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1.1) Pregunta RGE núm. 1568/94, de I'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a imposts sobre instaHacions que incideixen en el
medi ambient (contribuents de I'Isiquiema)

instal'lacions que incideixen sobre el medi ambient es du
a ter me tota una serie d'actuacions per intentar diferir
o eludir el pagament d'aquest impost. A nosaltres ens
agradaria saber a veure quins són aquests tipus d'actuacions que es duen a terme. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Bones tardes a tots, comen~a la sessió, i el primer punt
correspon a les preguntes, i la primera és la 1568, de la diputada Sra. Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a imposts sobre instal-lacions que incideixen sobre el medi
ambiento Té la paraula la Sra. Salomo
LA SRA SALOM 1 COLL:
Gnkies, Sr. President. Nosaltres sabem que per part deIs
contribuents que es veuen afectats per l'impost sobre les

Gracies, Sra. Salomo Té la paraula la vicepresidenta
Sra. Estaras
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Maria Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies, Sr. President. Les actuacions realitzades pels
contribuents en ordre a diferir el pagament de l'iropost
han consistit en primer lloc en presentar un recurs da-

~

====================================================~
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t el Tribunal Superior de Justicia contra el Decret de

5

van ovembre del 1992 que regula el reglament d 'aquest jmele 1; i al mateix temps s'ha sol'licitat la seva anuHació. Fa

po~ ~ ha dictat una sentencia en aquesta matelia desestimant
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sobre instal'ladons que incideixen en el medi ambient
Té la paraula la Sra. Salomo
LA SRA. SALOM 1 COLL:

po lestes pretensions del contribuent; i així mateix s'ba pre-

aqJ~tat un reCUfS davant la Junta Superior d 'Hisenda contra
sle liqu idació provisional de la Conselleria
Il
.,
oH icitant La se va anu 11. acto.

j

Hisenda,

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula? No.
1.2) Pregunta RGE núm. 1569/94, de I'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari PP-UM,
relativa a imposts sobre instaHacions que incideixen en el
medí ambient (subjectes passius de l'lsiquiema).

Grades, Sr. President. Ens agradaria saber a veure si
té constancia la Conselleria d 'Economia i Hisenda del
Govern de Balears, que aquesta figura tributaria de
l'Isiquema s'estudi! per intentar implantar-la a al tres
comunitats autonomes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Salomo Té la paraula la vice-presidenta,
Sra. Estara.s.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Maria Rosa Estaras i Ferragut):

EL SR. PRESIDENT:
La segona pregunta és la 1569, també de la diputada Sra.
Salom, del Grup PP-UM, relatíva a imposts sobre ínstaHacions que inddeixen en el medi ambiento Té la paraula
la Sra. Salomo

Grades, Sr. President. De moment tenim coneixement que les comunitats autonomes d'Aragó i d'Extremadura fan feina en l'elaboradó de projectes de Beis de
característiques semblants a 1'Isiquiema. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SALOM I COLL:
Grades, Sra. Estaras.
Grades, Sr. President. Voldría saber quin és el grau de
compliment voluntari deIs subjectes passius que es veuen
afectats per l'Isiquíema. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Salomo Té la paraula la vice-presidenta, Sra.
Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaras í Ferragut):
Grades, Sr. President. El grau de compliment deIs subjecpassius de l'lsiquiema, en el que es refereix a la presenta'~cíó de declaradons durant l'exerdci 1992 va ser del 25%. El
grau de compliment durant l'exerdd 1993 encara no ha estat
ávaluat. Moltes grades.

1.4) Pregunta RGE núm. 1571/94, de I'Hble. Sra.
Diputada Maria Salom i CoIl, del Grup Parlamentari
PP-UM, relativa a imposts sobre instaHacions que inCÍdeixen en el medi ambient (figura tributaria que s'asembli a l'Isiquiema).
EL SR. PRESIDENT:
La quarta pregunta és la 1571, també de la diputada
Sra. Salom, del Grup PP-UM, relativa a imposts sobre
instal-lacions que inddeixen en el medi ambiento Té la
paraula la Sra. Salomo

; ~es

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Estaras.
1.3) Pregunta RGE núm. 1570/94, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Salom i Coil, del Grup Parlamentan PP-UM,
telativa a imposts sobre instaHaciolls que incideixen en el
Illedi ambient (figura tributaria que s'assembli a l'1siquiellla).
EL SR. PRESIDENT:
S La tercera pregunta és la 1570, també de la diputada Sra.
alo m , del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a imposts

LA SRA. SALOM I COLL:
Grades, Sr. President. A la vista de l'anterior resposta, m'agradaria saber si hi ha hagut algun tipus de
coHaboració o de contacte entre la nostra comunitat
auto noma i les altres comunitats auto no mes que estudien la implantadó d'aquest nou imposto Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salomo Té la paraula la v:ice-presidenta,
Sra. Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Maria Rosa Estaras i Ferragut):
Gra.cies, Sr. President. En aquests moments no s'ha
duít a terme cap típus d'actuació en co¡'¡aboradó amb

~~~==============================~~=============================================
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quelles comunitats que abans he esmentat, i que estudien la
ossibilitat d 'establir aquest impost amb característiques
;!mblants a l'Isiquiema, pero sí que s' han ates les peticions
'informació que han pogut formular sobre les seves dificulits d'implantació i de la seva gestió. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. EStafaS.
I.5) Pregunta RGE núm. 1575/94, de l'Hble. Sr . Diputat
mtoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALIS·
'A, relativa a mesures a prendre per evitar l'''overbooking''
EL SR. PRESIDENT:
La cinquena pregunta és la 1575, del diputat Sr. Antoni
'allicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relati 'a a mesures a prendre per evitar l' "overbooking!!. Té la
laraula el Sr. Pallicer.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer
i Riutort):
Grades, Sr. President. El tour operator AItour va ser
convidat a les reunions que es varen mantenir al stand
de Balears a la rTB. El problema és que esta ve m convo_
cats a una hora del segon dia de fira, i per problemes de
comunicació, que no varen poder arribar a Berlín en
aquell dia i a aquella hora, doncs no varen poder assistir
a la reunió; ens varen avisar amb posterioritat que havien tengut problemes de transport per arribar a Berlín
aquell dia, logicament no directius de segon nivell de la
companyia, sinó els que estava previst que assistissin, i
en conseqüemda no varen poder venir; pero li puc assegurar que estaven convidats i es varen disculpar amb
posterioritat per la seva absencia. MoItes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Flaquer. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Pallicer? Té la paraula.

EL SR. P ALLICER I PU10L:
EL SR. PALLICER r PUlOL:
Grades, Sr. President. Aguest diputat retira la pregunta,
legut al fet que hi va haver una comissió de Turisme on es
fa tractar en profundítat el tema de l'overbooking, i seria
'epetir el debato
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Pallicer.
1.6) Pregunta RGE núm. 1586/94, de I'Hble. Sr. Diputat
\ntoni Pallicer i Pujol, del Grup Parlamentari SOCIALIS·
fA, relativa a inassistencia del IItour operator ll Alitours als
~ncontres amb la Conselleria de Turisme a I'ITB de Berlín.

Gracies, Sr. President. És ver que varen ser convidats, pero varen ser convidats, segons ens han informat
a nosaltres, el mate ix dia que hi havia la primera reunió,
i varen considerar -ells ens han dit a nosaltres- que no
era procedent el mateix dia, sinó que com als altres, els
hagués agradat ser convidats amb el temps que varen ser
convidats els altres, i la prova és que, com voste tenia,
en el llistat de tour operators ells no hi eren . Per tant,
pareix que la res posta que ens varen donar és bastant
raonable, d'acord amb el programa que vostes mateixos
tenien.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
La sisena pregunta és la 1586, també del diputat Sr.
Pallicer i Pujol, del Grup SOCIALISTA, relativa a inassisten::ia del IItour operator" Alitours als encontres amb la Conselleria de Turisme a l'ITB de Berlín. Té la paraula el Sr.
Pallicer.
EL SR. PALLICER 1 PU10L:
Grades, Sr. President. Sr. Conseller, cada any es convida
Berlín, a l'ITB, els tour operators més importants del
mercat alemany, i entre ells varem notar una absencia importants, que era Alitours. Ens podria explicar per que no es
va convidar, o el motíu per que no va venir?

3.

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Pallicer. Té la paraula el conseller Sr. Flaquer.

Gracies, Sr. Pallicer. Vol tornar fer ús de la paraula
el Sr. Flaquer? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE TURISME (loan Flaquer
i Riutort):
Grades, Sr. President. El tour operator Altours va
ser convidat iguals que els altres, el que passa és que no
varem rebre confirmadó que poguessin arribar fins
practicament el dia abans de la celebradó de la ITB, i
no varen ser inclosos alla perque no tenÍem confirmació efectiva que venguessin. Una vegada que ens varen
confirmar plenament que vendrien varen ser inclosos voste ho va veure- a ma pnkticament a les convocato ri es, i després no varen tenir temps de venir. Pero estaven
convidats iguals que els altres, pero no teníem una
notificació certa que havien d'assistir, Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Flaquer.

~~~~~~~~~~==~~==~==========~========================~~~~
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1.7) Pregunta RGE núm. 1572/94, de I'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, relativa a termini del concessionari del túnel
de Sóller per resoldre finan«;ament.
EL SR. PRESIDENT:
La setena pregunta és la 1572, de la diputada Sra. ]oana
Maria Bareeló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a termini del eoneessionari del túnel de Sóller
per resoldre el finan<;ament . Té la paraula la Sra. Bareeló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gnkies, Sr. President. Voldríem demanar al Govern per
que fixa al eoneessionari del túnel de Sóller la data de 30 de
mar¡; eoro a límit per a resoldre els problemes de finan<;ament.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula la vice-presidenta,
Sra. Estants.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaras i Ferragut):
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Bareeló. Vol tornar fer ús de la paraula
la vice-presidenta? Té la paraula.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Maria Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies, Sr. President. ]0 li explicaré: a partir de dia
1 d'abril s'ha posat en marxa tot el proeediment administratiu que dura a terme la resolució del eontracte de
concessió per al suposit que en data de dia 11 d'agost
del 1994 no s'haguessin formalitzats els suposats contractes de préstec, i s'hagués reiniciat l'obra. O sia que
tenim una data de 30 de mar¡;, que és quan hem vist; i
eomen<;arem unes gestions fins dia 11 d'agost. Gd.cies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras.
1.8) Pregunta RGE núm. 1305/94, de I'Hble. Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
PSM 1 EEM, relativa a subministrament d'aigua procedent de Tarragona.
EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. President. El 30 de mar<; és una data que
s'ha establert entre el eoneessionari i les entitats finaneeres
baix la supervisió de Govern per analitzar l'estat de la situació de les negociacions empreses i perque, si n'és el cas, si
en aquesta data aquestes negociacions no han fruitat i no
s'hagués confirmat la possibilitat de finan<;ació externa,
emprendre al tres mesures. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salomo Vol tornar fer ús de la paraula la
Sra. Bareeló? Té la paraula.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sr. President. La veritat és que en el moment de
formular la pregunta creiem que la data de 30 mar<; anava
aquesta vegada seriosament, i que per tant el Govern serio~ent creia que era un límit per resoldre un problema de
flDan<.;ament. Per tant creím que el Govem, des del moment
que es compromet públicament en donar una data límit, ha
de. dír per quines accions es comprometía a saber que resoldrla aquest problema del 30 de mar~> i que pensa fer a partir
~el 30 de mar~ per resoJdre els problemes de finaJl~ment.
~s Un compromís públic, i públicament ha de respondre el
hovero per que preveia unes accions que evidentment no
a.n prosperat, j que peusa a partir del 30 de mar~ reaJ itzar
pe.!' resoldre aquest problema. Grades.

