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EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes a tots. Comen¡;a la 
sessió. 

RGE n úm . 272/95 , presentada per I'HbIe. Sra. Diputada 
Encarna Magaña i Alapont, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a accions per impulsar la indústria texti l 
a Ei vissa. 

Comen<;arem per les preguntes i, en primer Iloc, veurem 
la 272/95, que formula la diputada Encarna Magaña i Ala
pon1. del Gru p Parlamentari SOCIALISTA, relativa a acciol1s 
per impulsar la indústria textil a Eivissa. Aquesta pregunta 
va quedar ajornada de passades sessions. Té la paraula la 
diputada Sra. MagaI"ia. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. Benvingut, Sr. Conseller. Aquesta 
pregunta ha quedat tres dies ajornada perque voste no hi 
era . La pregunta és una pregunta que ja li he fet en al tres 
ocasions, a eomissió i voste, en diferents ocasions, s'havia 
compromes afer qualsevol cosa en el sentit del que li esta m 
dient, de la indústria textil a Eivissa, coneguda com a moda 
AeLlib. El pressupost d'aquest patronat, enguany, és de 27 
milions, deIs quals 21 vénen de la seva Conselleria. De mo
ment, el patronat -per desgracia, com tots sabem, va morir 
la seva directora- esta una mica al aire i molts sectors es 
pregunten que passara en el futuro 

Jo, com veig que eI'un pressupost de 27 milions. 21 vénen 
ele la Conselleria i 6 del Consell Insular cl'Eivissa i Formente-

ra, tene moll interes per demanar-li que pensa la Conse
lleria de Comer¡; i IndClstria per tal e1'impulsar aquesta 
moda textil Adlib. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. Té la paraula el Conseller Sr. 
Triay i Humbert. . 

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

Gracies, Sr. President. Sra. Diputada . Efectivament, 
en primer 1I0c disculpes per les dues vegades que ha 
vengut aquesta pregunta i jo no he estat aquí. 

Vull dir-li que dins el pla de reindustrialització, el 
tema de la indústria textil hi és com un sector preferent. 
i que, per tant, qualsevol de les indústries existents tant 
a Eivissa eom a la resta de les Illes es pot acollir als cinc 
deerets vigents en tot el que pertany a disseny , a innova
ció, a inversions, etc. 

Pel que fa a la moda Adlib en concret, nosaltres 
tenim una quantitat de 21 milions de pessetes pendents 
del que decideixi el patronat d'Eivissa dins el 95. Qual
sevol de les accions que el patronat decideixi fer tendra 
el nostre suport i així ho hem manifestat i, com diu 
voste, esta previst en els pressuposts del Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera. 

També dir que tot esta pendent del que ells decidei
xin i que, en qualsevol cas, també la nostra aportació 
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vendra condicionada que hi hagi una quantitat concreta, tant 
per les presentacions que puguin fer a Madrid com les que 
puguin fer a Eivissa i que, per tant h.a de ser el pa~ronat, en 
el seu dia, qui decideixi que vol fer. SI el patronat, fmalment, 
decideix que no s'ha de fer, nasal tres destinaríem aquesta 
quantitat a altI-es conceptes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula 
la Sra. Magalla? Té la paraul a. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, jo, que li he de dir? 
Si de 27 milions, 21 els posa la Conselleria i 6 els posa el 
Consell, pens que la Conselleria no ha d 'estar a l'espera de 
veure que passa, que passara enguany, si aniran a Madrid, 
on aniran. Més quan hi ha una paralització d'aquest tema 
per una qüestió molt particular, i no es posa en marxa el 
patron:!t. 

Per altra banda, li he de dir que la constatació qu e tenim 
que, de fet. aquests milion s que vos tes apo rten cada any, es 
dediquen afer promoció turística i promoció d'Eivissa, pero 
el tema de la indústria COI11 a tal no s'ha resolt mai . Nosaltres 
teníem esperances que , per una vegac\a, ja que el \libre blanc 
est:!va en marxa , i que es contemplava tot el tema de disseny, 
innovació de la moda textil, aquesta Conselleria ho prengués 
seriosament, i deixas d'enviar la part grossa d'un pressupost 
que, en realitat, s'utilitza per fer promoció turística, perque, 
si és així, ha posin a la Conselleria de Turisme pero no a la 
Conselleria d ' lndústria. Jo vull deixar constancia d'aquest fet, 
i esperava que voste continuas mantenint la postura que, de 
vegades, ha mantengut a comissió, pero que després, quan 
voste ve a Eivissa, desapareix, és una altra. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaiía. Vol tornar afer ús ele la paraula el 
Conseller Sr. Triay i Humbert? Té la paraula. 

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

Gracies, Sr. President. La primera part de la meya res pos
ta -no sé si la ha escoltada o no , li reiteraré-, li he dit que, 
dins el pla de reindustrialització, tota la indústria textil d 'Ei
vissa es pot acollir als decrets vigents en el pla de reindustria
lització i que, per tant, tant de manera individual com 
col'lectiva, poden acollir-se a subvencions, com presentaci
ons, etc. A més a més, com qualsevol altre col'lectiu, com 
pot ser el del sector del cal~at, o en el sector bijuter, com és 
Sebime, també entenem que, quant al tema de la moda Adlib 
tot, en certa manera, passa pel que el patronat decideixi, i 
nasal tres entenem, en aquest sentit, que respectarem el que 
el patronat, en el seu dia, decideixi. 

Si aquests 21 milions, efectivament, des del patronat 
d 'Eivissa i Formentera, no es consideren necessaris, 
nosaltres -reitero- els destinarem a altres temes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller . 

RGE núm. 328/95, presentada per I'Hble. Sr. Dipu
tat Ramon Orfila i Pons, del Grup Parlamentari PSM 
1 EEM, relativa a no remissió d'una comunicació sobre 
política firal. 

Passam a la pregunta 328, que també va quedar 
ajornada, que formula el diputat Sr. Ramon Orfila i 
Pons , del Grup PSM I EEM, relativa a no remissió 
(runa comunicació sob re política firal. Té la paraula el 
diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. Dia 23 ele novembre ele 1993, 
el Parlament de les ¡lIes Balears va aprovar per unanimi
tat una resolució que deia: "El Parlament ele les llles 
Balears insta el Govern a remetre , en el termini ele tres 
mesos, una cOlllunicació al Parl ame nt sobre la política 
firal del Govern ", Tres mesos, desembre, gener, febrer, 
del 94, és ciar. Son1 a febrer, pero, del 95. Duen, sim
plement, un any ele retardo Per quin motiu no l'han 
enviada encara? 

Dia 4 ele maig ele I'any passat, davant una pregunta 
semblant, em deia el Conseller de Comen;: "Abans que 
acabi aquest període, sera presentat, amb el retard d'un 
mes i mig o elos que, evidentment, assumim, pero, abans 
que acabi aquest període, la presentarem". Abans que 
acabi aquest períoele ele sessions, és a dir, abans d'aca
bar el maig ele l'any passat. Maig, juny, juliol, agost, 
setembre, octubre, novembre, desembre, gener, i febrero 
Ens l'arribara a enviar mai? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Conseller 
Triay i Humbert. 

EL SR. CONS ELLER D E COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Sr. Orfila, vull dir-li que, en 
e1s pressuposts de la Comunitat Autonoma per al 95, i 
a la secció 20 de la Conselleria de Comen; i lndústria, 
queda darament determinada quina és la política quant 
al tema firal. Per una banda, es diu que tot el que són 
fires interiors de la nostra Comunitat Autonoma queda
ra en mans de Fires i Congressos, que Fires i Congres
sos té un Consell d 'Administració, en el qual hi és pre
sent, apart d'altres membres de la nostra Conselleria, 
concretament elos representants, i que la resta, tot el que 
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són fires exteriors i prom oció comercial , és duu a través 
d'un pla ja aprovat com era el pla de reindustrialització. 

Jo, si el que voste vol és que se Ji detallin, exactament, les 
dues coses, no tenc cap inconvenient per detallar-li, pero la 
situació ha canviat des del dia que vos tes varen fer la pre
gunta per dos conceptes: primer, perque en els pressuposts 
del 95 aixÍ es determina, i perque el pla de reindustrialitzaci
ó, efectivament , marca quina sera la política del Govern en 
aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús ele la paraula 
e l Sr. Orfila? Té la paraula . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. Presielent. Usque /andem abUlcre. Conseller, 
paciencia nostra. Quina creelibilitat crellen, Sres. i Srs. Oipu
tats, que ha ele tenir aques! Parlalllent, Sr. Conseller, davant 
e ls ciutadans si per al Govern no en té en absolut, de credi
bilitat. Quin exemple donalll als ciutaclans, si el Govern in
cOlllpleix ele forma sistematica els acorcls el 'aquesta casa, els 
acorels presos per unanimitat -la va votar el Sr. Callellas, 
aquesta proposta ele resolució. Fa unes setlllanes un Conse
Ilér del Govern explieava -sense posar-se vermell-_ qu~ no 
havia duit a terme una eampanya ele eonseieneiaeió deis 
eiutadans en materia eI'estalvi eI'aigua perque ell trobava que 
era millor no eomplir aquell acord elel Parlament. Ahir, un 
altre Conseller del Govern també ens deia que, per allo que 
servien els debats del Parlament, no valia la pena. Ara és el 
Conseller ele Comer<; qui reconeix que no pensen eomplir 
u na resolució aprovada per unanimitat d 'aquesta Cambra. 
Sincerament, Sres. i Srs. del Govern, vostes em reeorden 
aquell poema -cree que era de Celaya- que diu: "La Ley, 
esteLa de aralia, y el1 mi ignorancia . lo explico. No la teme el 
hombre rico. nunca la teme eL que manda. pues La rompe eL 
bicho grande y sólo enreda a Los chicos. Es La ley C0l110 la 
lluvia, nunca puede ser pareja, y eL que la aguanta se queja. 
pero el asunto es sencillo. la leyes C0l110 el cu.chillo, no corta 
a quien la mane/a. 

Sr. President, fins quan li haurem ele demanar que ens 
empari perque el Govern compleixi allo que el Parlament 
aprova? Fins quan haurem de demanar que els membres del 
Govern estiguin disposats a incomplir les coses que ells ma
teixos voten? Fins quan aquesta forma de ridiculitzar la Cam
bra de la sobirania popular? Fins quan continuaran sense 
donar la importancia que es mereix aquesta Cambra, Sr. 
President? Que farem per defensar-la? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sr. Orfila. Té la paraula el Conseller, Sr. Triay 
i Humbert. 

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

Gracies, Sr. President. Sr. Orfila. Crec que la me va 
res posta a la seva pregunta és evielent. Quan voste va 
fer aquesta pregunta no hi havia el pla de reindustrialit
zació en marxa, no hi havia els pressuposts aprovats i, 
per tant, decau el que voste, en aquell moment, va de
manar. 

Nosaltres entenem que, amb els pressuposts generals 
del 95 i amb la posa en marxa del pla de reindustrialit
zació, queda perfectament delimitaela quina és la políti
ca elel Govern. Ja li he dit abans: per una banda, Fires 
i Congressos aquÍ, a la nostra Comunitat Autónoma, i 
la resta envers els decrets que hi ha dins el pla ele rein
d ustrial itzac ió. G deies. 

1.1) Pregunta RCE núm. 367/95, presentada per 
J'Hble. Sr. Diputat Joan MarÍ i Serra, del Crup Parla
mentari SOCIALISTA, relatiya als mals olors que pro
dueix la depuradora de Sant Antoni de Portmany, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr~cies , Sr. Conseller. Passam ara a les preguntes 
orclinaries cI 'avui. La primera és la 367. del diputat Sr. 
Joan Ma6 i Serra. del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA relativa a que s'esta fent, per tal cI'esmenar les 
males olors que produeix la depuraelora ele Sant Antoni 
ele Portmany. Té la paraula el diputat Sr. MarÍ. 

EL SR. MARI 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Del tema 
ele la elepuradora de Sant Antoni ele Portmany, i les 
males olors que produeix a tota aquella zona, ja no és la 
primera vegada que en parlam dins aquest Par/ament, 
pero , lluny el'haver-se solucionat, cada dia es fa més i 
més greu. Per tant, la pregunta que li feim avui: que 
esta fent la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori per tal d 'esmenar les males olors que pro
dueix la depuradora ele Sant Antoni de Ponmany7 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies.~ Sr. Marí. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat. Voste recordara que el 
mes d 'agost, per desgracia, un lIamp va incendiar aques
ta planta. Durant un mes hi va haver el procés aturat, 
cosa per la qual la recuperació de la fase (oo.) és un 
proceeliment lIarg. Nosaltres hem decidit que si el mes 
de febrer no hi ha una millora essencial respecte de 
qualitat, farem un procés integrat per intentar eliminar 
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aquest problema, sempre de cara a temporada d 'estiu. Graci

es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Reus . Vol tornar afer ús de la paraula el Sr . 

Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARí 1 SERRA: 

Sí, gra.cies, Sr. President. Sr. Conseller, li prenem la 
paraula. m 'ha dit el mes de febrer. Som en el mes de febrer 
i jo esper que, a finals d'aquest mes, li puguem tornar a 
demanar o deixar-ho estar, si s' ha solucionat. pero el que sí 
li vull recordar és una cosa: que faci el possible per solucio
nar aquest tema , perque els ve"ins esta n cansats ele prollleses, 
estan cansats que se'ls diguin coses que després no s'acom
pleixen. Per tant. li deman que facin via a arreglar-ha, per
que se ' ls esta acabant la paciencia . Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ . Vol torn;¡r afer ús ele la paraula, Sr. 
Re us: Té la paraula. 

EL SR. CONSELLE R O'OBRES PÚBLlQUES [ORO E
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartoll1eu Reus i Beltran): 

Sí, Sr. President. Només elir-li que el Consell d ' Adminis
tració del Ibasan, de finals el'aquest mes de febrer prendra 
una decisió definitiva. Gracies. 

1.2) Pregunta RGE núm. 368/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joan MarÍ i Serra, del Grup' Parlamentari 
SOCIALISTA, relativa a recuperació de la perdua de turis
tes de procedencia nacionals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies . Sr. Conseller. Passam a la segona pregunta, que 
és la 368. tall1bé elel diputat Sr. Marí i Serra, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a actuacions per recupe
rar la perdua ele turistes ele procedencia nacional. Té la 
paraula el diputat Sr. Marí. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Grade. r. Pre idenl. TOl ab 111 la importilncia que té 
el lUI-isme naci na l per a la indústria hotelera i sobretot, per 
l 'oferta mp lernenuhia de les nostre iUes, i ' s per aixo que 
Ii formulam la egüent pregunta: quines actuacions esta fent 
la onselleria de Turi me per tal ele recuperar la perdu3 l 
luristes de procedencia naciona l? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Té [a paraula el Conse[ler Sr. Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sr. Diputat. Jo pens que, 
abans d'entrar en quines actuacions esta fent la Conse
lleria, per ventura seria bo perdre un mica de temps i 
pensar en quins puguin ser els motius que fan que el 
mercat nacional, aquests darrers anys, hagin tengut un 
descenso Veient aquests motius, per ventura, podríem 
mirar quines possibles solucions i quines possibles actua
cions podem fer. 

U na primera motivació, una primera causa pot ser, 
logicament, la situació de crisi economica que ha patit 
el !lostre país aquests darrers anys, que ha fet que, logi 
cament, un bé de consul11 com és el turisme, s'hagi vist 
ressentit dins el merca t nacional i, logicament, contra 
aquest primer Illotiu, COI11 voste cOlllprendra, des de la 
Conselleria de Turisme molt poca cosa podem fer. En 
tot cas, des d 'altres instancies de la nostra nació. 

Una segona motivació , que també cree que influeix 
bastant. és el fet que e l propi comportament del turisme 
nacional es co ncentra dins uns deter11linats mesos de 
I'any, i aixo que els nostres hotels no deixin places per 
a aquests LOur operaLOrs nacionals que només rendibilit
ze n aquests lIits durant un, dos, tl'eS mesos, mentre que 
els LOur opcralors estrangers ho fan clurant sis o set 
mesos. Aixó és una segona causa important. 

I en tercer 1I0c, lógicament, podria ser que la Conse
Ileria de Turisll1e no hagués fet un esfor~ promocional 
suficient per dur aquest turisme nacional aquÍ. 

Crec que alla on podem incidir és en les dues darre
res, en el fet del comportament sociológic del mercat 
nacional i en el fet de la promoció turística per pan de 
la Conselleria. Quant al tema del comportament del 
turista nacional , estam intentant tenir reunions amb els 
tour operalors per intentar avan¡;;ar la sortida deis pro
grames d'aquests tour operalOrs al carrer, perque no 
surtin tan tard com solien sortir habitualment, i, de fet, 
s'esta aconseguint .ia que s'avancin aquests programes. 
Al mateix temps estam fent un esfor¡; de conscienciació, 
a través deis mitjans de comunicació, i totes les vegades 
que ens possible, per intentar conscienciar els nosO'es 
empresaris que és bo diversificar el mercat, que no 'és 
bo només concentrar-se en els mercats estrangers i que 
és bo guardar i mantenir llits per al mercat nacional. 
Aixo ho esta m fent en [a mesura de les nostres possibili
tats que, com voste sap, és limitada, no podem imposar 
als hotelers que facin uns contractes amb uns tour opera
tors o amb uns aItres. 

En darrer extrem, com Ji he dit, logicament també 
pot influir la promoció turística que es faci en aquest 
mercat nacional i, en aquest sentit, sí li puc assegurar 
que, des de fa dos anys, Ibatur, l'Institut Balear de Pro
moció del Turisme, esta fent un esfor~ important amb 
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campanyes publicitaries a televisió, que ja varem fer els 
darrers dos anys, i que ara comen<;am una altra vegada, dins 
el mes de mar~, per intentar potenciar aquest turisme nacio
nal, per intentar conscienciar-Io que reservi abans i que avan
ci la contractació de les seves vacances. Tot aixo, logicament, 
a més de tot un caramull d 'actuacions de contractació de 
contraportades, de presentacions a diverses ciutats espanyo
les, de participació a fires, que fan que estiguem fent una 
actuació promocional dins el mercat nacional -pens- bastant 
important. Moltes gra.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MARÍ I SE RRA: 

Gracies. Sr. Presielent. És evident, i ho segulm en els 
mit.ians ele comunicació i altres, que la Conselleria de Turis
me esta fent a lguns esfon;os per posar, per exemple. més 
places hote leres a I'abast c!'aquestes agencies de viatges. 
Sabelll ele la problematica (le la temporalitat del turisme 
espanyol, pero hi ha una altra vessant. que és la que ens 
preocupa. Una altra vessant: ens preguntam amb que es 
troben aquésts turistes. una vegada que hem aconseguir clur
los a les nostres illes. Que traben a les nostres illes? Amb 
quin ambient es traben? Perque hi ha ,el problema que els 
portam a hotels on. la ma.ioria ele les vegades, els horaris de 
menjador no són els adequats, els menús no són els aelequats, 
les ofertes d 'entreteniment -fins i tot dins els propis hotels
es fan en lIengua estrangera. 011 no entenen res. L'oferta 
complementaria, a moltes zones, és totalment dirigida cap a 
aquest turisme alemany, angles i ele procedencia estrangera. 

Com li dic, aixo és un tema que ens preocupa i pensarn 
que la Conselleria hauria el'intervenir d'alguna forma per 
intentar solucionar aquest problema. perque tots reconeixem 
i tots estam el 'acord que el turisme espanyol és un turisme 
que beneficia les nostres illes , COI11 he dit abans, sobretot 
I'oferta complementaria . Pero si aconseguim dur-los, i lIa
vors no sabem donar-los el que realment ells esperen, i se'n 
van decebuts del que aquÍ han trobat, aixo pot ser contra
produent. Per tant, el que li demanam és que intenti interve
nir en aquestes qüestions, mitjan<;ant les fórmules que vos tes 
puguin tenir -vostes tenen els medis- i intentar que aquests 
turistes se'n vagin amb la satísfacció que tots desitjam. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Marí. Vol tornar afer ús de la paraula el Sr. 
Flaquer? Té la paraula. 

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

Sí, gracies, Sr. President. 10 faria un parell de matisaci
ons quant al que voste ha dit. Quant al grau ele satisfacció 

que té el turista nacional aquí, jo li puc assegurar que 
les enquestes ens demostren que, efectivament, no se'n 
van tan insatisfets com voste diu. sinó que, al contrari, 
hi ha un grau de satisfacció important i, a més a més, 
valen tornar, i obret t aixo es demostra en el sentit que 
I ag,enci de viaLge ,el tO/lr operators de cada vegada 
demanem més place co. a que vol dir que tenen ganes 
de lomar. Aixo per un c staL. 

Després hi ha una pregunta, Sr. Marí, que jo crec 
que ha equivocat la persona a qui I 'ha de demanar. 
Voste em pot demanar moltes coses a mi, pero no em 
pot demanar que jo fací que els hotels tenguin les coses 
en espanyol; vos te no em pot demanar que els hotels 
tenguin els horaris, perque aixo són coses que, COI1l 

voste molt bé sap, Són fruit de la Ilibertat empresari<d 
de cadascun d'aquests hotels. i jo no crec que nosaltres 
haguem de ser tan reglamentaris com per arribar a dir 
que els hotel s han de tenir obert elel l1lenjador de les 12 
a les 3 ... Nosaltres no poelem arrib8r a aquests extrems, 
i voste ho sapo Hi ha uns mercats, que són I'alelllany i 
I'angles, que són estables, que duren practicament tota 
la tel1lpOrac!8, i aquests mercats són els que re nc!ibilitzen 
una empresa i. en conseqüencia són els que marquen les 
paute'. ele comportament cl'aquesta empres;1. 

En qualsevol cas, sí que Ji puc dir que les previsions 
per a enguany, per al mercat nacional , talllbé són bas
tant optimistes. Sabem que els tour operalOrs nacionals 
han pogut aconseguir més Hits deIs que varen tenir I'any 
passat. Sabem que aquest turisme nacional, enguany, 
experimentara un increment i. aixo, efectivament, li don 
la raó, és una bona notÍcia per a tots i sobretot per a 
l'oferta complementaria. Moltes gracies. 

1.3) Pregunta RGE núm. 100/95, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup 
Parlamentari MIXT, relatiYa a elaboració de la carto
grafia submarina deIs fons de l'entorn marítim de 
l'illa de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. PaSS3m a la tercera pregunta, 
que és la 195, del diputat Sr. Peralta ¡Aparicio, elel 
Grup Parlamentari MIXT, relativa a cartografiasubmari
na de l'iHa de Menorca. Té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí, gdcies. Sr. President. Aquesta pregunta, que va 
dirigida al Sr. ConselIer d' Agricultura i Pesca, té com a 
ob.iecte coneixer quin cost ha tengut aquesta cartografia 
submarina que es va elaborar fa un parell d'anys, deis 
fons de I'entorn marítim de I'illa de Menorca. Gracies . 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Conseller Sr. Morey . 

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

Gracies, Sr. President. La contestació a la pregunta es : 
2l.184.291 pessetes amb 80 centims. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Consellel'. Vol tornar afer ús de la paraula 
el Sr. Peralta? No. 

1.4) Pregunta RGE núm. 101195, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Jaume Peralta i Aparicio, del Grup Parlamen
tari MIXT, relatiya a situació actual del Museu de Menorca. 

Passam 3 la quarta pregunt3, i durer3 eI'avui, que és 13 
101/95. t3mbé elel eliput3t Sr. Per31t3 i Ap3ricio, del Grup 
Parlament3ri MIXT, rel3tiva 3 museu ele Menorc3. Té 13 
p3raula el Sr . Peralt3 . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sé, aque~ta pl'egunta, jo crec qu.e és una pregunta reitera
tiV3. És una pregunt3 que, all13rg de tot3 :1quest3 legislatur3 
ha sortit moltes vegades. Jo, la veritat, pensav3 que ara que 
s'atraquen les eleccions, corn un acte més ele campanya o de 
pre-campanya, es podria produir 13 inaugur3ció delmuseu de 
Menorca o, com 3 mínim, d'alguna s3la elel museu de Me
norC3, pero veig que aixo, em sernbla, no ven, i no es produ
eix . Per tant, ens agradaria s3ber en quina situació es trob3 
actualrnent el museu de Menorca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Té la paraula el Conseller Sr. Rotger. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs, Oiputats, Sr. Peralta. 
Voste sap ben bé que, quan vaig accedir a la Conselleria ele 
Cultura, i v3ig fer el prirner viatge oficial a Menorca, se'm 
varen pl3ntejar tres ternes puntuals: Cales Coves, Es Bastió 
de Sa Font, i es Museu de Menorca. Sembla que, gracies 3 
I'ajuntament de Ciutadella i al Consell Insular de Menorc3, 
les d ues prirneres qüestions estan a punt, o resoltes, d 'una 
forrna constructiva. 

Quant a la tercera, dir-li que, efectivament, es va fer una 
gestió amb el Ministeri de Cultura, -perque deu anys tancat 
el museu de Menorca és un poc groller- i es varen aconse
guir, d'una manera efectiva, 94 milions aproxirnadament, 
93.900.000, per a la rnodernització del muse u de Menorca, a 
través d' u n projecte rnuseístic. Esta concedit, esta a punt 
d'adjuclic3r i és probable que, d'acorcl amb la prornesa de 13 

Ministra, dins el 95 es pugui obrir, pero, en tot cas, li 
advertesc que, si no és així, alrnenys s'obrira la part 
baixa del Museu perque, mentrestant es pugui exposar 
el més principal de les plantes 1 i 2, que s'estaran reno
vant. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la pa
raul3 el Sr. Peralta? 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sí, gracies, SI'. President. Bé, voste ha dit una cosa 
clau: promeses de la Ministra de Cultura -encara record 
quan aquesta senyora va visitar Menorca i va dir, fins i 
tot, quan s'obriria i tot, i crec que aquesta dada esta 
molt superacb. És una bona notícia el que voste eliu, 
que com a mínim s'obrira la planta baixa, amb les peces 
més importants elel museu. Pero jo voldri3 saber quan -
tota la resta, ele Cales Coves i Es Sastió ele Sa Font 
encara est3 a mig resolelre, peró no és objecte eI'aquesta 
pregunta- perl:" veure si, abans ele les eleccions, aixo 
pogués estar obert. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gracies, Sr. President. O'una manera molt breu, 
independentment de les eleccions, la qüestió és la gestió. 
Encara que el titular del museu ele Menorca -voste ho 
sap perfectament- és el Ministeri de Cultura, per tant, 
el que nosaltres podem fer és accelerar al maxim per
que ho faci -d'una manera efectiva ja hi ha els doblers-, 
dir-li que procurarem, d'una forma irnmediata, no puc 
especificar la data, obrir. C0111 li he dit, la part baixa per 
fer aquesta mostra, indepenelentment que es faci la mo
dernització a través del projecte. Gracies. 

11.1) Debat de presa en consideració de la Proposició 
de Proposició de llei RGE núm. 298/95, presentada pel 
Grup Parlamentari PSM i EEM, relatiya a modificació 
d'un article de la Ley Orgánica del régimen electoral 
general. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Passam al segon punt de I'or
dre del dia, que correspon a una serie de debats de presa 
en consideració de proposicions de lIei. Comen<;arem, 
en primer 1I0c, amb el debat de presa en consideració de 
la proposició de Ilei 298, presentada pel Grup Parlamen
tari PSM 1 EEM, relativa a rnodificació d 'un article de 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral Genera/. Té la 



paraula, pel grup proposant, en torn a favor... Perdoni, Sr. 
Orfila. Grups que vulguin intervenir en torn a favor de la 
pro posta? Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
diputat Sr. Pascual i Amorós. 

Sí, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Encara que hi hagi un torn a favor, i un en contra, nosal
tres entenem que, com a mínim, s'ha de poder presentar la 
iniciativa. Si nosaltres en som els autors, és logic que siguem 
els primers en intervenir, explicar. defensar la nostra alterna
tiva, la n stra l o i íó, la nostra pro posta, i que després ínter
venguin e l l n aveus a favor i en contra, i després s'obrin 
e l tOrn ° le repliques, si és el caso Pero que, for($osament, 
primer hi ha d'J¡aver una presentació. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per fer ús del torn de presentació -faig constar que és 
purament una present<1ció- té la p;lI'aula el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. Presiclent. E m permeti que, ab<1ns de comen
<;ar, faci explícita petició que es corregeixi un error en 1,1 
nostra propost<1. Feilll referenci(\, en els antecedents ele la 
nostra propost(\ , a una sentencia del Tribunal Constitucional 
que no existeix. AixÍ, on diu sentencia elel Tribunal Consti
tucional d 'onze de gener del 80 -el Tribunal Constitucional 
encara no existia-, ha de dir acta 6/1984, d 'onze de gener de 
I'any 1984, i m 'he preocupat d'anar a cercar aquesta acta i 
fer-Ia arribar als portaveus que han d 'intervenir en aquest 
debat. Gracies. 

"El transfuguisme és un fenomen que s'ha d 'e rradicar si 
volem evitar que la política es converteixi en un negoci", 
deia el setembre del 1993 José M. Aznar a Saragossa. "Pactar 

COIl tránsfuga e un flCtO de e J'mp ión polilica incalifica· 
ble" .AlvarezCa co . ele el1lbrede 19 3. "Lo lránsfllgasSOI/ 
delil1cl/.eJ/lCs comunes porque e Ile\lan el escmío que uno. 
ele lores ha}1 dado aUlla fOnlta iÓIl po/úicn" . Juli nguita . 
etembr de I 93. 11 - 1 t ransfuguisme -deia , r. Jaén '?- é 

legal, pero etica i políticament és inadmissible", Francesc 
Triay i L1opis, abril de 1994, en aquesta Cambra. "Hauríem 
d'adquirir el compromís de no utilitzar mai més el transfu
gui mell

, Pere amp · 1, abri l de 1994. De fra com aque t'l 
em podríem trobar él 1'11 meroteca deis da rrer an s als 
diari de se ion d'aque 1 Pa rlament prou pe!' mplir ta l 
les in lervencion que av ui es puguin fer des d 'aq uesta tribu
na. 

E una qüesti '. d'a ltra banda. tan deballlda e n aquesta 
ambra que qua lsevol diria que, re pecte e1'ella, ja esta tor 

d it i qu e l debat d 'avui no pOt fer r s més que reprodui r les 
parau le , eJs argume11ls ja lItilitza ts ... I és cert. E per aixó 
que jo els vull proposar. re! . ir. Diplltat , que sigu m 
capa<;os de debatre el fenomen del transfuguisme i les mesu-

res a dur a terme per a la seva eradicació sense entrar en 
la lletania deIs retrets, de mútues acusacions, d 'interven
cions crispades sobre qui ha estat el més beneficiat i qui 
el més perjudicat per -les practiques de transfuguisme 
que s'han donat a les Illes Balears i, en canvi, ens cen
trem en el debat de si és possible o no aturar, frenar, 
dificultar aquesta practica en tot allo que es pugui. 

