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EL SR. PRESIDE NT: 

Sres. i Srs. Diputats. Bones tardes a tots . Comenc;a la 
sessió . El primer punt de I'ordre del dia correspon a pregun
tes. 

1.1) Pregunta RGE núm. 651195, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat LluÍs CoIl i AI·les, del Grup Parlamentari PP
UM, relativa a memoria d 'activitats del 1994 a I'Escola 
Nacional de Vela Calanova. 

La primera és la 651, del diputat Sr. Coll i AI·les, del 
Grup Parlamentari PP-UM, relativa a memoria d'activitats 
del 94 de I'escola nacional de vela de Cala Nova. 

EL SR. COLL 1 AL'LES: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller. Com ja s'ha dit, ens 
agradaría saber qu ines han estat les activitats durant I'any 
1994 de I'escola nacional de vela de Cala Nova. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Coll. Té la pal'aula el Conseller Sr. Rot
gel' . 

EL SR. CONSELLER DE CULTURA, E DUCACIÓ 
1 ESPORTS (Bartomeu Rotgel' i Amengual) : 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Coll , 
miri , la memoria és molt extensa, perque hi ha hagut 
moltes activitats , pero, de totes maneres, com a resum, 
molt breu , Ji diré que hi ha hagut 211 cursets, sobretot 
de vela, i que aixo ha suposat l'assistencia de més de 
1.500 alumnes, Per tant, jo cree que aixo és un resum 
molt concret que facilita la resposta a aquesta pregunta. 
Gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Conseller. Vol tornar a fer ús de la pa
raula? No. 
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1.2) Pregunta RGE núm. 657/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Andreu Mesquida i Galmés, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a reclamacions a la Direcció Ge
neral de Consumo 

Passam a la segona pregunta, que és la 657, del diputat 
Sr. Mesquida i Galmés, del Grup PP-UM, relativa a recJama
cions a la direcció general de consumo 

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller de Sani-
tat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Formuli la pregunta. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMÉS: 

Al membre del Govern que tengui a bé contestar-me. li 
voldria demanar quin nombre de reclamacions s'han presen
tat a la direcció general de Consum durant I'any 1994. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies~ Té la paraula la Sra .. Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN (Rosa 
Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. L'any 1994, en relació a consultes, 
s'han efectuat 4.832 consultes, cosa que su posa un augment 
d'unes 800, aproximadament un 19% més que ['any 93. En 
relació a recJamacions, que és un poc el que se'ns demanava, 
han estat 1.456 denúncies i recJamacions, que vénen a ser 
unes 328 més que a I 'any anterior. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.3) Pregunta RGE núm. 670/95, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Carlota Alberola i Martínez, del Grup Parla
mentad PP-UM, relativa a voluntariat social. 

La tercera pregunta és la 670,'·de la Sra . Alberola i Mar
tÍnez, del Grup PP-UM, relativa a voluntariat social. Té la 
paraula la Sra . Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Vol
dríem demanar al Govern, en relació amb voluntariat social , 
com pensa la Conselleria de Sanitat coordinar les seves acti
vitats. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Alberola. Prec silenci als diputats, per 
favor Té la paraula la Sra. Estaras. -, 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Rosa Estaras i Ferragut): 

Gracies, Sr. President. En yelació a com pensam 
coordinar les activitats en el tema de voluntariat social, 
vull dir que es va organitzar, en el Centre Cultural "Sa 
Nostra", un debat sobre voluntariat. A partir d'aquÍ es 
varen implicar les distintes administracions que tenen 
competencies en el camp d 'acció social i, a partir d'a
quí, la Conselleria de Sanitat ha fet una especie de pla 
d 'actuaeió en relació a I 'elaboració d 'un deeret que 
regula el desenvo[upament a la nostra Comunitat d'a
quest tema, i [a creaeió d' un farum, que es dira farum 
de voluntariat social de la Comunicat Autonoma de les 
IIles Balears, i la creació i regulació deIs instruments 
necessaris per fer efeetiu, a cada illa, aquest forum de 
voluntaria!, així com la potenciaeió del mare de 
col'laboració amb els Consells Insulars. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.4) Pregunta RGE núm. 685/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Carles Cañellas i Fons, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a distribució de les obres 
de prove'iment i sanejament d'aigües per municipis. 

