només d'un 10%; 
i aixo, em creguin que ens indigna. 1 més encara ens 
indigna ser els subjectes passius d'aquestes bandades, 
d'aquests canvis de document, donant una imatge -em 
creguin- de molt poca serietat. Per exemple quan s'ha 
dit aquí dimecres dia 6 d'octubre, un dia abans que es 
reunís el ConseIl de política fiscal i financera, mentre 
nosaltres érem aquí discutint sobre l'estat de la nostra 
comunitat autonoma, arribava un fax, aquest famós fax 
de la ConseUeria d'Economia i Hisenda amb la darrera 
versió per negociar la cessió d'una part d'aquest impost. 
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1 per culminar la falta -pensam- de respecte a la nostra co
munitat, i amb un comportament en certa manera d'impro
visació i de xapussa, encara hi ha més. 1 em creguin que aixo 
no és negociació: en plena reunió del Consell de política 
fiscal i financera encara varen canviar una pagina, la pagina 
25. 

El nostre grup parlamentari, el PP-UM, considera que 
aixo no són ni formes ni maneres d'enfrontar un problema, 
i d'intentar resoldre una qüestió plantejada. Entenem que 
una modificació tan important dins la filosofia del finan~a
ment de la nostra comunitat autonoma s'ha de negociar bé, 
és a dir d'una manera totalment distinta d'així com s'ha 
duit . 

Per una altra banda, senyores i senyors diputats, el nostre 
grup vol felicitar el conseller d'Economia i Hisenda per 
l'encertada manera de negociació que ha emprat. Volem 
citar, per exemple, la seva contundencia en defensar la inclu
sió de la nostra comunitat auto noma en el sistema, amb la 
seva total incorporació del 15%. També per la seva, en certa 
manera -em permeti que ho digui- caparrudesa per definir 
amb correcció i d'una forma clara i concisa el concepte de 
quota normativa, eix basic d'aquesta negociació, per tal que 
es reconegués, almanco en aquest punt, l'enorme esfor~ 
fiscal deIs ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat, 
sense oblidar la convicció del conseller que la quota normati
va s'havia de revisar al final de cada període, per la raó que 
aixo era el més congruent amb l'incentiu d'assolir la corres
ponsabilitat fiscal. El Govern balear va deixar amb el seu 
posicionament que s'ha d'estar al sistema que totes les comu
nitats auto no mes han de mantenir uns serveis públícs mí
nims, és a dir hi ha d 'haver un anivellament de serveis.Hem 
de rebutjar a la vegada qualsevol intent o utilització del fons 
de compensació interterritorial com a element de compensa
ció de la corresponsabilitat fiscal. Amb aquest posicionament 
s'ha demostrat la coherencia i la serietat amb que el Govern 
balear no ha tengut més remei que oposar-se a aquest tram 
d'un 10% de I'IRPF. 

El nostre grup parlamentari vol també amb aquesta inter
venció denunciar el deficient sistema de finan~ació que te
nim a les Balears, i tan soIs els donaré una serie de xifres 
comparatives sobre la composició deis ingressos a la Comuni
tat Autonoma d'Andalusia., a la de Balears, i la mitja de 
1 'Estat espanyol. Els ingressos de la comunitat els podríem 
dividir en dues parts: per una el que són els recursos propis, 
formada per doblers que treu la comunitat de la seva butxa
ca, amb els imposts cedits i les taxes; i per l'altra els recursos 
transferits, que és basicament la participació dins els recur
sos de l'Estat. 

A Andalusia de cada 100 pessetes d'ingressos del seu 
pressupost, 26 són de recursos propis, i de recursos transfe
rits -és a dir que l'Estat els envia- 74, per cada 100. Mentres
tant a Balears, de cada 100 pessetes d'ingressos del nostre 
pressupost, 85 són de la nostra butxaca, 85 són de recursos 
propis, mentre que tan sois 15 són de recursos transferits, 

són deIs doblers que Madrid ens envia. Aixo no ens 
pareix gens ni mica just. 