La vuitena pregunta és la 1305, del diputat Sr. Pere
Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM,
relativa al subministrament d'aigua provinent de Tarragona. Té la paraula el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. És constantment notícia la
possibilitat de subministrar aigua provinent des de Tarragona o d'altres indrets, i ens interessaria tenir un poc
més d'informadó complementaria a la que ja ens va
donar ahir el conseller d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori: com s'ha previst aquest subministrament,
quina qualitat té l'aigua que s'ha de dur, si es necessitara tractar, com es fara el transport, quin tipus de vaixells, si són vaixells que ja s'han utilitzat amb altres
finalitats, si aixo pot provocar un deteriorament, encara
que sigui gustatiu, de l'aigua que es trasllada, etcetera.
Moltes de grades.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Té la paraula la vice-presidenta
Sra. Estaras.
LA SRA VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies, Sr. President. Ho intentaré explicar molt
resumidament, amb el temps que em dóna la pregunta
oral. S'ha sol.1icitat a l'administració de l'Estat que
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promulgui un reial decret que possibiliti tres accions. La
primera seria la concessió d 'utilització temporal a favor de
la Junta d'Aigües d'un volum de fins a 15 hectometres en
conjunt anual, d'aigua de l'Ebre, que es pugui traslladar des
de l'Ebre cap al port de Tarragona amb la planta que hi ha
a l'Ebre. En segon lloc, una bonificació ele les tarifes portuaries al port de Tarragona, de tal manera que poguessin ser
tan barates com les puguem tenir nosaltres. 1 en tercer 110c,
una eliminació de les límitacions respecte del cabotatge de la
península a Balears en el referit als bucs de bandera internacional. És a elir, que amb aquesta possibilitat ens obrirÍem al
mercat internacional.
Així mateix, s'han estudiat els costos que suposaria aixo
en tarifes portwiries. concretament -com li he dit abans- al
port de Tarragona i al de Palma de Mallorca, en practiques
portuaries, en remolcadors, els costos de potabilització, d'impulsió d'aigua en tots els casos, i els de transporto Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras. Vol tornar fer ús de la paraula el
Sr. Sampol? Té la paraula.

1.9) Pregunta RGE núm. 1300/94, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari
MIXT, relativa a tramitacions de concessions de prove_
i'ment d'aigües en alta a empreses de les Pitiüses
EL SR. PRESIDENT:
La pregunta següent, que és la 1300, del diputat Sr.
Cosme Vidal i Juan, va adre¡;ada a I'Hble. Conseller
d'Obres Públiques. No hi és, i en conseqüencia queda
ajornada fin s a la propera sessió.
1.10) Pregunta RGE núm. 1573/94, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Maria Barceló i Martí, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a causes per concedir
la tercera prorroga en el termini de construcció del
túnel de Sóller.
EL SR. PRESIDENT:
Passam a la desena pregunta, que és la 1573, de la
diputada Sra. Joana Maria Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a causes per aconseguir la tercera prorroga en el termini de construcció
del túnel de Sóller. Té la paraula la Sra. Barceló.

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Sra. Estaras, ja que hi era, hagués
pogut afegir quin és aquest cost que han estudiat. No sabem
si són les 10 pessetes el metre cúbic que va dir el conseller.
En tot cas, és una dada molt important, i sobretot ens agradaria que també concretas un poc quin tipus de vaixell es té
previst per a aquesta actuació, i si la utilització anterior
d'aquest vaixell pot tenir alguna transcendencia sobre l'aigua
que aquÍ haurem de consumir; i sobretot també aquesta data
d'una operació a tres anys vista.
EL SR. PRESIDENT:
Gnkies, Sr. Sampo!. Té la paraula la vice-presidenta.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaras i Ferragut):
El que significa el cost per ventura seria motiu d'una altra
pregunta, pero sí vull dir-li que es calcularien com a mÍnim
dos bucs perque tenguéssim un servei continuat, la qual cosa
no vol dir que no es pugui fer un estudi que pogués ser un
lloguer d'aquests bucs. El volum d 'aigua a subministrar seria
entre 20.000 i 25.000 metres cúbics per dia, i el que suposaria el cost ele tot el que he mencionat, en tot cas li podríem
fer arribar, pero sí que s'han fet estudis exhaustius sobre la
materia. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras.

Gracies, Sr. President. La veritat és que la manca de
claredat suficient per part del Govern ens obliga afer
aquesta pregunta. La segona prorroga concedida pel
Govern establía que les obres havien d'estar fins a l'abril
del 1994, que era el termini d'aquesta segona prorroga.
Pero el conseller parla constantment del termini de dia
10 d'agost. Per tant, obligatoriament a¡;o suposaria una
tercera prorroga, i per tant li hem de demanar -i pregaríem que es contestés amb claredat- quines són les
causes imputables a l'administració o suposits de for~a
major que va estimar el Govern de la Comunitat per
concedir al concessionari la tercera prorroga -en el cas
que existeixi, perque repetesc que la manca de claredat
és considerable- de quatre mesos en el termini de cons·
trucció del túnel de Sóller. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Té la paraula la vice-presidenta, Sra. Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN
(Maria Rosa Estaras i Ferragut):
Gracies, Sr. President. És molt clar, no s'ha concedit
una tercera prorroga, sinó que és una ampliació de la
segona. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estad.s. Té la paraula la Sra. BarcelÓ.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
'cies Sr. President. Aquí sí que hem de demanar
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I suposits en que es dlU que an e ser per terratremo s,

de ~ Jl10viments ele tenes etcetera també diu que s'ha de
pe~unicar en un termini de 30 clies naturals a partir del
cO Josit en que passi el Sllposat terratremol o moviment de
sU;ra s ha de soLLicitar per escrit aquesta prorroga. Durant
t~ da;'rer any la construceió elel túnel de Sóller esta paralitza~a. pe)" tant, coro potjustificar el concessionari una ampliaci~ si amb un any de paralització d'obres evidentment, no hi
h~ hagut ni terratremo"ls, ni atemptats, ni moviments de
terres? Aquí sí que no poden dir en absolut que hi hagi
moviments de terra per justificar causa de fon;a major, i per
tant el Govern introdueix una il.legalitat manifesta. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gr:kies, Sra. Barceló. Té la paraula la Sra. Estaras.
LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Maria
Rosa Estaras i Ferragut):
La segona prorroga es va demanar, com voste sap, per un
moviment deIs terrenys, i en aquell moment sí que estava en
obres; i no és més que una ampliació d'aquest segon termini.
Jo li record la clausula 73.c) d'aquesta legislació estatal que
voste em recorda, i a aixo ens acollim com a for~a major.
(Remar de veus)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Estaras.
Pree silenci als diputats, per favor.
,,: 11.1) Interpel-lació RGE núm. 772/94, presentada pel
Crup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la protecció
d'arees urbanes historiques
EL SR. PRESIDENT:
Passam al segon punt de l'ordre del dia, que correspon ...
Prec silenci, per favor.

p .: ..que correspon a la lnterpel.1ació número 772, del Grup
aJlatnentari SOCIAUSTA relativa a protecció d'arees
~~'banes historiques. Té la parauLa pel gr up proposant el
lputat Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
d. Sr. President, senyores i senyors diputats. Confiam que un
la el túnel s'il.luminara. Parlarem de cultura.

438:

Protecció d'arees urbanes historiques de les Illes
Balears: quan preparava la formulació d'aquesta interpel.lació, un congrés impulsat per una entitat tan poc
sospitosa de radicalisme com la Societat Arqueologica
Lul.liana, centenaria ja, ha vengut a refon;ar la necessitat d'aquesta interpel.lació. Tenim un patrimoni cultural
centenari, i molt més que centenari, i tenim un procés
de destrucció d'aquest patrimoni ja també molt més que
centenario Precisament aquesta societat ha plantejat un
congrés titulat, ni més ni menys, no només el nostre
patrimoni cultural, que és una denominació inofensiva,
sinó que parla com a formulació d'EI patrimoni tudat
1836-1994.
És a dir, que tudar patrimoni, destruir patrimoni, no
va acabar l'any 1983, quan es va crear per Llei organica
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. Tenim
autonomia, pero continuam tudant, consentint, col.laborant per activa i per passiva en la destrucció del nostre
patrimoni; i és curiós que aquest fullet té un element
realment emblematic, ni més ni menys que el convent
de Sant Domingo de Palma, que estava situat precisament alla on avui ens trobam. Des de la fa~ana de Can
Marc fins a la zona de la pla~a de Cort, aquí hi havia ho poden veure en aquesta portada- una gran església,
un claustre, un convent. De tot aixo no en queda absolutament res.
1 com a mostra un botó, un botó pero d'abric, un
botó significatiu. La pregunta -una interpel.lació no és
massa més que aixo, és una pregunta en gros-: que es fa
per protegir aquestes arees urbanes historiques? Quina
és l'actitud del Govern, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports, la conselleria responsable de vedar
pel manteniment del nostre patrimoni cultural? La veritat és que l'absencia realment més absoluta. Matisaré:
hi ha algunes actuacions de tipus simbolic, de tipus
emblematic, pero realment la proporció del problema
no guarda relació, ni molt menys, amb les solucions.
Es netegen fa~anes i es restauren; en fi, es renta un
poc la cara, aixo és la veritat; es col.labora en determinats plans específics, sobretot relacionats amb el manteniment del patrimoni de l'Església catolica; simultaniament no es reuneix la comissió mixta Govern-diocesis de
les Illes Balears, no fos cosa que la part eclesiastica
plantejas massa demandes, és bo anar a l'església, pero
no donar almoina i sobretot contribuir al manteniment
de les catedrals i deIs grans edificis; i a partir d'aquí ja
poca cosa més es fa. Es deixa en mans deIs ajuntaments,
que facin els seus plans de reformes interiors, que constatin que no tenen doblers, que es restaurin petites arees, edificis determinats; pero plantejaments globals,
absolutament res de res.
La política cultural d'espectacle continua, la degradació i destrucció d'aquests barris continua també. Recordem que Cultura entre 1983 i 1994, que som ara,
haura gastats -jo diria quasi bé tirats- 21.903 milions de
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pessetes. Una petita quantitat, no? 1 defensa del patrimoni
::ultural situat a zones urbanes historiques, se n'haura benefi:iat realment en molt petita part.
Jo voldria recordar també que un estudi tan poc sospitós
com el de l' Arqueologica Lul.liana, com pugui ser el Pla de
competitivitat. elaborat a petició de la Conselleria d'Hisenda
jel Govern de la Comunitat Autonoma planteja la necessitat
::¡ue el turisme cultural sigui un element d'activació economi:a. Molt bé, acabam de fer una volta amb un diputat del
Grup Socialista, el Sr. Fernl, per la zona historica que esta
,ituada aquí prop; i hem mirat les fa<;anes, i hem entrat dins
l'església del convent de Santa Clara, hem vist el claustre, i
hem cercat on era la ma de la Conselleria de Cultura, a
l'hora de dir-nos "aixo és tal edifici", "aixo és tal claustre";
hem cercat un petit fullet a veure si ens informaven d'aquest
convent de clausura que era, de que era església, quin any
,'havia construit; ens hem situat en el pla que haurien aterrat dos innocents turistes i haurien fet una volta per aquest
barrio 1 la veritat, tal com hem arribat, tal hem sortit.
Sr. Conseller de Cultura, voste aixo no ho pot ignorar,
perque aixo no només passa aquí al costat, sinó que passa
3. Eivissa, i passa a Menorca, i passa per totes les IlIes Bale3.rs. La pregunta és molt senzilla: Quins recursos economics
per al 1994 -i seré generó s i li donaré l'oportunitat d'apuntar-se un farol- i per al 1995 pensa destinar per tal d'impul,ar el manteniment d'aquestes zones urbanes historiques de
les Illes Balears? Per ser senzills: Palma, Eivissa ciutat, Maó,
CiutadeIla. No per restaurar una catedral o per netejar una
fac;ana, no, no; l'aportació del maxim responsable de Cultura
:le les Illes Balears a l'hora de manten ir una cosa viva, una
::iutat, no és un monument ni un museu, és una cosa forma:la per persones, per carrers, per edificis i per activitats; per
mantenir aixo, aquest patrimoni, perque si no hi ha població
lctiva, inevitablement aquest patrimoni decau, quin pressupost té la Conselleria de Cultura, Educació i Esports? Llevi
fa<;anes, llevi esglésies i llevi elements puntuals. Un ajuntament que vol fer viva la part historica de Palma, o els eivis,encs que volen manten ir la part historica de Vila activa, o
~ls maonesos o els ciutadellencs, quin pressupost esperen de
la Conselleria de Cultura? Ha elaborat cap pla? No n'ha
~laborat cap ni un.
Realment l'urbanisme en aquestes illes és un cas desgraci11, totalment desgraciat; tant si és casc historic com si són
~ixamples. Ja va dir un gran arquitecte, Guillem Forteza, que
'eixampla de Palma era una afronta per al Mediterrani, i va
;uggerir que necessitavem al nucli central -es referia a Pal11a, en aquest cas concret- i necessitavem medicina a l'eimmple. A mi m'agradaria a veure el cirurgia Sr. Rotger , en
:ol.laboració amb els ajuntaments pertinents, quin pla de
'evitalització d 'aquestes zones historiques té. Crec que en
lquests moments repassant els pressuposts ho podem dir ja
:larament: no en té cap. Per al 1995 no n'hi ha cap de plani'icat, es pensa continuar amb la tradició de les actuacions
Juntuals. Per tant els ajuntaments de Palma, d'Eivissa, de
v1aó i de Ciutadella hauran de suportar una carrega que no
Joden dur. EIs consells insulars de Mallorca, Menorca, i