La quarta pregunta és la 685, del diputat Sr. Caries 
Cafiellas i Fons, del Grup PP-UM. relativa també a 
voluntariat sociaL Té la paraula ... Perdó, la pregunta 
685 és relativa a distribueió d'obres d'abastiment i sane
jament d'aigües per municipis. Té la paraula el Sr. Ca
Ilellas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries Felip): 

Gracies. Quina és la distribució de les obres d'abasti
ment i sanejament d 'a igües per municipis? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORl (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, és una relació un poe 
Ilarga, pero, a títol de resum li diré: Muro, Santa Mar
galida ... 

(Riallcs) . 
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... 53 Pobla. Cala D'Or. Cales e/e Manaeor, bé, una qua
rantena c1'éljuntaments. 

(RiallesJ . 

Per élitra bane/a. quant a obres eI'abstiment -perelonin. 51's . 
Diputats, perelonin-, hem d'anar a les obres ele Pa lma. Calvi 
él, Eiv issa. Pollen<;a . Muro. Sant Antoni Abat , Selva i For
mentera. Graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Pregaria a tots que, a pesar que 
sigui el darrer dia, que procurassin mantenir les maneres. 

(Rialles). 

1.5) Pregunta RGE núm. 691/95, presentada per I'Hble. 
Sra. Diputada Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grup Parla
mentari PP-UM, relativa a exposicions a Sa Llonja. 

La pregunta següent és la 691, de la Sra. Ferrer i Bascu
ñana, del Grup PP-UM, relativa a exposicions a Sa Llotja. 
Pree silenci als diputats. 

LA SRA. FERRER 1 BASCUÑANA: 

Gracies. Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Un poc com 
a continuació a la pregunta que ahir li vaig formular, sobre 
els visitants de les exposicions de Sa Llotja, i donat que, 
efectivament, són exposicions ele gran prestigi i molt visita
eles, avui estavem interessats en saber quines exposicions té 
previst realitzar la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
a Sa Llotja durant 1995. Gracies. Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graeies, Sra. Ferrer. Té la paraula el Conseller Sr. Rot
ger. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sra. Ferrer, 
com a continuació a l'anterior res posta, li diré que hi ha 
programades sis exposicions, una ja feta, Joan Fuster, I'altra 
s'esta fent, del Consell Insular de Mallorca, amb la nostra 
coHaboració i la de l'ajuntament de Palma, que són els 
espais escenics de Joan Miró; pintors d'avantguarda, pintura 
del segle XIX, Robert Greeps i finalment l'escola pollencina. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.6) Pregunta RGE núm. 1090/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Cosme Vidal i Juan, del Grup Parlamentari 
MIXT, relativa a POOT d'Eivissa i Formentera. 

Passam a la sisena pregunta. que és la 1090. del elipu
t<lt Sr. Viclal i Juan, elel Grup Parlamentari MIXT. relati
va a POOT d'Eivissa i Formentera. Té la paraula el Sr . 
Viclal i Juan. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Mol tes graeies. Sr. President. COll1 que supos que no 
elll permetra, abans ele lJ pregunta. fer un discurs cI'aco
miaclament. vaja, és l'última pregunta que feim aquesta 
legisl:nur:t . Formulo la pregunt:1. senzillilmen!. Hi ha 
alguna possibilitat -deman al Sr. Conseller de Turisme-
que el pla eI'ordenació de l'oferta turística per Eivissa 
i el de Formentera estiguin enllestits abans que finalitzi 
la legislatura present? Moltes gdcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Té la paraula el Conseller Sr. 
Flaquer. 