Quedi ciar, per tant, que no és la nostra una propos
ta destinada a reobrir ferides, ni va en contra de ningú. 
ni pretén fer cap retret. És una proposta que intenta 
sortir al pas d'un deis elements més importants de la 
practica del transfuguisme: la participació en una moció 
de censura que propici'¡ el canvi de l'alcalde o president 
d ' un ajuntament o Consell Insular. És. en suma, I'intent 
d'impedir que qualsevol regidor, qualsevol Conseller 
e1'un Consell Insular pugui aprofitar el carrec, la repre
senlació que ha obtingut per votació popular formant 
pan eI'una candidatura. per enderrocar el batle o presi
den t amb el qual va compartir una mateixa Ilista, un 
mateix programa. 

E~ cert. Sres. i Srs. Diputats. que no es pot condicio
nar el sentit e1el vot elels canee públics . .ia que aquest és 
Iliure. pero tarnbé és cert que , almenys pel que fa (\ la 
legislació aplicable a les corporacions local s, s'ha accep
tat que el dret a presentar lllocions ele censura pot ser 
limitat. i ho ha acceptat el Tribunal Constitucional. 

Com vostes recordaran, va ser precisament el grup 
socialista en el Congrés deis Diputats qui va proposar 
un canvi en la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General, modificant la normativa reguladora de la pre
sentació i votació d'una moció de censura. amb l'objec
tiu d'elevar el quorum necessari per interposar la moció, 
elevant-lo fins a la majoria absoluta. Dues són, per tant, 
des de Uavors en~a -i em referesc al 13 ele mar~ de 
I 'any 1991- les condicions exigid es per presentar una 
moció de censura a un ajuntament, diputació o a un 
Consell Insular. En primer 1I0c. la necessitat de comptar 
amb la majoria absoluta entre els signataris de la moció, 
és a dir, tenir la seguretat que els que signen una moció 
compten amb el suport necessari com per constituir una 
alternativa de Govern, una Iimitació que cerca -és evi
dent- que no es produeixin mocions de censura amb 
l'única motivació de produir un desgast de I 'alcalde, del 
president en el poder, sinó que aquestes mocions han de 
representar una vertadera possibilitat de canvi en la 
majoría que constitueix el Govern de la corporació. 

La segona limitació fa referencia a la impossibilitat 
que un mateix regidor o conseller pugui signar, dins el 
mateix mandat, més d'una moció de censura. Una Iimi
tació -no cal dir-ho- que és cert que ( ... ) el pas als pro
fessionals de la moció de censura, aquell que un dia en 
signaria una contra I'alcalde, i l'endema ho faria contra 
I 'altre alcalde que eU mateix també ha contribui't a 
elegir. 
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La nostra proposta cerca donar una passa més en aquestes 
limitacions. Es tracta que cap regidor o conseller no pugui 
signar una moció per censurar -és a dir, per enderrocar
I'alcalde, president amb qui va concórrer a les mateixes illes. 
No es limita, per tant, el vot deis carrecs públics, com alguns 
han volgut fer veure, la qual cosa seria evidentment incons
titucional, sinó que, partint del fet que la Ilei ja és limitativa 
quan impedeix que se signi més d'una moció cada mandat, 
i quan exigeix comptar amb la majoria absoluta deis membres 
de la corporació entre els signants, s'hi afegeix una limitació 
també lógica i en la línia d'impedir I'acte suprem del trans
fuga: enderrocar l'aléalde, president, antic company seu, amb 
qui va concórrer a les eleccions, compartint un mateix pro
grama, i rebent -no ho oblidem mai- els mateixos vots deIs 
ciutadans. 

Tampoc no és cert, com algú ha dit. que aixó impliqui 
blindar el carrec de I'alcalde o president que. una volta ele
gil. ja mai no podra ser apartat del carrec. Seria cert si soIs 
existissin dues formacions polítiques, una de les quals 
compta, de sortida, amb la majoria absoluta. En aquest cas, 
és evident que sois seria presentable una moció de censura 
él partir de la tralció -entre cometes- d'un membre de la 
llista majoritaria. i és cert que. amb la nostra proposta. no 
seria possible. realment. propiciar la censura, pero únicament 
en aquest caso 

1 no em negaran vostes que és més normal, més logic. 
preveure que no hi hauran canvis. amb fonaments sufícients 
dins la llista majoritaria que governa, com per fer elesitjable, 
com a mínimo justificable. que un regidor o conseller rompí 
amb el seu grup per ( ... ) l'altre que normalment esta a I'altra 
banda, a les antípodes de I'espectre polític. 

Estam parlant. per tanto ele casos extrems i, en aquests. si 
fos necessari, i duent les coses a I'extrem, sempre hi cap la 
sortida de bloquejar, amb una majoria suficient, les decisions 
més importants, és a dir, les que es prenen en els plenaris. 
i aquÍ sí que no hi caben més limitacions que les que dicta 
la propia consciencia. 

Pero és que. a més a més, quan l'aicalde o president ha 
necessitat els vots d'altres regidors, consellers de fora del seu 
grup, aquests no es veuen condicionats, limitats per la nostra 
proposta, podent, si així ho troben, signar la moció de cen
sura que, en aquest cas, ja no es fa contra un company de 
formació política, sinó contra un membre d 'un altre grup, 
amb qui, en un moment determinat, hi ha hagut prau coinci
dencia com per ser votat com a alcalde, pero amb qui la 
coincidencia s'ha acabat per les raons que siguin, la qual cosa 
és legítima. En aquest cas, és evident que qui signa la moció 
no ha compartit el vot deis electors amb I'alcalde president 
i que, per tant, no es tracta d 'un fenomen de transfuguisme. 

Algú troba que aquesta iniciativa s'hauria d'haver presen
tat en el Congrés del DiputClls i no en aquesl Par lamenl. 
Com és que, qui ha lroba així, no ho ha presentat en el 
Congrés deIs ipu lat i alla hi tenia repre entació? Hi ha 
algun tipus d'imped imenl re p cte de les iniciatives legislali -

ves deIs Parlaments autonómics davant el Congrés que 
no sigui la necessitat que s'aprovin les proposicions de 
proposicions de lIei per majoria absoluta? No, no n'hi 
cap. Vostes saben que, fins i tot, és perfectament possi
ble la presentació i, fins i tot, és lógic. havent patit, com 
ho hem feto el transfuguisme a pra.cticament totes les 
institucions de les Illes Balears en els darrers anys. És 
logic, per tant, que surti d 'aquesta Cambra una iniciativa 
per limitar els seus efectes. 

1 han de reconeixer. Sres. i Srs. Diputats, que limi
tant, com ho feim, el dret a presentar mocions de censu
ra per part deis transfugues, limitarn, en gran mesura, 
I'atractiu del transfuguisrne. el seu poder per fer caure 
governs, i que si aquesta no és tampoc una sortida abso
luta, completa, que irnpedeixi, que faei impossible el 
transfuguisrne, quan res més implica una passa més en 
al lo que sembla que tols els grups estam d'acord. al
menys a nivell de cúpules estatals: la necessitat de pren
dre mesures contra aquest fenomen, que el propi Tribu
nal Superior de JustÍcia de les 11Ies Balears no dubtava 
en qualificar com a lacra social. 

Respecte de la eonstitucionalitat o no de la nostra 
proposta. hem de dir que entenem que ho és sense cap 
dubte, ja que no imposa u-aves o condiciona la intenció 
del vot deis regidors o consellers, sinó que simplement 
ampliam les condicions per poder fer efectiva la substi
tució c!'un alcalde president per un altre , i que' no és la 
primera i única limitació. sinó que el legislador, ja a 
l'any 1991. limita el procediment per presentar mocions 
de censura exigint aquelJes c1ues condicions de les quals 
parlavem, i no oblidem que una d'aquestes, la de sois 
poder-ne signar una cada mandat. és molt més limitati
va que la que inclou la nostra proposta. 

Sres. i Srs. Diputats, els ciutadans de les IIIes Balears 
han sofert les conseqüencies del transfuguisme de forma 
constant al llarg de prou temps com per exigir una revi
sió deIs drets deis carrecs públics que abandonen la se va 
formació electoral. Esta ben cIar que I 'abandonament 
d 'una formació política no és mai un moti u de perdua 
del carrec electe de qualsevol regidor o conseller, pero 
sí que és possible augmentar les exigencies per fer 
efectiva una moció de censura. Si no fos així, no s'hau
ria pogut limitar a un el nombre de mocions de censura 
que hom pot signar cada mandat, ni I'exigencia de 
comptar amb la majoria absoluta deis membre.s de la 
corporació local. 

La iniciativa que avui hem de prendre en considera
ció produira -no ho dubtin vostes- un fort debat dins i 
fora d 'aquesta Cambra, i qualsevol podra opinar sobre 
la seva bondat i sobre l'oportunitat de la seva presentaci
ó, pero el que no podra negar ningú és que representa 
un intent real d'atacar el fenomen del transfuguisme de 
soca arrel i que, posats a ser conseqüents amb els discur
sos apassionats que s'han pronunciat des e1'aquesta ma
teixa tribuna sobre el tema. d'una banda i de I'altra, de 



totes, quan res més obliga a una reflexió moIt seriosa sobre 
la intenció de vot de cadascun de vostes, Sres. i Srs. Dipu
tats, i molt més si partim del fet que avui, el que feim, és la 
simple presa en consideració de la proposició de llei , el con
tingut de la qual és, sempre, esmenable, i, per tant, millora
ble en el seu contingut. Es tracta, Sres. i Srs. Diputats, d'aca
bar amb la situació que provoca que, quan el transfuga ( ... ) 
sigui tot el grup majoritari que governa qui ha d'utilitzar el 
mocador. Gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

(El Sr. Vice-PresidelU segon subsLÍLUeix el Sr. Presidel1l en 
la direcció del debatJ. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MIXT. 
té la paraula el diputat Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs.Diputats. No fa gaire mesas -si 
mal no record va ser dins el mes de desembre- Unió Mallor
quina, dins el Grup Mixt, va presentar una reforma del regla
ment e1 'aquest Parlament que no va ser presa en consideraci
Ó, ates el vot negatiu del Partit Popular, i I'absencia del 
diputat Sr. Peralta, per eliminar els incentius economics i 
polítics deis diputats que deixin el seu partit -el partit pel 
qual varen resultar elegits, es donen de baixa i passell al 
Grup Mixt. 

Anler iol'm llt, nió laliorquina va l rO posar un pacLe 
al1li-trallsfug ui me. Per la nl. l er aqu Les c1ue raOI1 . CjLlals -
vo l mesura que, lecn icamenl. igui viable corre tA ha ele 
Lenir el lIport lel lipuLat que ub criu i pe l altres c1iputals 
eI'Unió Mal1 rquina , ixo e l dir que e10narem upon a la 
eva propo ició de I r posició de Ile i. encara que pen am que 
' ha ele mili rar el eu redac la!. 

Aquesta proposició de proposició de llei, entenem, no va 
contra la o n tiLUció, 1 erqu ' no a contra e l rnanclal imp -

igui , 1 ani le 67.2, diu exactament que "els mem
Ol'ts e ne ral n estaran Iligats per cal mandal 

imperatiu ". Evi lentm.el1 l, aixo, de pl'és. es tras ll acl<l a l regi
d r a l di l utats deis Par laments autonomic , COI11 aquesl 
d aquí. o es tracta cI ' impedir la v tació lli ure d'ul1 dil uLal -
aixó és importan l-, e tract21 que no pugui firmar, o sigui, 
que la firma e1'UI1 c1 ipU l:H transfuga -perdó, d'un regidor 
transfuga -, contra el bat1.e de la seva formació política, del 
seu partiL, no COI11I tití él 1 11 ra de sumar les signatures neces
saries per presentar aquesta moeió de censura. Per tant, no 
es limita el vot del diputat, del regidor, sinó que es limita la 
possibilitat que pugui signar una moció de censura. 

Resolt aquest obstacle, ja podem entrar, dones, en el con
tingut de ¡'artiele únic d'aquesta proposició de proposició de 
llei. És una esmena d 'addieió a l'article 197.2 de la Llei 01'
ganica de Regim Electoral General, i afegeix -si no estic 
equivocat- que cap regidor no podra subscriure una moció 
de censura contra el batle pertanyent al mateix partít polític, 

grup, formació o coaJició amb qui va concórrer a les 
eleccions. Doncs bé. a ixo é c [-recte. Aixo hauria impe
dit que a un poble de Mal lorca com ant Joan, un regi
dor d'una coalieió -que era PP-U M-, un regidor que es 
va donar de baixa e1el PP va 'el' balle. fent una moció 
de censura, contra un batle d'UM de la coalició PP-UM. 
També hauria impedit el canvi del Consell Insular de 
Menorca, on un conseller-diputat d 'aquesta Cambra va 
promoure i va votar una moció de censura contra el seu 
propi cap de lIista. Jo cree que és evident que s'ha de 
donar suport a aixo. 

Pero, quins defeetes té aquesta redacció? Nosaltres 
n 'hi veim dos: el primer defecte, la primera cosa que no 
corregeix, és que hi pot haver un batle transfuga, que 
sigui el batle qui se'n vagi del partit. i la resta de regi 
dors quedin en el partit, i el partit vulgui fer la moció de 
censura al batle transfuga, i que tengui els vots sufici
ents, o sigui, majoria absoluta, sense el batle. Crec que 
aixo també s'ha ele preveure i crec que s'ha d'afegir, en 
aquest sentit. Esperin una esmena per modificar la re
dacció, perque pugui incloure aquest suposit. 

Després encara hi ha un altre suposit, que crec que 
també s'ha de contemplar. i és que hi pugui haver una 
coalició post-electoral, amb un batle d'un altre partit, 
coaligat amb el partit del transfuga. Pens que és un altre 
suposit que també s'ha de contemplar, evidentment, 
sempre suposant que partit del transfuga vol mantenir 
la coalició amb el partit que té el batle. 

Són dos suposits que no estan eontemplats, i que, en 
aquest sentit , .ia anunci'i, des d'aquí, que intentarem fer 
unes esmenes al respecte. 

Finalment, desitjar-Ii, Sr. Orfila, i Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM que tenguin sort, perque aixo és difícil, en 
primer 1I0c, perque ha d'anar a Madrid, pero jo elll 
limitaré a desitjar-los sort en aquesta Cambra. Que surti 
endavant, que tengui molta sort. 

(El Sr. Preside11l repren la direcció del debal! . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. També pel torn a favor, pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, la Sra . Barceló té la 
paraula. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. Presiden t re . Dipu tade Sr . DiputaLS. També 
vo lia comen<;ilr amb d ues cite molt breus: una , "pactar 
con tránsfugas es un acLO de corrttpción polúica incalifi
cable", Alvarez Cascos, desembre de I'a ny 93. "Gallar
d6n propone un acuerdo nacional contra el lransfllguis
/11.0" gener de 1 94. Pero. a la COntra, a la no lra Omu
nitat Autonoma, dia 4 de maig de 1994, va ser rebutjat, 
perque varen votar en contra els membres del Partit 
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popular, una resolució a la qual es demanava que aquesta 
Cambra condemnés el transfuguisme, i demanava als partits 
que renunciessin de manera expressa a donar suport als 

tnlnsfugues. 

Aquests són els fets i les paraules de la Vicepresidenta del 
Govern d'aquesta Comunitat, que era capa~ d'assenyalar que 
aquí no sabe m que significa la paraula transfuguisme, per
que hi ha moltes excepcions del que és un transfuga -para u
les textuals citades dia 20 d'abril de 1994. 

Ciar, és agosarada la Vicepresidenta d'aquesta Comunitat, 
fer aquesta afirmació, aquí, on el transfuguisme ja és un mal 
endemic de la Comunitat Autónoma de les lIles Balears. 
Com poder fer per combatre la manca d'honestitat política, 
la manca d'etica personal. la manca d'etica de cadascuna de 
les persones que SOIll escollides de manera democrittica per 
tirar endavant un determinat projecte polític'J Fan falta , 
malauradament. més coses que el contingut de la proposta 
que presenta l'Entesa ele l'Esquerra de Menorca (PSIVI) . 
Fonamentalment. fins i tot, poden fer inviable que, amb 
aquesta proposta que avui es presenta, s'avanci en la gover
llabilitat ele les institucions. Es a dir, manca que els partits 
potítics. que les forces polítiques. tenguem I'opció expressa 
a governar pel' l'interes general de la Comunitat. i no silll
plement utilitzar el poder. triar no el pacte entre els partits. 
sinó triar la ~Olllpra ele vots. 

Creim que dues coses són fonamentals. perque fins i tot 
la proposta que avui es presenti tengui aquest component 
positiu. La més important és la responsabilitat personal i 
política de cadascun -i ho hem de recordar així- deis dipu
tats respecte deis electors i respecte del projecte polític amb 
el qual ens presentam . En segon Iloc, i so bretot, per altra 
banda. fa falta voluntat política de partits i governs. compro
mís públic ele. rebutjar amb paraules i amb fets a qui esta 
mancat de tanta etica, al transfuga. Manca, i és fonamental
ment, que existeixi la voluntat política de no ser cómplice 
del transfuguisme. Manca voluntat política de no haver de 
comprar vots. Qui utilitza els transfugues per accedir al 
poder és qui rebutja, nega la possibilitat i la voluntat política 
de governar des del consens i el pacte entre partits i entre 
programes. És qui rebutja acceptar els resultats d'unes elecci
ons, la voluntat manifestada democraticament pels ciutadans. 

Perque qui pren aquesta opció de comprar un vot i, per 
tanto d ' uti Iitzar transfugues per governar o per accedir al 
govern, ho fa no amb la finalitat i:te governar des del consens, 
del qual tant parlam tots moltes vegades, des de l 'acord. Ho 
fa, senzillament, perque és molt més facil no haver de pac
tar amb ningú i utilitzar el poder d'una manera totalment 
partidis ta, com s'esta de envo lu pan t en aques ta Com unitat 
fron t al govern , n I fo n , i en defi n iti va sempre parlam 
d'opcion p lítiques í aix í és I apc ió pO lítica pel d ialeg O 
pe l onsen front a la compra de vots, I'opció de re pecte per 
les vo lunta manifestades democnhicament pels ciuladans en 
unes eleccions, I 'opció de fer feina per l 'interes general, per 
la governabilitat de les institucions front al pur i ( ... ) interes 
partidista. Les opcions són voluntats polítiques i es traduei-

xen no només en paraules sinó que, evidentment, es 
tradueixen en fets de cada dia, que van configurant i són 
resultat de I 'opció de govern. 

Els fets són els que són a la nostra Comunitat Autó
noma. I per aixó parlavem d 'aquest mal endemic a la 
nostra Comunitat. Mal endemic perque sempre ha fun
cionat la compra del vot, sempre s'ha intentat, i aixó 
sempre ha resultat molt més facil, no haver de pactar ni 
de consensuar amb ningú . Fins i tol, amb lleis com la 
que veurem més endavant -i no entrem en el debat- que 
són, basicament, lleis i modificacions de lIeis amb clars 
interessos partidistes. Per aixó funciona la compra de 
vots, perque el poder té un preu i. evidentment, no 
passa normalment pels pactes. 

A la nostra COl11unitat. aquests -repetesc- són els fets . 
Tenim dos exemples ele dues institucions on el Govern 
passa no per la voluntat democratica deis ciutaelans, sinó 
per la compra d'un vot e1'un transfuga. 

Per tant, creim que aquí, més que mai. hauríem de 
fer valer i ele retornar al comprolllís públic deis partits, 
i sobretot quall SO Ill c1avant unes eleccions, en un mo
ment potític difícil. de creelibilitat política de la gent 
que ens deelicam a la elefensa d'ull pro.iecte polític, que 
ens presentam a unes eleccions defensant una opció 
política i un programa que volem tirar endavant; si tots 
tenim aquest objectiu avui, més que mai, hauríem de 
ser capa<;os de donar sortiela a aquesta pro posta, asse
nyalant que és insuficient així i tot si no es volen blo
quejar les institucions. La seva proposta podria dur a un 
bloqueig si, vertaderament, darrera els partits, els que 
utilitzen els transfugues. no hi ha voluntat ele donar 
governabilitat a la institució, i aquestes voluntats poJíti
ques no les poden imposar les lIeis. Són voluntats políti
ques que, COIll a mínim , haurien de posar-se de mani
fest a un debat, com el d 'avui, que ens dóna opció a fer
Io i, per tanl, ens elóna opció a plantejar, d 'una manera 
pública, el compromís d'un partit, ele cadascun deis 
partits, a no ha ver d ' utilitzar mai cap tipus de transfuga 
ni compra de vots per accedir al govern de cap instituci
ó. Un compromís públic que el partit socialista manté 
¡reitera i que, per aixó, encara que només sigui per 
aixó, val la pena donar opció que sigui tramitada aq uesta 
llei. Gracies. 

EL SR. PRESmENT: 

Gracies, Sra. Barceló. També en torn a favor té la 
paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. De
cía usted, Sr. Orfila, en la presentación de la proposi
ción, dos cosas sumamente interesantes: la primera es 
que no quería entrar, con esta propuesta, en una serie 
de acusaciones mutuas. Yo tampoco. Y además estaba 
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seguro que lo iba a decir usted. Estaba absolutamente seguro 
que usted no iba a querer entrar en los casos particulares, 
que son tantos. y afectan a tantos partidos, aquí y fuera de 
aquí. que realmente no era de esto de lo que se trataba, sino 
de una proposición constructiva, o así, al menos, lo entende
mos. 

Decía usted también que es un tema sobre el que ya se 
ha discutido mucho y se ha debatido mucho en el Parlamen
to, pero ahí ya no estoy tan de acuerdo con usted. Probable
mente se ha hablado y se han hecho muchas frases a propó
sito del transfuguismo, sin acabar, por cierto. de definir muy 
bien el adjetivo, pero yo creo que en lo que quizás no se ha 
entrado suficientemente bien, y valdría la pena entrar. es en 
reflexionar sobre las soluciones reales que puede tener el 
problema. las causas y las soluciones. 

La historia , efectivamente -también hizo usted, muy su
cintamente, una explicación- primero son los tribunales los 
que empiezan por reconocer que las personas que salen elegi
das, en este caso concejales. o miembros de una diputación, 
o de un canse /! insu.lar. tienen derecho, realmente. a desti
tuir. a cambiar. él modificar al alcalde o al presidente ele la 
co rporación que se trate . Eso se recoge, efectivamente, en la 
Ley Orgánica e1el Régimen General Electoral del 8S, en la 
que se pide que suscriban. al menos. la moción ele censura un 
tercio ele los miembros del consistorio y que lo. hagan por 
una sola vez en la legislatUi"a. Ambas medidas se toman en 
esa ley . Con posterioridad. y con la modificación del 91, 
según dice el preámbulo de la ley. "para una mayor eficacia 
de las instituciones" lo que se hace es elevar ese tercio a la 
mayoría absoluta. 

Claro, yo me pregunto . al hilo de pensar un poco en la 
proposición para la que el grupo me designó para defender 
su postura, en realidad, ¿cuál ha sido el planteamiento que 
la legislación española, en definitiva , hace sobre el tema 
electoral. sobre el tema de la representatividad ele una perso
na que se sienta en un consistorio o. en definitiva, en una 
cámara pública, representando los intereses -o pretendiendo 
representar los intereses- de las personas que le han votado? 
La verdad es que hay una cierta ambivalencia, hay una cierta 
ambigüedad. Por un lado se hacen candidaturas cerradas y 
bloqueadas, lo que parece conferir al partido, a la agrupa
ción, a la coalición. en definitiva, electoral todo el peso y 
toelo el poder de la representatividad, de manera que una 
agrupación que se presenta a unas elecciones tiene 100 votos 
y representa a esas 100 personas. esa coalición, ésa exclusiva
mente, esa lista en su conjunto. Sin embargo, los tribunales 
de justicia detectan que, de acuerdo con la Constitución, y 
concretamente el Tribunal Constitucional, hay una reserva de 
voto. Realmente, cada persona que está en una lista y que 
sale elegida tiene una representación que, en principio, es tan 
buena como la de cualquier otro de esa lista. En definitiva, 
lo que dice es: si hay una lista de 100, de 100 votos, perdón, 
de cuatro personas se tienen 100 votos, cada persona repre
senta 25 votos. Claro, de esa ambivalencia nacen o surgen, o 
derivan las consecuencias que después se traducen en toda 
esa especie ele batalla pro o anti-transfuguismo. 

Desde luego, usted, yo creo , con la proposición que 
nos presenta hoy, da un paso en un cierto sentido, y 
creo que es un primer paso -al menos yo no conozco 
ningún otro en la legislación-, que es que, efectivamente, 
si hay cuatro personas en una lista de cien, no represen
ten las cuatro veinticinco votos, sino que sólo represen
ten las cuatro los cien votos en tanto sigan siendo las 
cuatro. En el momento que una de ellas se va de esa 
lista, de esa agrupación o de esa coalición, ya no tiene 
esa representatividad, o al menos no la tiene completa, 
no la tiene para una determinada cosa, que es, en su 
caso, para poner en práctica la moción de censura, a la 
que le autoriza la legislación. 

Es. como digo, un paso que tiene -que duda cabe- sus 
ventajas y sus inconvenientes. Sus ventajas son evidentes. 
De ahí la lectura que usted hacia de algunos compañe
ros de mi partido. -que yo suscribo prácticamente. y que 
creo que todo mi grupo suscr ibe-, ele ahí que, efectiva
mente. como digo, haya un aspecto positivo, que es e l 
aspecto ele ciar la representativiclacl o ele, por lo menos. 
no dársela a quien no está en la li sta original pre-electo 
ral. a quien no han votado claramente o indivielualizada
mente los electores. 

Pero no cabe ducla también. por otro lacio, que tiene 
un doble inconveni ente. El primero es que prima algo 
que ta'mbién en otras ocasiones ha siclo muy criticaclo--y 
también yo creo que encontraríamos citas de todos los 
miembros ele todos los particlos- que los partidos políti
cos en Espa¡'ja o, en su caso, como digo, las agrupacio
nes o las coaliciones electorales, tiene un a cierta tenden 
cia al aparatismo, es decir, a que el partido sea realmen
te el que deciela qué personas y de qué manera tienen 
que dirigir o tienen que intervenir en la política. 

El problema que se ha planteado muchas veces ha 
llevado incluso a algunos a decir que el sistema español 
es malo. que debía de cambiarse a un sistema mayorita
rio, a un sistema mixto -los italianos han tenido una 
discusión muy recientemente, como, sin duda, sabe 
usted y el resto de los diputados con eso , y han hecho 
un sistema mixto de elecciones que trataba, precisamen
te, de corregir ese predominio tremendo de los partidos 
sobre las personas o sobre, en definitiva, los elegidos en 
los comicios del tipo que sean. 

'. 
Yo, personalmente, y creo que en esto claramente 

represento la voluntad del grupo, estoy, porque es prefe
rible, a pesar de este inconveniente, primar, efectiva
mente, la fidelidad a unos principios programáticos que 
se plantean previamente a las elecciones, que se dan a 
conocer al elector, incluso, en este caso, a la persona que 
se designa y que se presenta a la opinión pública como 
la persona que, en caso de ganar, va a ser el máximo 
responsable de la corporación y, por consiguiente, diga
mos que aún poniendo esta salvedad, o haciéndole ver 
o tratando de hacerle ver este posible inconveniente, 
creo que vale la pena apoyarla. 
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Hay otra cuestión mucho más difícil -otros portavoces lo 
han planteado también- y que yo creo que, de alguna forma, 
la tenemos que corregir. Usted ha dicho en su parlamento 
que esto no era más que una toma en consideración de una 
proposición y que, efectivamente, después podríamos discu
tirla. Creo que el Sr. Pascual ha dicho también algunas cosas, 
-aunque no quiere decir, ni mucho menos, que vayamos a 
presentar las mismas enmiendas- pero sí que hay una que 
creo que es fundamental corregir, y es la que usted ha de
nominado blindaje de los alcaldes. 

Usted ha quitado importancia al tema, es decir, un grupo 
que gana mayoritariamente en una corporación, evidente
mente, supone que el alcalde es inamovible durante cuatro 
años. Usted dice: bueno, no es un caso muy frecuente. Yo 
creo que es un caso tremendamente frecuente. C laro, aquí 
entramos ya en una discusión un poco especial. Un grupo. 
como le decía antes . de cuatro , o. si quiere usted. un grupo 
mayor. para que se vea con mavor clarid ad. Un grupo de 
veinte personas, si hay una que se va. p8rece evid en te que 18 
mayOl' representativiciad la tienen que conservar los otros 
diecinueve, que permanecen fieles a su partido o coalición. 
Si se van dos , todavía es tamos así. CU8ndo ya se van di ez, 
uno empieza a dudar quien tiene la represen tatividad, los 
diez que se han ido o los diez que se queel an. Desd e luego, 
en el caso de que se vaya n diecinueve , parece que uno tiene 
que pensar que la representatividad se va con los diecinueve. 
no con el uno que se queda. y que se queda pOI' una única y 
exclusiva razón y es que, de acuerdo con el texto que ustedes 
presentan, no hay manera de echarle. Lo mismo da, incluso, 
que haya perdido el juicio , en último extremo. A este señor 
no se le puede echar, de acuerdo -insisto- con el plantea
miento que hacen ustedes, y que nos h<¡ hecho usted en la 
exposición de esta proposición de ley. Yo creo que esto es 
necesario corregirlo. Supongo que se dará cuenta usted que, 
incluso, se lo decimos nosotros que, probablemente, S01110S 

los que tenemos una probabilidad mayOl' -valga la redundan
cia- ele estar en este caso. Somos un pa rtido -por lo menos en 
esta Comunidad- lo hemos sido hasta ahora, ampliamente 
mayoritario -confío en que lo sigamos siendo-o y ese es un 
suceso que será bastante frecuente en esa Comunidad -no 
digamos ya en el resto de Espaila en que se presentará, s in 
duela. en muchos otros casos. Sin embargo, parece lógico que 
dejemos, de alguna forma. una puerta abierta a que en ese 
caso que la representatividad sea más de los que deciden 
desengancharse del cabeza de lista que la representatividad 
la ostente en su totalidael el cabeza ele lista. 

Posibilidades de enmienda hay varias. Desde luego, la 
primera y la más sencilla que se me ocurre, o que se nos 
ocurre, es rebajar el quórum necesario para la moción de 
censura, es decir, que no necesariamente tenga que ser la 
mayoría absoluta. El tema de la modificación de la ley que 
convirtió en necesaria la mayoría absoluta trató de corregir 
unos problemas. Quizá éste pese más que este problema de 
aparente eficacia de la administración del que habla el 
preámbulo. Sea ése o sea otro el camino, desde luego, noso
tros también enmendaremos esa proposición de ley. Nada 
más. Muchas gracias , Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies. Sr. González Ortea. Acabat el debat, passa
rem a la votació. 

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

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

58 vots a favor, cap en contra, I abstenció. En conse
qüencia es pren en consideració la proposició ele llei 
298/95. 

Abans ele passar a la segona proposició ele Il ei, vul1 
fer I'observació que els deba ts -no és que es fac i molt 
sovint en ~quest Parlament, o no es fan cada sessió 
plenaria clebats de proposició ele Il ei-, en conseqüencia , 
intentarem fer-ho ele la següent manera: en primer Iloc, 
en torn a favor ele la proposta. intervendra el diputat del 
g rup que propos8 la proposició ele Ilei. Acte seguit , els 
alu'es grups es posicionaran també en torn a favo r o bé 
faran ús elel torn en contra. Les repliques les faran el, 
que hagin intervengut en tol'!} a favor. les contrarepli
ques els que hagin inteníengut en tOrIl en contra i si 
algú e1ecideix no intervenir en tom a favor o en contra, 
podra intervenir en fixació ele posicions. 