Eivissa i Formentera no tenen la col.laboració per inten_
tar posar en vies de so lució aquests nuclis histories.
1 evidentment el resultat és molt simple, Sr. Conse_
lIer. Si no tenim uns nuclis vius -el cas de Palma és el
més clar- tendrem uns nuclis de degradació, d'abando_
nament de la població que les ocupava tradicionalment
una caiguda de la presencia de classes dinamiques.
vol que tenguem rapidament no un Harlem ja, sinó fins
i tot un Bronx, que ja hi ha zones de Palma que ho
pareixen, continu"i realment amb aquesta política d'abandonar responsabilitats, de no col.laborar. Pero el
Grup Parlamentari, que vol que els nuclis histories de
Mallorca, de Menorca i d 'Eivissa siguin zones vives, li
plantejara a l'hora de la moció unes alternatives que
voste, si té sensibilitat -i si no en té, li oferirem l'ocasió
que rectifiqui i la trobi- difícilment podra refusar. Volem ciutats vives, i no volem zones de degradació al que
han estat nuclis historics d 'aquestes illes. Moltes gracies.

si

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Per part del Govern té la paraula
el Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports, Sr.
Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACló
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr. Pons, la
pregunta que es conté dins aquesta interpel.lació no és
facil de respondre, perque el concepte d'area urbana
historica és un concepte comprensiu, pero no jurídic,
i aixo pot tenir implicacions legals i financeres, Sr. Pons.
D'altra banda és evident que afecta diferents conselleries, com són per exemple la propia Conselleria de Cultura i la d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, la
qual cosa fa més complexa la qüestió, encara que aix'O
implica coordinació, que hi éso
Voldría, per tant, dividir la meva interven ció en tres
parts. La primera consisteix en fer una analisi legal de
la categoría que voste expressa dins la interpel.lació, que
és "area urbana historica", per tal de trobar una definició jurídica adient, per totes les conseqüencies que li he
dit abans: implicacions de tipus legal i de tipus financer.
En segon lloc voldria també manifestar a aquesta cambra les eines o iostrumen ts legal s qu e estan a disposici Ó
del Govem de la Comunitat Autonoma per exerci~
aquesta protecció que voste demanda. 1 en tercer lloc, 1
finalment, voldria enumerar d'una manera resumida els
programes possibles, i no solament els possibles sinó els
programes reals, d'actuació i finan<;ació.
Pel que fa al primer punt, és a dir els fonaments
jurídics, he de manifestar, Sr. Pons, que no he esta t
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de trobar dins la normativa vigent el co ncepte que

C!lpa~ esmenta a la seva pregunta o interpel.lació. Efectivavost~ j ust per fer un resum, si agafam la Uei 1611992 de
J11e~í~oI'li. podem veure que el títol 2 parla de "conjuots
P~t:órics ' l que defineix com lIna agr upació de béns immo-

h;Ss que formen

una L1 nitat d 'assentament, etcetera. Tam bé

b e aq uesta mateixa !lei es parla de "lIoes histori cs lI , "zona

e~ ~eo logica ,j II monuments ' I , etcetera, pero mai d area
alq
, . ca. D'al tra ban d a, el tito
' l pnmer
·
d ' aquesta
.baoa histon
tllateiXa Ilei parla de II béns immobles d'interes cllltllral ll que

111'
, .
.,
d
f· I
co
n1 sap és la maxlma protecclO que po em o enr a nostre

patrimonio
Si d'altra banda agafam la Llei sobre xarxes d'instal.lacino fa molt aprovada -setembre del 1993- per aquesta
cambra, veurem com dedica el títol 2 a les arees historieoambientals, nova categoria de protecció que es defineix perfectament a l'article 9 d'aquesta mateixa llei no fa molt aprovada. Pero continua sense parlar d'arees urbanes historiques,
com voste fa a la interpel.lació.
DOS