De totes maneres -i per acabar, Sr. President- el 
nostre grupo PP-UM, considera que es fa necessari un 
debat profund, serió s i responsable sobre el finan~ament 
de la nostra comunitat autonoma. Volem fer constar que 
les Balears som les úniques illes de la Comunitat Euro
pea que no gaudim d 'un tractament economic i fiscal 
propi que ens permeti impulsar un desenvolupament 
sostingut. Hem de recordar que ja la propia Constitució 
Espanyola preveu que les illes han de tenir un tracta
ment diferenciat de la resta del territori degut al fet 
insular. Som una comunitat insular a la qual no ens 
volen reconeixer aquestes qualitats, ni en el sistema de 
finan~ament ni en els plantejaments polítics. Moltes de 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Per tancar aquesta compareixen
~a té la paraula el conseller Sr. Matas. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(Jaume Matas i Palou) : 

Gracies, Sr. President; senyores i senyors diputats. El 
Sr. Pascual em diu que des del 30 de juny, a les elecci
ons, si s'ha fet alguna cosa, que abans de les eIeccions els 
grups polítics han incIos en els seus programes els te
mes de la corresponsabilitat fiscal. Sr. Pascual, sincera
ment, cree que el mandat i l'esperit d'aquella negociació 
del 20 de gener del 1992 era un altre. Crec que si dia 30 
de juny es va acabar l'informe del grup de treball, va 
passar un any sense que el Govern d'aquesta administra
ció central fes res per l'aplicació del mandat del sistema 
de finan~ament autonomic. 1 sincerament crec que hi 
havia temps de sobra. 

El Sr. Aznar no vota en el Consell de política fiscal 
i financera. El Sr. Pascual diu que el que li preocupa és 
una serie de termino logia que jo he utilitzat a la meya 
exposició; i acaba dient-me que la culpa que no tenguem 
el 15% és l'existencia d'un pacte autonomic. Sr. Pascu
al, aquest pacte autonomic és d'aplicació per a totes les 
autonomies del 143,. Sr. Pascual. Amb l'aplicació del 
pacte autonomic, Sr. Pascual, els greuges comparatius, 
les posicions relatives no canviaran. Nosaltres creim que 
no hi havia cap raó perque aquesta comunitat des del 
primer moment no pogués accedir amb la mateixa parti
cipació a la corresponsabilitat fiscal que les altres comu
nitats autonomes. 

Jo, Sr. Sampol, m'haura de perdonar, pero és el 
segon discurs que li sent en aquesta Cambra, en el PIe, 
des que som conseller. El primer em va pareixer molt 
frívol, pero graciós tal vegada, no ho sé -per jo no
pero és igual, tal vegada graciós. Pero és que avui tam
bé m'ha paregut frívol; és a dir, jo crec que aquí hem 
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exposat tot el que ha estat un procés de negociació d 'una 
cosa que creim que és important, com és la corresponsabili
tat fiscal. Jo crec que aquí hem exposat tota una serie de 
raonaments tecnics, polítics; pero que esperava que voste 
els m'argumentas a favor o en contra, i que no únicament 
s'hagués de basar en documentació que probablement voste 
mateix ja duia preparada de l'article del diari de diumenge, 
o d 'altres declaracions. Jo esperava que jo aquí a voste avui 
el podría convencer, i sí no convencer el podría assabentar 
de quina és la posició, de que discutim, de que parlam; i que 
voste em podria rebatre aquestes argumentacions una a una, 
amb una analisi objectiva, i sobretot que m'explicas si voste 
hagués votat a favor o en contra d 'aquest model de corres
ponsabilitat fiscal, Sr. Sampol. 

Voste diu les raons que separen un sí d'un no. Li queda 
molt guapo, pero és que no ho entenc, aixo. Anem a discutir 
les coses que aquí s'han exposat. Em digui amb que no esta 
d'acord del que hem exposat aquí, i li assegur que si l'únic 
que voste ha tret en clar del discurs d'avui ha estat que la 
nostra oposició a aquest model de corresponsabilitat és una 
oposició per qüestions formals, me'n vaig absolutament 
defraudat, Sr. Sampol. 1 a més li enviaré la intervenció per 
escrito Em discuteixi coses reals, em discuteixi el que jo li he 
vengut aquí a exposar. No em faci un discurs ( .. . ) com el 
primer que em va fer el primer dia que el vaig sentir. Miri, 
aixo és més important, voste ho coneix perfectament, i li 
puc assegurar que la negativa no respon només a qüestions 
formals . Voste a més fa uns judicis de valor sobre la meya 
actitud, que tendra autoritat per fer-Ios, pero que jo, per 
descomptat, no 1i reconec. Voste té les actes del Consell de 
política fiscal i fínancera?, que jo els hi passaré quan vulgui, 
í vegi amb que nosaltres hem raonat un no, vegi que té a 
veure el nostre no amb el no d'Extremadura o amb el no de 
Galícia, o amb una abstenció de Castella i Lleó. Pero no 
m'ho argumenti amb una desqualificació global; m'argumen
ti, em digui "estic d'acord amb aixo" o "no estic d'acord amb 
aixo". Resulta que el que aquí discutim és un model de 
corresponsabilitat fiscal; i el que jo esperava sentir avui és si 
aquest model de corresponsabilitat esta n d'acord amb la 
posició del Govern vostes, senyores i senyors diputats, que 
no era el model de corresponsabilitat fiscal més oportú i 
millor per a aquesta comunitat autónoma. 1 aixo, jo no ho he 
sentit; si sí, sí no; sí sí o sí no, pero me'n vaíg igual, i em 
defrauda. 