11.2) Debat de presa en consideració de la Proposició 
de Proposició de llei RCE núm. 299/95, presentada pel 
Crup Parlamentari PSM i EEM, relatiya a creació del 
Consell de les Illes Balears de cooperació al desenvo
lupament. 

Passam, doncs, al debat de presa en consideració ele 
la proposició ele lIei 299/95, presentada pel Grup PSM 
1 EEM , relativa a creació del Consell de les ¡Iles Balears 
de cooperació al desenvolupament. Té la paraula, pel 
grup proposant , el diputat Sr. Orfíla. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Día 28 de novem
bre de rany passat , des d'aquesta tribuna, el nostre grup 
els anunciava la intencíó de presentar, a les prii\1aries 
del 1995, una proposicíó de lIei de creació d 'un organis
me assessor del Govern en materia de cooperació, un 
consell assessor -deiem en aquells moments- que cooperi 
amb el Govern per fer el seguiment de les actuacions 
que es duen a terme amb els fons que es dediquen a 
aquest objectiu de cooperar amb les poblacions deis 
pai'sos en vies de desenvolupament i afegíem ... 

(Remar de veus) . 



.J'lJIV 

EL SR. PRESlDENT: 

Un moment, Sr. Orfila. Prec silenci als diputats, per fa
vor. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gr,kies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 

Continui', Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

... i afegíem: "perque no volem que ningú no pugui dir 
que alguns d'aquests doblers poden anar a Sulssa. perque no 
volem que ningú no ho arribi a pensar, perque no volem que 
ningú no es pugui ni atrevir a sospitar-ho, pero perque tam
poc no pugui pensar ningú que el Govern destinara aquests 
fons sense 1 'assessorament necessari a actuacions poc rendi
bIes socialment. volel11 crear un consell assessor. Un consell 
assessor on han de participm representants deis fons ele coo
peració ele cada illa amb les org:lIlitzacions no govemamen
tals amb més implantació". 

Amb el record eI 'aquestes paraulesja n'hi hauria prou per 
fer la defensa de la proposta que avui hem de prendre en 
consideració. Estam complint el compromís que varem 
assumir en aquell debat. Era el debat deis pressuposts, just en 
el moment que el Govern acabava c1 'acceptar un increment 
de la partida ele cooperació per passar deis 35 milions pre
vists inicialment fins als 80 que es varen aprovar al final. 1 és 
que, COl11 ja deiem aquell dia. aquests han de ser els doblers 
públics d'una gestió més transparenr. més clara, més priorit
zada, més consensuada, si és possible. 

Mirin, Sres. i Srs. Diputats. el protagonisme de la coa pe
ració per al desenvolupament no és deis governs ni de les 
institucions públiques. No és deis que feim política. És deis 
que fan cooperació, de manera voluntaria, desinteressada, 
generosa, són ells que alonen la in1l11en a major part de 
1 'esfor<; que es fa des del par os del mal nomenat primer 
món i, fins i tot, podem dir que són cls ciutadans qui han 
garantit l'exit de determ inades call1panyes de recoUida de 
fons i materials amb aquesta destinació, superant sempre, en 
11101t, les aportacions que es duen a terme des de les instituci
ons públiques. 

És així, i és bo que a ixí ¡guÍo perq ue es aquesta p~rt l cl 
pació la majar ga rantia de I au ten tic itat de le actuacion qu 
es dU.en a terme, i é precisameol l'ellvergad ura de la respos
la ciutadana alió que ha fet necessari plan tejar- e la creació 
de mecanismes coordinadors , de planificació, amb funcions 
fins i tot de redistribució, quan faci falta, per donar més 
racionalitat a les actuacions, per dosificar-les, per impedir 
encobriments que, fins i tot, poden ser esterils determinats 
esfor.;;os. 

L'exces de bona fe que va fer possible que un dia, 
des d'un país del oord d'Europa, s'enviassin tones de 
peix salat a una zona del desert saharia, ofegada per la 
fam, pero també per les dificultats per obtenir !'aigua 
necessaria per beure, és una mostra de com es poden 
malgastar esfor.;;os considerables si no es compte amb el 
coneixement necessari, amb la coordinació desitjable. 

1 així neixen, entre altres motius, els fons de solidari
tat i cooperació a cadascuna de les i!les amb la participa
ció de totes les O.N.G., amb la participació de les insti
tucions públiques, que s'hi han adherit . Així, la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears, a través deis seus 
pressuposts generals, dedica ja una quantitat considera
ble a la cooperació -molt menor de la que hauríelll 
volgut. també és cert-, pero ja praL! considerable per 
exigir aquesta participació de la societat civil en la deci
sió de com s'orienta la clespesa i en el seguiment posteri
or deis efectes aconseguits amb aquesta . 

I aixo és així perque, com ja he dit al tres vegades. 
aquests 80 miliol1s ele pessetes deis pressuposts e1el 95 
són el comen<;:ament e1'un canvi e1'actitud . NingLI no 
s'hauria imaginat, fa dos o tres a11ys, que el 11l0vimenl 
en favor de e1edicar el 0,7% e1els pressuposts de les 
institucions públiques a actuacions solidaries arribas a 
aconseguir el resso que ha tengut. J aquesta és una bolla 
ele neu que anira creixent, fin s que s'arribi a aquest 
percentatge, no ho dubtin. L1avors, des d'aquesta pers
pectiva. és més necessari que lllai dur a terme un plan
tejament que asseguri que, si és la societat civil la verta
clera protagonista de la cooperació per al desenvolupa
ment, és logic que les institucions reconeixin aquest 
papel', acceptaot la creació d'alllbits ele cooperació, 
cercan t el consell, I 'assessorament deis que estan elispo
sats a dedicar una part e1el seu temps i deis seus e10blers 
a aquest esforc; solidari amb els més desvalguts. 

Hem volgut ser, Sres. i Srs. Diputats, molt prudents 
a l'hora de redactar aquesta proposició de lIei, tenint en 
compte la situació real de la nostra Comunitat -i ja els 
vull avanc;ar, possiblement, Consejo de Cooperación al 
Desarrollo, que es creara a nivell d 'Estar. sera molt més 
complex en la composició i en les facultats que tendra, 
no esta tancat el tema. Pero també és cert que si cream 
ara, a les llles Balears, el consell que proposam, haurem 
fet una passa prou important, que també era impensable 
fins feia molt poc temps. 

Per quin motiu la creació per llei i no per un decret 
del Govern? Molt senzill. Perque entenem que no és 
una qüestió que no es pot torbar més. Perque el Go
vern, fins avui, no ha mostrat cap iniciativa en aquest 
sentit. Perque és bo que el Parlament, la cambra 011 
resideix la sobirania popular, participi activament en 
aquesta qüestió. Perque aquesta creació hauria de ser 
aprovada des del més ampli consens possible i no estar 
subjecte a canvis, segons canvi'in o no les majories . 
Perque li volem donar la rellevancia que es mereix . 
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Per que aquesta composició tan senzilla deis representants 
de cada fons de cooperació baix la presidencia del represen
tant que designi el President del Govern? Perque no hem de 
crear organismes de difícil reunió. Perque ha de ser un 
conseJl agil, a I 'hora que representatiu, i al qual ningú no 
pugui retreure que la seva feina esta costant massa doblers 
públics. Perque la seva funció és assessorar el Govern, i fer
ho, com a mínim, tres vega des a l'any: quan es fixin els 
criteris de repartiment deis ajuts al tercer món deis pressu
posts de la Comunitat Autonoma, a I'hora d'informar les 
diferents peticions presentad es i, finalment , a I'hora de fer 
un seguiment de les actuacions duites a terme. 

No obstant aixo, em permetin que els digui que estarem 
oberts a discutir qualsevol esmena que corregeixi el contin
gut, una volta s'hagi pres en consideració -i esperam que el 
vot sigui, en aquest sentit, unanime per part de tota la Cam
lira. Fins i tot. si el grup majol'itari d'aquesta Cambra creu 
que helll d'anar més enlla, i crear no un organisme consul
tiu , sinó amb capacitat resolutoria, el nostre grup estara 
vertaclerall1ent encantat que així ho proposin i de donar-hi 
su port. 

I seria 1110lt imponant. Sres. ¡Srs. Diputats, aconseguir 
aquest suport unanime ele la Ca ll1bra. Perque, en qüestion s 
COIll aquesta, no han ele pesar les consieleracions partielistes, 
ni cerc'!,r bEmeficis ele grup, perque, com eleielll fa uns mesos 
eles d'aquesta tribuna, l'enen1Í"c a batre no és un grup parla
ll1entari o un altre, ni el govern ele cap institució, ni ningú 
eI'aquí dins. L'enell1ic a batre és alla baix, al suel, és la fam, 
que afecta a ll1ils de milions eI'éssers humans. És la mon, 
cada any, de 14 milions ele fillets ab<lns de complir els 5 anys. 
És el fet gue 1.500 milions de persones es trobin sense serveis 
medies. Es el fet que 2.300 milions ele persones visquin en 
males conelicions higieniques. L 'enemic a batre és el fet que, 
quasi 1.000 milions d'aelults, siguin analfabets en aquest món 
nostre . L'enemic és el fet que 1.200 milions visquin en con
dicions de pobresa absoluta, que la xifra de mortaldat infan
ti1. en els pai"sos pobres, sigui encara ele 115 per cada 1.000 
fillets nats vius. L 'enemic és la fam, la mala nutrició, la 
pobresa , la incultura. 

I perque contra tat aixo es pot lluitar, i perque caela 
vegada són més els que hi lIuiten, és per allo que val la pena 
fer un esfor<; i cercar les fórmules que permetin que aquesta 
societat civil, que sap donar-nos lIi<;ons de solidaritat, partici
pi a través de les O.N.G., qu~ la vehiculen, a la presa ele 
elecisions de com es gasten els' doblers públics destinats als 
mateixos objectius. 

Qui pot tenir por que la societat civil tengui veu propia? 
A qui li pot saber greu rebre aquest assessorament deIs que 
més donen, perque aporten allo que és seu en aquesta !luita 
en favor del desenvolupament. Nosaltres creim que ningú, 
almanco ningú amb dos dits de front. Gracies. 

(El Sr. Vice-Presidenl primer subslÍlueix el Sr. President en 
la direcció del debar). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Altres grups que vulguin fer tom 
a favor? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. 
Vida!. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Davant aquesta proposició de llei que fa el Grup Parla
mentari PSM 1 EEM, en primer 1I0c crec que mereix -
almenys per part d 'aq uest diputat- una sincera felicitació 
pel que conté, pel que su posa i pel que pot representar 
en el futur, quan es tracti eI'atorgar els fons destinats, 
COI11 sempre, a ajuts al tercer món o, com diuen vostes 
més propiament, a la cooperació al desenvolupament. 

Jo dic que cOlllencen ¡'exposició de motius fent un 
reconeixement -i aixo sempre és positiu a I'hora de 
presentar proposicions- a I 'esfor¡;, cada vegada més 
progressiu, que esta fent aquesta Comunitat Autonoma, 
el Govern, fins i tot, eI'aquesta Comunitat Autonoma en 
la elotació pressupostaria per a aquestes finalitats. 

Dit aixo, ens sembla també molt positiu que basin la 
seva proposició ele Il ei, millor dit. el elesenvolupament 
posterior, consielerant essencial la participació ele la 
representació ciutadan a. Vos te ha elit que a ningú no ha 
de fer por la participació de la societat, i voste ha dit 
civil, perque ara se sol dir així, pero basta dir societat -
i em permeti aquesta puntualització, perque, fins i tot la 
militar pot. crec jo, cooperar en aquestes finalitats . És a 
dir, la societat, en sentit general, pero quedi aixo en pla 
només anecdotic. Estam completament el'acord -cree" 
que no jo tot sol elel Grup Parlamentari Mixt- en la 
presa en consideració d 'aquesta proposició de Ilei que 
presenten vostes. 

A I'article primer ho diuen molt c1arament: la finali
tat és coaeljuvar en la tasca d'ajuda oficial de la Comuni
tat Autonoma de les Illes Balears destinada a la població 
d 'aq uests pa"isos en vies de desenvolupament. Per tant, 
sense que aixo vulgui dir que no presentem esmenes a la 
tramitació -perque estic segur que sera aprovada aquesta 
proposició, almenys aixo esper- d'aquesta proposició de 
llei. Jo ara, ja, eI'entrada, veig que aquí s'ha de fer una 
petita esmena, que no té massa importancia, pero la pot 
tenir pels que se sentin a l'ludits al respecte. Yoste esta 
distribuint d'una manera absolutament paritaria -i en 
aquest cas crec que és valid- els representants en aquest 
consell de les Illes Balears, i posa dos representants del 
fons mallorquí de solidaritat i cooperació, dos del me
norquí i dos del fons eivissenc. Jo afegiria i formente
rene. Pero bé, aixo són coses que es poden esmenar 
perfectament en ponencia i comissió. 

Per tant, elit aixo, té el nostre suport la presa en 
consideració d'aquesta proposició de llei que, com he dit 



abans, crec que mereix la felicitació de tota la Cambra per 
aquesta iniciativa que han tengut vostes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Per part del Grup SOCJALIST A, té la 
paraula la Sra. Teresa Riera. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sí, Sr. Orfila, 
tots tenim bona memoria. Tots recordam quan el passat mes 
de novembre, durant el debat de pressuposts, voste mateix, 
com a portaveu del Grup Parlamentari PSM J EEM, ente
nem que en resposta a les afirmacions que, francament desa
fortunades que, poques setmanes abans, havia fet el portaveu 
del Partit Popular -que avui, voste mateix ens ha recordat de 
passada-, afirmacions desafortunades sobre la destinació i el 
bon ús deis fons dedicats a la cooperació per al desenvolupa
ment, va reptar el Govern -crec que aquesta va ser la paraula 
que voste va fer servir. repte- a la creació d'un consell asses
sor en materia d'ajuts a la cooperació -així és com el va 
nomenar aleshores- que vetllés pel bon LIS públic deis eloblers 
destinats a la cooperació 

Durant el temps que ha transcorregut des d'a leshores. el 
Govern elel Partit Popular, 1110lt més preocupat -COI11 veurem 
a continuació- per reformar la Ilei electc¿ral,- en benefici 
propi, que per elaborar una !lei com la que vostes proposen. 
ha fet, fins ara. el sord a la seva proposta. Esperem que avui, 
Sr. Orfila, ja que voste els porta la feina feta, se'ls destapin 
les orelles i tractant-se el'un tema com aquest, fins i tot, se'ls 
destapi el cor i votin a favor e1'aquesta iniciativa. 

Sr. Orfila, el nostre grup, naturalment, li votara a favor. 
Estam totalment d'acord amb la creació d'aquest consell, no 
perque nosaltres tenguem cap e1ubte e1el bon ús e1els doblers. 
Nosaltres també estam absolutament conven<;uts de la fiabili
tat de les organitzacions no governamentals, a través de les 
quals es canatitzen aquests fons, sinó perque tot el que con
tribueixi a fomentar i a articular la participació ciutadana, i 
a garantir la transparencia i el bon ús deis doblers, sobretot 
en tasques de cooperació, ens sembla altament positiu. 

Sres. i Srs. Diputats, sovint deim que calen interlocutors 
socials valiels que actuln, d'una banela. com a motor de la 
consciencia social, i d 'altra com a canalitzaelors del dialeg 
entre els poders públics. Pero, Sres. i Srs. del Govern, els 
poders públics són els que han d 'obrir les portes, propiciant 
mecanismes de participació. Entenem que aquest consell, que 
se'ns proposa crear, seria l'interlocutor valid amb l'adminis
tració de la Comunitat Autónoma per temes de cooperació 
al desenvolupament i, a més a més, de les funcions de con
trol que ja li assignen vostes a I'article 2 de la proposició de 
Ilei que presenten , podria ser I 'encarregat de proposar mesu
res, formular suggeriments i recollir i coordinar i canalitzar 
totes les iniciatives que poguessin sorgir, tant de persones 
com de col 'lectius, propostes de treball que podrien anar 
adre<;ades. per exemple. afer prenelre consciencia, conscien -

cia crítica a la nostra societat, de la necessitat de trans
formar I'ordre economic, poIític i social en el qual es 
bassa el nostre món per construir-ne un altre de més 
just, pro postes de treball adre<;ades a crear una metodo
logia que esdevingués una veritable estrategia per la 
cooperació al desenvolupament. 

Pero de tot aixo ja en parlarem si en tenim ocasió. 
Avui no és el moment de tractar-ho. la en tendrem 
ocasió, Sr. Orfila, si la majoria que dóna suport al Go
vern vota a favor de la presa en consideració d 'aquesta 
llei que estam segurs que pot ser millorada. 

Amb el nostI'e vot favorable a iniciatives d'aquest 
tipus. és quan podem aconseguir que les bones paraules 
que, en temes com els que ens ocupa, solem pronunciar 
des eI'aquesta tribuna, deixin de ser simples enullciats 
filosofics eixits del no res. Ben al contrario Si estam 
conven<;uts que la contradicció més gran que vil! I'hu
manitat avui. a les portes del segle XXI, és I'abisme que 
'eparfl la t inoria de la població mundial que viu en 
l' pulen i< de la majoria que viu en la miseria i I'opre
si ' . no podem restar insensibles. Pero és més, creim que 
el nO ' trc el ure no és només no restar insensibles. sinó 
que, fins 011 es pugui arribar, hem ele treballar per can vi 
ar-ho, posant en marxa totes les iniciatives i creant els 
organisl1les que siguin necessaris dins la nosO-a societat, 
dins les nostres ciutats i tal11bé, i probablement sobretot, 
áins el nostre Govern. Potser aleshores és quan veurem 
també que, treballant per la cooperació al e1esenvolupa
ment, fomentant la participació, estam treballant també 
contra les desigualtats i la marginació a casa nostra. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Grups que vulguin intervenir en 
torn en contra? Grups que vulguin intervenir per fixació 
de posicions? Per part del Grup PP-UM. té la paraula 
la Sra . Vidal i Burguera. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És evi
dent que a tots els palsos del món, la cooperació amb 
el desenvolupament constitueix un aspecte molt impor
tant de les seves respectives polítiques exteriors. Prova 
d 'aquesta preocupació és la cimera mundial convocada 
per la ONU, a Copenhague, sobre el desenvolupament 
socia!. 

Hem de tenir en compte que, en l'actualitat, la Unió 
Europea és el primer ( ... ) mundial, amb un volum d'aju
da social al desenvolupament que, en el 92, va superar 
els 28.000 milions de dólars, els 0,53 del producte nacio
nal brut i que les altres dues grans potencies, els Estats 
Units i el Japó, destinen respectivament 11.000 i 9.000 
milions de dolars anuals en ajuda social al desenvolupa-
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ment, el 0,25 i el 0,53 deis seus respectius productes nacio

nals bruts. 

Per tant, aixo posa en evidencia que la sensibilització i 
mentalització es fan patents a la nostra Comunitat Autono
ma. L'augment pragressiu en els pressuposts de la CAIB, i 
els ajuntaments, les ajudes al tercer món i la clara conscienci
ació que té tothom de les necessitats de ser solidaris i d'aca
bar amb la injustícia que cada dia morin de fam 100.000 
persones, o que hi hagi un milió de persones que visquin en 
situació de miseria .. 

Respecte d 'aquesta proposició de lIei, presentada pel PSM 
1 EEM, el Grup del Partit Popular pensa que el seu esperit 
és bo, que la intenció també és bona pero que, en aquests 
moments, per part 110stra, entendríem que seria millor reti
rar aquesta proposició de lI e i, i jo explicaré els motius. 

Els explicaré perque la meya experiencia personal de 
Govern, en el Consell Insular -i vos tes proposen que el fons 
de cooperació mallorquí sigui Ull organ de participació en 
el repartimcnt d'aiudes- s'ha posat en evidencia que aixo 
esta en una fase un poc embrionaria, o sigui, un poc el que 
con tem pla I 'articulat del fons de cooperació mallorq u í és el 
que contem plen tam bé els articles eI'aq uesta proposició de 
lIei. 

El primer article, els objectius eI'aquest consorci, eliuen 
que és ele coordinar les ajucles de les administracions públi
ques i de les entitats privades de Mallorca al tercer món 
perque sigui més eficac; la cooperació i I'esfor<; de soliclaritat 
del poble mallorquí. 

A l'article segon, pel que fa refer.encia a la participació 
ciutadana, diu que estimulara la participació ciutaclana mit
jan<;ant campanyes d'informació adequades sobre els projec
tes de cooperació amb el tercer món. 

Pel que fa referencia a l'ambit territorial, l"acció del fons 
mallorquí de solidaritat i cooperació al desenvolupament 
passa els límits geogrifics de l'illa, perque el consorci té la 
possibilitat d'establir acords de col'laboració puntuals amb 
alo'es organitzacions de finalitats i caracter semblant, malgrat 
tenguin la seva seu fora de Mallorca, i la seva ajuda és priori
tariament al tercer mÓn. 

Pel que fa referencia a la representativitat, de la qual 
vos tes també en parlen aquí, és prou representatiu en 
aquest consorci el Consell Insular de Mallorca, els ajunta
ments, organitzacions no governamentals ... Vol dir que tot 
aixo, en aquests moments, aquest consorci, i a Mallorca, 
recull aquest esperit. 

El que jo li vull dir, Sr. Orfila, és que aquest consorci, en 
aquest moment, esta en una fase tan embrionaria que no ha 
comenc;at a caminar. Jo pens que, en aquest moment, crear 
aquest tipus de proposicions de llei en aquest Parlament, 
quan el que esta creat ni ha partit ni funciona .... 

(Remor de veus), 

(El Sr. PresidcnI repren la direcció del debat! o 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sra. Vidal, per favor. Prec silenci als 
diputats, ja que es fa, practicament, impossible seguir la 
intervenció de la Sra. Vida!. 

LA SRA. VIDAL 1 BURGUERA: 

... és posar en marxa una actuació paral'lela aUlla 
que no funciona . Per tant, jo entenc que en aquest mo
ment no és oportú dur aquesta proposició ele llei en 
aquest Parlament perque el que tenim posat en marxa 
no ha funcionat. 1 li puc dir que no ha funcionat perque 
aquest estiu, quan hi va haver el tema de Rwanda, si 
aquest fons hagués funcionat. no hagués fet falta posar
se en marxa Taules per Rwanda, mobilitzacions d'algulls 
tiOllS ... , sinó que aquest fons hagués estat I'abandarat 
el" aqu estes pro postes. 

Per tant , jo crec que , en aquests Illoments, ja que 
aquest fons de cooperació esta crear aquí i avui, posem
lo en marxa. que funcioni. Ja esta prau representat amb 
organitzacions no gov_ernamentals, en ajuntaments, en 
Consells Insulars i. de fet, .ia és una cosa qLie crec que 
posa en evidencia que el que cliu I'articulat del consorci 
esta en consonancia amb I 'articulat ele la proposició de 
llei. Per tant , jo cree ... Sí, sí, Sr. Orfila. Voste té mol
tes idees, és un poc utopic, és un somniador, pero el 
que és la realitat i la gestió diaria posa en evidencia que 
el que tenim en aquests moments quasi quasi no ha 
apres a caminar i voste ja vol posar el fons de coopera
ció mallorquí, si no ho he vist malament, el fons de 
cooperació de Mallorca, el fons de cooperació de Me
norca i el fons ele cooperació d'Eivissa, com poden 
prendre part aquests fons de eooperació com a membres 
integrants si aquí 110 funcionen') Per tant, jo crec que 
l'esperit és bo, pero el moment no és I'adequat. 

Per tant crec que és prudent que es retiri, que es 
dugui en un altre moment i que, quan aixo d'aquí esti
gui madur, funcioni i doni el rendiment per al qual va 
ser creat -la participació ciutadana en la repartició deis 
doblers públics i la participació de tots-, despr~s, el fons 
mallorquí, el fons eI'Eivissa i el fons de Menorca hi 
podran col'laborar, pero mentre aixo no funcioni, en
tenc, Sr. Orfila, que aixo és una bona intenció, la idea 
és bona, pero que, en aquests moments, per al nostre 
grup, per la nostra part, i per I'experiencia personal que 
tenim, entenem que és milJor que es retiri avui d 'aquest 
Parlament. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vida!. Contradiccions, una intervenció 
de tres minuts, Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. ( ... ) bé pero madona és morta. 
Vostes tenen molt bona voluntat, pero no ho podem fer. 
Vostes són somniadors, pero nosaltres tocam amb els peus 
enterra. L'estat embrionari del fons de cooperació de Mallor
ca i tots els problemes que ha tengut, fan que no sigui neces
sari dur aquestes actuacions. 

El fons de cooperació de Mallorca no té res a veure amb 
el que és el consell assessor que proposam ele I'actuació del 
Govern. Nom és té una cosa a veure, i és que enviara dos 
representants, quant a ( ... ), quant a contingut, quant a objec
tius, dos representants en aquest consell assessor, que rúnica 
miss ió que té és assessorar el Govern de com gastara aquests 
80 milions. 1 ho he dit al principi, perque ningú no pugui 
pensar que aquests 80 milions van a un compte secret de 
Su',ssa, i crec que nin gCl no ho pensa aquí dins. Pero perque 
ningú no ho pugui pensar, i perque nin gCl no pugui acusar 
el Gove rn de fer clientelisme. Simplement. aixo. El fons ele 
cooperació no substitueix I'acció ele les O .N.G. Per tant. no 
ha ele funcionar en el 1I0c de la Taula per a Rwanela. Les 
comelina. i inten ta assenyalar prioritats. 

1 hi ha coses que no entenc. Si els Consells Insulars, si els 
ajuntaments participen en els fons ele cohesió i solidaritat el e 
caclascuna ele les illes. acceptant rebre I'assessorament i les 
recomanacions ele les O.N.G. i de,batre prioritats, per que no 
ho ha de voler fer el Govern? Com és possible, a ll1és a més, 
que no acceptin la constitució d 'aquest consell aquí, a les 
llles, que simplement assessorara -mirin que som prudents, 
segurament peca m sempre per massa prudents, per veure si 
en colam alguna- el Govern quan a Madrid, el Grup Popular 
ha estat d'acord i ha impulsat i ha exigit la creació del Conse
jo de Cooperación al Desarrollo. Aquí faves i alla Ilanter
nes? AquÍ blanc i alla negre? El que aquÍ és bo alla és 
dolent. A Madrid cOl1trols, a Madrid participació, i aquí 
qualsevol participació és dolenta. 

Tal vegada és que pensaven que no havia de ser simple
ment assessor, sinó que havia ele ser resolutiu? Ho esmenin. 
És una presa en consideració, 110 ho podem retirar. És una 
petició que esta enmig del caITer. Ls organitzacions no go
vernamentals formades per aquests ciutadans que estan dis
posats a donar el call -perdó per I 'expressió-, afer feina, a 
destinar una part deIs seus doblers, de les seves energies, de 
la seva imaginació , de les seves hores, a contribuir a lluitar 
pel desenvolupament deIs pa',sos que estan en vies de creixe
ment, és un clam, aquests ho reclamen. Als que són en 
aquestes organitzacions no els hem de donar la mínima 
oportunitat que assessorin el Govern de com es gastaran 
aquests 80 milions, que no són de doblers del Govern, que 
són de doblers de tots els ciutadans? 

Com és possible que a una recent assemblea del fons de 
cooperació d 'una illa, un membre d 'aquesta Cambra, que seu 
en aquella banda, s'alabés públicament de la bondat d'aquell 
organisme reivindicant l'ampliació a nivell interinsular, que 
era positivíssim el que feia aquell fons de cooperació, repre-

sentava un organisme important, i esta aquí dins. A 
nivell interinsular, i ara, aquí, es voti en contra, es cre
gui que s'ha de retirar , perque la coordinació que és 
bona a Menorca no ho és a nivell d'illes, perque la 
coordinació que és positiva a Menorca impedeix que els 
que alla es coordinen ... 1 dediquen les seves energies a 
Iluitar no per ells, pels al tres que puguin assessorar el 
Govern. Simplement dir-li, miri, escoltin, ens sembla 
que s'hauria o es podria fer així. Qui té pa que l'asses
sorin. Qui té por d'escoltar? Qui té por de la participa
ció? Qui pot estar en contra d 'a llo que és vital a una 
societat democratica? La participació democratica, la 
participació els que es mouen , deis que estan disposats 
afer moltes coses. 

Mirin, jo juraria que e l 90% de les energies, del fons, 
del volum que es dedica ;l ajudar als pa'isos en vies de 
desenvolupament no surten de les institucions, surten de 
la butxaca deis ciutadans. La Taula per a Rwanda ha 
estat una demostració. Han deixat petits, ridiculitzats als 
de les institucions que havien fet algulles petites actuaci
on5. Els ciutadans s'han ban yat . els ciutadans hi han 
estat. A aquells ciutadans que estan organitzats en I'es
tructuració de la societat civil e ls negarem avui la possi
bilitat d'assessorar, de col'laborar amb el Clovern, d'aju
dar e l Clovero: Qui vol negar-se a deixar-se ajudar que 
I'assesso rin , que les decisions que e ll prengui siguin cada 
vegada més adeq uades a allo que sent aquesta societat 
civil') 

Em sap greu que avui no s'aprovi per unanimitat, 
perque entenc que s'ho mereixia. De tota manera, crec 
que encara és possible que s'aprovi, encara que no sigui 
de forma unanime. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr . Orfila . Acabat el debat, passarem a la 
votació. 

Sres. i Srs . Diputats que voten a favor de la presa en 
consideració , es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seu re . 

Sres. i Srs . Diputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia no es pren en consideració la proposició de 
llei 299/95 e1el Grup PSM 1 EEM. 

11.3) Debat de presa en consideració de la Proposició 
de Proposició de llei RGE núm. 338/95, presentada pel 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de 
la Llei 8/1986, electoral de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. 

Passam al tercer debat de presa en consideració, en 
aquest cas ele la proposició de lleí 338/95, presentada pel 
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Grup Parlamentari PP-UM, relativa a modificació de la lIei 
8/86, electoral de la Comunitat Autónoma de les llles Bale
ars. Té la paraula, en primer lloc, i en torn a favor de la 
proposta, el diputat Sr. Jaén Palacios. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo le rogaría que se diese 
lectura a la proposición de ley, al texto. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Secretari Primer, pot donar lectura, per favor, a la 
part articulada de la proposició de llei? 

EL SR. SECRET ARI PRIMER: 

Artículo único.!. El apartado 3 del artículo 12 de la Ley 
8/1986. de 26 de noviembre. electoral de la Comunidad Au
tónoma de las Islas Baleares. queda redactado de la forma 
siguiente: La atribución de los escaños a las candidaturas que 
hubieran superado el porcentaje que se establece en el apar
tado siguiente. se realizará conforme a lo dispuesto en las 
letras b. c. die del artículo 163.1 de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General en caela una de las circunscrip
ciones electorales. 