Finalment, i per no estendre'm més en aquesta analisi
legal, resulta que el Decret 39/1991, de 2 de maig, -un important decret, per cert, com veurem després- fa referencia a la
declaració d'arees de rehabilitació integrada. A quina d'aquestes categories o conceptes, Sr. Pons, fa referencia voste
a la seva interpel.lació? Perque ja ho veu, no existeix la figura legal d'area urbana historiea.
No obstant aquesta analisi legal, jo entenc que es tracta
d'un concepte comprensible, i cree interpretar, pero no sé si
correctament, que voste vol fer referencia a dues categories
concretes, que no es tracta tant de protegir un monument, un
punt arqueologie determinat, sinó que es tracta d'actuar
sobre una unitat més ampla d'interrelació, dins una unitat
d'actuació més ampla que suposi, a més, tota una serie de
factors que no tendria un sol elemento 1 per altra part, la
connotació que voste fa referencia únieament i exclusiva a
rurba; per tant, tendré en compte en aquesta segona part
9ue per una part es tracta de protecció d'unitats més amples,
8mb més elements, i a més referides o situades dins l'urba.
El concepte d 'urba també és molt ample, pero intentaré ser
rigo rós també en aquest tema.
Instruments de protecció, segon punto Li puc dir que la
maxuna protecció -j voste ho sap perfectament perque hi
e~tén, i perque h o coneix- ve donada per als béns immobles
ct l11teres cultural. 1 li puc dir que el nom bre de dec1aracions
per part del Govern ba estat vertaderameot nom brós; pero
~~~ ci~aré com exemple precisament e ls béns immobJes
. Interes cultl1ral que es refereixen a aquestes dues connota~IOI1S abans esmentades: unitats amples d 'actuació ¡ urbanes.
/er exemple actualment h i ha declarats vult conjunts bistoles pe rque' aquest concepte que voste, ha expressat no eXlS.
t . '
x
eel jurídicament, que jo sapiga, j nou incoats, com per
c:ernple e-Is molins del Mo linar o el sector compres pels
' frer Indústr ia, Fatima, Bordoy i Antic.
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En segon 110c disposam no tan soIs d'aquest instrument de béns d'interes cultural, sinó també d'un programa de recuperació del centre historie de Palma, que
voste ha dit que hi ha qualque cosa simbolica; no, no
són coses simboliques, són coses fortes, intenses, que
tenen un programa. Per tant, el segon instrument de
protecció concret és el programa de recuperació del
centre historie de Palma, que es pot concretar en dos
tipus d'actuacions: Una actuació integral de recuperació
físiea i social a barris o zones d'alt nivell de degradació,
i que pel seu estat necessiten una intervenció de l'administració, i bé amb una actuació de suport i incentius a
la iniciativa privada, perque nosaltres entenem que la
iniciativa privada -torn repetir- és molt important. 1 tal
volta la llei mal dita de mecenatge podria ser que ens
ajudas a incentivar aquesta iniciativa privada. Hi ha
col·laboracions concretes amb l'Ajuntament de Palma,
que tal volta sigui l'exemple més concret d'urba, respecte de la rehabilitació del barri de sa Calatrava, del Puig
de Sant Pere, el Pla de millorament de fa¡;anes, i en
aquest cas faré menció del Pla de millorament de fa¡;anes únieament per a zones amples i urbanes, com pot
ser el carrer del Sindieat, el carrer de Sant Miquel, la
Pau, Sagranada i Bordoy, que són actuacions conjuntes
de millorament de fa¡;anes urbanes, en aquest caso
En tercer 110c, un altre instrument importantíssim,
que presentarem ben aviat, esper, és el que ja li vaig
esmentar, i no em va fer massa cas, pero esper que
d'aquí a un parell de meso s vegi que té importancia, és
el pla que anuncii avui en aquesta cambra, el Pla d'infraestructures culturals de Palma. Es fa un treball intens en
coHaboració amb l'Ajuntament de Palma, que m'agradaria estendre a les mancomunitats i a les illes, pero que
hem comen¡;at precisament per l'urba, conjuntament
amb l'Ajuntament de Palma, i especialment amb l'area
d'Urbanisme, i tot lligat amb el Pla d'ordenació urbanística, de manera que el nostre intent és veure quines
zones, solars, edificis singulars, arees urbanes, es podrien
adquirir per part de l' Ajuntament de Palma i oferir a la
Conselleria de Cultura per tal de, d'acord amb un llistat
de necessitats culturals, a un termini de cinc, sis, set
anys, poder completar tot un mapa d'infraestructura
amb uns criteris de regeneració de barriades, de zones,
amb uns criteris d'interrelació de tots els centres culturals, i precisament abundant en aquest turisme cultural
que voste cita darrerament moltíssim, i que nosaltres ha
hem fet abans.
Aquest pla d'infraestructures suposaria posar a l'abast de l'administració, del Govern en aquest cas, tota
una serie d'arees, d'espais, d'edificis, on nosaltres podríem anar concretant, amb el permís de voste relatiu
al Ministeri de Cultura, tota una serie de qüestions, com
és la biblioteca, arxius, museus, etcetera. Aquest pla
d'infraestructures faria la fotografia d'ara, com esta
Palma en aquest moment quant a centres culturals, i
com estara Palma d'aquí a sis o set anys, amb el proposit d'anar fent ja des del primer any, des el'ara.
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I finalment hi ha una qüestió jo cree que importantíssima, que és que amb data 18 de maig del 1991 es va publicar
-m agradariua que es fixas bé en aixo- al BOCAIB el Decret
39/1991, de 2 de maig, sobre deelaració d 'arees de rehabilitació integrada. Cree que és un concepte important. L 'objeete
d'aques't decret és fomentar no soLament la rehabilitació
amada o difusa el babitatges -que cree que és la inteoció
d'aquesta interpel·lació-, que a més es regula pel Decret
8/1989, sinó una rehabilitació integrada i ordenada de determinades arees de rellevant interes arquitectonic, historic o
cultural, tot arbitrant un conjunt d 'actuacions públiques, i
fomentant com sempre les actuacions privades en aquestes
zones. Li vull dir que precisament la Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del Territori va signar un decret no fa
molt, 30 de mar~ del 1993, amb el Ministeri d'Obres Públiques i Transports i l'Ajuntam ent de Palma que jo crec que
és un decret important perque a requeriment deIs ajuntaments es poden declarar les arees de rehabilitació integrada,
i a més cada part hi va posar 150 mítions de pessetes, tenint
la Conselleria d'Obres Públiques l'Ibavi com instrument per
a execució deIs habitatges corresponents a aquestes zones.
Jo crec que aixo indica una sensibilitat, que encara que no
estigui present, avui ho vull manifestar, del conseller Sr.
Reus, sobre la protecció i el respecte als valors histories i
arquitectonies, i per tant ha fet aquest conveni que cree que
pot repercutir, i en aquest moment ja repercuteix sobre la
rehabilitació de zones urbanes importants, com són les que
ja he dit, a més de J'Ajuntarnent d'Eivissa, que també ha fet
aquesta sol ·licitud, i que afectara la zona de Dalt Vita, sa
Penya isa Marina. Són més de 20 habitatges que ja estan o
bé en vies de reaLització o bé que ja s'ha plantejat el projecte, diferenciades a través de diferents barriades de Palma i
també -repetesc- d'Eivissa. Esper que a través d aquest decret, i a través en aguest cas de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenadó del Territori, es pugui ampliar no tan sois
el eonveni, sinó també les actuacions, perque juntament amb
la Conselleria de Cultura demostra que no solament hi ha un
programa, sinó que hi ha unes actuacions puntuals d'acord
amb les nostres possibilitats pressupostaries. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Conseller. A1tres grups que vulguin fixar la
seva postura? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, hem de convenir que moltes de les coses que s'han dit
aquí a la seva intervenció les hem de compartir, si bé podríem dir que aquesta interpeHació que avui s'ha fet ha
estat únieament i exclusiva -com voste ha dit en la seva intervenció- una pregunta més ampla. No hi ha hagut tampoc,
jo cree, unes contradiecions excessives en la intervenció que
s'ha fet per part del representant del Govern. Evidentment
m 'he de cenyir a la interpel·lació, i no a la intervenció que
ha fet el representant del Govern, i per tant, cenyint-me a
aquesta qüestió, he de dir que hi ha moltes coses que hem de

compartir, sense cap dubte. Que s'ha de tenir una especial atenció i un interes destacat en la protecció de les
arees urbanes historiques, amb a<;o jo crec que hi estam
totalment d'acord.
Ara bé, també hem de reconeixer sobretot que al guns deIs exemples que s'han posat, que ha estat el cas
de Palma, que dins Palma dins els darrers temps es
vénen fent esfor~os importants i intervencions importants. No estaria totalment d'acord que aquestes actuacioos siguin únkament simboUques; una altra cosa seria
dir que aquestes intervencions no són suficients. Amb
ac;o podríem estar d'acord, i cree que fios i tot el Govern hi estada d'acorcl perque en actuacions en materia
de patrimoni historie i artístic mai és suficient tot quant
s'inverteix en aquest campo Pero hem de reconeixer que
es fan actuacions de caire bastant important.
Jo crec que més preocupant, si bé en el cas de Palma
hi pot haver qüestions puntuals que poden ser preocupants, perque hi ha hagut un deteriorament, pero ni
molt manco, i amb aixo no puc estar d'acord amb la
comparació que s'ha fet que es podria arribar a un nivel!
com el Bronx de Nova York -Harlem supos que ha dit
que no, perque no hi ha tan15 de negres- pero siguem
seriosos, si ho ha fet amb caá\cter de caricatura, d'acord; ara bé amb cankter de realitat no, perque ens
passejarn un poe per dios Palma, i coneixem un poc els
barris de Palma; bé, que dalt del Puig de Sant Pere hi ba
algun tros que esta un poc brut que hi ba algun solar
abandonat, pIe de porquería en el carrer; que dins la
Calatrava hi ha algun tl"OS que quaut a fa~es no esta
prou bé, o que va molt poc a poe el Pla de rehabilitació
de la Calatrava; que a la zona de la Gerreria no s' han fet
les coses com s' baurien d'haver fet totalment; que la
zona del Temple no esta prou bé, i sobretot sj hí passes
el vespre nO fa cap gana; amb aixo .hi podem estar totalment d'acord, pero vaja, no és l'extrem del Brome Ni
tan sois m'atreviria a dir que el Polígon de Llevant, que
no és una zona historica -té una altra historia diferentarribi a aques15 ruvells. A Palma no podem dir a!to, i jo
m atrevida a dir que a cap nucli important de població
d'aquesta comunitat.
Ara bé, el que em preocupa -1 aquí és on valla
anar- és que hi ha altres nuclis que no són Palma, COlll
pot ser la dutat d'Eivissa algunes zones de Maó, algun
u·os puntual de Ciutadella, O pobLacioos com el cas
d'Alcúdia etcetera on s'hauria de posar tal vegada més
intereso En a~o podríem convenir, i cree que seria
convenient que pelOpart del Govern es posés un major
iateres en aquesta qüestió i es fes un esfOfC; suplem en tari per arribar a un nivel! major d'atenció a aques ts
nuclis. Evidentment per a ac;o també hi ha d'haver una
serie c1'instruments, que moltes vegades no depeneo
únicarnent del Govern , on els ajuntarnen15 juguen un
paper destacat, perque molts d'aquests plans que s'ha n
de fer , s'han de basar fonamentaJment molles vegades
en un pla especial ele reforma in terior, que han d'apro'
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els propis ajuntaments. Crec que s'hauria de fer extensiu

va~otes les administracions aquest desig que es millorés
a
."
aquesta sl1uaclO.

En aquest sentít esperarem. Supos que hi haunl una
oció subsegüent, i que amb molt de gust voldrÍem donar-li
~ vot favorable, pero que si bé és cert que hi ha hagut mo~uments o immobles importants que han desaparegut a tots
aqu ests nuclis, tampoc no podem dir que ha estat tot ara.
Vull dir, durant governs municipals a Palma d'altre color, i
governs d'altres colors diferents a al tres poblacions, han
desaparegut tota casta d'edificis que avui ens hem de penedir
que no hi siguin, molles vegades. Jo per exemple, quan vaig
per díns Maó, una de les coses que es nota a faltar més, í un
pensa "oh, que guapo que seria que el bastió de Sant Roc
encara fas al seu lloc" , o quan passes per Ciutadella í veus el
bastió de sa Font totalment abandonat, i en peril! en alguns
moments que hi pugui haver fins i tot una desgracia. A una
altra banda sí que hi ha hagut actuacions per part del Govern; en el cas de Ciutadella posam l'exemple de la torre de
Sant Nicolau, etcetera.

o sia que anem-ho

a deixar en una cosa ni tanto ni tan

calvo. Esta així, a mitges. Esperarem la moció; crec que és

interessant aquesta interpel-lació pel debat i per la importancia que té el tema, i en el seu moment ens definirem. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel part del PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA 1 BARBER:
Gracies Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, he de dir-li que el nostre grup comparteix amb voste
tota la preocupa ció que ha manifestat sobre la protecció
d'arees urbanes historiques; i també dir-li que amb la intervenció del conseller, primer de tot ens hem retgirat un poc
quan hem vist que del que es tractava era de cercar un fonament jurídic o una definició jurídica del que era area urbana historica. Després hero vist que no, que hi havia hagul
actuacions dins els cascos urbans, ja sigui amb el Pla de mi~lorament de fa~~lnes, com amb les arees de r ehabilitació
Integrada.

te

Vos mateix ha dit també que una interpe¡'¡ació era eom
una pregunta un poe més ampla, i jo tal vegada I 'eixamplaTia
ll n poe més ja que el conseller també ha tret la Llei d 'adequació de les xarxes d instal'lacions a les arees blstorico~lllbientals: de quina manera es té en compte aquesta lIei a
l.hora d 'aplicar el Pla de millorament de fa~anes hora de
tirar enclavant les afees de rehabilitació integrada, si vertade:<lrnent aquesta llei es fa complir, si s' enterren en els con~~nts histories art~s~cs, almanco de ma~era lenta, els c~bles
l ' <?e.sa , de Telefonlca, per pocler ga ud lf el aquests conJunts
:.lsto n cs e1 ' un a manera molt més ampla i se nse la interferenla el aquests cables que creuen e.ls carrers.
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Una altra cosa que nosaltres també creim important
és la declaració de bé d'interes cultural. Se'ns ha dit
que s'han declarat molts de béns d'interes cultural;
pero, quin control hi ha sobre aquestes declaracions?, de
quina manera es controla que no es degradin aquests
conjunts o edificis que s'han declarat bé d'interes cultural? Moltes vegades la no degradació d'aquests edificis
esta sempre en mans del propietari, en mans privades,
i moltes vegades sense cap tipus de control ni d'inspecció per part de la Conselleria. 1 per tant pens que és una
altra qüestió que s'ha de tenir en compte dins la protecció de les arees urbanes historiques, que no basta amb
declarar bé d'interes cultural, sinó que després hi ha
d 'haver una intervenció, ja sigui d 'inspecció, o amb fons
públics per tal d'evitar la degradació, i que no quedi en
una publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma que tal edifici ha estat declarat bé d'interes
cultural; sinó que hi hagi d'haver una política de seguiment i de control que aquests edificis no es degraden.
De tates maneres supos que amb la moció que vindra després d'aquesta interpel.lació, podrem concretar
molt més del que voste en principi ha expressat com
arees urbanes historiques. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila. Per part del Grup PP-UM té la
paraula el Sr. Joan Marí i Tur.
EL SR. MARÍ 1 TUR:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Quan a aquesta tribuna sortim a parlar de temes de
cultura i de temes de patrimoni, supos que tots tenim
diversos pensaments, i jo molt sovint pens en una sentencia d'un autor, crec que era frances, pero el nom del
qual ara no podria recordar, que Ilmoltes vegades -diu
aquest autor- les paraules amaguen allo que el pensament no pot dir", perque evidentment jo valdría que la
veu del Partit Popular en aquest moment, per donar
suport al nostre Honorable Conseller de Cultura, i ho
dic amb tot respecte, perque crec que quan hi ha una
persona que té un carrec legítimament donat, no s'ha
de fer d'aquesta casa un lloc de menyspreu ni voler ser
ningú el bufó pertínent. És quelcom molt serió s parlar
de cultura, i és quelcom molt serió s dedicar-se a la política com una il-lusió i no com una obligació o com una
manera de viure.
A vegades aquí damunt es parla de temes que no són
propiament de Mallorca, i voldria recordar que aquest
és el Parlament de les Illes Balears, i algun diputat pot
haver visitat una casa, un claustre o una església, pero
també és cert que sí aquí es fa alguna cosa, no tan
perfecta com es voldria, a altres bandes, amb molts de
defectes, es duen endavant aquelles coses que aquí justament es recriminen a aquells que no ha fan .