Venir a aquest Parlament abans. Vostes s'imaginen que jo 
vengui a aquest Parlament a explicar-los que no sabem si és 
una fórmula oficial, o si no és l'oficial. Que jo vengui a 
explicar-los una fórmula que el mateix dia pel periodic surt 
el Sr. Ibarra dient que la fórmula que ens varen presentar no 
era la fórmula oficial? 1 després, damunt, pel que hem estat 
fent tot aquest temps, que em surti el Sr. Alfonso i em digui 
que l'únic que li preocupa és que he tengut temps per a 
actes socials. Em diu el Sr. Alfonso que el diaJeg institucio
nal arriba tard, que hem tengut dos mesos de temps. De dos 
mesos de temps, res: un mes escas i a escarada. El Sr. Al
fonso. francament jo ho comprenc, no té argurnents. Jo la 
veritat és que em pos al seu lloc, i el comprenc perfectament. 

Em parla d'un nou sistema de finan<;ament del sistema 
autonomic. Perfecte. Em parla que s'ha de revisar, que 
s'haura d'incrementar -i li prenc nota d'aixo que aporta 
voste, i em pareix molt interessant- la participació en 
tributs per arribar a una completa corresponsabilitat; i 
li dic que estic absolutament d'acord. L'únic que jo li dic 
és que aixo sera sobre el cadaver del Sr. ¡barra. Segur; 
pero tant de bo es produeixi. 

Afortunadament el Sr. Alfonso -i aixo li agraesc- no 
ha parlat del que ha parlat a la premsa avui matí, no ha 
parlat que els ciutadans d'aquestes ilIes paguen pocs 
imposts a l'hisenda estatal, afortunadament. pero jo al 
Sr. Alfonso, i a tots en general si m 'ho permeten, sí que 
els agafaria o els faria -al Sr. Alfonso li agafaria i als 
altres grups els faria- una proposta de dWeg. Jo, i amb 
el cas del Sr. Alfonso, que és una persona que té un 
nivell i una formació interessants, crec que és difícil a 
vegades haver de jugar aquest tipus de papers, haver de 
jugar a un moment determinat un paper que no és sim
plement el paper de venir aquí a defensar un projecte 
concret de corresponsabilitat fiscal, i en definitiva venir 
aquí a defensar el que és milIor per a aquestes illes. Jo 
comprenc que ha de ser molt difícil haver d'acceptar 
coses, o no poder rebutjar coses frontalment, que saben 
perfectament que perjudiquen aquesta terra, coses que 
no són les millors per als interessos d'aquests ciutadans. 

Jo crec que la gran iHusió que jo, i segur que els 
meus companys, podem tenir, jo precisament per ser 
conseller d'aquest govern, és una oportunitat irrepetible, 
si em permeten, de poder fer coses per a aquestes illes. 
En definitiva poder posar els coneixements -Jimitats- que 
un té, i tot l'esfor<; per poder aconseguir coses palpables 
pels ciutadans d'aquestes illes i per aquesta comunitat 
autonoma. Coses que puguin millorar el benestar, coses 
que puguin milIorar els serveis. Jo no sé si empraré una 
terminologia que pot en un moment determinat l'ade
quada. Puc parlar de Balears i no puc parlar d'Illes 
Balears; pero em cregui que perque 1 'únic que importa 
i que m'importa és aconseguir amb la meya feina, acon
seguir amb la feina nostra, de tots els meus companys, 
coses per a aquesta comunitat autonoma, coses palpa
bles. 