2. Se ,ulaele un nuevo apartado -+. al artículo 12 de la ley 
8/1986, ele 26 de noviembre. electoral de la Comunidad Au 
tónoma con el siguiente tenor literal: a efectos de la atribu 
ción de escallaS no serán tenidas en cuenta aquellas candida
turas que no hubiesen obtenido, al menos. el 5% de los votos 
válidos emitidos en la circunscripción. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Jaén, té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Secretario. Sras. y Sres. Diputados, 
estamos ante la discusión de una ley electoral, y estos temas 
no consisten sólo en cuestiones técnicas -mucho menos en 
este caso- sino que implican una posición política previa 
que. necesariamente, ha de reunir unos requisitos determina
dos. El primero de ellos que sea democrática. En segundo 
lugar, que sea también adecuada a unas normas básicas, 
concretamente a la Constitución, al Estatuto de Autonomía 
y a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

Esta proposición de ley modifica, como han escuchado 
sus señorías, la ley electoral e iguala el porcentaje en las 

.- . elecciones autonómicas a la barrera legal que se aplica en las 
elecciones locales y a la elección, en consecuencia, de los 
concejales en todos los Ayuntamientos. 

Esta es una modificación puntual, y exclusiva. con 
referencia a ese porcentaje, y esperamos que sea tomada 
en consideración por el pleno. Ya sabemos que partimos 
de una postura conocida por todos los grupos parlamen
tarios, y que será imposible convencerlos para que mani
fiesten su apoyo a la iniciativa. Han manifestado su 
rechazo a lo largo de los días pasados, y han expresado, 
la mayoría de las veces, argumentos demagógicos. En 
otros casos, expresiones exageradas y en no pocas ocasio
nes excesos verbales que yo creo que sólo desmerecen a 
aquellos que los hacen. 

Pero quiero dejar de lado esas críticas políticas que 
se hacen por la discrepancia, y quiero centrarme en los 
argumentos que se han venido exponiendo en estos días. 
El primero de ellos. importante sin duda. hacía referen
cia al consenso. Alegan, quienes defienden esta posición, 
que un" ley de esta importancia, una ley que fija los 
criterios en las elecciones autonómicas tiene que apro
barse con una postura parlamentaria unánime en la 
Cámal·". Eso. evidentemente. es un desiderálll/11 que 
todos deseamos, y nadie puede oponerse a ello. Pero 
olvidan. sin embargo, estos críticos de ahora. cuál fue 
su postura en la aprobación de la ley electoral vigente. 
que se aprobó con los votos en contra del Partido Popu
lar. Y estas voces , que ahora se alzan críticas -y yo lo 
comprendo- enmudecieron cuando nosotros hacíamos 
esas demandJs, y sus oídos quedaban sordos a nuestras 
propuestas. Reclaman el acuerdo pero. como digo, fue
ron muy poco generosos antaiío. cuando el partido po
pular. entonces en la coalición. tuvo que soportar ese 
trágala parlamentario aún siendo el grupo mayoritario 
en esa Cámara. Yo creo que es una memoria olvidadiza, 
y un poco frágil. en este asunto, pero que conviene 
recordar. 

Otra de las objeciones que también se pueden discu
tir es el criterio de la oportunidad. No es oportuno, en 
este momento, no podemos plantear una reforma, no es 
conveniente, dicen esas voces que se oponen a esta pro
posición de ley. Yo les pregunto: acudamos al boletín 
de la Comunidad, y veamos cuándo se publicó la otra 
ley electoral. Desde que se publicó hasta las elecciones 
autonómicas del 87. también había muy pocos meses, 
escasamente cuatro meses. 

¿Pero acaso es que otras Comunidades no han hecho 
lo mismo? Haciendo una visión comparada. hemos visto 
como Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, por 
poner sólo estos tres casos, aprobaron en sus Parlamen
tos -el último de ellos sólo con un mes y medio para les 
elecciones- su ley electoral. 

¿Qué efectos puede tener una ley electoral de esta 
naturaleza? Yo creo que los mismos, tanto si se aprueba 
hace dos años, como cuatro años, como si se aprueba en 
la plazo que contamos que así sea. El tiempo, a mi 
juicio. no influye, porque no influye el número de votos 
que reciba una opción electoral concreta en función de 
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cuando se apruebe. Los votos que obtenga el Partido Popu
lar, las coaliciones o federaciones, u otros partidos en las 
elecciones, no estará condicionado por esta modificación. 
Tanto es así que el efecto, a mi juicio. será el mismo si 
permanece el actual inalterable. 

Otras razones que son defendidas de forma legítima y 
razonada, yo creo que, incluso, con rigor, que se han hecho 
con posturas que son muy respetables, hacen referencia a la 
crítica por la elevación del porcentaje. Y dice esa crítica que 
la elevación disminuye la participación en este Parlamento, 
y que deja sin representación a ciudadanos que quedan fuera, 
porque sus representados no obtienen el escaño. Es cierto. 
Pero esa opción se da siempre. Cualquiera que sea el límite 
que se ponga, siempre habrá un grupo de ciudadanos que 
tengan unos votos y no obtengan representación, porque este 
es el sistema proporcional que recoge la Constitución y que 
se corrige con la ley ( ... ) 

Desde la izquierda. siempre desde la izquierda más a la 
izquierda. por no utilizar un término de comunista -que a 
veces se puede utilizar como peyorativo. yo no lo hago-, 
siempre se ha defendido una postura que el Parlamento sea 
el m{¡s fiel reflejo de lo que es la pluralidad política. Es Ull 

argumento respetable, pero eso es remontarse al siglo XVIII. 
a la Revolución Francesa. y, en concreto. es remontarse a 
recoger los principios ele Mirabeau. ele Re") {Lsseall. ele la Va
IUllIé General e incluso decir aquello ele que el Parlamento 
sea una copia de la realidad. Eso es imposible, señorías. Es 
imposible. 

La discusión, por tanto, no esté en la esencia ele 10 que 
esto sea, sino en su consecuencia, y la pregunta es con que 
grado de exactitud se tiene que recoger esa representación de 
opiniones que hay en la sociedael plural, en nuestra sociedad. 
La cuestión es la barrera legal, que limita esa elección de los 
partidos políticos a estar representados en esta C{¡mara o en 
otra cualquiera. Pero eso pasa en la vida real. en muchos 
otros sitios y en otras muchas condiciones y accesos. Es por 
tanto esta barrera una condición necesaria que existe en 
todos los sistemas electorales como el nuestro y que no es 
suficiente porque no garantiza. en modo alguno. cualquier 
que sea que obtenga un escaño, ya sea la barrera más alta o 
más baja. 

y ese límite legal ele la barrera que impide el acceso a la 
obtención de escaño no es nuevo. No hablamos de nada 
nuevo, porque ya en la República Federal Alemana, a finales 
de los 40, se recoge lo que ha sido una tradición en el entor
no legislativo que se configura prácticamente como esos 
precedentes alemanes. Se recogía ya en la ley electoral gene
ral ese mínimo del 5% de los votos válidos emitidos. 

y esa orientación de la ley electoral alemana también es 
la nuestra, hacia la elección proporcional que va corregida 
como antes decía, se hace en favor de criterios políticos y 
funcionales, tales como la capacidad de trabajo y funciona
miento de la Cámara, y evita la entrada en el Parlamento a 
partidos pequel10s, sill que eso signifique ninguna connota-

ción negativa, porque los que son pequeños pueden ser 
grandes, y los que son grandes después pueden ser pe
queños. El Tribunal Federal Constitucional, al resolver 
ese aspecto de la barrera, considera que no es discrimi
natoria y que es compatible, perfectamente, con la re
presentación proporcional. 

Pero es más. Esa barrera legal, ese mlnlmUm, ese 
pre-requisito electoral, está fijado en otros muchos si
tios. Tan es así, como antes decía, en la introducción. 
que en las elecciones locales ya se exige, y aquellas coali
ciones, partidos, federaciones, agrupaciones de electores 
que no consiguen el 5% no entran en el reparto de los 
concejales. Por tanto, seguramente en esas elecciones 
podrían arbitrarse otros porcentajes porque la circuns
cripción. y las condiciones de lo que es un gobierno 
local y representación ciudadana tal vez lo exigiría. 

Decía también que no era una excepción el tema ele 
la temporalidad. Efectivamente. y ahora aliado, además. 
que esa iniciativa. como decía, no es única . Esa barrera 
electoral del 5% está en otras Comunidades Autónomas. 
Por ejemplo. Madrid, en el año 86, modifica al 5%. 
Murcia y Cantabria en el 87, País Vasco en el 90, Nava
rra y La Rioja en el 91. y Galicia en el 92. Tal exigen
cia. en el caso murciano. es muy acusada, porque exige 
el 5% de todos los votos emitidos en la Comunidacl 
Autónoma. y no les pongo el caso de Canarias. porque 
es un 3%, pero en Canarias se exige el 3% en toda la 
Comunidad, y alerta con 10 que digo ahora, con el por
centaje por islas, porque por islas es el 20%. \. el que no 
obtiene el 20% en la isla no obtiene un escaño en el 
Parlamento canario. Ya me dirán ustedes, si aquí apli
cásemos ese porcentaje. como sería este Parlamento. 

Barreras, y esas limitaciones, digo , existían y existen 
en las mismas condiciones, en las elecciones sindicales. 
Se fija el 10% a nivel estatal. para ser representativo. y 
el 15% cuando son sindicatos en una Comunidad. Y si 
(Oo.) ventajas para unos, los que las tienen, y para otros 
desventajas. como es el caso de poder participar en 
mesas con la Administración, y otra cosa, que es más 
importante, que está pactada políticamente, que es 
recibir cesiones de patrimonio del Estado para funciones 
de los sindicatos. 

,'yo creo. señorías, que esta iniciativa no se caracteri
za por su novedad -ya he dejado constancia desde el año 
49, en Alemania-, nuestra Constitución da esa posibili
dad a Comunidades Autónomas y elecciones locales. No 
es, por tanto, nada nuevo. 

Tampoco se pueden poner reparos a su licitud, por
que en modo alguno impide el derecho a la igualdad que 
a veces se critica, e incluso se pide amparo ante el Tri
bunal Constitucional alegando que ese principio se vul
nera. Yo creo que, al regular esa norma, que se aplicará 
igual para todos , lo que buscamos nosotros es que esta 
Cámara legislativa no sea, en exceso fragmentaria, fepi-
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to, no sea, en exceso fragmentaria -lo ha de ser necesaria
mente porque ahí está el pluralismo- y que permita una cosa 
fundamental: conjugar el pluralismo con la necesaria efectivi
dad que requiere la Cámara legislativa. Esa es nuestra pro
puesta y ese es su objeto. Gracias, Sr. Presidente. Gracias por 
su atención. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Jaén . Hi ha més intervencions en torn a 
favor? Torn a favor. Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sí. una qüestió d·ordre. Sr. President. En el Grup Parla
mentari Mixt hi ha petició de partir el temps entre els elipu 
tats Sra. Munar i Sr. Peralta. 

EL SR. PRESIDENT: 

És a dir, jo entenc que es pot aplicar la partició de temps 
en aquest cas. tant en tom a favor , com si hi ha interve nció 
en torn en contra. E n aquest caso sembla que el Sr. Peralta 
manifesta la seva intervenció a favor. Són quinze minuts 
el'intervenció que té el Grup Parlamentari MIXT. En aquest 
cas , c1els quinze minuts. pot fer una 1ntervenció ele set minuts 
i mig dins el 10rn a favor i queelara una intervenció ele set 
minuts i mig dins el tom en contra o en fixació ele posicions. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Vaig per 
encl avant. Sr. Jaén, que la meya intervenció avui aquí -ho 
vull c1eixar ciar des del primer moment- 110 éso en cap mo
ment, perque c1e la meya intervenció es c1esprengui un suport 
implícit al Partit Popular i a la iniciativa com a tal. 

Jo no em remuntaré -com voste ha fet en la se va inter
venció- a la Revolució Fra ncesa ni als personatges que varen 
ser autors i actors e1'aquesta Revolució Francesa, perque , evi
dentment . la situació en el carrer tampoc nO era la mateixa. 
Per tanto I'activitat que s'havia de clonar en aquell moment 
dins el que després va ser I'Assemblea Nacional del país veí, 
de I'Estat de Fran~a , evidentment, no era la mateixa situació. 
Eviclentment, tampoc no es pot fer. en aquest cas, una com
paració el 'aquest tipus, perque nosaltres aquí estam a una 
Cambra a utonOmica. que crec que és una cosa totalment 
diferent, encara que, quant al seu mecan isme, tengui algunes 
connotacions o algun funcionament que pugui ser similar. 

El meu torn a favor el ' avui aquí és única i exclusivament 
per una raó de justícia. Si hagués de sortir aquí per una raó 
de simpaties, diria que es podría rebaíxar aquest percentatge, 
fins i tot, a un 2%, perque jo crec que seria animat, hí hauria 
una anímació dins aquesta Cambra que hi hagués una parti
cipació d'altres grups polítics, tal vegada més minoritaris, 
pero que , tal vegada, podrien aportar, almanco amb les seves 
intervencions. coses noves. a ire nou a aquest Parlament i, fins 
i tot , Ií he de dir que si el meu futur polític -que algun dipu-

tat ja ha avan~at que esta acabat, perque hagi anunciat 
que a les proximes no faíg comptes presentar-me amb 
cap candidatura- , pero si el meu futur polític passas en 
un moment per organitzar un determinat grup, o una 
formació, evídentment, seria una form ació minoritaria 
i, per tant, estaria tirant pedres damunt la meya teulada. 

Com he dit abans, hi ha raons de justícia, i la pre
gunta que jo m'he fet, i la que es fan molts ciutadans de 
les illes menors és per quina regla de tres, a I 'illa de 
Menorca i a I'illa d'Eivissa i Formentera, perque qua lse
vol for~a política pugui treure un diputat, tal com estan 
les coses, com estan els nombres, i com esta la normati
va actual i la composició que ve de l'Estatut d'Autono
mia. com pot ser que a les illes menors, per treure un 
diputat en aquests moments. sigui necessario com a mí
nim. un 7.5 o un 8% de vo ts. NingCt que no tregui un 
7,5 o un 8. a ¡vlenorca, o :l Eivissa i Fo rmentera. no 
tendra cap diputat en aquests moments . En canvi, a I'illa 
de Mallorca , fin s ara. amb un Y;;io -que era difícil tam
bé- qualsevol for~a política podia tenil' un diputat en 
aquesta Cambra auto nómica. Eviclentment, aixo era una 
-crec- discl'iminació impon3nr, i per motius ele justícia 
i ele no fer greuges comparatius entre illes, se ria logic 
que avui -i en aquest sentit ja vaig pensar. en el seu 
moment, presentar una !"smena. pero vaig creure. i ho 
die sincerament. en Ifrilllc i' 1I0c que, difícilment el partit 
que feia aquesta proposta. el partit de vostes. que havia 
tengut ja un clebat intens d'aquesta qüestió, fins i tot en 
una votació que no va se r unanime. per decidir si aixo 
es presentava i anava endavant o no anava enclavant, 
difícilment acceptaria aquesta esmena. 

Per una altra banela, evidentment, en totes les decla
racions i desqualificacions que algun altre grup ha fet 
contra la meya persona, difícilment podria tenir exit la 
meya esmena. Pero evidentment I 'esmena aniria en la 
c1irecció d'haver clemanat, com a mínim, que aquest 
percentatge hagués estat un 8% perque d'aquesta forma 
aquest greuge comparatiu entre illes, practicament. 
hagués desaparegut. 

Pero vos tes ha n presentat aquesta proposta . És una 
proposta intermedia, és una pro posta que eleva a un 5% 
i que s'atraca molt més a aquest percentatge que sera 
necessari a les illes menors. Tot d'una, els grups polítics 
que tenen representació a les illes menors, varen mani
festar -en veu baixa , no en veu alta-: aixo, a nosaltres. 
no ens afecta, perque nosaltres, com a mínim, hem de 
fer feina per tenir un percentatge molt més elevat que 
el 5%, perque si no no sortim. 

Per tant, és única i exclusivament per aquesta raó i 
per aquest motiu que don suport a aquesta reforma, 
única i exclusivament per aquesta qüestió que li don 
suporto Si fas per qüestions de simpaties, si fos per qües
tions de donar animació, com he dil abans, de donar 
aire nou en aquesta cambra, etc. Si fas per a~o. ev i
dentment no tendria per que donar-hi suport, pero cree 
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sincerament que és injust el fet que es produeix en aquests 
moments. Per a<;o, el meu vot i aquesta defensa en aquest 
torn a favor. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Peralta. 

Passam al torn en contra. 

Pel Grup Parlamentari MIXT, la Sra. Munar té la parau-
la. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. Realment, quan 
un ha de justificar el que és iniustificable en un moment 
determinat, ha de recórrer sempre 3 fer unes comparacions 
que a vegacles són COI11 a mÍnim gracioses o xocants i. en 
aquest cas, estic segura que vos tes també la trob3ran. 

El Sr. Jaén i Palacios s'ha remuntat ni l11és ni manco que 
a la Revolució francesa per tal ele justificar una 11l0dificació 
de la Ilei electoral I'any 1995. i la veritat és que no sé si ha 
h3 fet perque li agracia molt estudiar les enciclopedies o si 
perque realment e11l volia posar nerviosa. i quasi ho ha acon
segui1. perque tanta sort que he pensat que som I'a ny 1995, 
perque, si no, entre la Revolució francesa la guillotina i el 
11leu nom, que coincideix a11lb el Maria Antonieta, ja estava 
preocupada, com a mínimo Supos que no era la intenció del 
Sr. Jaén. 

Li diré, en el tema que ens afecta, el tema de la modifica
ció de la lIei electoral, que Unió Mallorquina no pot donar 
suport a aquesta lIei, perque no pot mai votar ni en contra 
de Mallorca ni en contra deis mallorquins. La reforma que 
avui presenta el Partit Popular és una reforma que va total
ment en contra deis votants mallorquins, m 'explicaré. 

En primer 110c, el Consell Insular ele Mallorca, que és la 
maxima institució de representació deis mallorquins, va 
decidir votar en contra d 'aquesta reforma. El Consell Insular 
de Mallorca va dir no a la reforma proposada pel Partit 
Popular. Fins ara, com molt bé ha explicat el Sr. Peralta -
pero al qual jo replicaré quasi en contra-, a Formentera, un 
diputat surt amb 960 vots; a Menorca i a Eivissa, un diputat 
costa de 2.000 a 2.200 vots; a Mallorca, en aquests moments, 
un diputat costava més de 8.000 vots. És a dir, hi ha una 
clara injustícia cap a Mallorca respecte de Menorca i d'Eivis
sao 1 per rebatre el torn a favor anteriorment explicat, a Ei
vissa, a Menorca i a Formentera, si no se supera el 5%, ja no 
es treu diputat. Per tant, aquesta llei només afectara Mallor
ca. 

No conforme amb aquesta discriminació que hi ha hagut 
respecte de Mallorca any rera any, ara, quan encara les feri
des no estan, senyors del Partit Popular, totalment tancades , 
perque pensin que n'hi va haver moltes, entre la paritat i la 
proporcionalitat, la proporcionalitat més o manco corregida, 

vos tes volen tornar a incidir en aquest tema, que torna
d a remoure el tema de la diferencia entre les illes. 
Mallorca representa el 80% deIs votants; Menorca, Ei
vissa i Formentera, el 20% tan sois. En canvi, Mallorca 
té 33 diputats i Menorca, Eivissa i Formentera en tenen 
26; tan sois set de diferencia, quan la diferencia de 
votants és del 80 al 20. No basta aixo, no basta que un 
vot no tengui el mateix valor a Mallorca que a Menorca 
i a Eivissa, sinó que, a més, vostes, per qüestions total
ment electoralistes, volen que Mallorca sigui més perju
dicada encara. 

Com pot ser, Sr. Cat'íe!las, i em dirigesc a voste per
que és voste el responsable d'aquesta reforma electoral, 
que vulgui perjudicar Mallorca, quan Mallorca és el 
80% deis seus vots? Com pot ser que vulgui anar en 
contra ele la decisió del Conselllnsular de Mallorca, que 
és la maxim institució d'aquesta illa'! Com pot partici
par ulla vegaela més en la divisió entre unes illes i unes 
altres'! COl11 po1. fin s i tot, dividir el seu propi grup'l 
Perque, siguem clars, ni el seu número dos ele la llista, 
ni la seva vice-presidenta, ni el seu propi germa estaven 
a favor el 'aquesta reforma. ["liri, modificar una llei basi
ca. i la lIei electoral és una llei basica perque estableix 
les regles eleljoc, no es pot fer en absolut sense consenso 
El seu repFesentant ha clit que aquests senyors elel costat 
també ho fan malament, enhorabona; vull dir que vos tes 
ha fan malament. els alo'es ho fan malament i tats ho 
continuarel1l fent malament. Si aquests senyors ha feien 
malament. ho haguessin fet bé vostes. 

Sense una majoria legítima, perque per treure aques
ta !lei llauran de comptar amb Ull vot manllevat i, a 
més , d ' un 'menorquÍ: a més, a dos mesos d 'una convo
catoria electoral, i diu el seu representant que el temps 
no importa; ido, jo cree que sí que importa, i importa 
molt, perque les regles del joc no s'impsen quan un surt 
a jugar el partit, se saben, són conegudes, la gent ha 
tengut temps de preparar-se-Ies i així ningú s'engana. 

Jo crec, de veritat, Sr. Caiíellas, que aquesta decisió 
no és absolut fruit d'una reflexió d'un partit polític, jo 
cree, més aviat, que és el fruit d 'un problema personal. 
d 'una persona que sap que s ' ha equivocat en determinats 
plantejaments, que duu molt de temps en el Govern i en 
el poder i que se sent, en un moment determinat, tot sol, 
i que no se n'amaga. Diuen, els seus, que amb voste 
COI11 a candidat han de menester una majoria absoluta i 
dominant. Miri, jo crec de veritat que aquests vocables, 
absolutisme i dominació, estan bé per a gent tancada, 
com hi estan alguns, en el segle XVIlI, pero és total
ment impresentable com a vocabulari avui en dia i crec 
que hauria de desapareixer no tan sois de vocabuIari 
sinó fins i tot de la ment de qualsevol polític democra
tic de 1995. 

Aquest no es el problema, senyors del PP i Sr. Cañe
lIas, ni de Mallorca ni deIs mallorquins, és el seu proble
ma. Les equivocacions ha ele pagar-les qui les comet, no 
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és la societat qui s'equivoca, no són els diputats del Partit 
popular ni són els principis democratics els que han de re
breo No castigui els seus, no castigui els mallorquins ni casti
gui Mallorca. No es pot aconseguir amb canvis precipitats, 
amb canvis no anunciats en aquells famós programa que es 
va fer PP-UM, no ho varen dir vostes, que canviarien la lIei, 
i no es pOl anar en contra deis propis, com voste hi va, de 
manera que vol aconseguir, canviant una lIei, allo que no li 
dóna avui per avui el poble mallorquÍ a través de les en
questes. 1 és cert que el poble mallorquí és un poble de 
dretes, aixo els dOlléi avantatge, és ver que no va massa de 
socialistes ni d'aquí ni d'alla, pero el poble mallorquí, amb 
els defectes que tenim, tenim certes virtuts, i entre les virtuts 
del poble mallorquí es troba la de la tolerancia, al poble 
mallorquí. no li agraden les males ca res, no li agraden els 
escandols, no va de túnel de Sóller, ni el'influencies, ni de 
Bmkerval, ni ele Illentides. ni de majories absolutes que tapin 
tat aixo, no li agraden les males ca res i voste ens la posa 
cada dia darrerament. El poble mallorquí és pactista, és 
moderat i. sobretot, no li agrada allo de posar tots els OLlS 
dins un mateix panel', li agrada tenir- los un poc a caela 1I0c, 
i, per tant, no PO! ser mai que el poble lllallorquí vulgui que 
es canvi'in les lleis COI1l vostes vol canviar-Ies ni que vulgui 
majories absolutes i dominants. 

Aq uesta pro posta pocll'a ser legal, si bé no és en aquest 
mOJ,llerrt el tema que es dULl al Parlalllent europeu ni al par
lament ( ... ) d'Espanya, aquest del 5% . pot ser que sigui legal . 
pero . s totalment 'imllloral i és contrari a Mallorca j és 
contrari als mallorquins. Esper que el poble sapiga estimar, 
amb aquesta modificació , el que es pretén i que continui' 
amb el seu bon taranna, amb la se va tolerancia, no posant 
els ous dins un mateix panel' i que pensi que dia 28 de maig 
no pot aconseguir, canviant una Ilei com fan les repúbliques 
bananeres, allo que el poble mallorquí no vol Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. Més intervencions en tam en con
tra? Pel Grup PSM i EEM, Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies. Sr. President. Senyores diputaeles i senyors dipu
tats. El Sr. Jaén i Palacios ha volgut justificar en part la 
presentació d'aquesta modificació de la Ilei electoral perque 
no havia obtingut el conse.ns del Partit Popular quan es va 
tramitar l'any 1986. Hem repassat els diaris de sessions i no 
hi ha la més mínima al'lusió, la més mínima objecció, al 
sostre electoral del 3%; el Partit Popular en cap moment no 
va fer referencia que era necessari o que considerava con ve
nient que el sostre electoral es fixas en el 5%, ningú ho va 
reclamar. Les úniques objeccions de pes, d'importancia, 
varen ser la defensa de més paritat, la defensa d 'un altre vot 
per Formentera, la defensa de més representants per part 
d'Eivissa, fins i tot el Sr. Trillo -crec recordar- va presentar 
en nom del Partit Popular conflicte d 'inconstitucionalitat, el 
qual va ser denegat pel Tribunal Constitucional. Per tant, no 
va ser objecte de discussió el sostre electoral. També ha dit 

que es va aprovar a pocs mesos de les eleccions, és ver, 
pero aquesta iniciativa es va comene;ar a tramitar dia II 
de mare; del 86, més d'un any abans de les eleccions, 
concretament, va entrar en el Parlament dia 11 de mare; 
de 1986 i el debat ele totalitat va ser dia 16 d 'abril del 
86, va ser pres en consideració dia 16 d'abril del 86; 
evidentment, la tramitació va culminar pocs mesos abans 
de les eleccions, pero no es pot argumentar que hi havia 
un interes d'imminencia electoral en aquesta discussió. 
Tampoc no figura aquesta pro posta de modificació de la 
lIei electoral a cap programa electoral del Partit Popular 
ni de cap altra forc;a política present aquí. Tampoc hi 
ha hagut problemes de governabilitat en el període 83-
87 ni en el 87-91, no hi ha hagut aquí cap minoria 
estrielent, escandalosa, que obligui, per salut pública 
e1'aquest parlament, a haver ele eliminar aquestes repre
sentacions. 

Per que ara. ielo, a tres mesos de les eleccions?, qui 
nes raons impulsen el Parti! Popular a presentar aquesta 
pro posta ele modificació ele la lIei electoral? Possible
ment presentarem una es mena a I'exposició de motius , 
perque I'exposició de motius, que raolla la necessitat 
eI'una determinada lIei. en aquest cas hamia ele dir: 
"Conegucles les enquestes d'intenció ele vot i c1avant la 
possibilitat d'entrada ele forces polítiques que han anun
ciat que no donarien suport al Sr. Caüellas, impedim 
I'entraela e1'aquestes forces polítiques amb I'esperanc;a 
que els seus escolls aniran a la Ilista més votada, que 
presumim sera la del Partit Popular" . Aquesta és la 
vertaclera raó, i ho va manifestar el Sr. Martínez de 
Dios, una persona sincera en aquest cas, no se'n va 
amagar en absolut, a un debat, en el qual aquest diputat 
era presentjuntament amb altres representants ele forces 
polítiques, ho va dir així ele elar. 

Li podra clonar el tOril per al·lusions. 

(Aldarull a la salr¡) , 

EL SR. PRESIDENT: 

Continu'j, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

No hauríem de demanar la transcripció de les cintes. 

Per tant, no mou, al legislador del Partit Popular, 
I 'interes general. El Partit Popular no fa lIeis en defensa 
de l'interes general de la ciutadania, sinó en benefici 
propi, no interessa la governabilitat d'aquest país, inte
ressa guanyar les eleccions a qualsevol preu. 1 que, si ens 
hem de posar vermells una setmana, si lIavors tendrem 
quatre anys de pau i tranquiHitat, majaria absoluta, 
poder absolut? Un mal d'una setmaneta, la setmana 
negra, com ha dit algú. 
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Senyores i senyors diputats, evidentment que aquesta 
modificació és perfectament legal, constitucional, estatutaria, 
pero sense consens, presentada d'una manera unilateral, a 
tres mesos de les eleccions, és una "cacicada". 

Ha fet també al'lusions, el Sr. Jaén, que distintes forces 
polítiques havien parlat de la necessitat d 'un consenso El Sr 
Cal1ellas diu "en parlar de mi, no ric" moltes de vegades. 
Recorden quan el nostre grup parlamentari va presentar dia 
13 d 'ocutbre de 1993, encara és fresc , una proposta de modi
ficació del Reglament per facilitar la creació de comissions 
d'investigació? Un reglament defineix les pautes de compor
tament, les normes que han de regular el funcionament, és 
una llei important, pero jo no crec que és una llei, ni de 
molt, tan important com la que regula el joc democratic, 
COI11 la que regula la representació en aquest parlament: crec 
que la llei electoral és molt més important que la Il ei que 
regula el funcionament del Parlament. l que va elir el Sr. 
Huguet, en representació elel Partit Popular, aquell dia? "Els 
reglaments han de tenir uns ressorts perque cap grup parla
mentari, encara que tengui la majoria absoluta, pugui impo
sar-se sobre les minories o sobre els alu'es grups parlamenta
ris: per a<;o, ha eJ e servir per 8 tots, ele tal manera que tam
poc no es puguin apl'Ofitar les circumstimcies per veure si e n 
un moment determinat la majoria es traspassa d'un a I'altl'e 
per introduir una modificació del Reglament, que I'únic que 
persegueix són fins polítics i no una refocma de veritat", i 
afegia: "Crec que és perillós el joc qué avui vos tes enceten. 
Tots els diputats s'han de veure representats i participar en 
aquestes reformes del Reglament": alla on diu "reformes del 
Reglament", mentalment, vostt~s facin un exercici i lIegeixin 
"reforma de la llei electoral". Es necessita una base consen
suada, amplia i previa abans ele fer una proposta de modifi
cació del Reglament -de la \lei electoral-. Continuava: "El 
debat , si s'aprofita una circumstancia per plantejar un punt 
concret ele reforma del Reglament, quan en aquesta cambra 
sempre totes les reformes havien partit d'uns criteris més o 
meny con e nsual , Perverteí un tema tan iml onanl com é 
la norl11 ( bit ica ele COlllp rlamenl lels dil utat Itaque (a 
ca mbra. Asseguel11-no a una ta ula, p;:trlem -ne i mirem qui
nes só n les moclificaciOlls que puguíll esclevenir nec s aries 
pe r a l funcionamen ¡ I'aque t(lcambra" , a. eguem-n a unn 
ta ula. parlem-n , ll1irem quin normes , ón neceSS(lnes per 
regular e l funcionarnent lectora l; avui no hi ha (aula, no hi 
ha caclire. per ti l ( , nom ' s Il ' hi ha per a l Parti! Popul<ll'. 