~~~~========~~~~~~~~================~============================
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Per tant, com diu aquell refrany Batí, que fa tant de
temps que no empram aquest idioma, bonum ex integra causa, malum ex qua cumque defectum; i és evident que maí una
persona de cultura -i amb cultura vull dir intel'ligencia,
patrimoni, restauració, historia, educació, etcetera- podra
estar satisfeta; perque una persona que en cultura o en patrimoni diu que esta satisfeta, ni és culta ni té educació. La
cultura és un món amb un horitzó inabastable, i que ningú
deis aquí presents mai, almenys jo, hi podrem arribar.
Faig aquesta petita introducció perque, hi hagi el govem
que hi hagi, aquí, aBa, a l'estranger o aBa on siga, mai el
patrimoni deis nostres pobles podra estar tot definitivament
recuperat, perque quan haurem restaurat una casa del segle
VIII, se'ns caura una del segle IX; quan haurem pintat una
fas;ana del segle XIX, se'ns despintara una del segle XX; i
mai, mai en cultura podrem estar satisfets. Per aixo una de
les conseBeries que jo cree més difícils, perque tothom és
mestre en aixo, és justament la de Cultura; i per tant el nostre partit donara tot el suport a l 'Honorable ConseBer de
Cultura, i li donara suport amb aquesta interpel-lació que
avui se li presenta, i amb les explicacions que en ha donat.

concret de patrimoni historie, la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del partimoni historie artístic espanyol, els artieles
15 i següents preveuen les figures deIs conjunts histories
i deIs béns d 'interes cultural, tipologia aquesta profusament utilitzada per les díferents declaracions que realitza el Govern. Tercer, tota la política es materialitza
a través de la col'laboració entre les diferents instituci_
ons i administracions públiques. Quart, en conclusió, i
perque el Sr. President no em cridi l'atenció, esta m a
favor d'una política de protecció, sense haver de crear
noves figures que fins i tot podrien solapar i duplicar les
existents. EIs ciutadans ja en tenen prou de normatives,
no els en posem encara més.
En definitiva: a) Sí a la protecció. El Grup Parlamentari PP donara suport a tota iniciativa proteccionista, evidentment dins l'ambit de que parlam ara. 1 b) Pel
que fa a la creació de noves categories de protecció, és
imprescindible, en tot cas, l'estudi previ de la seva necessitat, sense haver de produir una duplicitat normativa.
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Deiem que s'havia parlat d'Eivissa, i no he estat jo que he
tret aquest tema, perque almenys m'agradaria que aquest
parlament no fos mallorquí, que els triassem de totes les
bandes, i que per tant aquí no s'ha dit la veritat, perque
aquí s'ha dit que a Eivissa no hi havia un plantejament global de la protecció de la nostra ciutat com a monument
historic artístie dins altres de les Balears, i aixo no és cert,
perque en aquests moments, i abans que acabi aquest mes, hi
haura una reunió Govern balear-Ajuntament d'Eivissa-ConseU Insular d'Eivissa, a la qual esta convidat també el Govern central, per tal que amb l'esfors; de tots arribem a la
restauració de la ciutadella de la nostra mil-lenaria ciutat,
perque d'altra manera, des de les institucions eivissenques
sera totalment impossible.
I també, abans de donar una resposta més preparada a la
interpel-lació, vull dir que aquí s'han fet unes afirmacions,
com tantes vegades, absolutament i total gratuites. Aquí hi
havia hagut abans, s'ha dit, un monestir; pero és que alla on
hi ha la catedral de Palma hi havia hagut una altra edificació
religiosa. Jo voldria en aquest moment recordar el que diu el
millor historiador d'Eivissa quan parlant de Dalt Vila diu, en
castella, malgrat que estigui posat com bandera senyera del
castella, idioma que respect profundament i total, diu: cupiéramos hoy en día contemplar la belleza de los templos púnicos, romanos y árabes en el lugar donde ahora está la catedral" . Per tant, el temps fa el seu devenir, i no podem demanar coses que nos al tres no en tenim cap culpa.
Dit aixo, i en relació a la interpeHació de referencia, el
Grup Parlamentari PP vol dir el següent; Primer, que el
Govern du a terme una política proteccionista dins l'ambit
territorial de les Illes Balears; aquesta protecció es reflecteix
dins el camp urbanístic, historie, turÍstic i cultural. Segon,
l'afirmació anterior ens du a la utilització deis instruments
previstos per la normativa vigent. Per exemple, en el cas

Gracies, Sr. MarÍ i Tur. Pel tom de replica té la
paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan no es
vol fer una cosa, o quan no es vol entrar en un tema, Sr.
Conseller, a Mallorca -supos que a les altres illes tambédiuen que s'aferren a l'emblanquinat. L'emblanquinat
quin ha estat? Una denomina ció molt senzilla: arees
urbanes historiques, que vol dir -elemental, Tomeu, elementalurba es contraposa a rural, perque hi ha edificacions
rurals, hi ha nuclis rurals, pero volem parlar -si ens ho
permeten- de nuclis urbans: de la Palma historica, en
aquest cas, de la Ciutadella historica, del Maó historie,
i de l'Eivissa historica. Que es contraposa historic-nQ
historie? Difícil, el modernisme ja és hist.o ria i és de
principis de segle. Es contraposa a Palma en el eas c1áríssim el que era eixample a Ducli historie; j aJs altres
nuc1is més o meny és quasi tan senzill com aixo.
Aquesta interpeHació ha intentat, i si no s'ha aconseguit clarament, s'aconseguinl a l'hora de la moció, que
sera una proposta en positiu, evidentment, no una altra
figura normativa, Sr. Marí, estigui tranquil, parlarem
d'una cosa tan seriosa com la llei, parlarem de doblers,
I aquí no dubti que es veura clarament que en els pressuposts generals de la Comunitat Autonoma no hi ha
recursos ni se'ls espera. Pero aixo ho veurem més envant.
Per tant, cree que ha quedat meridianament clar que
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, i evídentment altres conselleries, ja no diguem, no han tengut una participació activa i sistematica en la rehabilita-
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ció defensa, protecció , tots els adjectius que hi vulguin posar, en materia d' arees ur banes historiques. Siguem realistes,
l'urballisme de Palma, el Pla Calvet, el P la del Sr. Jaume
Alenyar, els plans del Sr. Gaspar Bennazar del Sr. GuiUem
forteza, el Pla Ribas Piera són actuaciol1s gener ades des del
rnunicipi; i no tenc tant de coneixements histories ele l'urbanisme deIs altres nuclis que he anomenat, pero més o menys
cree que es mou per aquí. Són actuacions municipals. Pero
és que la ciutat de 1994 no pot afrontar les necessitats de
rehabilitació en tots els sentits: serveis, enterrament de xarxes
i instaHacions, rehabilitació de fa~anes, restauració d'edificis,
retolació, etcetera pels seus propis recursos. 1 aixo passa
igual a Eivissa, a Mallorca i a Menorca, exactament igual.
El que nosaltres voldríem és que d 'una vegada la ConseIleria de Cultura, Educació i Esports tancas i rodas clau, i
tiras la clau a la mar, de polítiques espectacle. No volem
polítiques de mostrador. Per aixo he posat l'exemple senzill
de dos diputats d'un determinat grup, com podien haver
estat de diferents grups, que han fet una petita volta de mitja
hora per aquesta ciutat, i han constatat en aquest mateix
moment que aixo podria ser una ciutat meravellosa, un nucli
historie meravellós i un exemple per a Europa, i un element
emblematie del nostre turisme cultural; perque nos al tres
creim que la cultura -i ha diu el Pla de competitivitat elaborat a petició d'aquest mateix govern- és un element fonamental per a la nova imatge de les Illes Balears, de Mallorca,
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Pero s'han de comprometre, no basten enunciats teorics d'lIhem de tenir una
altra imatge ll ; i clar, tenim la imatge que ens mereixem,
perque no senyalitzam.
1 la Conselleria de Cultura, Educació i Esports amb
aquesta actuació no hi és, perque no té un pressupost, no
diré suficient, aixo és impossible, pero un pressupost adient
almenys per anar fent any darrere any, i ajudar l'ajuntament
corresponent, implicar- també el consell insular respectiu,
dins els seus escassos recursos, ja ho sabem, pero que també
hi ha de ser, perque és la institució insular. 1 aixo és el que
ha posat en evidencia aquesta interpeHació. 1 per favor, no
em venguin amb la historia deIs béns d'interes cultural. A
iniciativa de qui es fan, aquests béns d'interes cultural?
Quants n'ha impulsat exactament la Conselleria de Cultura?,
no els altres, perque es poden iniciar els expedients a través
d'altres instancies, no és un mono poli de la conselleria.
1 el problema no és cercar si aquesta figura d'area urbana
historica, que és un element lingüístic, no és un element
legal, pero bastant clar, si té una categoria, si existeix o no.
Existeixen les arees urbanes historiques, i se les ha de donar
el tractament que permeti que siguin habitades per ciutadans
en condicions de dignitat, entre al tres coses -i em sap greu
parlar de Palma, pero és la ciutat que ha generat més literatUra urbanística, amb bastant de diferencia- ja va advertir el
Sr. Gabriel Alomar, que d 'urbanisme i arquitectura en sap
tnolt, que a diferencia d'altres indrets, el casc antic dins el
qual estam situats, el de Palma, contrariament del que passa
a altres ciutats, no ha deixat mai de ser -i ha va escriure
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referit al 1943, i ha podem dir del 1994- una part viva
i activa de la ciutat.
1 també hem de dir una cosa, i ha va apuntar l'investigador Miquel Seguí Aznar -no el Sr. Aznar, que no hi
és ni se l'espera-, va dir que la ciutat antiga de Palma
era en el segle passat l'element on habitaven, a part de
la població, les classes dirigents. Avui les classes dirigents socials, moltes han abandonat aquesta ciutat i han
cercat barriades més tranquiHes, perque evidentment no
és Harlem ni el Bronx, perque aquí no hi ha ni negres
ni h.ispans, i el nivell de degradació encara no ha arribat
a certs extrems, pero en algunes parts en du camí. Pero
sí que en aquesta ciutat es mantenen els elements emblematics de direcció de les Illes Balears: el Bisbat de
Mallorca, el Parlament de les IlIes Balears ...
E L SR. PRESIDENT :
Sr. Pons, li prec que acabi, per favor.
EL SR. PONS 1 PONS:
Acab ara mateix, Sr. President.
.. .Í que per tant no parlam de res suscitar una area
arqueologica, parlam de revitalitzar, aturar la degradació
i generar un procés en positiu que aquesta area de Palma, i de les altres illes, de les altres ciutats que he anomenat, es converteixi rapidament, i per obra també de
la Conselleria de Cultura amb un element dinamic,
modern i europeu . Esperam, Sr. Conseller, que entendra
el missatge, i a l'hora de votar la moció voste també s'hi
sumara. Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Pel torn de contra replica té la
paraula el Sr. Rotger.
EL SR. CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ
1 ESPORTS (Bartomeu Rotger i Amengual):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Pons, la
botella, la ditxosa botella, sempre, per molt plena que
estigui la botella -no, el tassó no, la botella dic- per molt
plena que estigui, sempre voste veura el cul buit. 1 no,
no esta plena, efectivament, Sr. Marí, seria de mala
educació i de poca cultura dir que estam satisfets de tot;
pero no esta buida de tot. 1 voste repeteix el mateix
missatge, i com no vol que ha entengui? El que passa és
que aquest missatge seu no em serveix, no és operatiu.
Aixo és 1'unica cosa.
Jo deman excuses, no per jo sinó per la pregunta i
per la interpeHació que s 'ha feta, a les illes d 'Eivissa i
Formentera, a l'illa de Menorca i als seus honorables
representants que estan aquí; i a tots els po bIes de Mallorca, de Menorca i d 'Eivissa, perque al Sr. Damia
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Pons només li preocupa el redolet de Palma, de Ciutat -i a
mi també em preocupa Palma evidentment- i si pot ser el
redol de l'arxiu i de l'Església, deIs arxiu de l'Església, que
estan al costat. 1 aixo és tot. 1 per aixo quan jo he fet una
an.Hisi del que són arees urbanes historiques ho he fet amb
tot el sentit del món, per demostrar-li que la seva vertadera
preocupació és el redolet seu, alla on actua, i la resta no li
importa. 1 en segon lloc perque crec que s'ha de fer una
analisi legal, perque aquests conceptes, aquestes categories
que voste utilitza, naturalment que són comprensibles, no en
faltaria més, es comprenen, i jo li he fet les dues connotacions que em pareixen bé. Pero si no tenen un context legal i
jurídic, hi pot haver problemes de protecció, de pressupostació, i d'actuació. Per tant jo no crec que sigui un tema innecessari fer una analisi legal d'aquests conceptes, que n'hi ha
suficients i voste hagués pogut utilitzar perfectament. Pero
voste ha anat al seu redolet, i ha utilitzat un concepte que,
per no ser, ni és jurídico
Tenim programes integrats, tenim programes importants,
i m'agradaria pensar que aquests programes no són -j s'ha
demostrat- just per Palma, sinó per totes les Illes Balears.
Tenim programes d'arees de rehabilitació integrada, que li
he dit, d 'acrod amb el decret que li he citat, que actualment
el conveni que hi ha amb el Ministeri d'Obres Públiques i
Transports, l' Ajuntament de Palma, i en aquest cas la Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenació del Territori d'aquest
govern, suposa 450 milions per invertir, dins aquest casc
urba que a voste tant l'importa.
Pero arnés també, i es tranquiHitzi, just citaré Eivissa en
aquest cas, encara que sigui perque en aquest moment no ha
estat el Sr. UuÍs Coll, sinó que ha estat el Sr. Marí que ha
intervengut; que el propi Ajuntament d'Eivissa també s'ha
acollit a aquest pla de rehabilitació integrada, que sí són
programes seriosos, i a més amb finan~ació no suficient,
peró sí amb finan~ació , a efectes que es declarin i tenguin
les actuacions pertinents, les arees de Dalt Vila, sa Penya i sa
Marina com a area de rehabilitació integrada. Aixó per mi
a voste, Sr. Pons, li cau molt enfora; aixo de Dalt Vila no
deu saber ni per on éso

les illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera, i també a
les mancomunitats -si agafam aquesta unitat de la mancomunitats, que es podrien agafar els ajuntaments, pero
jo crec que és més ample- es podria fer aquest pla d'infraestructures culturals, per coneixer el que tenim en
aquests moments, i el que és necessari tenir d'aquÍ a
cinc, sis o set anys , i comen~ar a caminar; no comen<:ar,
perque tot aquest temps també hem caminat; pero dins
aquest pla d'infraestructures de tates les Illes Balears.
No dubti, Sr. Pons, que a la moció que faci, gairebé
li puc dir que no podem estar d'acord amb l'aspecte
negatíu sempre, amb aquest missatge absolutament negatiu que voste projecte. 1 si voste fos una mica constructíu, que jo crec que ha de ser així, pero jo m'atrevesc a
donar recomanacions -no ordres, no en faltaria més-,
pero sí ti agrairia que a vegades reconegués que hi ha
una mica dins la botella, i que no tot esta buit de to!.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rotger.
111.1) Proposició no de llei RGE núm. 1005/94, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a crea·
ció de la Casa de I'Esport Balear.
EL SR. PRESIDENT:
Acabat aquest punt, passam al punt número 3 de
l'ordre del dia, proposicions no de llei, i vull fer menció
que ha arribat un escrit a la Presidencia d'aquest parlament per part del Grup PP-UM, demanant la retirada de
la Proposició no de llei 1005/94.
111.2) Proposició no de llei RGE núm 1006/94, pre·
sentada pel Grup Parlamentari PP·UM, relativa a uni·
ficació d'activitats i competicions del programa "Vesport per a l'edat escolar".
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, no solament hi ha programes sinó que també hi
ha pressupost. Dins el pressupost ordinari, i no parl de l'un
per cent cultural que, repetesc, no hauria de ser just l'u per
cent cultural d'aquesta comunitat autónoma, sinó l'u per
cent cultural de les obres que fa l'Estat dins les Illes Balears,
i que no gestiona el Ministeri de Cultura. Voste que té tant
de contacte, al meu entendre negatiu, respecte al Ministeri de
Cultura, m'agradaria que el transformas en positiu, i demanas que l'u per cent cultural de les obres de l'aeroport de
Palma el gestionéssim nosaltres. M'agradaria molt, perque
tal vegada acabaríem, juntament amb línies obertes de cap
a Europa -programes europeus- i les línies própies d'aquí que, per cert, no volia parlar de doblers, peró li diré que la
dedicació ha estat de més de 300 milions de pessetes, és poc,
pero ha estat aquesta- i a través de convenis que ens suposen
tenir un Pla de fa~anes, 376 milions en quatre anys; i tenir
a més uns instruments que m'agradaria que es traslladas a

Per tant, passam a la Proposició no de llei 1006/94,
presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa a
unificació d'activitats i competicions del programa
"L'esport per a l'edat escolar".
(Remor de veus)

Estan retirades les dues?
IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició
de llei RGE núm. 918/94, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a modificació de la Llei
9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del primer de
mar~ com a dia de les Illes Balears.
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EL SR. PRESIDENT:
Llavors passam al següent punt de l'ordre del dia, que és
el punt número 4, que és el número 918/94, presentat pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a modificació de
la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del primer de
J1lar<; com a dia de les Illes Balears. Per part del Grup SOCIALlSTA té la paraula el Sr. Damia Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. L'any 1983
aquest mateix diputat que ara els parla va redactar, finalment
tramitada a través del grup parlamentari pertinent, va ser
aprovada per unanimitat de la Cambra la Proposició de llei
sobre declaració del primer de mar<; com a dia de les Illes
Balears. En el debat que es va produir en aquesta cambra dia
21 de mar¡; del 1984 hi va haver unanímitat en considerar
que la data d 'aprovació de l'Estatut d'Autonomía era la més
adient per ser celebrada per tots els pobles de les Illes Balears coro una jornada col·lectiva. Pero varen suggerir dubtes,
exposats en primer lloc pel Sr. Jaume Llompart en nom del
Govern de la Comunitat Autonoma, del mateix color ideo10gic que té avui, que, tot i donar suport a aquesta proposició
de llei, deia textualment "s'haura de veure, per exemple,
l'oportunitat o no, i no sé si la legalitat també d'assenyalar
noves festes , i -amb interrogant-, seran festes laborals?". El
Sr. Lafuente, per part del Grup Regionalista de les Illes,
insistia també sobre aquesta part: "tenim serios es dificultats
de tipus personal a considerar que aquesta festa sigui una
festa definitiva".
Tot i que venia així, amb canicter festiu, quan es va
tramitar la proposició de llei en comissió va ser modificada,
i finalment va ser aprovada en la forma que tots els diputats
coneixen, que diu "s'estableix el primer de mar<; com a dia
de les Illes Balears amb canicter de festa oficial, laborable a
tot el territori de la Comunitat Autonoma".
.

Molt bé, des de 1985 fins a 1994 hem vengut celebrant el

~ > dia de les Illes Balears, el dia primer de mar<;, i la intenció

.- que es manifestava, i que vaig manifestar jo mateix quan
varem fer el debat en aquesta cambra dia 21 de mar<; del
1984, que aquesta festa, aquest dia de les Illes Balears, serviría per divulgar una institució que, deia jo mateix, és legíti~a, és democra.tica, pero que encara no és popular. La
flllalitat era que a través de la identificació del primer de
mar~ el nostre poble -o els nostres pobles si ho volen aixítenguessen consciencia que tenlm una autonomia, que celebram que aquesta autonomía és ['autonomía de tots els pobIes no només d' una pan , í que per tan t era necessa ri que
te ngues
' un caracter festiu.
El resultat de la no declaració del cadcter festiu, del
manteniment del caracter laborable del pr imer de may~ el
coneixen perfectament tots vostes. Per un a parttenim uns
aCtes institucio nals que se celebren a la Se u del Parlament,
~n SOrn ara; bi vénen unes determinad es persones convidaes, mitjan de comunicació; pero és evident que aixo té un

=-
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car:kter -per molt que se li vulgui cercar un altre aspecte- fonamentalment elitista, escollit, i que per tant de
cap manera no pot ser popular.
1, clar, a l'hora de dur el primer de mar¡; al carrer,
de fer participar la gent, ens trobam senzillament que la
gent és afer feina. 1 qui fa feina no fa festa. 1 que passa? Que es va acordar per part del Govern que es faria
a les diferents illes, a fi que tots hi participassin, i s'ha
acabat celebrant dia primer de mar~ un altre dia, la qual
cosa dóna un aspecte bastant pintoresc i aberrant a
aquesta festa.
He repassat el cartell de la darrera diada, liDia de les
Illes Balears", vostes el veuen aquí. Dia de les Illes
Balears és el primer de mar¡;, i resulta que aquest cartell, elaborat a petició del Govern, no parla de dia primer de man;; parla de dia 5 de mar¡;, que hi ha d'haver
futbolet i basquet, s'han de lliurar premis, hi haud una
diada esportiva, hi haura ballet cIassic; dia 6 de mar~,
l'endema, hi haura una missa solemne a la Catedral, hi
ha ud un acte institucional i les medalles d'or corresponents.
1 on és el dia primer de mar~, que es va aprovar
l'Estatut? On és aixo? És molt divertit pensar que celebram dia primer de mar¡; un altre dia; i que per tant
aixo és una autentica aberració, i és una demostració
que la nostra comunitat autonoma no acaba de funcionar bé. Si comparam la nostra diada amb altres diades
d 'altres comunitats autonomes, ho veurem tot d'una de
manera immediata. Ens imaginam, per exemple, qui es
pot creure que a Catalunya es pogués celebrar 1' 11 de
setembre dia 14, 15 o 16 de setembre? Aixo seria absolutament ridícul, i que per tant cap grup parlamentari
li don aria suporto Pero la mostra de debilitat de la nostra
autonomia, és que tenint una diada en celebram una
altra, i realment no en celebram cap, perque si féssim
una enquesta als ciutadans de les Illes Balears a veure
qui sap quin és el dia de les Illes Balears, els resultats
serien devastadors, la gent no ho identifica .
I mentre estava en la preparació d'aquesta modificació de la llei sobre el dia de les Illes Balears, he tengut
la satisfacció que un ciutada modest m'ha fet arribar
una carta donant suport a la idea que aquesta diada
havia de ser festiva. I relaciona aquest ciutadil, que s'ha
pres la molestia de repassar festes: 28 de febrer dia
d'Andalusia, 23 d'abril dja d'Aragó, 23 d'abril festa de
la Comunitat Autonoma de Castella i Lleó, 17 de maig
dia de les Lletres Gallegues i de Galícia, 30 de maig dia
de les Canaries, 31 de maig dia de laregió de Castella
i La Manxa, 9 de juny dia de La Rioja, 9 de juny dia de
la Regió Murciana, 28 de juliol dia de les lnstitucions de
Cantilbria, 8 de setembre dia d'Extremadura, 8 de setembre també dia d 'Astúries, és conegut de tots -diudia 11 de setembre Diada de Catalunya, dia 9 d'octubre
de la regió valenciana, o Comunitat Valenciana, País
Base i Navarra ten en el seu aberri eguna, la Comunitat
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de Madrid té la festa el mes de maíg, etcetera. 1 només en
manca una, acaba dient, vergonya.
Jo no sé si és una sítuació vergonyosa. El que sí tenc
perfectament cIar i té cIar el Grup Parlamentari Socíalista
que si no m odlficam ag ue ta lle i, si no estab lim que e l primer
de mare; és un dia festiu , i que per tant tots els ciutadans
saben que estan al día de les IlIes Balears i ho celebren difícil ment p odfem fer arribar el mlssatge que va informa r I'elaboració d'aquesta Dei; i era crear una consciencia col· lectiva.
Per molta diferencia que ni hagi entre els pobles de les Illes
Balears, formam part duna comunitat a Ulonoma. integram
un sol parlamento funcionam afortunadament, perque si no
aguest parJament ja haurla elesaparegut, no per territoris smó
per ideoJogies, i que per tant els Ilostres ciutadans han ele
coneixer que el primer de mar<; és el ella de les 1I1es Balears
el dia del poble o deIs pobles de les Illes Balears.
Si no hi ha una acceptació de la tramitació d'aquesta llei,
tornarem continuar amb el que tenim ara: un acte de caracter elitista dins aquest parlament, una serie de celebracions
de caire folkloric més que altra cosa el primer día festiu que
ve després de dia 1, i per tant un desdíbuixament total del
día de les Illes Balears que, deu anys després de l'aprovació
d'aquesta lIeí, no ha aconseguít fer arrelar el sentiment de
poble de les Illes Balears entre els nostres ciutadans.