Avui jo crec que he tengut l'honor de fer el debut en 
aquest Parlament, el debut en el PIe d 'aquesta Cambra, 
pero vostes saben perfectament que jo he estat especta
dor des de fora d'aquesta Cambra molts d'anys, i proba
blement hagi tengut una imatge un tant sacralitzada del 
que ha de ser el deure i del que han de ser les funcions 
que tenim en aquesta Cambra i que tenen els represen
tants d'aquestes illes. 1 és per aixo que en aquests mo
ment jo els faria un prec molt especial, un prec -si em 
permeten- ( ... ). Jo els preg que facin una analisi objecti
va, que s'oblidin per un moment de la seva situació 
política concreta, i en aquest cas que es puguin oblidar 
que són gaire representants de Madrid. Pensin, només 
com a ciutadans d'aquestes ilIes: Tenen cap dubte a 
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ningú de vostes que fíns i tot si oblidam el greuge inaccepta
ble que supos:!. deixar-nos fora del 15%. com a la resta deIs 
ciutadans de l'Estat. Malgrat només fos financerament, 
aquesta comunitat autonoma guanyara més amb el 15% que 
amb el 10%? Jo no he escoltat de vostes aquesta oferta de 
suporto Fins i tot -i agafaré el fil de les paraules del Sr. Alfonso-
els ho posaria més facil: Si tota l'argumentació és que no 

rebem suficients doblers de Madrid per accedir al 15%, cosa 
que és una excusa, pero si fins i tot es pogués adaptar aixo, 
saben vostes que nosaltres hem defensat i hem proposat -evi
dentment, com diu el Sr. Alfonso- que almanco el Ministerí 
d 'Economia i Hisenda traslladi el que són els percentatges al 
nivell maxim permes? Vostes saben que no són 8.000 mili
ons la participació de que parlam? Vostes saben que en 
aquests moments podríem parlar, podríem accedir a un 
14%, aproximadament? Per que ens han de deixar en un lO? 
Nosaltres ho hem proposat. Que és, que no hi guanyarem 
financerament amb aquesta diferencia? 

Nosaltres hem fet aquestes propostes perque tenim un 
esperit totalment negociador, i tenim un esperit d'aconseguir 
el benefici per als ciutadans, primer i per damunt de qualse
vol altra reflexió. Jo els deman, i li deman al Sr. Alfonso 
concretament, que oblidi un moment aquests interessos parti
distes, i que efectivament ens ajudi, efectivament vengui amb 
nosaltres a demanar el que és just i el que és millor per als 
ciutadans d'aquestes illes. Jo realment estic convenc;ut que 
fer oposició és qualque cosa més que fer comentaris en off 
quan surt la gent a parlar en aquesta tribuna. Jo li deman 
que exigeixi amb nosaltres, que exigeixin tots amb nosaltres; 
pero vostes, senyors deis Partít Socialista de les Illes Balears, 
per la part que els toca, exigeixin amb nosaltres el compli
ment del dret deIs ciutadans d'aquestes illes; reclamin amb 
nosaltres als seus companys de Madrid que no ens llevin el 
que és nostre. I amb aquesta actitud no tenguin cap dubte 
que farien un extraordinari favor a aquest Parlament i a 
aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Acabat aquest punt, se suspen la 
sessió per un temps de deu minuts. 

I1I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1808, presentada 
pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a taxació de 
Can Sales. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, recomenc;a la sessió, i passam 
al darrer punt de l'ordre del dia, que correspon a la Proposi
ció no de llei número 1108, presentada pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, relativa a taxació de Can Sales. Té la 
paraula en nom del grup proposant el diputat Sr. Pons i 
Pons. 

Sr. Moll, pot fer lectura per favor del text de la proposi
ció no de llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President: 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma per tal que, amb caracter ur
gent, soHiciti de tres entitats de taxació l'emissió deIs 
informes de taxació pertinents relatius a Can Sales." 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Mol!. Sr. Pons, té la paraula-

EL SR. PON S 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. L'artic1e 38 
de la Constitució Espanyola parla d 'un marc d 'economia 
de mercat, i jo em conformaría que el nostre president 
fos senzillament no un bon president -crec des del punt 
de vista, logicament és impossible- sinó que fos senzilla
ment un bon mercader, en aquest cas, ja que parlam 
d'una biblioteca pública de Mallorca, fos un mercader 
de Mallorca. 1 un mercader és aquell que va al mercat, 
mira les ofertes que hi ha, i compra la millor qualitat al 
preu més baix; tot el contrari del que va fer -o li varen 
fer fer, Sr, Cañellas, ens ho expliqui, o li varen fer fer
tot el contrari que va fer el Sr. Gabriel Cañellas amb la 
compra de Can Sales. . 