Aquesta modificació que proposen, senyores i senyors 
diputats del Partit Popular, retalla la participació democr<1ti
ca. Amb la propo la que vo te plamegen. de ¡ actual mapa 
polític d Mallorca p drien quedar afora partits que supo-
en el 15% el l'eleclOral-, equiva lem a col ' lectius ideologic , 

eql1i val IH a pOblacion com Manacor. Maó, Calvia Inca. 
Ciu tade ll a, LJucmajor, Santa . ulalia queden fo,ra del Parla
ment, queden fora de la representació en el Consell Insular 
de Mallorca, S 'imaginen tots els electors de Manacor, de 
Maó, de Santa Eulalia sense representa ció en el Parlament? 
Col'lectius de vot de 14.000 persones sense representació en 
el Parlament. 1 és quan podem tornar a fer una al'lusió al Sr. 
Jaén, que deia que aquesta proposta és elelllocratica. Podrí-

em teoritzar molt sobre que és la democracia , un deis 
primers conceptes que més em va impactar, perque hi 
ha hagut moltes definicions de democracia, precisament 
és que democracia és el respecte a les minories, és 
assegurar el respecte a les minories . 1, Sr. Jaén i Sr. 
Cañellas, si les minories no tenen canals d'expressió, si 
les minories no tenen canals de participació, és quan es 
provoca el distanciament entre la societat i les instituci
ons, és quan augmenta l'abstenció, és quan, conflictes 
que es podrien dirimir parlamentant, es traslladen al 
carrer, i, a dins la societat, s'hi introdueixen factors de 
crispació i de conflictivitat. Tot aixo no compta, pero, 
I'ú nic que interessa: majoria absoluta, el poder, guanyar 
les elecciolls a qualsevol preu . 

Més que rebuig, perque evidentlllent rebutjam aques
ta iniciativa , provoca repulsa i fastic, així COI11 I'h an 
tramitada. 

La Sra. Munar dei a que aquesta proposta de modifi
cació sois té repercussions a Mallorca, i és ver. Ha expli
cat perfectament el nombre ele vots necessaris per obte
nir representació les illes de Menorca. c1'Eivissa, de 
Formentera i ele Mallorca. Ha explicat que e l Consell 
Insular de Mallorca, aquesta setmana, va dil' no a aques
ta modificació de la Ilei electoral; e ls ma\lorquins hi hem 
dit que no, els agradi o no: els representants de Mallor
ca, en aquest moment, que SOIll els legítims.fins que no 
hi tomi a haver eleccions, hem dit no a aquest3 modifi
cació electoral, i aixo ens dóna autoritat moral per de
manar als diputats de Menorca, d'Eivissa i de Formente
ra que no ens imposin un sistema electora'! que no vo
lem. No votin aquesta propost8 de modificació, .els ho 
dic des d'un grup que sempre ha defensat les illes me
nors . No voldríem que I'antimallorquinisme que encara 
hi ha a les iHes menors -a dins Menorca, Eivissa i For
mentera-, amb actuacions COI11 la que estan impulsanL 
es trasHadas a Mallorca, perque voldríem que s'estre
nyés el sentit de col'lectivitat entre totes les illes. No 
poden interferir en la vida política mallorquina. Dipu
tats de Menorca , d'Eivissa i de Formentera no poden 
provocar que col·lectius importants ele Mallorca quedin 
sense representació a les institucions. 

Voldria dedicar unes paraules al Sr. Peralta. Durant 
quatre anys, crec que no ¡'he interpel'lat en cap ocasió. 
La seva guerra, perque es pot qualificar de guerra aixo 

'. que voste ha dut aquí dins, no ha anat amb nosaltres. 
No li hem recriminat en cap moment la seva actitud en 
aquesta cambra. Voste aquí tendra els seus motius, ha 
escampat ressentiment, crispació i odio No el culpam, a 
voste , sinó a qui I'ha utilitzat, a qui I'ha animat a man
tenir aquest comportament constant en el Par/ament. 
Ara li demanen que voti aquesta modificació electoral. 
Jo li vull fer dues consideracions: Primera, no esta en el 
programa electoral sota el qual voste va ser elegit; voste 
es va presentar amb una formació política a les elecci
ons i en el seu programa electoral no hi havia aquest 
punt. i segon, el seu acte d'avui. el seu vot d'avui, pot 
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perjudicar partits polítics que avui no són en aquesta cam
bra, al contrari, els seus enemics, perque voste té enemics, 
presents avui en la cambra indirectament en podrien sortir 
beneficiats, podrien tenir alguna resta d 'aquests que quedaran 
per no arribar al 5%. Pero aixo és secundari, la reflexió que 
li vull fer és aquesta: Creu que ens ha de deixar aquesta 
herencia?, creu que voste pot limitar I'accés de col'lectius 
tan importants de Mallorca?, creu que voste ha d 'assumir la 
responsabilitat de condicionar el futur polític del nostre 
país? Sr. Peralta" ap,el a la seva moral, apel a la seva consci
encia, apel a la seva dignitat personal. Voste, que té el 0% 
de representació, no pot fer callar la veu ele qui a Mallorca 
pugui tenir-ne el 4'9%, 14.000 vots; vos te no pot fer callar 
14.000 vots de Mallorca. Abstengui's, no voti, surti de la 
cambra. Encara és a temps de realitzar un acte que justifiqui 
mÍnimament el seu pas pel Parlament ele les Illes Balears, 
pero si no ho fa , Sr. Peralta , no el culpam . a voste, voste 
no ' n'és el culpable, encara que voti a favor, no volem que 
caigui sobre vos te la responsabilitat , que ningú no n'exculpi 
el vertacler responsable , qui n 'és el responsable. d 'aixo? Sr. 
Peralta, a pesar de tot el que li he dit, no en sera vos te el 
responsable, el responsable sera el Partit Popular, el respon
sable se ra el SI' Gabriel Canellas i Fans. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. En torn en contra, pel Grup Parla
mentari SOCIALISTA, el Sr. Triay i Llopis té la paraub. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. Presiden!, sen yo res i senyors c1iputats. la ho han sentit, 
ens volen pujar la barrera legal del 3% al 5%. Per que pre
senta -segons diuen- el Partit p'opular aquesta proposició ele 
lIei? Segons aquesta escaridíssima 'exposició "de motius, per 
fer una logica adaptació al nivell d'implantació social de les 
forces polítiques, pero és que hi ha forces polítiques no 
implantaeles socialment que puguin accedir a aquest parla
ment? Per cercar la maxima eficacia en I 'actuació del Parla
ment, pero qui ha llevat I'eficacia a I'actuació d'aquest parla
ment'? E l Govern, el Partit Popular i el diputat 30, transfuga. 
ara i en I'anterior legislatura, aquests són els qui han Ilevat 
I 'eficacia a aquest parlament. 

la ho han dit, aquesta proposició no respon a cap com
promís electoral de ningú. Ningú va pensar en aixo, ningú 
no va avan<;ar que pogués fer una cosa com aquesta, ningú 
no va dir als seus electors: "lo eliminaré les minories", no ho 
va dir ningú. Ido, a quin problema vol donar resposta aques
ta lIei? , és que s'ha produit una atomització de la represen
tació en aquesta cambra?, hi ha aquí o hi ha hagut en legis
latures precedents una fragmentació excessiva del Parlament 
que hagi impedit governar? No. Cap d'aquests problemes no 
ha existit. Els problemes electorals i de funcionament parla
mentari de la nostra comunitat són per a nosaltres ben clars: 
Els transfugues, que donen I 'esquena als seus electors i alte
ren majories, i els excessos en la des pesa electoral, per insufi
cient control de la despesa i que deformen la igualtat d'opor-

tunitats. Aquests són els dos grans problemes electorals 
i de funcionament parlamentari en la nostra comunitat. 

Per tant, I'argumentació de la proposició és tan breu 
com falsa. De fet, només es pretén impedir I 'accés 
d'algunes forces polítiques minoritaries amb el calcul 
interessat de ser beneficiari d 'algun deis escons sobrants. 

He repassat el debat ele 1986. Ho deia un diputat 
amb el qual feia un comentari: "Arribaran a prohibir els 
diaris de sessions", els arribaran a prohibir perque di uen 
massa coses. He repassat els diaris de sessions de 1986, 
quan es fa la \Iei electoral de les IIIes Balears, i hi he 
constatat que el mínim de vot per entrar en el reparti
ment cI 'escons no és que no donas Iloc a cap esmena, és 
qu e no I'hi trobarem, és que no va donar lIoc a cap 
paraula, és que no hi és, en la llei ; la lIei fa referencia 
simpl ement a la Llei de regim electoral general. que és 
on hi ha el 3%, a la !lei ele Balears no existeix el percen 
tatge, no va plantejar qüestió per a ningú: eI 'a ltres pro
blem es, sí que n'hi va haver, qu e van encalentir aquell 
debat i que van pmvocar qualque incident i un recurs al 
Tribunal Constitucional. La Ilei electoral ele 1986 no va 
clonar lloe a cap pmblema de cale ndari. a cap recrimina
ció per part de ningú, entre altre coses, perque es va fer 
a través d'un procés iniciat pel Govern alllb un projeete 
ele Ilei, perque e-ra obligat fer una lIej. eiectoral dins la 
primera legislatura, perque I'statut e1'Autonomia esta
bleix un regilll electoral Ilomés per a les primeres elecci
ons a una disposició transitoria; per tant, era obligat. És 
ver que la Ilei del Govern era tan impresentable que va 
ser s II bstitu'ida per un text alternati u plan teja t per l' opo
SICIO . 

Aquesta proposta -insistesc, jo també- només afecta 
I'ill a de Mallorca. El 5% no és operatiu a les altres ill es. 
Els ciutadans ele l'illa de Mallorca, que ja tenen una 
representació en aquest parlament molt inferior al seu 
nombre, en nom d'ull consens entre illes , ara, a més, 
se'ls vol tornar a castigar. Que hauran fet els ciutadans 
de Mallorca'? El PP vol impedir que de I'illa de Mallor
ca, no de les al tres illes, cap for<;a política pugui estar 
en el Parlament amb menys de dos diputats; d'altfes 
illes, no. La presumpta atomització només es vol com
batre a 1 'illa de Mallorca, perque , voldria recordar-ho, 
per si algú no hi ha caigut, que qui vota són els ciuta
dans, no els percentatges, voten els ciutadans. Només fa 
dos djes que el Consell Insular de Mallorca es va mani
festar, com a representant deis interessos deis ciutadans 
de Mallorca, en contra de la reforma proposada, ja que, 
no cal dir-ho, el sistema electoral per al Parlament és el 
mateix que el deis consells insulars, els quals estan inte
grats pels diputats elegits per cada una de les seves cir
cumscripcions insulars. Per tant, el Consell Insular de 
Mallorca, en aquest cas, és directament afecta per aques
ta reforma, és 1 'únbic directament afectat per aquesta 
reforma, i el Consell ele Mallorca, amb 16 anys de funci
onament, des de 1979, no ha tingut mai cap problema 
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de governabilitat per excés de minories, per atomització, per 
dispersió de la representació. 

És il'legal aquesta reforma?, és anticonstitucional? No, tan 
constitucional és el 3% com el 5%, unes comunitats ten en el 
3% i d'altres , el 5%. A nosaltres ens van dotar del 3% l'any 
1986. Pero no és ni oportuna ni convenient, efectivament, 
Sr. Jaén. No és oportú canviar la llei quan queda tan poc 
temps per a les eleccions. És indecent tractar d 'acoplar la llei 
electoral al mapa polític d ' un moment preelectoral; és inde
cent dur la demoscopia, I 'anali si de la realitat social i electo
ral. a la llei electoral d'aplicació immediata per tal d'elimi
nar forces que poden entra en el Parlament. Aquesta llei es 
fa sense una perspectiva de temps . No hi ha un acord mÍnim 
basic, jo no parl d'un gran consens d'una immensa majoria, 
no hi ha un acorel mínim basic ¡Jer poder elu!' enelavant 
aquesta iniciativa. És més, aquesta iniciativa ha gaudit d ' una 
ele les més grans elissensions socials que hagim vist en els 
elarre rs temps, una dissensió ge neralitzaela , ningú que no 
sigui elel Partit Popular dóna supon a aquesta ini ciativa, no 
en aq uesta cambra, en la societat, en la societat civil. en les 
entitats ele tot tipus. Aquesta Il e i no respon a cap necessitat 
i Il stitucional. 

Senyores i senyors diputats. és irresponsable jugar amb la 
Ilei electoral, tan irresponsable com jugar amb foco El Partit 
Popular, com I'aprenent ele bruixot, ha posat a bullir matras
sos i serpetins de la Ilei elector~1 sense calcular I'explosió que 
pot provocar. Quan unilateralment es toca una lIei electora l 
en un punt, d 'a ltres proposaran tocar -la en altres punts, i 
ferides a la fi tancaeles i oblidades poden ser reobertes. No 
basta amb tenir els vots, no basta amb tenir el vot decisiu, els 
sentiments desencaelenats. I'agitació de vells fantasmes d'en
frontament entre illes no es calmaran amb el debat parla
mentari. 

Aquesta proposta, senyores i senyors diputats, posa de 
manifest l'ínfim comportament etic de la política del Partit 
Popular, de la política del partit presidit pel Sr. Gabriel 
Cañellas. Legislar les regles del joc electoral en funció del 
que diuen les enquestes no esta perseguit per la 1lei, no és 
inconstitucional, pero sí que és profundament immoral. 
D'aprovar-se, sera un a regla espúria, sortida d'una majoria 
igualment espúria. Nosaltres contribuirem a retardar aquesta 
malifeta. No ens perjudica aqu.esta Ileí. al Partit Socialista 
Obrer Espanyol, pero ens comprometem a modificar-la just 
participem d 'una majoria suficient, perque, quina és la refle
xió que han fet els conservadors per presentar aquesta pro
posició? A Mallorca, talo qual formació podria passar amb 
el 3% a entrar en el Parlament , no ho podem encobeir, els 
hem d 'aturar, i a més , I'escó que ja no podran obtenir, de 
ribot, podré!. ser nostre . Queda ciar, amb aquesta proposta, 
quin és el pensament parlamentari. Val més patrocinar 
transfugues que pactar o negociar amb forces polítiques. 

Senyores i senyors diputats, és una proposta tan carregada 
de cinisme polític, tan carregada de prepotencia, és un abús 
tan manifest, que no hi cap més a dir estentoriament: No. 
Moltes gracies, Sr. President. 

(Aplaudimenrs) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Passam al torn de replica. lntervencions en torn de 
replica. 

Sr. Jaén, té la paraula. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Hemos 
vu elto a las razones a que se referían los portavoces y 
que se centraban en el consenso, en la oportunidad, y 
piden ahora consenso. lo piden ahora, pero no recuer
dan que. cuando nosotros éramos en este parlamento 
una minoría mayoritaria, se nos impuso una ley electo
ral. 

No basta aquí con traer a colación el debate, porque 
nosotros votamos en contra de toda la ley electoral, 
desde la exposición de motivos hasta la disposición final, 
y quien vota en contra de tod o, en cualquier momen to 
está legitim ado para hacer iniciativas para cambiar lo 
que considere oportuno. 

Estamos defendiendo esta propuesta de elevar el 
porcentaje de la barrera electoral porque la discusión, en 
definitiva, es ésa, y aquí se alegan unas razones que 
nosotros no compartimos en absoluto. Yo comprendo 
que de los partidos políticos minoritarios se alce la voz 
contra esta reforma. lo comprendo, porque seguramente 
tenían hechas expectativas para entrar en el Parlamento, 
pero eso no hace que esta propuesta -repito- no es dis
criminatoria y, por supuesto, no deja de ser lícita ni 
democrática, y respecto al adjetivo de inmoralidad, yo 
creo que ya es el colmo que justifiquen sus actuaciones 
y os acusen de eso en esta iniciativa. 

La pregunta es la de siempre, el Sr. Triay ha hecho 
referencia, ¿cuál es el límite y por qué? Es preciso 
conjugar el ( ... ) político con la eficacia del Parlamento 
y con la gobernabilidad, yeso se garantiza mejor con un 
5% que con un 3%, eso no es discusión ninguna, y ése 
es el espíritu, el sentir , del Tribunal Constitucional en 
todas las sentencias de amparo que se han presentado al 
mismo. 

Ha habido algunas referencias al transfuguismo y a 
sus clases y categorías. Yo no voy a entrar en ese tema 
porque creo que no es la ocasión, pero sí que quiero 
hacer algunas puntualizaciones a algunas acusaciones 
que aquí se dicen. 

Primeramente. a la Sra. Munar. Yo, cuando salgo 
aquí, a la tribuna, para estas cosas serias, no leo enciclo
pedias. suelo acudir a manuales electorales. de sistemas 
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electorales, para hablar, no voy a las enciclopedias, que suele 
ser más de tener cultura superficial, y esto no va en las enci
clopedias. Usted no puede ridiculizar un debate con referen
cia a la Revolución francesa, porque ese debate, Sra. Munar, 
fue el que se leyó en el Congreso de los Diputados en el año 
82 -creo recordar- ... , en el 83, sería en el 83-84, cuando se 
aprobó la ley orgánica primera que después se modificó, y 
esa postura la defendió el Sr. Carrillo, diputado entonces del 
Partido Comunista. Se ha de leer un poco el Diario de Sesio
nes del Congreso y de otros sitios, porque ése fue el sentir, 
en palabras de Carrillo entonces, que "el parlamento sea una 
fotografía de la realidad social", eso es muy bonito, pero eso 
es imposible. Una reforma que va en contra de los mallorqui
nes, no, yo creo que no, ése es un argumento para la cáma
ra, para el periódico, pero yo creo que eso no es serio; aquí 
no se pueden poner ejemplos de diputados y de votos, pero 
aquí no discutimos circunscripciones electorales ni número 
de diputados aSignados a cada una de ellas; Yo puedo decirle 
a usted que el diputado por Barcelona al Congreso tiene que 
sacar cuatro veces más de votos que el diputado de Soria, 
con esos argumentos, entonces, cuando no son serios y rigu
rosos. podemos cerrar el debate. sentarnos cada uno y enmu
decer. Se habla aquí del Consejo Insular de Mallorca y se 
habla de representación. incluso de soberanía, la soberanía 
es indivisible. ése es un principio elemental que usted clebie
ra conocer, al menos por su profesión, y no se puede decir 
sobre lodo que esto es una república bananera porque usted 
ha participado en un gobierno de esta república bananera 
durante muchos al1.0S, yo creo que para decir estas afirmacio
nes hay que ser ... , vamos, yo al menos tendría muchos repa
ros para formular esas cosas ante la cámara, cuando he esta
do sentado en el banco del Gobierno, yo croe que. al menos 
aquí, usted se ha pasado un poco. 

Sr. Sampol, el Reglamento está consensuado, la ley elec
toral. no. Usted pide consenso, nosotros lo pedimos también, 
pero, ante los imposibles, porque hay circunstancias que son 
imposibles, no se pueden consensuar, hay que tirar por la 
calle ele en medio; esta iniciativa la presentamos y ustedes no 
se han avenido a discutir ni porcentajes ni más arriba ni más 
abajo; enmenden ustedes el porcentaje, porque. si hay una 
enmienda, podría ser otro. tal vez incluso mayor, como ha 
apuntado algún diputado. Propuesta democrática. lo es, y 
usted define la democracia con unos términos ... , deja al 
menos otro párrafo delante,m que la democracia es el go
bierno de las mayorías con respeto a las minorías, y esta 
propuesta respeta las minorías, aquellas minorías que sa
quen el 5% y se sienten aquí, porque estamos todos en con
dición de igualdad con una ley que marca el juego electoral 
para todos. 

Sr. Triay, exceso de los gastos electorales; mientras no se 
demuestre lo contrario, los excesos los tienen ustedes, por 
casi 250 millones en los juzgados y sólo hace que les ponga 
el cobrador del frac, el negro, si no son anarquistas, porque 
puede ser que les pongan el color del frac en rojo, que les 
persiga para ver si pagan esos excesos electorales, yo creo 
que estas cosas, aquí en la tribuna, en un debate que o viene 
a cuento, me parece que también son exageradas. Modificar 

unilateralmente, usted ha utilizado esta expresión, modi
ficar unilateralmente una ley electoral, ¿y cómo lo hicie
ron ustedes, que lo hicieron multilateralmente, porque 
eran muchos y se juntaron? Por favor, aquí la modifica
mos con los votos que tenemos, que ya veremos a ver si 
eso es así o no es así. Ínfimo componente ético. acusa
ciones de legislar por las encuestas, yo creo que eso no 
se sostiene. En último lugar, yo salgo aquí a la tribuna 
con el espíritu de un portavoz de un grupo parlamenta
rio que se llama Partido Popular-Unió Mallorquina, que 
obtuvo 31 diputados en las pasadas elecciones, de los 
cuales parece que usted se suma ya dos cada vez que sale 
aquí, cada vez que sale, esos diputados parece que son 
suyos, y aquí se ha pedido que un diputado salga de la 
cámara, eso es muy exagerado. Sr. Sampol, pero si usted 
hace esa petición, hágala para todos, para los que esta
ban allá y ahora se sientan allí. Graci:1s, Sr. Presidente. 

(ApLaudimcnls) 

EL SR. PRESIDENT: 

També. en tom ele replica, té la paraul:1 el Sr. Peral
t:1 . 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gra.cies. Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
La veritat. Sra. MUIl:1r, és que la meya intenció avui no 
era sortir aquí dalt per tenir cap casta ele debat ni de 
discussió parlamentaria amb voste, jo no m'he ficat per 
res amb vostes, i la veritat és que em resulta difícil 
tenir-hi un enfrontament, encara que sigui dialectic, 
perque jo, amb companys que hem compartir grup, que 
hem de compartir despatx, que hem de compartir tele
fon i que hem de compartir documentació, se'm fa molt 
dur haver de dir les coses que a vegades s'han de dir 
aquí dalt. Crec que cercar aquest enfrontament per part 
seva ha estat prava d'una incultura política enorme. Si 
jo SOI11 un vot manllevat, escolti. en la votació última 
que s 'ha fet en el Consell Insular de Mallorca, si vostes 
no s'haguessin manllevat el vot, no haurien donat suport 
a allo que donaren suport en la votació que es va fer en 
el Consell Insular de Mallorca, sense cap dubte, estic ben 
conven<;:ut d'a<;:o; el que passa és que vostes -Unió Mallorquina-
són un peixet d'aquests, no sé com en diuen en catala -

en mallorquí-, una rémora, que anaven sempre aferrats 
a un peixot gros, del qual xuclaven i xuclaven, pero hi 
va haver un moment en que varen haver de deixar de 
xuclar-ne i quedaren enmig de la mar, no sabien on 
anaven, i ara cerquen un peixot per veure si s'hi poden 
aferrar, pero resulta que el peixot aquest no té les carac
terístiques ni pot donar el suc que donava l'altre, a<;o 
és el vot manlievat. Em sap molt de greu, de veritat, 
haver de fer aquesta intervenció aquí avui, perque no 
era la meva intenció, pero és que m 'hi veig obligat. 

Sr. Sampol, quan jo me 'n vaig anar, del Partit Socia
lista Obrer Espanyol. vaig mentalitzar-me que em podia 



5824 DIARI DE SESS10NS / Núm. 139/8 de febrer del 1995 

passar de tot, i quan die de tot, die de tot. Per tant, per molta 
vehemencia, per molta fon~a que vulgui donar voste a les 
seves paraules per apel'lar a la meva responsabilitat, a la 
meva on ciencia, ac;o í a un que repre enta un % pero 
voste 'oblida d ' una cosa , p tser representi un 0% I eró j 
estic aquí , i a<;o vllll que q lledi molt ciar, legalment . i .ia h 
h m discutit alu'es vegade agrad i no agradi a determinat · 
diputats o a del rminats grup d 'aque la cambra, pero jo 
estic aquí legalll1enl i fins al darrer dia m'hauran d'aguan
lar , i jo he fel una e>q licaci ' de vot mo ll clara sobre per que 
Va l, va a favor d 'aquesta proposició de modificació de la 11 i 
aquí. ho he deixat molt ciar i no n 'he de fer una altra, d 'ex
plicació, perque em sembla que I'explicació ha estat molt 
clar, la que jo he feto Per tant , tot allo altre són coses que 
estan bé que es facin, que es diguin, de car a la galeria, de 
cara als titulars de premsa. Miri , aquest és un tema que ja em 
preocupa poc, pe rque, després deis titulars que he vist avui 
en la premsa. és un tema que em preocupa 1110lt poco Ahir 
vaig votar en contra d'una cosa perque obe'ia a una determi
nada estrategia, i si I' hagués votada a favor, hauria obei't a 
un::1 a ltn leterminadél tJ'ategi, . i . i m ' hagués a tingut.:\ 
Ul1 a a lu'a , vui p s :1 ben ig u:\l. i 111 lue 1, :a ben iguill , 
pC l'wnL I J t !lC molt c la l' >1 IU he le fer, fa ig I que lrob 
l11 éo; 01 nú , aig. 1 que em eI -na " gan a. ¡Ioltes e:rñci . 

(Remo/' de I'C lI S I 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta, 

Prec silenci als diputats, per favor. 

Passam al tom de contrareplica. 

Pel Grup MIXT, Sra, Munar, té la paraula . 

LA SRA. MUNAR l RIUTORT: 

Gracics. r. Presiclent. en res i senyors diputa . r . 
jaé n i Pa laci · $, rea lment é una p na , no té gen de sentil d 
I' humor, i que e ' p I esp r¡¡r e1 ' un home qu no té entit el 
l' humor'! Vost ' n 111 ha entes r . El sentit de I'humor é 
bit i en la vida, é iml ortant enlendre el ' acudit , i aq uestes 
intervencíon eves, empr tan dram3liques, él la millar és 
ver que no Ilegeix I'enciclopedia, pero deu lIegir uns lIibres 
molt avorrits, perque ens pega cada pallissa que no hi ha qui 
l·aguanti. 

Miri, aquesta modificació de lIei, es posin com es posin, 
no afecta ni Menorca, ni Eivissa ni formentera, només afecta 
Mallorca i e ls ma ll orquins, i Mallorca, a través de la institu 
ció ele l on e ll In ula r de Ma llorca, ha dit: o el la modifica-
i ' de la \l eí. J e l mal! rquins som e l 80% deIs e lectors, e l 
0% e l hi diu que n i vo leS, per interes o que res lenen 

a veure amb e l interessos de Ma ll rea, lossul que toS lit, 
va len modificar aquesta lIei. i volen l110difi al' l lI eí perqlle. 
le enque tes no e ls donen el resu llalS que vo len . I' tmic que 
ha c1ít la veritat é el Sr. Martínez de Dio, pero e l a ltre 

'. 

només han vengut aquí a explicar peHícules, 
pel'lícules en lechnicolor que no es creuen ni vostes 
mateixos. 

No ens posi exemples del que costa un diputat a 
Barcelona, és que no ens importa en absolut. 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci als diputats, per favor. Continu'i, Sra. 
Munar. 

LA SRA. MUNAR 1 RIUTORT: 

Gracies, Sr. President, perque s'exalten molt, no sé 
per que, 

Al Sr. Peralta, no crec que valgui la pena ni constar
li, perque jo no li he dit res de tat el que voste ha dit. 
el que passa és que deu tenir mala consciencia , i COIll 

que té mala consciencia, volia amollar allo que ha amo
II;1t i m'ha tocat a mi , Voste m'ha comparat amb un 
peix, miri, val més ser un peix que no una sangonera. 1 
una altra cosa li diré, perque m'ho ha insinuat voste, 
m'ho va c1ir un dia el Sr. Cañellas, c1~ la historia, qual
que clia n' hem cle deixar ele parlar. Es cert que en un 
moment determinat vaig formar part eI'un govern, quan 
vaig formar part e1'aquest govern. sempre, tant dins el 
Consell de Govem com afora. vaig expressar les meves 
opinions, mai no vaig considerar que fas més important, 
com un dia va dir el Sr. President, ser a dalt, per a ell, 
ser a dalt és estar al seu costal, que estar en contra de 
les meves propies idees, i pensin una cosa, m 'hagués 
bastat no xuclar -COI11 voste ha dit-, m'hagués bastat 
lIepar, i encara hi seria, 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Munar. Sr. Sampol, el seu torn de con
trareplica. 

Prec silenci, per favor, per poder continuar el debat. 
Prec silenci als diputats, per favor, per poder continuar 
amb el debato 

Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL l MAS: 

Moltes de gracies, Sr. President. Sen yo res i senyors 
diputats. Jo crec que practicament tot esta dit. El Sr. 
Jaén diu que varen votar en contra de tata la lIei, varen 
votar en contra de tota la lIei, pero, ja li ho he dit abans, 
en cap moment argumentaren en contra del sastre elec
toral del 3% ni reivindicaren el 5%, per que no ha 
varen dir aleshores?, per que no hi presentaren esme
nes?, ni en ponencia, ni en comíssió, ni en el debat final 
en plenari hi ha la més mínima referencia, ni una refe
rencia, mai. en cap moment de la tramitació . Ara l'excu-
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sa és de la governabilitat. La veritat, m'ha pegat com un 
calfred quan he comen<;at a sentir parlar que fins i tot podri
en acceptar sostres electorals més elevats; és que , en nom de 
la governabilitat, tal vegada un dia un 10% sigui incomode, 
i per que no un 25%? 1 en nom de la governabilitat, no seria 
més bo de governar exigint el 51 % i creal11 el Movimiento 
una altra vegada, ja que hi som? Tot deis l11ateixos, tot riel 
mateix color, fora veus discrepants, no els va anar tan mala
ment en temps passats, a molts de vostes, al11b aquest siste
ma, és aixo el que vüldrien? 

(Aldarull a la sala). 

EL SR. PRESIDENT: 

Prec silenci a ls diputats, per favor. Silenci . 

Continu'i, Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, o els cleix que s'espl:ün un poc ') 

Ha dit també, el Sr. Jaén , que democracia és respecte :1 

les minories. com deia un servidor, pero que tal11bé és el 
gobierno de las I1wyor/as , cl'acord, pero no contra les mino
ries, i vost(~s volen governar contra les l11inories, vostes volen 
laminar minories que podrien ser relativament importants 
dins Mallorca, 1 s'ha apel'lat també al tema, apel'lat només 
a un determinat tipus de transfuguisme, i també vull entrar 
en aquest tema , també hi vull entrar , perque helll reflexionat 
molt en aquests darrers temps en el nostt'e grup, i jo crec que 
hi ha una consideració. Una .persona, a títol individual és 
possible que pugui ser trilllsfuga, c1e fet, hi ha transfugues a 
l1ivell individual, pero existeixen partits polítics transfugues, 
un partit polític pot ser W\nsfuga, i aquesta és la idea , i 
sobretot, en aquest cas concret, si hi ha unes persones amb 
les quals nosaltres donam representació a Mallorca, perque 
quan apel ' lava la representativitat de Mallorca, els donam 
representació, com a mínim és en una qüestió concreta, 
amb el seu vot, avui, no aniran en contra del programa elec
toral amb el qual es presentaren, admetria aquest argul11ent 
si tralssin el programa electoral, pero el programa electoral 
del PP-UM no feia cap referencia al 3% , per tant, jo crec 
que els hem de clonar la legitimitat per representar els ciuta
dans de Mallorca en aquest moment. 