(El Sr. President repren la direcció del debat).
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Passam al torn d 'íntervenció deIs grups
que es mostrin a favor de la proposició de lIei. Pel Grup
Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Vida!'
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intervenc en el torn a favor d'aquesta proposició de llei que fa el
Grup ParJamentru·¡ Socialista i explicarem per que. Crec que
no soro sospitós de no ser insularista, i sabem que a totes les
itles s' intenta -alguna, coro sempre, Menorca en a<;o és capdavantera, ho ha aconseguit, pero les altres, Mallorca i Eivissa i Formentera encara no ho hem aconseguit tenir una diada
propia. Menorca, com he dit abans, té el dia de Sant Antoni,
és festa a tot Menorca; pero ni a Eivissa ho és el dia 8 d'agost, que és l'aniversari de la conquesta catalana, ni a Mallorca, que crec que és el 31 de desembre -si no vaig equivocat, no em voldria equivocar-, o el dia que sigui, tampoc no
ha aconseguit institucionalitzar la festa.
Pero com he dit abans al Sr. portaveu del grup que presenta aquesta proposició de !lei, ero referesc en la intervenció
anterior, quan ha parLat deis bisbes i ha dit que aquí, a la
ciutat antiga de Mallorca b.i continuen estant els superiors
jerarquics de Balears, i ha dit per exemple el bis be de Mallorca, jo Ji h.e dit li no , roiri , el bisbe de Mallorca només és
de MaJJorca; a Eivissa i F ormentera tenim un bisbe i a Menorca en tenen un altre 11. Peró ara estam al Parlament balear,

i si de veritat volem fer país balear, que es diu aquí
tantes vegades'; si volem d 'alguna manera celebrar Un
dia de les Illes Balears, ens hem de manifestar des d'aquesta perspectiva i hem de coincidir plenament amb
l'exposició qu e ha fet el portaveu del Grup Socialista, en
el sentit que en no ser festiu institucionalitzat aquest dia
de les Illes Balears, no es pot celebrar aquesta diada de
les Illes Balears com seria adequat fer-ho.
Per tant aquesta proposició de llei jo cree que no va
més enlla que es declari festiva aquesta data, que el dia
de les Illes Balears es pugui celebrar dins el conjunt de
les Illes Balears com una diada que, com presenten ells
en els seus antecedents, i no vull entrar en les apreciacions que ha fet el portaveu del Grup Socialista, dient que
aquí som els únics i que és una vergonya, jo amb aixó
no hi vull entrar, podem dir que com amb altres coses
anam un poc retardats, pero no crec que sigui una vergonya, perque també hem de tenir en compte el que he
dit abans, la peculiaritat de la nostra comunitat autonoma, que esta formada per illes, podria d'alguna manera
haver retardat, i esperant l'experiencia del que ha estat
la celebració durant tots aquests anys del dia de les Illes
Balears, que efectivament no és una diada popular, sinó
que se celebra només amb un caire oficialista.
A pesar que s'intenta amb bona fe per part del Govern i les institucions responsables, que hi participi el
poble; difícilment sense declarar festiva aquesta festa -i
valgui la redundancia, difícilment pot ser pru·ticipativa.
Jo crec que cap deIs grups aquí, sigui quina sigui la seva
significació política, té per que oposar-se a aquesta
proposició de lIei, que ens pareix positiva i -torn a dirsalvant manifestacions que es puguin haver fet aquí, que
jo no compartesc, des de la perspectiva del que és en si
la proposició de llei, que demana que J'article primer es
varii en la forma que diu aquesta proposició, que s'estableix el primer de mar<; com a dia de les Illes Balears
amb caracter de festa oficial no laborable a tot el territori de la Comunitat Autonoma, cree que ningú deIs que
vertaderament participam al Parlament balear, la institució representativa d'aquesta comunitat autonoma a
nivell de totes les illes, ens hi podem negar; a pesar que
respect -i he fet la roatisació abans- que, per exemple,
Menorca celebra la diada de l'illa, i podrien dir "nosaltres ja tenim aixo 11 •
Pero des de la perspectiva de la Comunitat Autonoma crec que tots hem de dir que sí, i crec que puc par- .
lar en nom del grup, pero almenys aquest diputat que
els parla es manifestara a favor. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!' Pel Grup PSM 1 EEM el Sr. SampoI té la paraula.