Aprofitant un artic1e d'excepcionalitat de la LIei 
11/1990, de 17 d'octubre, de patrimoni de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, el Sr. Cañellas va deter
minar -tenc l'escrit aquí, Sr. Cañellas, escrit de 25 de 
maig del 1992, que voste, Sr. President va resoldre, no 
sabem amb quin assessorament i ens agradaria que ens 
ho conta, és una peHícula que ens interessa saber que 
hi ha darrera el teló- que es compararía Can Sales per 
un procediment excepcional i fora de concurso Bé, 
aquest diputat, el Ministeri de Cultura, i vos tes mateixos 
no poden tenir res en contra d 'un solar amb quatre 
parets mlg esbucades -Can Sales avui no passa massa 
més de ser aixo-, i que reuneix, sembla, els metres edifi
cables suficients per situar-hi la Biblioteca Pública de 
Mallorca. Per tant, l'acció de mercat podria haver estat 
correcta si el preu que es va acordar no fos un preu 
escandalosament inflat, perque ja tenim afortunadament 
una societat de taxació, ho he dit al tres vegades, Valtec
nic S.A., que dia 23 d'abril del 1993 ens diu que Can 
Sales val 115.206.000 pessetes. Hi ha tot un informe, 
senyors del Grup PP-UM, senyors del Govern, que 
queda, i els en donaré copia pertinent. 

Pero, vostes varen pagar 115 milions de pessetes, poc 
més, poc manco? No. EL Sr. Cañellas, aplicant, logica
ment, la resolució que havia feta dia 25 de maig del 
1992, molts pocs dies després, dia 3 de juny del 1992, va 
decidir comprar Can Sales per -diuen en castella, que hi 
farem!- el precio de compraventa es de 397 millones de 
pesetas, i es detalla tot un sistema de pagament a efectu-
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ar a la societat Chisto S.A. I, per tant, de bon mercader, res 
de res; de bon president, ja sap que no hi estic d'acord. 

I jo crec, Sr. President, que en aquesta materia, a voste 
que li agraden aquestes frases tan mallorquines, crec que en 
aquest tema s'amaga darrera un albó, Ji veuen les canyes deis 
filats per tot. Aixó va ser una escandalosa operació especula
tiva, i que fjns i tot hi va haver una temptaliva -pero una 
temptativa, ja se sap com acaben les temptatives del seus 
petits socis de Govern- una temptativa d'Unió Mallorquina 
on es va dir pomposament -30 de mar~ del 1993- "Unión 
Mallorquina pedirá crear una comisión en el Parlament para 
investigar la compra de Can Sales", i supos que se'n varen 
recordar de Lope de Vega y en horas veinticuatro, pasaron de 
las musas al teatro, perque va ser un vertader teatre, perque 
l'endema 'mateix, 31 de mar<; del 1993 no un diari, més de 
tres o quatre, varen dur que "PP y UM rechazan crear una 
comisión que investigue la compra de Can Sales" . Es veu, Sr. 
President, que la seva capacitat de persuadir en aquell mo
ment la Sra. Maria Antonia Munar era, o va ser, notoriament 
superior a la seva capacitat de mercader; perque ti ha passat 
una cosa molt divertida: Una cosa que sabem que té un preu 
escandalosament inflat -aquí tenim l'informe de Valtecnic 
S.A.- no només no ha resolt el problema de tenir un solar 
perque el Ministeri de Cultura hi fes una inversió, d 'uns 600 
milions de pessetes, poc més poc menys; sinó que aquest 
mercader desafortunat que va ser voste, ha acabat a la barra, 
com diuen popularment, ha acabat als tribunals. Voste diu 
lino he comprat Can Sales 11 , pero els de Chisto S.A. saben 
que hi ha un acord de Consell de Govern, saben que varen 
pactar tota una serie de pagaments, que els pagaments no 
s'han efectuat, i que per tant, "escolti, Can Sales és seu, i els 
397 milions són nostres", pensen els de Chisto S.A. 

Aixo és la peHícula, que és una peHícula que esta enre
dant una obra necessaria per al sistema d'infraestructura 
cultural de les Illes Balears. La Biblioteca Pública de Mallor
ca no són quatre llibres, és la més important de totes les 
Illes. Impedeix que s'ordeni adequadament l'Arxiu del Regne 
de Mallorca, i per tant seria necessari que aquesta situació 
s'hagués resolt. 