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

Gracies, Sr. President. Em sap greu aquest día de 
curs no poder-li donar una resposta positiva al 100%. Sí 
li pue advertir que, si estar enllestit és tenir el document 
tancat, i tenir la feina de camp feta i tot aixo, li pue 
assegurar que esta fet, pero procedir ara, a una aprova
ció provisional, que donaria lloc a una exposició pública 
de dos o tres mesos. amb unes eleecions, nosaltres creim 
que és ... Dir-li ara. avui, aquí, que I 'aprovarem definiti
vament i que el cleixarem enllestit, seria dir-li mentides 
i. en eonseqüeneia, he de reconeixer que no poelra estar 
acabat abans d'aquesta legislatura. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Moltes gracies. Bé, la legislatura no acaba avui, Avui 
acaba el període de sessions, ja sé que, per avui, no el 
pot tenir lIese Pero avui, precisament, m'he despert amb 
una bona notícia per a Mallorca -així ho han dit a 
1 'emissió de nidio SER-, que dei a que, per a Mallorca, 
ja estava tot llest. S'ha felicitat tothom, jo també, per
que a voste no li agrada dir mentides, Sr. Conseller, i, 
per tant, a veure si jo m'equivoco. Yoste no va dir que 
estarien junts, acabats i enllestits, al mateix temps, els 
plans del POOT de Mallorca i el de la resta de les Illes? 
No és la segona pregunta, perque jo li havia promes que 
no en faria altre. Pero me la faig, per saber si ho somni
at, si ho he llegit, o si voste ho ha dit. Moltes gracies. 

'. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida\. Té la paraula el Conseller Sr. Flaquer. 

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

Gracies, Sr. President. M'agradaria que en el darrer dia 
de sessió i de legislatura, on acaba aquest període, constas 
c1arament que aquest Conseller mai, mai en absolut, no ha 
dit aixo que voste ha dit. Mai no hem dit que el POOT d'Ei
vissa i Formentera i el de Menorca s'aprovin al mate ix temps 
que el de Mallorca. No ho hem pogut dir perque érem cons
cients que aixo era impossible. Un va comen<;ar abans, els 
al tres van al darrera, pero sí I i puc assegurar, encara que 
sigui al final d 'aquesta legislatura, que el POOT d 'Eivissa i 
Formentera sera una realitat ben aviat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 698/95, presentada per I'Hble. 
Sr. Diputat Joaquim Ribas i de Reyna, del Grup Parlamen
tari PP-UM, relativa a nomenaments de funcionaris. 

Passam a la setena pregunta, que és la 698, del diputat Sr. 
Ribas de Reyna, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa a 
nomenament de funcionaris. Té la paraula el Sr. Ribas de 
Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quan
tes actuacions ha duit a terme la Conselleria de Governació 
en materia de nomenament de funcionaris de normalització 
local amb habilitació local des que es va atribuir aquesta 
competencia a les Comunitats Autonomes? Moltes gracies, 
Sr. President. 

(Aplaudiments J. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Ribas de Reyna. Té la paraula la Consellera 
Sra. Cirer. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com voste 
molt bé sabnl, a la disposició addicional novena de la !lei 
22/93, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives, 
laborals i de funció pública , se'ns va atribuir, a les Comuni
tats Autonomes, les competencies d'execució sobre classifica
ció de 110cs de treball, nomenament provisional, comissions 
de serveis. acumulacions i permutes a cada ambit territorial. 
En funció d'aquesta disposició, els expedients que s'han duit 
a terme. de funcionaris d'habilitació nacional. han estat un 

total de 14 que, desglossats, són: acumulació de secreta
ria i intervenció 4, nomenament provisional d 'interven
ció 5, i un de cada, adscripció a carrec de secretaria, 
comissió de serveis de secretaria, acumulació 1I0c d'in
terventor, adscripció funcionari propi per canec de 
tresorer, nomenament interí de secretaria. 

Independentment, també crec que és important 
perque possibilita a tots els opo.sitors a no haver-se de 
despla<;ar a la Península per fer els examens d 'oposició, 
hem participat amb el Ministeri d'Administracions Pú
bliques a la convocatoria i realització de proves selecti
ves de secretaria i intervenció durant I'any 94-95, i d'in
terventor tresorer durant 93-94. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. Cirer. Vol tornar a fer ús de la paraula'l 
No . 

1.8) Pregunta RGE núm. 704/95, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup 
Parlamentari PP-UM, relativa a educació ambiental. 