d
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EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Sl.. President senyores j senyors diputats. Ens trobam
b una proposició de !Iei de reforma d' ul1 a altra lIei, de la
~n da de le IIIes Balears, que té en veritat una bona intenci, l~avaU ella nosaltres volero veure la necessitat de reafirmar
~~ caracterlstiques de nacionalitat comuna de Les Illes BalerS. Entenem que és possible l'afírmació de la propia identi ~at de cadascuna de les Dles, i que aixo sigui compatible amb
el fel que les Illes d 'una manera conjunta facin la seva própia
afi rmació nacional. Alxó ho hem de mostrat intentant imp ul sar una política de tra nsfen!ncies als conseUs insul ars, i a la
'legada rec lamant més competencies, més transferencies,
més financ;ament per al conj unt ele la nostra c0111unitat autonoma.
Peró el Sr. Pons crec que es deixa dur en aquest moment
pel seu voluntarisme, per les seves bones intencions. Ens ha
parlat que pel fet que facem un dia de festa, aixó ajudara a
avan<;ar en la consciencia col'lectiva als ciutadans de les Illes
Balears. Sr. Pons, voste ahir em deia d 'una manera molt
simpatica -així ho vaig entendre- que amb la meya il-lusió
era un diputat de biberó. Permeti 'm que li digui que avui
voste fa de diputat setmesó; perque, pensa de veritat que
aquest Govern fanl vibrar els nostres pobles simplement
perque facem un dia de festa a la nostra comunitat autónoma? Pensa que els nostres ciutadans s'identificaran més amb
el nostre autogovern perque dia primer de mar<; sigui festa
de precepte, que deien un temps?
Sr. Pons, en aquesta ocasió no fa honor a la seva tradició,
i es xupa el dit. El que fara avan<;ar cap a la consciencia
col'lectiva, el que fara sentir als ciutadans com a propi aquest
autogovern, el que el fara vibrar amb l'autonomia, sera que
a mesura que passi el temps arribin més competencies, arribi
més finan<;ament, en definitiva un conjunt de serveis que
acostin l'autonomia als ciutadans.
No volem dir amb aixó que ens oposem que sigui festhl
el dia de les Illes Balears. Entenem que és necessaria aquesta
data que identifiqui tots els ciutadans de les llles Balears amb
I.a seva propia nació, sense renunciar a fer una diada nacional
de Mallorca i una diada nacional per a Eivissa .i Formentera
,. amb l'exemple de Menorca, que ha aconseguit que arrelas
., dins el poble la diada de Sant Antoni, que l'entén com a
vertadera diada nacional del poble de Menorca; i els ho dic
per experiencia, no perque m'ho hagin dit els companys
diputats de l'illa de Menorca, sinó perque enguany gracies
a ¡'amable invitació del president del Consell Insular de
Menorca -al qual aprofit per agrair-li aquesta invitació- vaig
Poder comprovar com el poble vibrava junt amb les seves
autoritats de tots els colors polítics, i se sentia com a seva
aquesta festa de Menorca.
Se' ns planteja una altra qüestió, perque en una epoca
~arcada per l afa.ny competitiu, que les nostres empreses
s han de fer competitives dins el conjullt d Europa, i amb
~~uesta vocació europea que teIlÍm els UJeocs, que fa molts
anys que d' una manera factica estam integrats dins Euro-
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pa, no és qüestió de posar més festes, sinó de substituirla per una altra. 1 jo crec que no s'hauria de substituir
per una de les festes que són atributs de la nostra comunitat autónoma, sinó que hauríem d'intentar canviar-la
per una de les fes tes estatals.
1 repassant fa un moment l 'agenda he intentat mirar
quina festa podríem canviar per la diada de les IIles
Balears. Evidentment dia primer de gener, cap d'any, no
és molt aconsellable després de la darrera nit de l'any,.
i no seria molt assenyat que féssem anar afer feina els
nostres ciutadans, la productivitat no seria massa elevada. Dia 6 de gener, els Reís, la festa més emblematica
deIs nostres infants, tal vegada si la llevavem produirÍem 1'efecte contrari al que desitjam, i ja crearíem un
trauma dins la nostra joventut que els faria odiar més
que estimar la nostra autonomia. Dia primer de maig,
festa del treball, nosaltres socialistes no crec que ho
haguem de proposar, Sr. Pons. Dia 15 d'agost, l'assumpció de la Mare de Déu, encara aquella reminiscencia d'aquelles tres grans festes, tres jueves ha en el amo
que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi,
y el día de la Ascensión; crec que no l'hem de tocar.
Dia 12 d'octubre, la deixarem per més tardo Tots Sants,
festa molt popular, que aprofitam per venerar els nostres difunts. Dia 6 de desembre i dia 8 de desembre,
festa de la Constitució i de I'Immaculada Maria, patrona
de la infanteria, que s'han juntat i s'acostuma a fer un
pont molt popular, i que els treballadors el consideren
un dret adquirit, i també podria fer que els nos tres
ciutadans no vessen amb bons ulls l'eliminació d'aquest
ponto Dia 25 i 26 de desembre, Nadal i Sant Esteve,
festes familiars entranyables que no ens convé substituir.
Ens queda dia 25 de juliol, Sant Jaume, Santiago,
patró d'Espanya, i dia 12 d'octubre, día de la hispanidad, la fiesta de la raza, que es deia antigament. Qualsevol d'aquestes dues festes seria molt interessant substituir-les per dia primer de mar~, diada de les Illes Balears, i amb aquest intenció 1i votarem afirmativament la
seva proposició de llei. Gnlcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampo!. Grups que intervenen en contra? Pel Grup PP-UM el Sr. Jaén té la paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Creo que conviene referirse en primer lugar a esta proposición de ley con sus antecedentes legislativos referidos a otras comunidades, y que el portavoz del Grupo
Socialista aquí nos recordaba, con un escrito que le
acababan de hacer llegar. Evidentemente hay unos antecedentes legislativos que aquí se recogen, y hay una
exposición de motivos en su proposición de ley referida
en primer lugar a la ley que antaño, el año 1984, hizo el
primero de marzo en esta comunidad día de las Islas

~~~========================~======~~============================~====~============~
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Baleares; un día por accidente, hay que decirlo así, porque
fue que el Boletín Oficial del Estado publicó el 1 de marzo
el Estatuto, y afortunadamente no 10 publicó el 29 de febrero, porque estaríamos obligados a celebrarlo cada cuatro
años.
Yo recuerdo el espíritu que hubo en la cámara, cuando
incluso diputados que ahora se sientan en otros escaños estaban en otra posición parlamentaria distinta, pero eso no fue
motivo para que no llegásemos a un acuerdo, cada uno desde
sus condiciones y desde sus posturas. Esa unanimidad hoy en
día desgraciadamente no la tenemos, y en su exposición de
motivos nos habla de una reducida incidencia, de una trobada de caire oficíalesc i elitista, aspectos que nosotros no compartimos, porque tampoco valen comparaciones con otras
comunidades, y mucho menos con Cataluña, porque Cataluña tiene un antecedente histórico que se remonta a principios del siglo XVIII, 1714, cuando todos sabemos lo que
pasó, y en 200 años Cataluña, los catalanes, han mantenido
un espíritu reivindicativo porque había una fecha histórica
a la que acogerse. Y no se pueden comparar comunidades
históricas de otras circunstancias muy dispares, porque son
la circunstancias de cada comunidad autónoma -como diría
Ortega, en este caso, el yo y sus circunstancias- las que disponen un acervo cultural muy distinto en unos sitios y en
otros.
Gracias, Sr. Vidal. Lo digo como representante del Grupo
Popular, y en concreto como menorquín; pero el mérito no
es nuestro -cuando digo nuestro no lo hago como político,
o incluso como miembro del Consejo Insular-, porque no es
un mérito político que la diada del poble de Menorca, dia 17
de gener sea un éxito de políticos y de instituciones, sino un
éxito que se ha cultivado durante más de siete siglos en el
pueblo, y en concreto en una población como es Ciutadella.
Por tanto el mérito nos es ajeno.
¿Qué se propone aquí? Ya lo ha expuesto su portavoz:
de una ley aprobada por este parlamento se intenta modificar
un tercio, o en concreto -si se permite- un cuarto, si tengo en
cuenta la disposición final. Se modifica lo más sustancial,
que es su artículo primero, intentando que tenga carácter
festivo el día primero de marzo.
Veamos qué hay en otras comunidades autónomas. No es
el momento de debatir aquí los símbolos, la importancia
que tienen los símbolos en los estados totalitarios, en el
ámbito estético y en los sentimientos del pueblo. De todo
esto saben muchos que están en estos sistemas, y sobre todo
Margaret Mead en su antropología cultural como una constante de todos los pueblos, y sobre todo como factor de
cohesión social. Eso son los símbolos, factor de cohesión
social. Pero sí hay que decir cuál es el tratamiento que en
otras comunidades se ha dado a este hecho, yel tratamiento
es dispar. No hay una homogeneidad en el trato de este asunto . Hay comunidades que establecen como día feriado, y
otras lo establecen como día no feriado. Hay unas comunidades que lo hacen con una normativa distinta, con un rango
de ley, otras lo hacen por decreto, y hay otras que utilizan las

dos vías: fijan el día por ley, pero luego por decreto lo
hacen de forma variable en función de lo que aquí Se
comentaba antes por el Sr. Sampol de quitar un día
feriado del calendario en sustitución de otro.
Por tanto, viendo los ejemplos de Cataluña, donde es
fiesta nacional el 11 de setiembre; pero también hay
otros que no sucede, como pasa en Cantabria, en Asturias y en otras comunidades, en concreto también en
Aragón.
En resumen, el tratamiento no es homogéneo. En
muchos casos no se aumenta el número día de festivos
al año, y que en concreto entre escoger ese dilema que
nos ponía aquí, en la carta que había recibido, de
vergonya o racionalidad, yo creo que hay que ir descartando lo primero porque no es así. No tenemos ningún
sentimiento de que sea de vergüenza sino de racionalidad. Razones para mantener la actual postura existen, y
nosotros en consecuencia votaremos en contra, porque
no procede la modificación que se propone. Gracias, Sr.
Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Pel tom de replica té la paraula el
Sr. Pons.
EL SR. PONS I PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Jaén, no convertid una festa
en una batalla, estiguin tranquils. Consideren que aquesta comunitat és tan poqueta cosa -aixo sí, ben estretaque no valla pena que celebrem el dia que va entrar en
vigor no el Govern del Sr. Cañellas, que tal vegada seria
declarat festiu, sinó el dia que varem ser Comunitat
Autonoma de les Illes Balears?
Sr. Jaén, aquests arguments les hagut de treure amb
unes esmolles de dins un forn, perque no s'aguanten de. [
per enlloco El tema és moIt simple: consideram suficientment important dins la historia d'aquest país -faci ",
dos dies o faci 700 anys, és igual- que día primer de ""
mar~ per primera vegada en tota la historia -ha recordi bé- els pobles de les Illes Balears, de manera democratica i lliure, dins un estat de dret, es varen dotar, d'acord
amb la Constitució Espanyola, d'un fI!gim d'autonomia
amb unes institucions comunes; i també varem refor~ar
-cosa que no han complert molt- el paper de les institucions insulars, els consells insulars.
'¡j-,

Aixo no és important? Aixo no mere ix ser celebrat,
com se celebren a altres comunitats autonomes?, i pos
el cas de Catalunya perque és el més emblematic. Catalunya, fins i tot, celebra un dia que varen intentar acabar
amb les llibertats catalanes. Ha varen intentar, pero
aquí som, com diu el Sr. Pujol tan tes vegades, som un
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oble que ha tornat. 1 nos al tres som un poble que no apare ix

~l ulls deIs ciutadans, com a coHectivitat.

Un ciutada, em diguin, si no celebra la festa de la seva
propia autonomia, em dlguin quin concepte Ji mereix. Qt.taJsevo1 romer ía cl ' un poble, qualsevoJ festa ele les que ha anomenat el Sr. Sampol am b un grau d'ironía bastant divertít,
té als ulls del ciutada més pes que el día ele les mes Balears,
perque, i quina festa és Rixo? Bé sí, "és una festa ele poJilíc ,saps? aixo que surt al eliari, vet.ts? Aquests estan convídats, van al Parlament ", autoritats militars, polítiques, el
parc junissic polític que torna revenir aquí, molta simpatia,
ens tornam trobar: 11 tu que eres diputats, tu que eres senador.
Molt amable, molt bé".
Pero aixo no és una festa de les Illes Balears, home de
déu! Hem de ser c1ars. Hem fet un experiment, durant deu
anys ho hem provat, que no era festa de precepte, com diu
el Sr. Sampol, era una festa laborable. 1 quin ha estat el
resultat? S'ha aconseguit no la intenció que jo pugui donar
a aquesta proposta, sinó la intenció que diu l'exposició de
motius de la llei, consolidar i desenvolupar les característiques de nacionalitat comunes deIs pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que és el que diu l'Estatut; i que
per tant hem fracassat. 1 vostes creuen que amb una festa de
quatre amics del món oficial, i quatre carreres de sacs i quatre bicic1etes es pot celebrar dignament el dia de les Illes
Balears? Ho creuen, i jo les celebr que votin en contra, perque així demostren el sentit que tenen en relació a la Comunitat Autonoma ele les Illes Balears; ho tenen en molt
poca cosa, en tan poca cosa que després d'haver constatat
que és un acte folklóric, un acte irrellevant, un acte que no
té cap popularitat, les va molt bé. A vos tes els agrada governar, comandar, i que el poble si no s'entem, millor.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Hi ha intervencions en contrareplica?
Sí, Sr. Vidal, té la paraula.
·:~··f

EL SR. VID AL 1 JUAN:
Moltes gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats.
Sr. Pons, nosaltres continuam pensar el que li hem dit al
principi, sense compartir moltes de les seves apreciacions de
caire absolutament político Nosaltres que, com he dit abans,
estam molt orgullosos de tenir un bisbe igual que tenen Mallorca i Menorca, pero com que creim que estam a les Illes
Balears, ¡¡ toro a repetir que en aquesta cas, fins i tot tenint
en compte que els bisbes ja diuen la missa en castella o en la
n?~tra Uengua, jo en la meva contrareplica si és que es diu
aUn a voste m'expressaré en liad , i Jj diré -i tots els cultes
d'aquesta caOlbTa que entenen aquesta llengua que 110 és
~Ol'ta encara que si ti digui , em comprendran perfectament:
SUte quamquam medium capiat conclusio (.. .) esto Moltes
&rck ies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM 1 EEM no hi ha
intervenció en contrareplica. Pel Grup PP-UM el Sr.
Jaén té la paraula.
EL SR. JAÉN 1 PALACIOS:
Gracias, Sr. Presidente. Decía el diputado representante del Grupo Socialista que la fiesta no se ha de convertir en una batalla. Históricamente es al revés, hay
batallas que después son las que se conmemoran y se
hacen fiestas, y esto hay que ir al calendario para hacerlo así. Nosotros tampoco queremos que el tema se convierta en eso, en una fiesta ni en una frivolidad, sino en
el justo término de lo que tiene que ser.
No discutimos aquí la importancia del día, no la
discutimos. Si ustedes están alegres, están satisfechos
por esa promulgación del Estatuto , los demás también
lo estamos en que fuese el día 1 de marzo, como podría haber sido otro día cualquiera. Pero aquí lo que
discutimos es el carácter laboral, y lo que se puede hacer
es socorrerse de comparaciones como es el caso de Cataluña, que usted muy bien ha recordado, porque en Cataluña hay este sentimiento, y en alguna otra comunidad,
pero fundamentalmente en Cataluña. Ni el 2 de mayo en
Madrid, ni el 23 de abril en Aragón, ni el 8 de setiembre
en Asturias, patria querida, no son días que la gente
venga celebrando de una manera como fiesta nacional,
porque no hay un sentimiento de tradición. Yeso son
hechos, eso es sociología, no es otra cosa. Basta recurrir
a algún estudio, repase usted el estudio del CIS referente
al hecho autonómico, y es una realidad lo que es. Los
sentimientos son los que son, y no se pueden forjar en
tan poco espacio de tiempo.
No se puede decir tampoco que si esto fuese fiesta la
gente se identificaría más con el hecho autonómico.
Normalmente en una sociedad ele ocio como es la nuestra, los ciudadanos aprovechan estos días para otros
menesteres, que suelen ser o un puente, según las circunstancial, o un día de descanso.
y la cuestión es la siguiente: ¿Se puede justificar una
fiesta más en un momento en el que el país lo que
necesita es trabajar más? Yo creo que ése es el tema, y
no otro
(Remor de veus)
y acabo, si puedo, y si no que me suban el volumen
del micrófono, porque la realidad, como antes decía, es
tozuda. Voy a remitirme al día 6 de diciembre, que
todos también celebramos, fecha de aprobación de la
Constitución. ¿Usted vio por la televisión, Sr. Pons, la
recepción que se hizo en el Congreso? ¿Usted la vio?
Pues yo creo que basta ver las imágenes de aquel acto,
o basta repasar las hemerotecas. Desgraciadamente cues-

~~~~==============~~~==~~====~==~~========================~===================
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ta mucho; las cosas no se hacen instituciones en poco tiempo,
como antes les decía. Y calendario por calendario, se pueden
proponer muchos; yo aun recuerdo el calendario del padre
del positivismo, de Augusto Cante, que quería que cada día
tuviese un científico, y recordaba en su ley de los tres estados el paso de lo teológico por lo metafísico, y hasta por
último el estado científico.
(Remar de veus)

Pero, Sr. Damia Pons, señoras y señores diputados, alborotadores en este momento, que quiero convencerlos de que
no vayan por ahí, y no lograré. Retiren esto, porque esto
son temas de unanimidad, y no piensen que circunstancias
que ustedes están defendiendo así son acertadas en estos
momentos. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Jaén. Acabat el debat, passarem a la votació,
i en conseqüencia deman a aquesta cambra si pren o no en
consideració la proposició de llei 918, del Grup Parlamentari
SOCIALIST A.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.
Senyores i senyors diputats que voten en contra? Gracies,
poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen?
29 vots a favor, 29 en contra, un diputat que no ha emes
el seu vol. Hi ha empat, en conseqüencia se suspen la sessió.
Recomen«;a la sessió. Passam a la sega na votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra? Grades,
poden seure.
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi ha.
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció, un diputat
que no ha emes el seu voto Se suspen la sessió.
Recomen«;a la sessió. Passam a tercera votació.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n 'hi ha.
29 vots a favor, 29 en contra, cap abstenció, un diputat
que no ha emes el seu vot o En conseqüencia, en tercera

votació persisteix l'empat i s'entén rebutjada la presa en
consideradó de la Proposició de llei 918/94, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.
(Aldarull a la sala).

1 esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Moltes gracies a tots.