I crec que la moció no necessita massa més explicacions. 
Nosaltres volem tornar al mercat," alhi on voste hi va anar 
molt equivocadament. No sabia que valien els productes; o 
millor dit, jo crec que el varen dur a escoltar el sermó, i li 
varen fer fer una compra desafortunada que ha acabat als 
tribunals í encara hí éso Nosaltres volem saber purament i 
simplement aquest solar, que pareix que reuneix les condici
ons adients per ser el lloc on situar la Biblioteca Pública de 
Mallorca, que val. 1 no ha de ser ni paraula de president, ni 
paraula de portaveu de l'oposició, sinó paraula ; sinó paraula 
de tres societats de taxació que facin feina, que voste les hi 
encarregui, en vista que no sap comprar, en vista que no sap 
el preu de les coses, que li ho díguin; i sobre aquests preus 
que les societats estableixin es faci una mitjana, un promedi, 
i aleshores es digui senzillament als de la societat Chisto 
S.A."senyors meus, Can Sales val 115, 120, 110 milions de 
pessetes. Aixo és el preu que estam disposats a pagar, i si no, 

s'ha acabat". Aixo és així de simple. Pero si vostes no 
volen saber quin preu té Can Sales, ens agradaria saber -
potser ho sabem massa, o ho intulm massa- per que es 
fortifiquen dins la situació d'un plet amb Chisto S.A., i 
insisteixen en manten ir la ficció d'aquests 397 mílions de 
pessetes. 

Per tant, esperaríem la resposta i, per una vegada, 
supos que no serviria gaire de precedent, pero per una 
vegada aniria bé, crec que és un proposta absolutament 
raonable, que no tenen cap argument per dir-Ji que no. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

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

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Pons. Setmana rera setmana sentim en aquest Parlament 
rallar del tema de Can Sales, un tema que molt ens 
temem que modra de finor per eH matei'X. Estam segurs, 
perque aquesta tactica de dur a~ó cada setmana aquí al 
Parlament, acaba avorrínt el personal. Jo sent molt ha
ver de dir a~o, pero valdria la pena que d'una vegada 
per totes, amb una única intervenció parlamentaria 
quedés aquest tema tancat, i si no s'esta d'acord amb 
aquesta qüestió, no s'esta d'acord amb una serie de 
temes que aquí van sortint, que a~o es dugui a altres 
instancies diferents d'aquest Parlament. 

Per tant, nosaltres pel que sabem, la compra encara 
no s'ha efectuat, encara que voste, Sr. pons, diu que el 
senyors de Chistosa -i no dic que no sigui ver- diuen que 
tenen els tres-cents no sé quants milions, etcetera. Se
gons tenim entes també -perque ha sortit ja diverses 
vegades- a~o és un tema que també esta pendent d'un 
procés judicial, i que no esta resolt encara, i que per 
tant mentre -i així s'ha dit per part del, Grup PP-UM 
en diverses ocasions, o per part del Govern- mentre no 
estigui resolt aquest tema, no s'efectuara aquesta com
pra. A~o s'ha dit aquí altres vegades. Per tant arribem 
a la conc!usió, des del Grup MIXT, que a~o és una 
guerra que no va amb nosaltres, atesa ja l'extensió que 
s'esta fent d'intervencions sobre el mateix tema. Per tant 
nosaltres no volem participar en aquesta guerra. Jo li 
diré, com en el cas de Bosnia, només farem una partici
pació avui amb una ajuda humanitaria, ¡aquesta ajuda 
humanitaria sera l'abstenció del Grup MIXT. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pe! Grup PSM 1 EEM el Sr. 
Gomila i Barber té la parau!a. 
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EL SR. GOMILA I BARBER: 

Grcl.cies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
nostre grup avui sí que prendra partit per una banda o 
l'altra, perque ens preocupa una actuació transparent, sobre
tot en materia economica, on nosaltres pensam que s'han 
malgastat, o es poden malgastar, 397 milions. La proposta 
que avui fa el Grup SOCIALISTA és una proposta ben sim
ple per a un Govern que ens té acostumats a fer informes 
per un poc més de no-res. 1 a nosaltres, com que ens interes
sa molt saber realment que val aquest solar, sobretot quan 
qui ara en demana 397 milions en va pagar 8.' El Grup 
SOCIALISTA avui cita una taxació sol·licitada pel seu grup, 
que valoren en 115 milions aquest solar. Nosaltres creim que 
són massa diferencies, i creim que si el Govern -com ha 
mostrar en reiterad es vegades- li interessa aquest solar per 
situar-hi la Biblioteca Pública de Mallorca, no hi seria de 
més saber que val aquest solar; i ja que la setmana passada 
no va voler admetre el Grup PP-UM aprovar la sol·licitud de 
fer un concurs públic per adquirir el solar més adient, jo 
pens que saber que val exactament aquest solar, o quin preu 
tendria sobre el mercat, no hi seria de més; i sens dubte 
sortiríem de dubtes -valgui la redundancia- amb els tres 
informes que sol·licita el seu grup sobre el que de ver pot 
valer aquest solar en el mercat., i així tal vegada d'una vega
da per totes sortiríem de dubtes si la proposta que voste 
qualifica d 'inflada hi esta veritablement o no. 