En definitiva, senyores i senyors diputats, aquesta iniciati
va en la forma com s'ha presentat i per les intencions perver
ses que té, mereix la censura de la Cambra, és la gota que fa 
vessar la capacitat de tolerar una utilització tan partidista de 
les institucions. Entengui ben clar el que volem dir, Sr. Cañe
lIas, amb aquestes paraules el censuram, amb aquestes parau
les el censuram, existeixen elements més que suficients per 
censurar-lo, i només la proximitat de les eleccions ens obliga 
a traslladar la responsabilitat de la moció de censura a I'elec
torat, als ciutadans. I des d'aquí emplac.;am els ciutadans de 
Balears a censurar el Partit Popular i el Sr. Cañellas dia 28 
ele maig: emplac.;am totes les persones progressistes de les 

llles Balears a mobilitzar-se contra aquesta llei i fer-Ia 
ineficac.;, instam tots els democrates c1e les Illes Balears 
a castigar el Partit Popular. Ho vaig dir al Consell Insu
lar de Mallorca i ho repetirem avui aquí: creim sincera
ment, i no creim fer fonamentalisme, amb aixo, Sr. 
Cañellas, creim sincerament que cap democrata de les 
lIIes Balears pot votar el Partit Popular amb aquestes 
actuacions. 

Gracies, 

(A ldarull a la sala). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sampo\. Sr. Triay. el seu torn ele contr3 -
n~plic;l. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracie~, Sr. Pres ident. Sr. Portaveu del Partit Popu 
lar. per que conta tantes ll1 e nticles, per que 3busa de la 
nostra confianc.;a'J Tenim els papers aquí, miri . Voste 
diu que es van oposar a tots els articles, que es varen ... , 
ho he lll sentit dues vegades. Anicles primer i segon, 
queden aprovats p~r unanimitat. Anicle tercer. quecla 
aprovat per unánimitat. Article quart,'queda aprovat per 
unanimitat. 

(Aldarull a la sala) . 

Atura, atura, espera, que no hem acabat. Anicle sise, 
queda aprovat per unanilllitat. Article sete, queda apro
vat per unanimitat. Anicles 8, 9, 10 i 11, queden apro
V3tS per unanimitat. I I'article 12, era la paritat, i es va 
armar I'aldarull , i a partir e1'aquí van dir que ja no 
jugaven més i que ja no votaven res més, pero no pel 
3%, que si els ho haguessin demanat no sabien si era el 
3 o el 30, no en tenien ni idea, sinó per la paritat. pari
tat que mai més no han defensat en el programa electo
ral i que avui no vénen a defensar: perque si avui ven
guessin a defensar la paritat dirÍem que han agafat el 
cicle historie, pero el Tribunal Constitucional els va 
donar una passada de tal nivell que en van perdre les 
ganes per sempre, aixo és el que passa. O sigui, no em 
vengui amb histories , perque de mentides ja sabem que 
hi ha mentiders illlportants dins el G'üvern, pero, per 
favor, que no sigui ja la manera generalitzada de COlll

portar-se, 

Aquesta !lei arriba a uns absurds, aquesta modificaci
Ó, utilitzant les xifres que aquí s'han aplicat que si s'ha
gués aplicat el 91 a les eleccions autonomiques, el Sr. 
Pascual d'Unió d'Independents de Mallorca, més de 
8.000 vots no seria aquí, pero el Sr. Vidal -amb 10ts eIs 
respectes per tots dos-, el Sr. Vidal, de la Federació 
d'Independents d'Eivissa i Formentera, amb 2,000 vots 
o els que siguin, sí que hi seria. Veuen quin absurcl 
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provoca aquesta Ilei?, veuen com afecta només i exclusiva
ment l'illa de Mallorca? 

La des pesa electoral excessiva és materia electoral, i avui 
parla m de la L1ei electoral i els anuncil que farem una esme
na en aquest sentit. Estam cansats que hi hagi un multiplica
dor de quatre o cinc entre les comptabilitats que es presenten 
i la despesa real que es fa i, per tant, nosaltres proposarem 
i vostes votaran en contra, perque són vostes que ten en la 
senalla plena, vostes votaran en contra que hi hagi un con
trol molt més e ' tricle i des ¡-aquí de la despe a reaL no de 
la comptabilitat, de la clespesa real que e. raci a les properes 
eleccions; i aixo enlra perfectamen t dins la modificació de la 
LJei que vostes, aprenents de bruixots, han posat en marxa 
aquí. 

1 comprendra que amb les cartes que proposen aquí, 
nosaltres no hi podrern jugar. que aixo que ens presenten 
avui aquí, no té res a veure el preambul amb el que després 
proposen, que aixo és un joc de tafurs, que són jugadors 
d 'av antatge, aixo és avantatgisme electoral, el que vostes 
volen imposar avui aquÍ, per aixo traben aquest ambient 
contrario tan complert, tan generalitzat, aquí i molt més fora 
d 'aquí. 

Esser molt calculaelors -free! i calculador, diuen . no"-. 
freds i calculadors, norm a lme nt no és una qualitat, pero si él 

més ele ser calculadors s'és mal calculadors i s'equivoquen 
als calculs, aixo ja és fer ri'me, és fer el ridícul , i aixo és el 
que els passara a vostes amb aquesta modificació. Tots els 
diuen que bé, que ho fan per obtenir la majoria absoluta i tal 
vegada qualcú por pensar-se que si passen del 3 al 5% tenen 
la majoria absoluta assegurada, no, vostes amb el 5% tendran 
les mateixes dificultats, ¡-únic que passara és que s'haura 
impedit I'entrada en aquest parlament d'altres veus que el 
puguin enriquir, d'altres veus que puguin donar una altra 
dimensió, d'altres grups de ciutadans que tenen el mateix 
dret a tenir aquí una representació , o el tenien fins ara, i 
vostes, sense cap causa que ho justifiqui, sense cap problema, 
sense cap dificultat institucional, ara, en benefici propi, ho 
volen canviar. Tan malament ho tenen?, tan desfavorable els 
és la situació que han d'acudir a aquestes males arts per 
poder millorar una mica la seva situació d'ai'lIament? Fran
cament crec que no els estan sortint les coses tal com pensa
ven. 

Moltes gracies. 

(Aplaudiments! 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Sr. Jaén, per que em demana la parau
la? 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Simplemente por una alusión 

EL SR. PRESlDENT: 

No, Sr. Jaén, ". 

(A ldarull a la sala) . 

Ha estat un debat ... , prec silenci als diputats, per 
favor. Ha estat un debat amb els seus torns a favor, en 
contra, replica i contrareplica, i és normal que hi hagi 
aquestes al'lusions dins el debat, no dóna Iloc a interven
cions en torn d'al·lusions, és simplement la incidencia 
normal del debato 

Passam a la votació de la presa en consideració de la 
proposició de Ilei que acabam de veure. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor de la 
presa en consideració, es volen posar drets, per favor') 
Gracies, poden seure 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor" Gracies, poden seure, 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 2q en contra. cap abstenció. En con
seqüencia, es pren en consilieració la Proposició ele lIei 
338. 

1 a rribats a aquest punt, se suspen la sessió per un 
temps de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, recomen¡;;a la sessió. 

H.4) Debat de presa en consideració de la Proposició 
de Proposició de llei RGE núm. 345/95, presentada pel 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a regim fiscal i 
economic especial de les IlIes Balears. 

Passam al debat de presa en consideració de la Pro
posició de lIei 345, presentada pel Grup Parlamentari 
PP-UM, relativa a regim fiscal i economic especial de 
les lIles Balears. Per fer el primer tom a favor de la 
proposta, té la paraula pel Grup Parlamentari PP-UM, 
la diputada Sra. Salom. 

LA SRA SALOM 1 COLL: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Si se'n 
recorden , l'any 1991, les IlIes Balears varen patir una 
situació economica no gaire satisfactoria, i els motius 
eren c1ars, totes les destinacions turístiques de la Medi
terrania funcionaven amb uns preus bastant més com
petitius que els de les Balears, i aixo, en certa manera va 
generar una situació d'angoixa dins el món economic de 
les nostres illes; i a més a més, sí sabem que quan el 
turisme no va bé, tota la resta de sectors, en certa mane-
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ra, s'enfonsen, i així ens trobarem amb una agricultura que 
va patir més quemaii amb una indústria que no va poder 
competir, tal com tocava a causa de la se va escassa dimensió. 
1 en aquest sentit i de cara al futur, el Govern balear va 
posar en marxa un treball que tan soIs han fet un grapat de 
regions i de ciutats, una feina important, que és el Pla estra

, tegic de competitivitat de les Illes Balears. Aquest pla va 
comptar amb la col'laboració de tots i cada un deis partits 
polÍtics de la nostra comunitat autonoma i també amb la 
deIs distints sectors economics i socials. Es va fer una feina 
crec que important i q'ue va durar al voltant el'un any. 

EIs resultats d 'aquesta feina demostraren en xifres i en 
una descripció, crec jo que molt objectiva, dos fets concrets, 
el primer és que I'estructura economica no turística de les 

". noso"es illes té greus problemes ele competitivitat i és pel fet 
de la insularitat; és a dir que la nostra agricultura i la nostra 
indústria que defineixen una part important ele la nostr3 
personalitat historica com a poble. tenen greus problemes ele 
supervivenci3, i per una altra, en segon lIoc. es va elemostrar 
que el creixement quantitatiu elel turisme, el creixement en 
nombre de visitants es troba prop elel seu final. Per tant, 
delimitats quins són els dos grans problemes que ens eliu el 

I Pla estrategic ele competitivitat. passarem a veure que és el 
que passa a la resta ele les illes d'Europa, amb quina situació 
es troben . 

Si Illiralll la legislació cI'una illél i ele I'altra. ens troballl 
élmb tres fets: el primer, és que cap illa d'Europa no té el 
mateix tractament que el continent: el segon, que totes pre
senten una balan<;a fiscal clarament favorable a I'illa i no al 
continent; i en tercer \loc, que h majoria ele les illes d'Euro
pa tenen un estatut especial. l aquesta iclea, a Espanya, talll
poc no és nova, ja que la Constitució, a I'article 138.1, diu i 
deixa ben ciar que 1 'estat ha de garantir la realització efectiva 
del principi ele solidaritat i vetllara per l'establiment el'un 
equilibri economic aelequat i just entre les diverses parts del 
territori espanyol, i a més, i aixo és ["important, atendra 
assenyaladament les circulllstancies del fet insular. l, de fet, 
tots els partits polítics el 'Espanya ja han reconegut aquest fet 

_a especial a unes altres jl1es, tots els partits polítics han reco
neguts a les illes de Canaries un tractament especial. Fins i 
tot l'estat més centralista d'Europa, que és Fran<;a, també 
ha aprovat un estatut fiscal eliferent per a les seves illes, per 
a Corsega, i d'aixo no fa massa temps, l'any passat. 

l, quina és avui la sit.uació de les nostres i!les? Quatre 
punts on crec que tots els grups parlamentaris el 'aquesta 
cambra podem estar d 'acorel, quatre punts claus que ens 
defineixen. El primer és que és un fet evident que som illes, 

"-' i aixo su posa un cost d'insularitat que ningú no pot discutir; 
el segon, és que som un territori feble, elebil, amb unes pro
blemes per mantenir la nostra competitivitat; en tercer 1I0c, 
més prest o més tard, s'ha el'aturar el creixement que es 
fonamenta amb la quantitat; i en quart lIoc, no tenim sufi
cient capacitat d'atracció per a les noves empreses, perque el 

, fet de ser illes suposa una barrera per atreure noves empre
ses amb noves activitats. Jo crec que tots els grups podem 
estar cI'acord en aquests quatre punts. 

1 per intentar pal'liar aquests desavantatges, per in
tentar que les nostres empreses i els nostres comer<;os 
puguin competir amb igualtat de condicions que les 
empreses d'Europa i que les de la península, creim que 
és just, que és necessari de cara al futur que tenguem un 
regim fiscal i economic especial per a les nostres illes, 
no volem privilegis, volem el que és just i el que creim 
que reclama la nostra societat; per que és que aquí, a 
Balears, no podem tenir un impost de societats que 
impulsa amb criteris continentals el consum del nostre 
bosc?, aquest criteri, a nivell de la península pot ser 
molt val id, nosaltres no el discutirem, pero, evi
elentment, a les I1les Balears no té cap sentit, sinó tot el 
contrari. el que hem ele fer nosaltres és anar a protegir 
al maxim els nostres boscos, els nostres espais naturals, 
perque som illes i el territOl"i és el gran patrimoni que 
nosaltres tenim . 

1 el mateix passa amb I'iva ele la elepuració el'aigües, 
al nivell ele les llles Balears no es pot gravar la elepura
ció ele les aigües amb un iva COIl1 el que tenim avui, 
perque aixo clesestimula el que nosaltres necessitam, que 
és la protecció del nostre medi ambient, i la solució que 
113 proposélt el nostre grup parlalllentari, no és una 
solució gélire innovadora, sinó que nOl1lés volem que el 
que és un mandat constitucional, el que eliu la Copstitu
ció, que s'ha ele reconeixer la elescompetitivitat ele les 
illes, es desenvolupi legalment. 1 en (Iquest sentit, el 
nostre grup ha fet seu el elocument que el Govern balear 
va presentar a tots els grups e1'aquesta cambra, a tots els 
grups parlamentaris, per al seu coneixement, per a la 
seva e1iscussió i, si és possible, per tal ele l1lillorar aquest 
text. 

l arribats a aquest punt, vull deixar ben clara una 
circumstancia: no volem que aquesta sigui la proposició 
de lIei e1el Grup Parlamentari Popular, no volem que 
sigui la proposició ele lIei del Partit Popular, creim que 
aquest document és un bon punt ele partida, un punt de 
partida per tal que tots els grups parlamentaris ens asse
guem afer feina e1'una manera seriosa, d'una manera 
rigorosa i intentem arribat a un punt comú, a un punt 
e1'acorel entre tots. Crec que ja és ben hora que totes les 
forces polítiques de Balears ens ajuntam per intentar 
lluitar pel que és just, pel que la nostra societat reclama, 
cree que tan sois aixÍ els ciutadans d'aquesta comunitat 
ens ho podran agrair. 

La proposició de Ilei que hel1l presentat el 'una mane
ra molt general, pens que es pot dividir en tres parts 
clarament diferenciades i intentaré no entrar en massa 
eletalls, perque crec que al Ilarg de les ponencies i deis 
distints tramits parlamentaris, ja ho podrem discutir 
amb més profunditat, pero en Iínies generals, les parts 
són tres: una és la creació d'un fons balear d'insularitat, 
una segona seria intentar atreure empreses de fora amb 
tecnologia punta, i una tercera seria intentar reduir la 
fiscalitat de les nostres empreses, de les empreses de 
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I'iila que pateixen el fet i el problema de la insularitat. 1 m 'explicaré. 

El primer punt, crear un fons balear d'insularitat, es 
tracta d'un fons economic equivalent als doblers que els 
turistes pagam o paguen per l'impost sobre la benzina. Fins 
ara els turistes que vénen a.quí paguen uns imposts per als 
serveis públics, pero aquest dob lers se'n van cap a Madrid, 
i en tornen molt poque d'<lque ts c1oblers, i aixo, nosaltres 
som conscients que a Balears produeix una desproporció 
entre els costs de les infraestructures i els serveis que es 
donen a la població en determinats 1110111ents de l'any, pobla
ció que arriba a ser un 150% superior a la població de dret. 
1 aquesta desproporció, a més a més, es produeix a un 75% 
deis l11unicipis ele les IIles Balears, cosa, aquest fet, que no 
succeeix a cap altra comunital de ¡'Estat espanyol. L'existen
cia d'aquest problema, eI'aquest fenomen su posa que les 
inversions en infraestructura que s'han de fer a la nostra 
comunitat són desproporcionades per als ajuntaments, per als 
consells insulars i per al Govern balear, i, a l11és a més, els 
costs ele manteniment fan que o bé la població fixa hagi de 
pagar uns imposts molt elevats o bé que les aelministracions 
s'hagin d'endeutar fins damunt el cap a bé que, en certa 
manera. s'abanelonin un poc totes les inversions en temes ele 
manteniment. i aixD, en clefinitiva , que no es facin anualment 
les inversions en manteniment eI'infraestructura i eI'inversi-
011S. red uncia en un perjuelici ele cara al nostre turisme. 1 per 
intentar pal'liar aquest greu problema. creim que és just 
elemanar la creació el 'aquest fans clinsOlaritat, que té un.a 
vinculació directa amb el tu ¡-isme i amb el consum de les 
nostres infraestructures. ele les nostres carreteres, i en aquest 
sentit elel qu s U'aCla '5 ele I'ús elel cotxe per part del visi
tant, per pan elels luristes i, amb aquests doblers, intentar 
finane;ar les no. tres infraestructures. 

El segon punt, com he dit abans, tracta d'intentar atreure 
empreses de fora. empreses que fins ara no són aquí, pero 
que si els donal11 les condici( ns neeessaries, puguin fer o 
puguel11 fer que les Balears siguin atractives. 1 es tracta c!'a
postal' d 'una manera decidida per al nostre futur, cercam 
atreure empreses ele tot el món, amb el major valor afegit 
possibl , eml rese que pugllin generar riqueses a les nostres 
¡lIe ' i aixo pa sa, evid nlmenl, per noves tecnologies, només 
amb molta tecnol gi< . pOI g nerar molta riquesa amb poc 
espa i rí ie, i aque I és el as que ens ocupa, poe espai físic, 
om ille , e l n )$tre t rrit ri' un deis valors més importants 

que tenil11 i neeessitam crear riquesa, necessital11 que venguin 
el11preses aquí que puguin tenir molt de valor afegit. 

1, el tercer gran bloc de mesures suposa reduir la fiscalitat 
de les empreses de les Illes que han de patir el problema de 
la insularitat. Que es proposa en aquest sentit?, es tracta que 
empreses que avui per avui han de fer un gran esfore; per 
poder vendre els seus productes fora de les nostres illes, que 
han de fer un esfore; molt important per treure els productes 
de les Illes cap a la península o cap a Europa, els puguem 
ajudar a sobreviure; els hem d'ajudar en el sentit de reduir 
els desavantatges que suposa el fet de ser una illa o unes illes, 
els desavantatges de tenir un eost de transport, ele passatger 
i de mercaderia, tot un sobrecost que suposa el fet de ser 

¡lIes. J les activitat · i les e mpres a que intenlam aj uda 
en aq uest e ntit ón les següent : emprese q ue es dedi 
quen él I'agri ultura, productes agrícoJes de le lile 
pI' cessats aquí, la indú tria de la fu tao la de la pell e l 
rOL e l terrilori de les IIIes Balears, la de la abata i lamb\ 
la indü tria artesana. 

ree incera men l que J políties n ens podríen' 
percl nar I errO r de eondemnar e l nostre poble a viur 
nomé d'UI1 , I e tor, e l qu n podem fer mai é5 
eleixar 1I0es com el Raiguer, Manacor, len rca , 011 hi ha 
hagut generacion ' ene res cl'artesan, 11 hi ha hagul 
generaciol1 ene re de pares, fill . paclrins i repadrins 
que s' han edicat a la abata. n poclem con entir I 
p líli qLle tota aquesta genl hagi el canviar d'aetivi 
tall11 I erquc. en aquest ca . no n 11l ' perdríem una 
' ifrJ de neg ei. 11 nom ' , e tan arien un conjunt cl'el11 -
pre es. sinó que lamb ' p rdríem UI1(1 pan imp n a nt le 
la per ona lit::ll lel no tre poble. 

I t t, i '0, nyore i nyor 111 lit real' cap 
I rivilegi ni un. no 1 ropo Ml I el' a re ' t ' al' I' im po. l 
obl'e léI r IltL , no I rop S(1m locar per J r el regi l11 le 
luane cle la ni ' · Llropen.llov lenllOCarl r. re ' la 

cOillribució a 1:1 olidaritat de la nO. lra cOl11unilaL v l · \1\ 

el' so li lari -, n vol 111 que ni una ocit>lat e I ul!lIi 
i111pul nr o I ugui e lablir a I III~ 8alears s n e 
crear Iloe de fein, . No vo lem que le indú. lrie 111 a 1111 · 

la ' tureres tenguin més facilitals qu fin ara I el' vengui 
aquí, a le nostres ille . Volem que l le le. inversions 
que ' hagin de b neficiar e1 ' una redueció ele l' imlO t 
hagin de passar anteriorment una uditOria media mbien
tal. I erqu' v lem potenciar la les aquell empres, 
10 le aquelle aetivitats que passin per una a uditori 
11lediambiental; no vo lem que cal ci utada de les llles 
paglli una l e seta mé sobre I' impo t ele la ren la que 
qual evo l a llre ciu lada ele l' -staL 

P r él. aba r . senyor i enyor c1iputals. elnOSlre grup 
parlam m ari, e l rup Parlamentari Popular. el que v I 
amb la propo ició de lIei ue ha presel1lat é que le 
empre e el les n tres illes puguin competir amb ig uill 
tal ele conelicions que la resta de I empreses de la Unió 
Europea, i I erque a ixo sigui així. hem ele po al' en 
marxa tOl un conjunt de me ti re que no. altr s prol 0-

am , mesure que ho facin po ible i a tal efecte hem 
I re entat aq uesta propo ició de Ilei. Pen que tan 01 
el manam el que és ju t, el que e 1l1e reixen e l ei utadan 
de Mallorca de Menorca, d'Eivissa i d F rmel1lera . ja 
e ta bé. e nyore i enyor diputal, que empre hagi de 
ser la oeietat civil la que pagui e l sobrecost el la in ulil
rilaL 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Salomo Pel Grup MIXT, té la paraula el 

diputat Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN : 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores diputades, senyors 
diputats. Intervenc en el torn a favor, davant aquesta propo
sició de llei de regim fiscal i economic especial de les Illes 
Balears que presenta e l Grup del Partit Po pula r. Des del 
primer moment que aquest diputat va tenir coneixement del 
document que va elaborar e l Govern després d 'una serie ele 
reunions a les quals varem assistir per preparar un avantpro
jeete, diríem, de la Ilei de regim fiscal i economie especial 

~ de les llles Balears, varem manifestar la nostra postura favo-
rable. Nosaltres som elels conven ~ll ts que Balears -i quan elie 
nosaltres vull dir la representació política que jo ostent -, que 
les l!les Bal ears per continuar tenint, no per lllillorar-Ia, per 
co nti nua r tenint una aetivitat economica competitiva necess i
ten eI'un regill1 fiscal. Co m ha eli\ molt bé la senyora porta
veu del grup proposa nt eI 'aquesta Ilei . Balears és possible
mellt el conjunt d'illes o la eOl1lunitat insulilr el' E uropa que 
no gaudeix eI'un regilll especia l eeo nolllie i fiscal eliferenciat 
elel eontinent. Hem tengut ocasió ele eomprovar-ho él mo ltes 
oportunitats, fin s i tot en la nostra moelesta partieipaeió a 
forums europeus on s' han reunit representants de totes les 
¡lIes e1'aquest continent. i selllpre hem pensat que ilixí CO lll 
les alu'es comunitats insulars anaven avan<;ant en aquest 
terreny, nosaltres no havíem pogu\, ele cap manera, accedir 
a aquesta diferenciació en el tractament fiscal i economic per 
part elel Govern ele l' Es tat. 

Per tant, el mateix fet que' els altres vagin adquirint i 
gauelint d 'aquests avantatges i nosaltres no aconseguim acce
elir-hi, ens resta, ens manca competitivitat elavant el conjunl. 
Per tant, sense perjudici eI ' introduir esmenes que Illés o 
Illenys als treballs previs ja les hem esbossat quan e1esprés ele 
la presa en consideració, que esper que es produeixi, d 'aques 
ta proposició de lIei, sigui el moment adient, jo vull dir des 
e1'aquest moment que jo personallllent, pero també la forma
ció política que represent, perque en el si eI'aquesta forma
ció política, al comite executiu es va estudiar a fons ja el 
primer document que va presentar el Govern, pensant que 
seria un projecte de lIei, i ara acaba essent una proposició elel 
partit que dóna suport al Govern, pero no hi ha cap inconve
nient al respecte, varem expressar la nostra solidaritat amb 
aquest document, sempre considerant-Io una base per arribar 
al que ens va manifestar el representant del Govern, i s'ha 
dit avui aquí també, per la presentadora de la proposició, 
que, en fi, fes una cosa no només d'un partit, sinó una cosa 
consensuada. Pero jo els vull dir més, fins i tot en el cas que 
hagués de ser d 'un partit, que no arribas a ser consensuada 
totalment per tots els grups d'aquí, continuaran tenint el 
SUpOrt de la modesta formació política que jo represent, i 
aixo ho dic i ho mantenc, perque jo crec que precisament, a 
mantenir els criteris, quan un defensa una cosa de la qual 
esta conven<;ut i ho defensa davant d'una cambra, manten ir
ho és, jo diria. una exigencia ele política honesta . 

Per tant, només els vull fer una observació, només 
els vull dir, en aquesta cambra, en aquest moment, tenen 
vostes la majoria suficient, garantida perque, els repe
tesc, jo els donaré suport, pero. alerta, on s'ha de deci
dir és al Congrés de Diputats , i es podria donar el cas 
que qui té majoria en aquests moments al Congrés de 
Diputats, els rebutj as aquest projecte ele lIei, perque alla 
són els que ho poden fer convertir en lIei, que els el 
rebutgin per considerar que Balear, com opinen alguns, 
no és necessari que tengui aq uest regim economic i 
fiscal diferencial. I jo llomés els deman una cosa, cohe
rencia ele cara al futur, i que avui prenguin aquí el 
compromís que si algun dia la correlació de forces en 
el Congrés de Diputats varia i tenen vostes I'oportunitat 
de fer-Io aprovar tenint una majoria, mantenguin el 
mateix c riteri o no fos cosa que en aquell moment per 
tenir el govern o, millor dit. la majoria al Congrés ele 
Diputals, s'oblidassin d'aquest regim especial economic 
i fiscal que defensen vostes i jo aquí, i Ilavors resultas 
que algú. el'una ma nera xI/sea pogués elir que e ls socia
li stes qu e han manifestat que. hé, que no ho considere n 
necessari i que ja aquesta necess itat ele solielaritat amb 
Extremaclura o amb :lItres regions. o sigui per co nveni
encies elel moment alla. a l Congrés de Diputats, s'obli
elass in el 'a c¡uest compro1l1ís. No sé si e m segueixen, pero 
esper que sí . 

rvloltes gracies. 

I El Sr. Vice-presidenl primer substitueix el Sr. Presi
dem en la direeció del debatJ 

EL SR. PRESIDENT: 

Grácies, Sr. Vida!. Per part del Grup MIXT i en el 
tOI"l1 a favor. té la paraula el Sr. Pascua!. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 

Sr. Presiclen\. Senyores i senyms diputats. EIs tres 
parla1l1entari e1'Unió Mallorquina votarem abstenció, 
encara que hagi sortit aquí dins el tom a favor. I ciar, 
la pregunta que ens hem de fer és, per que sortim en el 
torn a favor i no en el torn en contra, si ens absten
drem? Molt senzill. Unió Mallorquina vol, per a les IlIes 
Balears, un regim economic i fiscal especial, vol aquest 
regim, la proposició ele proposició de lIei.que ha presen
tat el Partit Popular, en aquest cas, vol ser esmenada, en 
alguns aspectes, per Unió Mallorquina, es tracta d'una 
abstenció positiva, no és negativa, i, per tant, intervenim 
en el torn a favor. 

Pero hi ha motius de I 'abstenció que no són qües
tions de fons, sinó de forma, i els he d'explicar. Ahir, 
dia 7, hi va haver una comissió d'Economia i Hisenda 
que va prendre unes resolucions respecte del document 
que havi a elaborat el Govern relatiu al regim economic 
i fiscal especial de les IIles Balears i es va produir un fet 
positiu , i el vull elir el primer ele tot , que és que es va 
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admetre per part del Partit Popular propostes de resolució 
del Grup Parlamentari Socialista i del PSM i EEM, o sigui 
que hi ha, en certa manera, un taranna dialogant, i aixo és 
pO ili u. pero he de di r que aquestes resolucions que va pren
dre la eom is ió ahír, ón r ecados (J 1ft mare superiora. Per 
que? -i repet 'C les parau les d'un allre diputat no és que les 
hi vulgui 11 val' ínó que crecque ón lesadequades-, perque 
día l le febrer, ](1 Me a del Parlament, abans que reuní 
aquesta comissió parlamentaria, que havia d 'aprovar aquestes 
propostes de resolució, ja havia pres en consideració una 
proposició de proposició de lIei del Partit Popular. El Go
vern, abans le dia 3, que va rtir a l BwllelÍ del Parlame/Lt , 
al1lb una vel cilal i ner ·¡ble. e l texl le la proposició del 
Péll1i l POI ular, ja havia donal el con entimcnl perque es 
r gu tramitar. sigui, estam parlant de ve l cilal, I roper 
a la I la IIl1m. i la Ion ' ncia qu havia 1 I ddir. la figu -
ra. I ' 1 la I oIH~ nc.:i a hag ué dcci lit qu no ' havi a de u',lInilar 
aquest projecte, antic projecte ele Ilei? Ciar, no, jo ho entenc, 
VOS{(~s compten . ciar , vostes a les comissions s'han fet els 
amo ' d ' una majoría abso lut<l respecte el la qual e l Tribunal 

on liluci )11<11 n ' al.,el11 que lira. IRr, i hi ha quall I 

dipÚl<lt tl"<, n fugH é a fav l r 'eLl, 1:11' . sabien lote aqu te 
o.es ¡al la t ' ni e ll b confian~n que la comi I no diri<l 

"ixo. n r bul,jarín aqucsl tex!. 

Pero, en qualsevol cas, pensall1 qu e és ll1és que incorrecte 
aquest procediment. n'hi ha que parlen eI'apropiació, de 
malversació, jo eliré que és una apropiació almanco indeguela 
en el tem ps, tal vegaela hagués estat no tan incorrecta si 
s'hagués fet després de la reunió de la comissió, pero com 
que es va fer abans, una apropiació indeguda del Partit Po
pular d'un treball del Govern abans que aquest parlament 
dictaminas sobre aquest trebal!. Em diran que no tenien 
temps de tramitar-lo. bé, haguessin pogut fer un esfon;, o 
fer la comissió abans, jo no ha sé, pero haguessin pogut 
cobrir les formes, Vostes no ho han feto 

1 dit aixo , immediatament he de dir que a pesar elel que 
he dit, nosaltres no volell1 posar obstacles, UM no vol posar 
obstacles que aquesta proposició de proposició de Ilei es 
transforll1i en una proposició de Jlei aviat, o sigui dins aquest 
període de sessiol1s, no hi volem posar obstacles, nosaltres 
volem que aixo arribi a Madrid, al Congrés deis Diputats, i 
volem que s'aprovi a Madriel, volem que s'aprovi. Jo he de 
dir que de tates mane res Ji desitjaré sort, perque tenim pre
cedents eI'altres actuacions del Partit Popular a dos mesos de 
les eleccions, millor dit, a quatre mesos de les eleccions, on 
també una proposició de proposició de lIei, que era la de la 
reforma de I 'estatut, que es va veure aqu í dia 29 de gener de 
I'any 1991. també el Partit Popular li donava suport, la va
rem enviat a Madrid, i que ha fet el Partit Popular a Madrid 
perque s'aprovas? No ha fet res, el Partit Popular va fer 
servir la reforma de l'Estatut com a arma electoral, i jo esper 
que vostes, senyors del Partit Popular, no duguin un regim 
economic i fiscal que és tan necessari per a les Illes Balears, 
com acció electoral, exclusivament electoral per guanyar vots. 
Nosaltres seguirem aixo. Després d'unes eleccions en vénen 
unes altres, a posta dic que els desig sort, i esper que els seus 
representants a Madrid, a part que votin a favor la reforma 

de l'estatut que varem aprovar I'any 91, també votin a 
favor d'aquesta proposició de proposició de lIei. Evi
dentl1lent, si ens hem de fiar de la paraula del president, 
jo crec que hem de tenir seriosos dubtes després de les 
darreres actuacions, després que di u coses contraries a 
la veritat a I'opinió pública, hem de tenir dubtes, pero, 
en qualsevol cas, donarem un vot de confian<;a al Partit 
Popular. 