Per tant el nostre grup sí que donara suport a la proposi
ció no de llei que ha presentat el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gomila. Pel Grup Parlamentari PP-UM la 
Sra. Ferrer té la paraula. 

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Sales ... perdoni, Sr. Pons; el primer que li vull dir és que és 
ver que el Sr. Cañellas és un bon president. I és un bon 
president no perque ho digui jo en aquesta tribuna, sinó per 
l'electorat. Aposta seu en aquest banc, i aposta és un bon 
president, malgrat voste digui que no estigui d'acord amb eH, 
cosa que em pareix molt bé, perque si no voste seuria en 
aquest costal. Pero voste no, voste seu a l'altre costal. I 
malgrat voste seu a primera fila, no és el conseHer de Cultu
ra. 

Dit aixo, jo em remet un poc a la intervenció de la setma
na passada, a la qual Ji varem dir que estavem pendents 
d 'una sentencia, i que per tant trobavem que no era el mo
ment oportú de discutir la proposició de llei d'aquella vega
da; i tornam trobar el mateix avui, perque no és el moment 
de discutir-ho, ja que estam pendents d'una decisió judicial, 
i el camí que seguira aquesta decisió sera allo que el Govern 
adequadament fara. 

Sr. Pons, jo li vull dir una serie de coses que vull que 
quedin ciares, perque supos que no tornarem a parlar de 
Can Sales. Aixo sembla, senyores i senyors diputats, un 
culebrón, com aquests que fan cada dia després d 'haver 
dinat, que són sud-americans i que la gent esta pendent 
d'ells. 1 dic que estan pendents d'ells perque avui, graci
es a Déu, parlam d'un tema de cultura i tots seuen al 
seu escó, cosa que normalment quan es parla de segons 
quins temes voste i jo, no hi són. Sembla que realment 
hem arribat a un punt interessant, la verital. 

La valoració de Can Sales? La valoració que han fet 
vos tes pot ser subjectiva. Nosaltres trobam que la valora
ció feta pels nostres tecnics és correcta. Sr. Pons: la 
cultura és creativitat; i voste ve aquí, surt a aquesta 
tribuna, bombardeja quatre coses de cultura ... , Sr. Sales, 
aporti bones idees, aporti bones proposicions no de llei, 
i nosaltres li donarem suporto 

EIs 600 milions del Ministeri de Cultura, per que 
esta en un procés judicial? Perque els 600 milions no 
han arribat. Si els 600 milions haguessin arribat, possi
blement avui, en aquest moment ja no discutirÍem 
aquest tema, i la biblioteca, amb el temps que ha passat 
i amb el temps que xerram de la biblioteca, estaria feta. 
L'altre día, quan varem discutir voste i jo, jo li vaig dír 
que el Sr. Ministre a una reunió el matÍ estava d'acord, 
perque al Ministeri de Cultura no li importa on esta el 
solar. I voste que el migdia ja havia canviat d'opinió 
perque va dinar amb voste. Que és, que voste no vol la 
biblioteca pública? Que arribín els milions, i acabarem. 

Quant a la cultura d'aquesta comunitat, fins i tot 
diputats d'altres partits, o diputats d'altres partits -ho dic 
perque com que ha estat a diversos partits, ha ha vist 
des d'ideologies distintes, va reconeixer a aquest Parla
ment que la cultura de la nostra comunitat era perfecta, 
i fins i tot va felicitar el Sr. Cañellas, aquest dia 

(veu irzintel·Ugible) 

És igual. Jo cree, Sr. Pons, que ja esta bé de xerrar 
de Can Sales, haurÍem de donar per tancat aquest as
sumpte, esperar que ens arribi la sentencia, i pens que 
el Govern actuara en conseqüencia. Pens que en aquest 
Parlament s'han d'aportar bones idees, perque crec que 
la nostra comunitat ens ho agraira. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

(remar de veus) 

Un moment, Sr. Pons. Preg silenci als diputats, per
que si no, es fa impossible continuar el debato Té la 
paraula, Sr. Pons. 



r 

, 

1 
'j" 

, . .., 

L 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 85 / 19 d'octubre del 1993 3459 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Una guerra que 
no va amb nosaltres? Comprar una cosa que val 115 milions 
per quasi 400 no va amb nosaltres. Així les va! 

Sr. Gomila, moltes gracies. Una breu intervenció, pero ha 
entes perfectament que es tracta de comprar una cosa neces
saria pel preu raonable de mercat. Punt. 

Sra. Ferrer, entrant al seu terreny, la família Sales és una 
família extingida fa molts, molts d'anys. Si sabés una mica 
més de cultura, ho sabria. Per tant, els Sales que circulen 
avui per Mallorca no són d'aquesta famÍlia. Si jo fos Sales, 
no seria d'aquests. Tengui les coses ciares. 

Estan pendents d'una decisió judicial? Aquí l'esperava. 
1 cIar, i si hi ha una sentencia diran "i quin remei? EIs tri
bunals ens han obligat a pagar 397 milions". No, no són els 
tribunals, és la decisió que va prendre el Consell de Govern 
dia 2 de juny, on es va dir "comprarem, compram Can Sales 
-tenim la certificació aquí- "per 397 milions a Chisto S.A", 
i pagaran tants de milions enguany, i tants l'any que ve, 
etcetera. 1 que passa? Ara resulta que sempre hi ha d'haver 
un dolent, i aquest dolent ja sabem que és de Madrid. Pero 
és que si el Govern central de Madrid té contradiccions, el 
Govern central de Balears, presidit pel Sr. Cañellas, que és 
bastant més centralista amb les Balears que el Govern de 
Madrid amb la resta d 'Espanya, i si no que ho demanin als 
consells insulars, que els fiquen ma a les seves competenci
es ... (rialles a la sala) A partir d'ara Govern central de Bale
ars, i consells insulars res de res, aquí comand jo, el lloro 
vell, el jefe. (més rialles). Aquestes paraules, Sr. Cañellas, jo 
em pensava que pertanyien a l'ancien régime, pero al que va 
comen<;ar el 36, no el que va acabar amb la Revolució Fran
cesa, alerta! Alerta amb aixo de jefes i lloros vells! Aquí hi 
ha un president d'una comunitat autonoma, que és un siste
ma democratic controlat per un Parlamento 1 amb aixo de 
Can Sales; si es compra pel preu raonable, sera un acte nor
mal. Si es compra per 397, quan les coses anaven bé en 
economia, era un escandol; i quan hi ha una crisi fortíssima 
a Balears, per molt que voste digui "som els millors, i a 
pesar de tot som els millors 11, és una vergonya. 

1 per tant, al marge de bromes amb el Ministeri, aixo de 
Can Sales no s'aguanta per enlloco El Ministeri com pot dur 
600 milions de pessetes aquí? 1 on és el solar? Tenen un 
títol de propietat perque duguin 600 milions de pessetes i hi 
edifiquin? No el tenen, no esta registrat. Per tant, tot són 
excuses, pero a vostes -coneix el procés- els varen d ur a 
escoltar el sermó, a fer una jugada de 397 milions de pessetes 
perque el patrimoni era públic, de la Comunitat Autonoma. 
Se n 'hagués guardat prou, Sr. President, d'anar al mercat per 
voste a comprar per 397 milions allo que sap perfectament -
ara ho sabem- que en valia 115. Amb els doblers públics fa 
moIt bon jugar, pero si han de menester I'ajuda del Grup 
SOCIALISTA, del Ministeri de Cultura, la Sra. Ministra de 
Cultura, per tirar endavant la biblioteca, aquí somo Si és una 
pro posta per dur-nos a un negoci tenebrós com el de Can 

Sales, per favor que nos hi cerquin per res. Crec que la 
qüestió de Can Sales esta perfectament tancada i senten
ciada. Si hi hagué escandol qua n l'economia anava bé; 
hi haura vergonya, perque ara els doblers s'han d'admi
nistrar bé. 1 amb aixo voste, Sr. President, crec que ha 
estat un mal mercader i un pessim administrador. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Hi ha peticions d'intervenció en 
contrareplica? 

Acabat el debat, ido, passarem a la votació. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada la proposició no de lIei; i en conseqüencia, 
esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Moltes 
gracies a tots. 
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