He dit que UM vol presentar esmenes a aquesta 
proposició de llei que, evidentment ara no entraré en 
detalls, perque ja m 'han ences el Hum, consideram, en 
principi insuficient en alguns aspectes, ja ho veurem al 
moment de presentar les esmenes. Per exemple. aquí ja 
renunciam a un f(~gim fiscal que pugui afectar I'IRPF, 
és un exemple. Nosaltres ens volem plantejar, tal vegada, 
que aquest regim fiscal també afecti I'JRPF. Hi ha un 
tema que encara ens preocupa més, volem Illatisar algu
nes propostes que no estalll segurs que siguin positives 
per a les llles Balears, nosaltres pensalll que el principio 
en aquest cas, aquí hi ha un apartat específic ele sectors 
estrategics tradicionals, ido bé, creim qu e hi podria 
have r aspectes cl'aqeust regil11 econolllic que propasa el 
Partit Popular que abans havia fet el Govern, que poclri
en perjudicar els sectors economics traelicionals, i a una 
reunió a que hi vaig poelel anal', perque clesprés em 
vaig posar malalt i no va ig poder continuar, a una_co-
missió .ia ha vaig dir. Aquí per produir proeluctes, I'a
gricultura esta en desavantatge respecte ele la península, 
i no només respecte ele transport, el transport ele merca
e/eries de productes que es proclueixen aquí pot tenir 
efectes bastant negatius, una bonificació a aquest trans
port, a aquells productes que es traben en desavantatge 
respecte de la península, i vaig posar 1 'exemple: regar, 
Gesa, factures ele Gesa als pagesos, hem de treure I'aigua 
de molt avall , de vegades de 70 , 80, 100. 120 metres . 
cosa que no han de fer a Múrcia. ni a Aragó ni a altres 
lIocs, s'ha de tenir en compte. El Grup Parlamentari 
Socialista matisa dient que aquestes subvencions al trans
port ele mercaderies han de ser per a procluctes que no 
siguin produ"its a les ¡lIes Balears. bé, es una via, s'hau
ria el 'estudiar. 

Pero ens preocupa que en un moment en que el 
teixit de la petita i mitjana empresa cada vegada esta 
més minvat, i l'empresa mallorquina en concret, després 
del que ha passat amb el comen;, etc., etc .. encara li 
posem més entrebancs. Hi ha d 'haver un equilibri, no
sal tres hem d 'anal' a cercar la competitivitat, estam total
ment eI 'acorel, pero en igualtat ele condicions. L'objectiu 
ha de ser que, amb igualtat de condicions ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Pascual , per favor . 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Que amb igualtat de condicions de 
producció, hem de poder tenir un regim fiscal, pero no un 
regim fiscal que vagi en contra del nostre teixit productiu si 
aquest esta en desigualtat d'oportunitats. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Per al torn a favor per part del 
PSM i EEM, té la paraula el Sr. Sampol. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Qual
cú deia, crec que era el Sr. Tejero, que no entenia aixo de les 
abstencions positives. tal vegaela sigui mal el 'explicar, pero 
helll volgut intervenir en el tom a favQL" perque queeli ben 
ciar que el Grup Parlalllentari PSrvl i EEM és partidari el'un 
regim economic i fiscal dlferenciat. si bé en aquest moment 
el text que es pren en consieleracio avui és elifÍcillllent assu
mible Íntegrament. Evidentment ha passat per ponencia i 
comissió un elocument molt semblant i s'hagués pogut eSl11e
nar ja en aquell 1110111ent, pero hel11 ele reconeixer que la 

_ complexitat del text ens ha obligat a més que poder esmenar 
el doculllent durant aquesta tral11itació, realment a estudiar
lo. a tenir un canvi d'il11pressions i a analitzar per aIJa on po
drÍelll fer les es menes que estan més d 'acord amb la nostra 
cOl1cepció ele regim econolllic i fiscal diferencial. Per tant, 
ens abstendrelll, i amb la valoració que farelll de la pro posta 
que avui tenim aquÍ, intentarelll no entrar en massa contra
diccions. 

La posició de les llles Balears elins l'Estat espanyol sel11-
pre ha estat de subordinació i dependencia, a cap epoca no 
hem disposat d'inversions públiqut", adequades o de mesures 
preses d'acord amb la nostra realild'- basta repassar la histo
ria del sistema sanitari públic, de les infraestructures socials, 
eelucatives, culturals, per veure els efectes de la marginalitat 
política de les llles Balears. Aquesta situació de marginalitat 
ha continuat i, en certs aspectes, s'ha accentuat e1urant els 
governs del PSOE, conti nuaelors de polítiques d 'estat ele 
Ilarga tradició, pero, aquesta continultat també posa de 
relleu l'espectacular fracas del Govern del Partit Popular, un 
govern rUlnós per a I<::s IIles Balears, no hem disposat d 'ins
titucions capaces de defensar la nostra economia, la nostra 
cultura, el nostre medi ambienl. 

N'és un exemple la historia del projecte de reforma d 'es
tatut, a provada pel Parlament el gener del 1991 i mai trami
tada a Madrid, una mostra més de la incapacitat deis partits 
centralistes per defensar els interessos de les Illes Balears. El 
fet que les Balears siguin de les poques i¡¡es europees que no 
tenen reconeguda fiscalment la insu laritat també és molt 
significatiu, i no és, en absolut, que no existeixin raons pode
roses que justifiquin sobradament la conveniencia d'un trac
tament fiscal diferenciat, tractament fiscal diferenciat que 

creim que compartim una gran majoria de forces políti
queso 

Ara bé, per part del Govern, fins ara, s'ha duit una 
tactica adequada per obten ir en un futur immediat o a 
mig termini aquest regim economic i fiscal diferenciat 
per a les Illes Balears? Sincerament, creim que s'ha duit 
una tactica equivocada, i no ho dei m per la redacció del 
document, que ja hem matisat dins comissió les diferen
cies que hi havia pogut haver en la se va tramitació, pero 
que al final reconeixem com a positiu roferil1lent a tots 
els grups parlamentaris de col'laborar, I'oferta de con
sens que s'ha fel. Pero el que creim, i .ia ho hem e1it 
alo'es vegades, pero que consti amb l1lés solemnitat al 
Diari de Sessiol1s, creim que, per part elel Govern i del 
responsable de rarea d'Economia i Hisenda, s'haurien 
c1'utilitzar les dacles econol11iques no per fer un triomfa
lisl11e, no per e1estacar precisal11ent que SOI11 [a COiJlU

nidad alllÓIlOl71a más rica de Espa/ía, que efectival11ent 
ho poden ser en indicaelOl's, sinó que aquests indicadors 
economics s'haurien c\'utilitzar precisament per demos
trar la necessitat cl'un regil11 econol11ic i fiscal diferenci
at que corregeixi els clesequilibris del nostre creixemenl. 
Les daeles ele creixel11ent de rany 94, per exemple, 
aquesta previsió ele creixement del producte interior 
brut d' u n 7' 8,c}ó, anal itzades correctal11ent po~len ser el 
millor expollt'llt deIs desequilibris que afecten la nostra 
ecoPolllia i que posen en perill el nostre patrimoni his
toric i cultural i deIs recursos naturals limitats. La cons
tatació que aquest 7'fi..% de creixelllent es distribueix en 
un 9'6 de creixelllem e1el sector ele serveis, pero en una 
dislllinució del sector industrial de l' 1 '3, I'estancament 
de l'agrÍcola. del sector primari, i una altra vegacla un 
creixement e1el 2'3% del sector ele la construcció, indi
quen aquestes daeles que la nostra economia continua pel 
mateix calllí d 'anys anteriors, que no se solucionen els 
problemes que tenim diagnosticats eles de fa anys: I'esta
cionalitat, I'atur, creixement economic a costa del con
sum del territori i ele recursos naturals limitats, amb 
unes infraestructures i de serveis inadequades, afegint
s'hi, darrerament una disminució de la qualitat deis /locs 
de treball que fa perdre poder adquisitiu a una part 
important e1els treballadors. Som la comunitat autonoma 
més rica d'Espanya, pero una de les comunitats autono
mes més pobres quant a la mitjana de sou per habitant. 

Aquests arguments poden justificar la demanela d 'un 
estatut fiscal diferenciat per a les Illes Balears, molt més 
que la pretensió d'incentivar un creixement economic 
indiscriminat a partir d 'una mena -i no m 'agrada la 
paraula, pero perque quedi clar-, d'una mena de paradi
sos fiscals per a empreses multinacionals que vulguin 
instal'lar-se al nostre territori, que vulguin instal·lar les 
seves empreses de serveis, societats de serveis. Més cohe
rent seria defensar la necessitat d'un equilibri territorial 
el qual fon;osament s'ha de basar en el manteniment del 
teixit de la indústria tradicional i del sector primari; en 
cas contrari. no és aventurat pensar que els presumibles 
beneficis que generara el sector turÍstic, els propers 
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anys, s'invertiran de bell nou en el sector de serveis. No és 
que aixo sigui doleilt per si mateix, invertir en el sector ser
veis. al contrari 'ha de pOlen iar la inver ió al sector turís 
ti i de ·ervei. mI re qll sigui per augmentar la qualital i 
di minuir l' ferla. a l per lant orientar la inver ió cap a 
sect r on iclerat lrategic per a un crei emenl O tenib le, 
en funció d'un re ur o natural, IimitaLS i eI'un equilibri 
lerrit ria\. 

Encara hi ha una altra qüestió, no menys important, que 
és el fort creixement de les dan"eres decades que ha provocat 
una important immigració, la qual, unida a la influencia deIs 
milions de turistes que ens visiten anualment i sobretot a la 
manCa d ' un política que hagi donat prioritat a la plena 
n rmalització de la no tra cultura, incideix aque La influ ' ncia 
d'immigranls i lllriSl . in idei en la u lituCIO progre iva 
de les no tr > I rintipals 'en e d'i lentitat: la Ilengu:!, la 
cultu ra. -1 I 'llrim ni hi 'l ' ri i aníslic ele le lile Sal al' , 
troba grelll11en¡ <ll11ena<t<H. i les adl11ini ll':! i n p(¡bli .Iue 
h 11 I vel!l ar I e l' la e a rCCU I erad': n aque t enl it. e l 

J vern nlr:!1 i I Govern el I lile Ba l al' 11 10 len 
ignorar e l s gles I' imp i ' io pe r In ro!' a I ultura i 
IIcngua astelbn 11I blioucn a (lqll~ t > in LÍwcions '\ 
co l' l<tbor:lr en aqll~ la l( ca le recup r:leí' , 

Per aixo, hem le plantejnr un" Crie de 111 ure , cntr ' les 
q ual n són , ecunclarie les de caócter fi cal. adr ~ade a 
re oneixer líl no Ira realilat in ular. I romollre I'equilii)l'i 
economic i e ologic i a er-Ilo aml lau <.1 aULOgovern i ele 
recuperació de la idenlilal eulwra l propin , El Par lament ele 
le 111 Balears, élmb el supon , 0cia l més ampli, ha el afir-
mar els drels i l ncces iUH. ele l no tre pot le, reeollint e l 
principis ele ju licia 'O ial, div r jficació económica, pr er
vació lel medi ambienl i el fen a cI'autog yerno O'ac r 1 amb 
aqu . t cri teris, el n!gim econom ic i fi cal ele le 111 Bal 
ar , a l nostre en tendre, ha ele prom ure els bjectius 
güenl , uns ja esti'ln reflectits a la pI' po ició que (lv ui es pren 
en con id raeió, pero 110 ob tanL, faré ineí en tOt el objec
liu n que en hauríel11 ele fixClr prioritariament: comp nsar 
el ost ele la in ularila!. equiparanl e l cost de 1 'acti vi ta t 
eco nómica de le lile alear al del cominenl ; diver in al' 
I'aclivil:!l economica le 1 s 1,lI es Balear. potenciant el c
güent sectOr o ub, eCLOrs economic qu con ideram ba ic : 
agricu ltura i ral11ad ria. inclLI tria tradicional. indú tria agro -
limenta ría, inclú ·tria de reciclmge de residu i energies a lter 
native : g rantir la conservació del e pai nalur I , la sufici 
en ia d reCllr o natura l í 1 reserva ió del meeli ambieI1l,; 
protegir el patrim ni historic, ulLUral i lingüí lie ele les [lI es 
Balear; aprofilar el pOlen ial productfl de tol aque ts a pec
le nte ri r que h n menat per millorar la qualíulL de la 
n tra ofert<llllríSli a i co mbatre I'estacionalitat; i finalment , 
adoptar mures labor;:¡ls adequildes a la no tra. estaci.onalitat 
que millorin la qua [ital ele vida del lreballadors. 

En aque la Hn ia, la I ropo ició de lIei pr entada pel 
rup Popular peca per excé , en algun ca os i es queda 

url" en a lgu n ' altre, era difíci l justificar, per a la comuni 
tal élutÓnOI11. m ' rica d' - panya , la prelen ió le crear un 
paraelí fisca l per a gra n empre 'c ll1ullinacionals mitjan-

c;ant els centres d 'inversió i els centres de coordinació . 
Aquestes dues figures que omplen una part molt impor
tant del projecte, de la proposició de lIei ele regim eco
nomic i fiscal diferenciat, sense dubte, poden condicio
nar negativament la credibilitat de les nostres demandes, 
ningú no entendra que els més rics -i aixo ha posaria 
entre cometes-, els més rics de I'Estat, pretenguin acapa
rar empreses multinacionals, quan hi ha regions de I'Es
tat espanyol que no creixen al mateix ritme que les Illes 
Balears. 

Al mateix temps, dubtam que I'aprovació d'aquestes 
dues figures suposi uns avantatges per a la nostra econo
mia, volelrÍem realment veure estudis economics que 
ens ho demostrassin. 1. com a mÍnim, dubtam que satis
facin les nostres pretensions ele mantenir una economia 
mínimament diversificada: de fet, no sabem si capta
rem empreses mllltinacionals que vulguin instal'lar-se a 
les lIles Balears, que vulguin instal·lar les seves empreses 
de serveis aquÍ, el que sí és segur és que determinades 
empreses rnultinacionals ja instal·lades a les lIJes Balears 
aprofitaran els cenlres de coordinació per obtenir il11-
portanl d sgnlVlIci()n fiscal s que les faran \11 '. coml e
tilive pre isal11el1l d, am la pClila el11pre. tradi i nal 
exi lent a le IlIes B·!\ears. l a tiLOI cl'exemple. I conl n-

10 qu l:i enwuht entr le gran, ' llj erfí ic " 0 -

mcrcials i el peli t eomer(f. 

Amb aquests antecedents, ja podem aventurar que les 
nostres esmenes a la proposició ele regim econol1lic i 
fiscal. aniran amb aquests criteris, evielentment, creil1l 
que s'haurien de suprimir els centres de coordinació i els 
centres el 'inversió. D'altra banda, s 'haurien d 'im pulsar 
unes mesures en materia el 'energia i aigua, agricultura 
i ramaeleria, indústria , fomentant l'estalvi d 'energia, un 
desenvolupament energetic mediambiental. declarant 
sector estrategic el de les energies alternatives, incenti
vant la creació el 'aquestes energies alternatives al Parc 
d'Innovació Balear, i en sanejament i reutilització d'ai
gua . En agricu llura i ramaderia re lamaríem un I la 
agrari p r n les [!les Balears, un pl::t que con i leri I 'ime
res eSlra legic l'intcres el I'activital agrciria i ral11ad f, 

a le lile Balear i que tengui moll en cO!l1pte la forma
ció profe i n<l l del agr icu ltor . . l en 111 teri d'indúslri 
a, efectivament el l11anteniment ele l'activitat industrial 
tradicional, pero també consideram d'interes estrategic 
el foment d'indústries de reciclatge de residus. 

Abrevio perque .ia estic fora de temps, simplement 
faré ¡ncÍs en dues propostes més, que serien la necessi
tat de crear un fons de cooperació municipal per com
pensar precisament els municipis que s'han caracteritzat 
per preservar el seu territori , que amb aquest esfor<; de 
no promoure un creixement urbanístic desmesurat han 
sacrificat un creíxement economic, pero que contribuei
xen al manteniment de l'entorn i tota la col·lectivitat 
s'en beneficia. Per tant, amb criteris de territorialitat 
entre les Illes s'hauria de crear un fons de cooperació 
municipal que a Mallorca afectaria tots els l1lunicipis no 
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costaners i tal vegada deIs costaners, Campos Arta se 
n 'haurien de beneficiar. 

1 finalment creim que el fons d'insularitat que proposa la 
~ proposició que prenem en consideració, s'hauria d'estendre 
i a l'afectació, hi ha al tres materies, C0111 seria I'adquisieió 
~. d'espais naturals, la recollida selectiva, recielatge i reutilitza-

ció de residus, conservació i restauració del patrimoni histo
rie, artístic i cultural i un tema molt important, que seria el 
cofinan¡;ament de la lJormalització lingüística. Som rúnica 
comunitat autonoma amb lIengua propia, distinta de la caste-

¡ llana, amb la qual l'Estat espanyol no col'labora amb el fii nan<;;ament de la normalització lingüística, i tal vegada no 
sigui elmarc més adequat per plantejar aquesta reivindicació, 
pero atesos els fracassos que hem tengut fi ns ara, tal vegacla 

.. trobem una eseletxa per treure una compensació economica 

"";-..... 

en aquest sentit. 

En aquests moments, tal vegada, hi ha elements que ens 
separen, confiam que durant la tramitació en ponencia. 
comissió i posteriorment al plcnal'i, alllb la voluntat que s'h:¡ 
manifestat per part de quas i tots els grups eI'aprovar aquest 
regim economic i fiscal diferenciat, arribarem a acorels que 
s<llvaran aquestes diferencies existents, i amb aquesta actitud 
positiva ens abstendrel1l a la presa en consideració, per no 
dificultar la se va tral11itació, i esperem que, COlll ha dit el Sr. 
Pascual , que aixo no nOl1lés s 'aprovi aquí, perque Ilavors 
cOl1len¡;ara la vertadera batalla, que es comenci a tralllitar al 
Congrés de Diputats. 

Moltes ele gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Grups que vulguin fer ús de la pa
raula en el torn en contra') Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ens troballl 
davant un important debat, pero no pel que es pensen, pel 
tema, sinó perque sembla que hem d 'entrar a debatre el 
principal punt programatic de la campanya electoral del 
Partit Popular, a posta és important el debat. Un partit que 
historicament, i aquí ja ho han esmentat i no tenc per que 
esmentar-ho més , es caracteritza perque amb aquests temes 
neixen tots, aquests temes que han el 'anar a Madrid, neixen 
tots quatre mesos abans de les eleccions i es moren tots el dia 
següent d'haver votat; es moren de ver, no es moren retori
cament, pero es moren de ver. De totes maneres, i al marge 
d'aixo, jo crec que és important debatre aquest tema, perque 
vostes, el banc de la dreta , i vostes, el banc de I 'esquerra, 
saben que el que he dit al principi és ver, pero també saben 
que aquest tema no és un tema fútil i que podria acondicio
nar, segons el que decidim aquí, per bé o per mal, la futura 
evolució economica de la Comunitat Autonoma d'aquestes 
illes , 

Per tant, la pregunta és, és necessaria una lIei, ho 
vull dir amb tota la precisió, una lIei especial, fiscal i 
economica per a les IIles Balears? 1 segona pregunta, és 
cOl1venient la proposta articulada que ens proposa el 
Govern de la Comunitat Autonoma, perdó, no, no és el 
Govern, és el Partit Popular? La nostra resposta a les 
dues preguntes és que no és necessaria, que no és COI1-

venient, i afegirem que podria ser negativa per a la 
futura evolució de la nostra comunitat autonoma, podria 
ser negativa per al futur del sistema de finan<;;ament 
autonomic, podria ser 1110lt negativa per a la consolida
ció del sistema autanomic i ele la nostra autonomia. 

Ja he vist que se sorprenen que digui aixo, ho inten
taré demostrar. Que és el que es pro posa? És ciar que 
el Partit Popular, amb elocument del Govern, e ns propo
sa una proposició de proposició ele lIei que no s 'aprova 
aquí, sinó que c1eriniti vamenL en tat cas, s'apro va al 
Congl'és ele Diputats, aixo és així, perc¡ue no tenim 
capacitat legislativa, jél que la nostra Constitució pel' a 
aquest tema no ens la dóna , pertanyem a un partit que 
és él Espanya, pero hi ha una cosa més, i és que aquest 
tema I' han ele voti1 r diputats de Galícia, ele Castella i 
L1eó, el' Extremad ura, que poss i blelllent no ha vegi n 
massa ciar. I jo crec que és un primer aclarilllent fOl1a
menta 1. 

Fa L1ns e1ies , temps, varem fer un 'repte al president 
ele la COl11unitat Autonoma, per que, Sr. President, si 
voste esta conven¡;ut d'aixo -em sap greu que no hi 
sigui- no agafa els papers se'n va a la comissió d'autono
mies del Senat, ho explica i demana el supon, com a 
mínim, e1el seu partit') Esperem que ens contesti , no ens 
ha contestélt. 

Pero el tema de com es troba aquesta Ilei és molt 
important, és fonamental. En el millor deIs casos , que la 
tramitació fos urgenlíssima, que es volgués -tots els 
grups o almanco el que el proposa, el pare de qui ho 
proposa, el Partit Popular- que es tramitas rapielament, 
no estarien menys e1'un any i mig , oscil'lant fins a tres 
anys, perque és el temps normal ele tramitació eI ' un 
projecte de Ilei el 'aquestes característiques. Canaria va 
estar més, és el temps normaL Tots els diputats ho 
saben a aixo, ho sap I110lt més el Govern; pero el Go
vern fuig el'aquesl tema, no en parla, no en parla perque 
no li convé, perque si hem d'explicar. bé aquest tema, 
ho hem ele dir als ciutadans, no els hem d'enganyar , no 
els hem de fer creure que aprovad a la llei aquí. entram 
ja en un quasi paradís fiscal -quasi paradís fiscal ho e1ic 
entre parentesi i aviat, ja hi entraré més endavant- per 
a empreses multinacionals, d'especulació financera, 
exportadors , i també enfonsant dins la més negra mise
ria indústries i agricultures d 'aquestes illes, el mercat de 
les quals és a aquestes illes. 

L1avors hem de tornar a la primera afirmaeió , és 
necessari aquest regim fiscaP No és necessario La pro
posta que ens elu e l Govern, que té coses positives, no 
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hem de dir que no, i que té també un abast absolutament 
desmesurat, la podem resumir en els apartats següents, rapi
dament: un ( ... ) fiscal en que es beneficia practicament tots 
els imposts que afecten les empreses, especialment societats, 
successions, actes jurídics i iva, el més important, el deIs 
beneficis, el deIs imposts directes constitueixen un conjunt de 
mesures acumulatives que practicament deixen exemptes 
d'imposts sense beneficis a quasi totes les empreses de les 
Illes, i en especial beneficia les situades, les que se situaran 
al Parc Balear d'innovació tecnologica, als centres de coordi
nació. als centres d'inversió, a la indústria turística, que ho 
necessita molt, i a les empreses exportadores. En la nostra 
opinió crea un autentic paraelís fiscal, i ho hem ele dir per
que ho varem dir a ponencia, d'una forma clara, amb aquell 
elocument que no sabíem gaire bé que era, que varem discu
tir a ponencia, crea la possibilitat, a través deis centres d'in
versió fonamentalment i de passaela als centres de coordinaci
ó, el'una magnífica via per a I'evasió legal -vull que s'enten
gui bé el que dic, perque la Ilei ho permetria- el'imposts él 
aquel les em preses el 'especulaciói fi nancera. Vu 11 que enten
guin que quan c1iu especulació finélncera no és pejoratiu, vull 
que ho entenguin. hi ha empreses c1'especulació financera, 
unes que van molt bé, els bancs ha són, unes que van bastant 
Illalament, Brokerval ho era. 

També helll d'afegir, perque hem de ser honrats a aquest 
debat, que I'impacte per a la hisenda pública seria, avui per 
avui, bastant petit, respecte de beneficis, és ver, els beneficis 
al Parc Balear, avui, cap ni Ull, més endavant si qualque 
vegada arribassin a pagar qualque impost de beneficis, hi 
hauria un ingrés; els centres de coordinació i el'inversió, 
exactament igual, impacte avui, cap ni un; i els beneficis de 
les empreses. la veritat és que tampoc no és massa gros, si 
els eligués que a Balears tots els beneficis pagats, I'impost de 
beneficis. per les empreses de tota Balears no sobrepassen 
entre els 9 i els 12.000 milions de pessetes, veurien que la 
cosa no és grossa; i si els afegís que la renda pagada pels 
empresaris és molt més petita que la renela de qualsevol peó 
o jubilat de la nostra comunitat autonoma i de la resta cl'Es
panya, tampoc no diria res que no sapiga tothom. 

Logicament el projecte, en aquest aspecte, pretén arreglar 
una injustícia, una injustícia important, i és aconseguir que 
els que ara paguen molt poc, paguin manco. 

Després hi ha la proposta d'iva, i jo crec que hi hem de 
fer un parell el 'apunts, el Govern mateix reconeix que no és 
possible I'iva zero elins el regim transitori ni definitiu de la 
Unió Europea, amb aixo i amb altres pro postes ens situa 
fora ele les mateixes competencies del Congrés deIs Diputats. 
Vull fer un petit apunt, hem parlat de les illes gregues i 
altres, supos que sap el portaveu del PP, que la bonificació 
del 30% sobre certs ivas, sobre certs imposts d'iva a les iIles 
gregues, esta dins la Directiva 77 de la Unió Europea -supos 
que ho saben- i supos que no deixen de saber que I'única 
justificació que dóna Europa per a aixo és un nivell de renda 
que és el 50% de la mitjana europea, el 50%, I'única justifi
cació que dóna. 

]a no és I'anecdota de la contradicció que hi ha entre 
posar un iva super redu'it per a I 'aigua, per al consum 
d 'aigua, posar un canon, i tenir els problemes gravís
sims de provelment d'aigua a la nostra comunitat auto
noma, són temes que s'han de pensar molt abans de fer 
aquest tipus de propostes. Pero aixo és anecdotic. 

Hi ha qualque proposta curiosa en el tema d 'iva, 
quines raons de justícia social existeixen, voldria que me 
les explicassin, i no és anecdotica aquesta cosa, encara 
que el tema ho pugui semblar, perque els amarraments 
de vaixells ele gran luxe que valen cents o mils de mili
ons de pessetes no paguin iva normal, hagin de tenir un 
iva redu'it com el pa, quina justificació de justícia soci
al, de solidaritat amb els més pobres, té que estiguin 
lIiures el 'imposts ele matriculació -l'impost especial de 
matriculació ele vaixells- tots els vaixells ele més de 7'5 
metres fins als de 50 metres, fins arribar al Lady MOl/ra, 
que hi ha al mol1. si s'hagués ele matricular') Que farem 
regalant a milionaris o a l1lultimilionaris, 5, 10. 15.000 
pessetes o 50 milions d'il1lpost de matriculació'7 Jo vull 
recordar que els imposts els paguen fonamentalment, un 
impost que es diu IRPF, i aquest impost el paguen fona
mentalment els treballaclors. 

L 'efecte que ens fa, per aquestes petites coses i per 
altres molt més gl'Osses, és que I'objectiu és que les 
empreses que tenen l1lés doblers paguin molt l1lenys i els 
treballadors continu'in amb la mateixa situació, pagant 
el mateix. Obviament, aixo no té res d'estrany, sempre 
que han governat i han pogut modificar, la dreta, la 
situació fiscal, han fet pro postes fiscals d'aquesta magni
tucl. Els exemples són múltiples, Thatcher, Reagan, 
Pinochet, són molts. 

El regim economic és un altre aspecte de la qüestió, 
és antiautonomista, vull que m'escoltin, senyors autono
mistes. antiautonomista, antiquat, va en la mateixa línia 
del cost efectiu de la finan¡;ació autonomica, l'únic que 
feim, senyors -hauré de fer via perque se m'ha ences el 
Ilum-, l'únic que fan, senyors, és una posició de caire 
absolutament centralista, molt propia per altra part ele 
la ideologia de la dreta espanyola, aquesta proposta és 
absolutament centralista, per que?, perque se sol·liciten 
avantatges, beneficis, com la competitivitat desfavorable, 
que hi podem entrar i molt, és una discussió importan
tíssima, jo crec que és molt mala de defensar, en gene
ral per a la nostra economia, molt mala de defensar, 
exemple típic, en epoca de crisi no perdem renda, pri
mer any de recuperació economica, recuperam el doble 
que la resta del país, una falta de competitivitat extraor
dinaria; aixo no ho feim creure a ningú, a ningú que 
pensi, a ningú. 

1 el tema deIs utilitzadors del servei públic, jo hi estic 
d 'acord, és ver, de totes maneres és molt complicat, i 
vull que s'ho pensin. Espanya té 80 milions de visitants, 
supos que la mesura no sera només per a nosaltres, 
hauria de ser generalitzada, i es produirien casos molt 
curiosos, si volem els posaré un exemple, la Vall d'Aran. 
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la Vall d'Aran té una població durant cinc mesos no d'1'5 
vegades la població que té, sinó de 8 vegades la població del 
poble, també reclamaran; crec que hi hem d 'anar amb mesu
ra i saber el que defensam. Són molt febles aquests argu
ments i, per tant, molt mal assumpte . 

Nosaltres creim, i ho hem de dir aixÍ de clar, que hi ha 
una situació d ' insularitat que tant per la Constitució com per 
una estricta justícia s'ha de solucionar, pero hi ha un camÍ 

,per solucionar-ho, a P9sta dei m que la proposta no és con ve
nient ni és necessaria, el camÍ és ampliar el que ja esta 
inclos dins el sistema de financ;:ament autonomic per al tema 
d'insularitat, no anar de geno lis a dependre d'un govern 
central, que avui dóna i dema pot llevar, sinó per dret dins 
el conjunt del sistema autonomic, tenir aquesta insularitat. 
Pero és 1110lt més, perque vull fer les propostes positives, em 
deix la meitat ele I'argument perque el tema és molt impor
tant i tendrem temps, senyors elel PP, per discutir-lo, pero 
vull fer unes propostes molt positives. 

Acabaré, Sr. President. Som la comunitat que diuen amb 
major renda e1'aques! país , som la cOl1lunitat que més apol'
tam. segons cliuen, no esta e1emostrat, és molt mal de fer , ni 
demostrar una cosa ni una altra. que més aportalll en relació 
amb imposts, des peses de les aellllinistracions públiques al 
nostre país, una de les que més. no la que més, aixo no S'h8 

- dit mai , bé, facelll un sistema que ens permeti tenir ingresso~ 
per incrementar el capital públic , pero que siguin ingressos 
nostres, no que ens els donin, que siguin nostres, que siguin 
autonomicament nostres, i que amb aquests ingressos i amb 
la regulació d'aquests ingressos, puguem fer política econo
mica, pero aixo és el que no agrada al Partit Popular. Un 
sistema de corresponsabilitat fiscal en els ingressos, a donar 
la gran batalla per a aixo, perque no serien 15.000 milions, 
podrien ser molt més segons les seves xifres, molt més, i jo 
cree, a més, i aixo ho dic. perque les coses, bones i dolentes, 
s'han ele dir, i jo cree que serien 11101ts, perque s'ha demos
trat que I'aproximació quant a la gestió fiscal fa que s ' incre
menti 1110ltíssim aquesta recaptació. la bona gestió, amb 
i 111 posts ced i ts ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Yagi acabant, Sr. Alfonso, per favor. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
" 

Ara acabaré, Sr. President, si m'ho permet. un poquet. 
Per favor. Aquesta gestió més eficac; que arriba a demanar 
quins han estat els morts des del 89 fins al 94 als registres, 
coses que han de fer, per saber quan es produeixen succes
sions, ho han de fer, amb iva, minorista, es podria fer, i es 
pOdria fer exactament igual amb un tram de l'IRPF. La nos
tra pro posta és molt positiva i no incrementa en absolut la 
pressió fiscal, si tenim normativa per manejar l'iva minorista 
dins uns marges que no surtin del marc europeu. si tenim 
normativa per manejar un tram de I'IRPF dins uns marges 
que no permetin els governs de dretes de llevar la progressi
vitat. pero sí fer política, poelríem obtenir tots aquests 

ingressos i més i fer política economica amb els ingres
sos. HaurÍem aconseguit, senyors diputats, el que tot
hom aquÍ defensa de boca, pero a I 'hora de la veritat no 
s'atreveix a pro posar de ver: que l'autonomia de despesa 
ha d'anar amb correspondencia amb una autonomia 
d'ingressos, que no és possible perque ens tornam al
moiners, no és possible gastar i no tenir la responsabili
tat de recaptar. Mentre aixo no s'aconsegueixi, i aquest 
parlament hauria el ' instar aquest govern per lluitar per 
a aixo, senyors diputats, senyors del PP, serem com 
aquelles persones que per desgracia són als semafors, els 
que anira en cotxe sera el govern central, sigui qui sigui 
qui govern i, perque tots actuaran iguaL i el que posara 
la ma, per veure si li donen dues pessetes, com esta en 
aquest regim economic, sera la Comunitat Autonoma 
de les IIles Balears. 

Graci es. 

E L SR. PRESlD E NT: 

Gracies. Sr. Alfo nso . Sí , per part del Govern té la 
paraula e l Sr. f\·'1atas. 

E L SR, CONS E LL E R O'ECONOMIA 1 HISENOA 
(Jaum e Matas i Pal o u): 

Gdcies. Sr. President. Senyores i senyors eliputats. 
COl11en~al1t pel final. Sr. Alfonso , com 111 'agrada sentir 
com canvia quan una persona es fa madura com voste 
la sensibilitat pels temes ele finan~ament autonomic. 
Estic. li elon realment I'enhorabona, i és per a mi un 
goig sentir-lo després cI'haver-lo sentit durant tants 
d'anys renegant de tot el que ara proposa, després eI'lla
ver hagut de passar perque tots els seus funcionaris i 
tots els seus directors generals i tots els seus ministres de 
Madrid ens hagin rebutjat l'aplicació de l'iva minorista 
perque no creien que era un sistema de corresponsabili
tat fiscal, i voste, avui, amb una actuació de demagogia, 
intenti canviar les seves propostes historiques en el tema 
de financ;:ament autonómic, Pero. ja d'entrada li dic que 
totes aquestes propostes ele financ;:ament autonomic, que 
són pro postes absolutament noves i incongruents amb 
tota la seva etapa historica i sobretot amb la del seu 
partit, tates tenen el 110stI'e suport, pero, per favor, 
aquesta discussió no pot emmascarar ni posar en dubte 
a cap moment la discussió que es té avui aquí, a aquest 
parlament, que és una discussió absolutament distinta i 
és la d ' un regim economic i fiscal diferenciat per a les 
llles Balears. 

Jo crec que el projecte que avui es debat aquÍ és el 
projecte que ha de tenir un debat important, un debat 
que li vull recordar, Sr. Alfonso, que vos te mateix, el 
seu grup, va demanar aquÍ a aquesta cambra, pero 
perque es pugui entendre el 'una forma molt clara i molt 
precisa, ja li avan~ la pregunta: titul;1r, el Partido Socia, 
lista Obrero Espalíol vol un regim económic j fiscal per 
a les Illes Balears. sí o 110'). senzillament. si avui no 
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canvia la seva fixació de vot, si avui vos te hi vota en contra, 
com ja ha avan¡;at, entenc que es cometra un error historie 
per a aquestes i!les i entenc que el Partit Socialista Obrer 
Espanyol no vol un regim economic i fiscal diferenciat per 
a les Illes Balears. 

ue < vui di ulim aquí é precisa menl si <le epla la 
1'1' . p ' i ió de Ilei. si aquesta eam fa, i to! e l repres ntams 
de les JIles Balears volen arr ibar implement, Sr. A lfonso a 
un con e ns volen fl rribar a una proposta conjunta que en 
pugui dona r la ror~a ufic ie nl pe r a nar:I Madrid , sigui él 'lui 
s igui. a d i utír i a defensar un a prOposla de traclamen! fisca l 
cliferent. V lem. í n 'l rribar a aque ¡ con e n ? De d l 
primer lia li dic q u no donaré lloe a l ex uses, n n ' hi 
donilré, v lem arriba r a un 0 11 ens p r a un esta tut fiscal. s í 
o no? Li tOrn ti o rerir e l e n e n . li t rn a oferir poder treur 
d'aqu sta ca mbra a ULOI1 ' mica una I rol' ta lan fo namenta l. 
ta n il1lp r an l om ' la ¡'un regim eI 'tlque tes caracterí li
que. <l mh I up rt maj ril3ri un~nime d 1. represeman lS 
del iUlada l1 . o . I re upi l el' 1:1 pOSllIra lel I ve rn , e l 
Lexl del (lvel'll. de elel primer Illo m nL, que relle inc lose, 
ele le l prim e r J110mcnl é un le '1 que e ra un I lInt le parti 
el" IU C e. va po a r a di po ici ' ¡'una po ne nci< parlClO1 n ta · 
rÍ'\ I'aquesta cambl'3, I e l' 10 le!' .. el" .grup. fer .eu el tex\, i 
(m b aque~>llCXlmi ll ra r- I i aco ns g uir le nir un tex t conjut11 
i co n -e n utH el e ta l"" e l g,rup I líti . 

E l que no é neg jable pe r -a no altr , l'lIni q u~ és 
ab. o luLamenl innegocial le, j aixo í q ue li 110 die a luí i 
élvui. r. Alfonso. és qu vOSH~ vu lg,lIí que hi hag i un e tatut 
riscal o ue 1)0 ho vulgui. E l til LIS d 'es taLut e l v le m consen-
llar, p ro el lue no és negociab le és que vo te no vulgui 

C] U les lile Salea r te ng uin un I-egím e ono mic i ri cal dire
rencial , é I' únic lue no é negocia ble. e tam a un m menl. 
com ~I pa ar a a narie no fa molt. com va l assar a 'órse
ga a pos iblemen l un dos a nys, o n lam a un 110 com a 
I'a ltre to praclicame nt tot e l panits p líticO feren una 
pinya, tots varen arribar a un punt comú i fins i tot els ma
teixos socialistes s'afegiren a aquesta petició, als dos 1I0cs. El 
que no (Iceel l. r . I 0 11 O, és que voste, precisament el 
Partit Soc iaJislll Obrer Espanyol.. intenti, si m' ho permet, 
amb un le rme una mica co l·1 quials. embullar la troca, 
intenti conf ndre e l pe r onal. il te mi confondre els ciutadans . 

L' ol1omi ¡¡ bal ea r Lé d'una forma d ife re nc iada un J% 
aprox ill1adamel1l en te rmes pr ductius, d'aportació del pro
ducLe, i,l1lerior brut que fa el ecto r públic a ul nomic , perque 
tothom pug ui e nlendr de que parlam , Lotes les propo te 
que a alten1fl live el Partit S ciali 13 brer - spanyol, esta n 
e ncaminades a traciar aq ue t 3%. J jo li faig una a ltra pro
posta, Ji dic, miri , aquest 3%, no es preocupi, perque de le 
re o lll ion que varem presentar a hir a aquesta ponencia de 
le! propostes que ha fel avui, e ls emma rcar' , els posaré dins 
un marc cregui ' 111 , a no ser que estigu i ta n conven<;ut que el 
Govern de Madri.d ca nviara , que quan es negoci'i el de l 'any 
97 voste ja pot canviar de p tura, a n ser que sigui aixo, 
no té a ltra exp licac ió 3qllest canvi d 'actitud, les emmarcaré, 
pero, in iste e IOles les se ves pr 1 oste tra ' te n del 3%. no-
a lll'e li de ii11 una a llJ'(1 propo la. (Ivui no és e l momelll de 

discutir aquest 3%, avui és el moment de discutir el 
97% de I'economia. el 97%. no el 3%, jo li propos les 
mesures que vagin encaminades únicament i exclusiva
ment, si vol, cap al 97%. Agafi'm el guant, que cree que 
l'entenc perfectament. 

Sr. Alfonso, la senyora Joana Barceló, per exemple, 
distingida diputada del Partit Socialista Obrer Espanyol, 
va demostrar no fa molt precisament una actitud absolu
tament distinta a la que voste i el seu grup exposen 
aquí, i li ho demostraré. Vos tes saben que nosaltres des 
del primer moment demanam aquest estatut diferencial , 
vostes han tengut molt clara quina era la postura del 
Govern i del partit majoritari que li dóna suport respec
te d'aquesta proposta, el Partit Socialista Obrer Espa
nyol. en canvi, esta jo crec que enganyant i jo crec que 
e1'una forma súbita canviant radicalment la postura 
sostinguda. Miri, aquí tenc, com li e1ei a , I'acta de la 
reunió del pIe e1el Consell Economic i Social de Menor
ca ele dia 14 de juliol del 94. entre els assi stents el Sr. 
Orfila pero també la Sra. Joan a Barceló i Maní, en 
aquesta propostJ. la Sra. Barceló aprova per unanill1itat , 
lIegesc textualment, "clonar supon a la necessitat ele 
dotar les lIles Balears d'un regilll especial fiscal i econo
mic diferenciat i insta els dIversos grups polítics perque 
defensin aquesta posició". tenc I'acta aquí . a la seva 
disposició , pe r si en té cap dubte. 

Per una altra part, més ( ... ) , dia 25 'd'octubre del 94, 
en aquest parlament, a la Interpel ' lació 3081, nosaltres 
també ens llegim els Diari de Sessions, amb paraules c1e 
voste mateix, Sr. Alfonso, diu, "crec que he de reconei
xer -textuals-, en primer Iloc que hi ha un fet absoluta
ment incontrovertible, el caracter insular i interinsular 
d 'aquesta comunitat, i que aquest caracter produeix 
desavantatges de localització, desavantatge imponants" , 
ahír voste a la ponencia ja va dir que la insularitat era 
un benefici per a la competitivitat, "aquest caracter pro
d ueix desavantatges. desavantatges im portants tan t quali
tativament com quantitativament, ser ciutada d'aquestes 
illes és més car , perjudica la instal'lació d'indústries, fa 
més difícils els intercanvis formatius, de béns, serveis, 
etc": després voste mateix també paraules textuals di u: 
"Que es crei' en aquest parlament una ponencia, una 
ponencia per analitzar la millor manera de formular 
aquesta proposta que nosaltres consideram que ben 
plantejada, ben estudiada i ben aplicada pot ser tenguda 
en compte : hem de convencer Europa, hem de conven
cer Espanya que el fet insular d'aquesta comunitat auto
noma condicionara en el futur el desenvolupament 
economic de les IIIes, hem de convencer els ci utadans", 
i es va girar cap a mi -ho record- i em va dir: "No han 
de convencer el PSOE, al PSOE, Sr. Matas, no I'han de 
convencer" . Se'n recorda? "A nosaltres, al Partit Socia
lista, ens interessa fonamentalment que s'arribi a un 
consens en un estatut economic i fiscal diferenciat, un 
consens que pugui ser defensat davant Espanya i davant 
Europa. 1 a posta, Sr. Conseller, vos tes tenen I'obligació 
avui i quan sigui de concretar, de dur un text, la pilota 
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és damunt la seva teulada". Digui, Sr. Alfonso, si aixo és ver 
o no és ver, i si el mes d'octubre passat vos te va dir aixo no, 
que quan voste defensava un estatut fiscal per a aquestes 
illes, cosa que avui rebutja, era en realitat una forma de 
defensar una creen<;a, una convicció i no una forma de pas
sar el temps, digui, Sr. Alfonso, si quan voste deia que el Go-

..... vern havia de presentar un esborrany el'estatut a aquesta 
ponencia, tothom ho ha entes malament, que voste volia dir 
que no s'havia de consensuar a aquesta ponencia a la qual 
voste es va -perdoni- negar a consensuar amb les seves apor
tacions a aquesta ponencia, digui si quan vos te deia aixo, 
voste ens estava plantejant precisament que el que havÍem 
de demanar era a I'any 97 un nou sistema de finan<;ament 
autonomic. 

Per acabar, evidentment he de treure, deixant de banda 
altres papers, un retall de premsa que també és molt signifi
catiu i jo crec que ac\aridor elel canvi de postura que vos tes 
han tengut. El Sr. Triay. maxim representant del seu partit 
polÍtic, elia 2 de novembre de 1'3ny 94 torna ele Madricl on 
s'ha reunit amb e l ministre Sol bes i explica als mitjan s ele 
COl11unicació que el ministre accepta un regim ecollolllic i 
fiscal diferenciat per a les 11les, "las ideas de Pcdro Solbcs 
compartidas por Franccsc Triay incidcn especinlmeme en la 
menciollada eSlacionalidad yen las peculiaridadcs dcl sect.or 
wdscico que constituyen los aspcctos qlle 105 socialistas consi
deran que ha de \!alorar él régimen fiscal" , o aquest perio
dista s'inventava tot el que va posar aquÍ o efect,ivamellt hi 
ha hagut un canvi important en la se va actitud. Es veritat o 
no és veritat que en aquell moment el Partit Socialista accep
tava un estatul fiscal i avui no l'accepta') 

Li continuo oferint el consens, arribarelll a un consens si 
vos te vol, pero digui si voJ o no vol un estatut fiscal diferen
ciat, eligui si és o no veritat que va demanar al Govern que 
es concretés aquesta proposta, digui si és cert o no és c.ert 
aixo ') 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Pel torn incidental, té la paraula el Sr. 
Alfonso. 

Jo entenc, Sr. Pascual, que el conseller s'ha dirigit tot el 
temps al Sr. Alfonso, per aixo oO. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

. . 
Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller. Encara no he , 

trobat cap contradicció ni entre el que vaig dir, que ho vaig 
dir, en aquest parlament, crec que al mes d 'oc tubre, el que 
dic ara i molt menys amb el que pro pos. No hi trob cap 
contradicció, aixÍ de ciar. Tal vegada tenc la mala sort d 'ex
plicar-me malament, pero ara intentaré ser més didactic, 

.... explicar-ho millor, no m 'han entes. 

Miri, i aniré, encara que no li accept que em faci cap 
pregunta, i contestaré, com és logíc, les que em doni la 
gana, jo encara no S0111 al govern, esperem que el meu 
partit hi estigui prest, en aquesta comunitat, qui ha de 
contestar són els del govern, no són els altres. Li vull dir 
un parell de coses, primera resposta, que és la més 
important, referent a la proposta de nou sistema de 
finan<;ament autonomic: no és dolent escoltar la radio, 
no és dolent escoltar el debat de l'estat de la Nació, 
escoltar- lo bé, proposta avui del president del Govern, 
Felipe González, perque el nou final1(;ament economic 
tengui com a base fonamentalla corresponsabilitat fiscal 
basada amb l'iva minorista i tram d'IRPF, amb capacitat 
norm ativa en els dos casos, escolti de vegades la radio, 
ja sé que a voste no li importa aixo, no, no, a més, a 
més, no tenim cap contradicció, li Varelll clir que volÍ
em pactar i negociar un estatut fiscal, sense cap dubte, 
li diguérem i és ver, i un ll1etocle de funcionament o de 
consecució de les mesures cl'aquest estatut fiscal. el que 
no volem pactar de cap manera és un cartell electoral 
del Partit Popular. A voste li pareix que Ull text de la 
magnituel del qu e ens han presentat és per fer -Io a cor
re-cuita ¡valer pact::l1'') EIll diu que elll vaig negar a 
consensuar res a la ponencia, li han contat ll1alament, 
Sr. Matas , a la ponencia Ji va venir benjust llegir el text, 
no vull afegir res més, li va venir ben just, llegir i co
mentar el text~ningLI no es va negar afer aportacions, 
i jo crec qLle vaig ser qui en va fer més, a la ponencia 
aquesta que ha tengut una utilitat tan grossa que vuit 
elies abans que es reunís la comissió ja hi havia una 
proposició ele proposició de llei que abans era una pro
jecte de llei i elesprés va acabar oo., bé, és igual, aixo que 
ara discutim. 

Per tant, els que feren una actuació absolutament 
impresentable varen ser vostes, Grup Popular i Govern, 
perque se'n varen riure ele la comissió que havia estudi
at aquest tema, se'n rigueren miserablement, una lectu
ra , no excessivament rapida, pero bastant rapida del 
tema, havia d'anar a la cOll1issió, ahir hi va anal', pero.ia 
tenim la proposició de llei aquÍ, a voste li pareix que és 
possible cercar consens, Sr. Matas, amb un projecte per 
discutir-lo dues setmanes, maxil1l, a tres mesas d'elecci
ons? Quan tots sabell1, i voste el primer, que la tramita
ció normal d'aquest projecte al Congrés durara un 
mÍnim de dos anys, de que frissam') Vol consens?, no 
en un projecte de llei, vol consens en un estatut fiscal i 
en un procediment per aconsegü'ir aquestes millores') 
Anem a aixo, discutim-ho. 

1 ara vull acabar d'explicar-me, perque m'he explicat 
malament, jo ho entenc, el que nosaltres proposam i ho 
varem dir ahir i ho hem dit avui , encara que pel temps 
ho he hagut de dir molt aviat, el que proposam és que 
si vostes tenen o h i ha projectes d 'inversió de nova 
tecnologia a zones aeronautiques, etc., projectes, no 
somnis, es duen, s'estudien, s'avaluen des de l'avaluació 
d 'impacte ambiental. des de la de beneficis economics, 
socials , etc .. d'aquesta cOll1unitat autonoma. i es dema-
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nen aquests i altres beneficis fiscals, no per a sempre, tempo
ralment. Si tenim sector artesanals, industrials, etc., de la 
nostra comunitat que tenen greus problemes de competitivi
tat, altres no en tenen cap ni un -i no ha de girar les paraules 
que jo dic, Sr. Matas-, amb projectes de viabilitat, amb estu
dis seriosos, amb presentació seriosa anirem tots a demanar 
beneficis fiscals temporalment establerts, els beneficis fiscals 
no poden ser per a sempre, beneficis fiscals temporalment 
establerts per arreglar aixo. El que no podem consentir, no 
hi estam d 'acord, així de ciar, és a crear paradisos fiscals, no 
hi estarem mai d'acord, ni aquí ni enlloc, mai, i molt manco 
a un país que, a pesar de les reformes que des del 77 s'han 
fet fiscalment parlant, continuen pagant més sempre les 
classes mitjanes i les classes treballadores i encara no s'ha 
aconseguit, encara s'ha de Iluitar , perque els que més gua
nyen paguin en proporció. Voste ho sap, ho sap com ho sé 
jo, quines són les rendes que paguen manco eI'aquest país, 
ho sap o eh?, no importa li ho eligui, les rendes elllpresarials, 
manco que un peó declaren davant l'imponibl e. ho sap, ho 
eliuen totes les revistes. tothom s'espanta, nOlllés resulta que, 
em sembla que no arriben a 10.000 persones , les que decla
ren més de 30 milions a Es panya, no elic a Mallorca, no elic 
a les IIles, dic a tota Espanya. Jo crec que quan hi hagi pro
blellles, quan hi hagi projectes ele viabilitat, no BOI1 Sossecs 
O coses c!'aquestes, projectes ele viabilitat de ver, es preparen 
les coses i s'aconsegueixen aquests beneficis fiscals temporal 
ment estabJens; paradisos fiscaJs són absolutament impossi
bies d'aconseguil. 

1 li diria encara una cosa més. Si vostes ens duen la firma 
del Sr. Aznar per a aquestes propostes que jo Ji faig , perque 
hi pot haver alternanc;a de poder dins Espanya, i el 97 hi pot 
haver hagut eleccions generals, i tal vegada el Sr. Aznar no 
és capae; de defensar corresponsabilitat fiscal, vostes ens han 
ele dur la promesa del Sr. Aznar, com avui ha fet el president 
González, de la corresponsabilitat fiscal. no la duran, Sr. 
Conseller, no la duran. senzillament perque, com I'estatut 
d'Autonomia -no el volia esmentar, pero ja no em queda 
més remei-, com l'Estatut d'Autonomia, aixo és una portada 
electoral, que dia 29 de maig es posara dins el congelador i 
hi haura declaracions , "aquest estatut" , i el Sr. Cañellas li 
dira al president de torn, enguany o l'any que ve sera Felipe 
González, si és després d'eleccions al que toqui. Felipe Gon
zález, Aznar , Anguita a qui vos tes són capae;os de votar-lo 
i tot a Madrid, perque no governem nosaltres, a qui sigui. Ji 
dira, el Sr. Cañellas o si és un president del pp , si no és un 
president del PP no li dira aixo. ho dira aquí i a un altre 
1I0c, com li va dir al president González: "Sr. Presidente, 110 

haga caso que esto era para molestar a los socialistas", així 
li ho va dir. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Un moment, Sr. Matas. Sí, Sra. 
Barceló. 

, , 

LA SRA. BARCELO 1 MARTI: 

Gracies, Sr. President. Per al'lusions puntuals i con
cretes del conseller d 'Economia i Hisenda. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula per al·lusions. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. Presiden!. Sí, Sr. Conseller, evidentment 
a la reunió que va celebrar a Menorca el Consell Econo
mic i Social que esta format, creat i que funciona, enca
ra que amb prou dificultats ateses les condicions elel 
govern ele Menorca, va quedar clar que elemanavem i 
instavem els grups parlamentaris el'aquest parlament que 
fessin feina per si eren capae;os ele calcular quin era el 
cost eliferencial el e la producció a les nos tres ¡lles en 
comparació a la resta el e les illes. No trobara el contin
gut d'a¡;o a I'acta perque en aquell moment no hi havi:1 
projecte presentat pel Govern i sí teníem ciar que el 
més important ele tat era elonar marge que al Parlalllent 
es discutissin les propostes que fossin ele regim econo
mic i fiscal, i només, per tant. es va apl"Ovar la proposta 

-sense , ni tan soIs, que constés en absolut, les referenci~s 
o pro postes concretes que hi havia elal11unt la -taula, 
instavel1l els grups parlamentaris afer feina en aquest 
sentit, des del consens i des ele l'acorel. J és més, li he ele 
recordar que després, el Sr. Conseller va venir a una 
reunió que es va realitzar al Consell Insular de Menorca , 
on hi participaren empresaris, sectors sociaJs, economics 
i també polítics. i on els empresaris li assenyalaren que 
elugués les xifres, tornés amb les xifres de totes les seves 
propostes que encara eren aquells quatre fulls elel Pla de 
competitivitat que es va repartir 'en aquella reunió, que 
vingués amb xifres: i que quan elugués les xifres en 
tornaríem a parlar. perque, d'entrada, amb els papers 
que hi havia. no anavem massa enfora. Evidentment no 
ha tornat amb les xifres o, en tot cas, no se'ns ha COI1-

vocat a discutir les xifres que el Govern presenta, que 
avalen. justifiquen , donen credibilitat, possibilitats a tota 
una serie de promeses, eI'ofertes no quantificades que 
més -i aquí ens ha de permetre el dubte, que com que 
no s'ha demostrat ni s'ha plantejat, que tenguem el 
dubte que vertaderament pugui ajudar al desenvolupa
ment economic de les nostres illes. 

Per tant , Sr. Matas, vos te tenia la paraula, l'oportuni
tat de venir a Menorca a mostrat les xifres de les seves 
promeses, la convocatoria segona, encara l'esperam. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Per tancar la qüestió inciden
tal, té la paraula el conseller Sr. Matas. 
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EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Jau

me Matas i palou): 

Gracies, Sr. President. Sra. Barceló, perdoni 'm, pero si el 
que vos te diu és ver, o voste no s'ha lIegit l'acta o I'han 
enganada, li torn a lIegir I'acta, és que crec que no val la 
pena, pero lIegeixi-se-la, "la Sra. Barceló, igual que totes les 
altres, per unanimitat aproven donar suport a la necessitat 
que les IIIes Balears tenguin un regim fiscal especial que ... ", 
perdoni , pero jo lIegesc textualment, "que compensi el cost 
de la insularitat i insta els diversos grups polítics que defen
sin aquesta posició", a mi em sap greu si I'han enganada, li 
deman disculpes, per favor, pero demani una rectificació 
d'aquesta acta que és oficial i, per favor, vagi alerta amb 
aquestes coses, perque després passen als lIibres i queelen 

,. reflectid es. 

Sr. Alfonso, miri, el tema de la corresponsabilitat fisc al , 
vos tes, fins qu e vagin tenir la minoria a Madrid no en vare n 
vo le r sent ir ni parlar, el tema de la corresponsabilitat fiscal , 
Sr . Alfonso, ha estat una ill1posició que e ls ha fet el Sr. Pujo!. 
Sr . Alfonso , no em faci discutir aquestes coses aquí. ALJuest 
govern autonomic i aquest conseller ha defensat la corres
ponsabilitat fiscal a Madrid, aqu est govern i aquest conseller 
en persona, Sr. Alfonso, pero caic en I'error d'intentar ancll
'!l seu terreny que no és el terre ny de la eliscussió cI'avui. e l 
terreny ele la eliscussió cI'avui, Sr. ~Ifonso, i abans de res vull 
reconeixer-li que efectivament quan se'n va anar el Sr. Triay, 
voste va comenc;ar a fer unes aportacions serioses a la po-
nencia , i ele ver li agraesc, perque n 'hi havia algunes ele molt 
interessa nts. Li ho reconec i. a més, crec que n'hi havia 
1l10ltes que estaven molt ben trebaJlaeles. 

E l tema elel paraelís fiscal, per favor, és un altre intent de 
confusió, perque aquesta proposta no pot ser mai una pro
posta de paraelís. fiscal, perque tecnicament estableix unes 
necessitats d'antigiJitat cI'instal·lació. i sobretot unes necessi
tats de defensa del ja existent i cap sortida de territori har
monitzat, perque si a voste a aquesta proposta la qualifica de 
paraclís fiscal, al de Canaries no sé com el deu qualificar, Sr. 
Alfonso. Jo li deman una vegada més que crec que no és el 
moment d'entrar en la discussió tecnica, jo comprenc que en 
la seva actitud hi ha hagut un canvi a qualque moment, miri, 
no Jl1'atreviria a suposar que aquest canvi ha estat una ordre 
cle Madrid, no m'atreviria a suposar-ho, pero per si a qualcú 
del seu partit se li ocorregués aquest plantejament jo li vull 
donar una base periwe voste ho pugui elefensar clavant els 
seus companys de Madrid. Al Boletln Oficial del Estado, 
amb I'adhesió, el BOE és de 31 de desembre del 94, al trac
tat d'adhesió deis tres palsos 1l0US a la Unió Europea , espe
cifica que tota Finlandia passa a ser membre de la Unió 
Europea, com qualsevol altre país, peró s'estableix un acord 
que han aprovat els seus companys socia listes on les ilJes 
Aland, unes illes que no són illes lJunyanes, no són perifúi
ques, són i!les a mitjan camí entre Estocolm i Finlandia, 
unes illes que jo diria que tenen unes condicions, lIevat del 

..... fred, que no són absolutament diferencials amb el cas de les 
lIles Balears, tenen un tractament fiscal diferenciat per al 
tem a de la insularitat, aquestes il/es Alanel i els membres del 

Govern de l'Estat espanyol així ho acceptaren, amb 
I'especificació de J'entrada permetre que un territori 
insular no tengui iva, no tengui impost sobre benzina, 
no tengui impost sobre tabac, voste pot dir que aquestes 
illes són molt Iluny, tenen molt de fred, potser, pero 
miri, el tema ele Canaria, que també té calor, el tema de 
Corsega, el tema de totes les region<; insulars de la Unió 
E uropea tenen la consideració d 'una diferenciació pel 
seu caricter estrictament insular. 

Jo, Sr. Alfonso, li vull demanar c1arament i per dar
rera vegada que deixi de fer aquest exercici demagógic, 
li vull demanar, per favor, que canvi'] el seu vot, per
que, insistesc, consensuarem el text, farem que el text no 
sigui un paradís fiscal. donarem suport totes les seves 
postures del sistema ele financ;ament per a I'any 97, qu e 
vol que li ofereixi més'l, té ordres prefixades. Sr. Alfon
so", que vol que li ofereixi més') Li oferesc precisa lllent 
I" o portunitat ele elir aquí públicament si són capac;os 
d'admetre aquesta proposició, eI'afegir-hi les esmenes, 
discutir-les, perque partint d'un pl-inClpi diferenci al, 
voste. aquí. avui, per 1110lt que se' n vulgui escapar. ha 
ele elir si el Partit Socialista Obrer Espanyol ele les llles 
Balears vol o no vol un regim .economic i fisca!. un. no 
aques!' Sr. Alfonso. un, un regim economic i fiscal 
clife renciat per a aquestes illes. Li cleman qué recapaciti. 
li eleman que aculli aquesta actituel ele Illans esteses i 
te'ngui a bé aconseguir que els ciutadans d'aquestes il/es, 
tots els ciutaclans, treballaelors i elllpresaris, puguin tenir 
un cost ele viela més eI'acord amb la seva insularitat i 
puguin sobretot tenir un model economic ele futur esta
ble, que pugui oferir estabilitat. progrés, ocupació per 
a les generacions futures. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Matas. lntervencions de replica? No n'hi · 
ha. Acabat el clebat, passalll a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor') Gracies, poelen seure. 

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen? 

21 vots a favor , 15 en contra, 6 abstencions. En con
seqüencia, es pren en consideració la Proposició de lIei 
345, relativa a regim fiscal i economic de Balears . 1 
esgotat 1 'ordre del dia, conc1ou la sessió. Gracies a tots . 


	1783_001.pdf
	1783_020.pdf
	1783_037.pdf