Passam a la vuitena pregunta, que és 704, del diputat 
Sr. CristOfol Huguet i Sil1tes, del Grup PP-UM, relativa 
a educació ambiental. Té la paraula el Sr. Huguet~ 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gnkies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En qual
sevol actuació política 011 hagi d'intervenir la iniciativa 
privada, és fonamentall'educació . Sr. Conseller d'Obres 
Públiques, que ha fet aquest Govern, durant aquesta 
legislatura, pel que fa a educació ambiental? 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn1cies, Sr. Huguet. Té la paraula el Conseller Sr. 
Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLlQUES 
ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus 
Beltran): 

Sr. President. Sr. Diputat, m 'han d 'excusar, avui és 
un dia que no estic molt seriós. Aquest Govern ha actuat 
en moltes facetes. Ha actuat amb cursos a al·lots, ha 
actuat en aules itinerants respecte de temes marítims, 
ha actuat amb divulgació de fulletons, amb programes 
de video, ha actuat en emissions radiofoniques ... 10 pens 
que són distintes activitats que han ajudat, sobretot a la 
joventut, a la infantesa, a comprendre un poc millor el 
que és un valor molt important per a nosaltres, el medi 
ambient i el paisatge. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT : 

Gracies. Sr. COl1sell er. 
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1.9) Pregunta RCE núm. 725/95, presentada per I'Hble . 
Sr. Diputa t Antoni Pons i Villalonga , del Crup Parlamenta
ri PP-UM, relativa a situació de J'urani deIs avions d'Span
la xo 

Passam a la novena pregunta, que és la 725, del diputat 
Sr. Antoni Pons i Villalonga, e1el Grup PP-UM, relativa (¡ 

situació ele I'urani deis avions ele Spantax. Té la paraula el 
Sr. Pons. 

EL SR. PqNS 1 VILLALONGA-

Gracies, Sr. President. Com tots sabem, els Condes Coro
nados ele la companyia Spantax, que varen quedar fora ele 
servei ja fa alguns anys, duien , en els seus planells , uns elipó
sits el'urani. La pregunta és: en quina situació es troba I' ura
ni el'aquests avions ele Spanlax a l'aeroport de Palma') 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDUSTRIA 
(Cristofol Triay i Humbert) : 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Pons, 
aixo , en el mes de novembre de 1 'any passat, de I'any 94, va 
ser totalment envi at als Estats Units i, per tant , tota aquesta 
quantitat d'urani va ser exportat i no hi ha cap perill, aquí, 
a I'aeroport de. Son Sant Joan. Per tam, ja no hi ha ca p res i
du de prob lema sob re aquest tema . G racies. 

EL SR. PRESIDENT: 

G racies, Sr. Conseller. 

1.10) Pregunta RCE núm. 432/95, presentada per I'Hble . 
Sr. Diputat Josep 1\1. MartÍnez i Polen tinos, del Crup Par
lamentari PP-UI\1, relativa a instal'lacions d 'energia solar 
(pannells solars termics). 

Passam a la elesena pregunta, que és la 432, del diputat 
Sr. Josep Miquel Martínez i Polentinos, del Grup PP-UM, 
relativa a instal·lacions d 'energia solar. Té la paraula el Sr. 
Martín ez i Polentinos. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 PO LENTINOS: 

Gracies, Sr. President. Voldria saber, Sr. Conseller, quina 
superfície de pannells solars termics s'han subvencionat a -
Mallorca. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CONSELLER DE COMER( 1 INDÚSTRIA 
(Crislofol Triay i Humben): 

Sí. gdcies. Sr. President. A Mallorca. totalment. 
s' han ( .. . ) 760 meu'es quadrats eI'energia solar termic 
(¡-un total de 1.171 a totes les llles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Martínez. 

EL SR. MARTÍNEZ 1 POl.ENTINOS: 

Quería agradecer al Sr. Conseller su respuesta, al 
igual que la respuesta de ayer, también para comentar 
que esta superficie de paneles solares se estima en un 
ahorro energético en gasóleo elel orelen ele 300.000 litros 
aquí en Baleares. Asimismo, también quería hacer 
especial hincapié en lo que supone, de ahorro energéti
co, la utilización de energías alternativas para conseguir 
un ahorro que se traduce en una menor emisión de 
gases contaminantes. Gracias. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies, Sr. Martínez. 

n.l) Proposició no de llei RCE núm. 1270/95, pre
sentada pel Crup Parlamentari PSM i EEM, relativa a 
creació d 'un pla d 'ajut a les entitats per promoure la 
supressió de les barr eres arquitectoniques. 

Passam al segon púnt de l'ordre del elia, que corres
pon a la proposició no ele !lei 1270, presentada pel Grup 
PSM 1 EEM, relativa a crea ció d'un pla d'ajuts a les 
entitats per promoure la supressió de les barreres arqui
tectoniques. Té la paraula, pel grup proposant, la dipu
taela Sra. Vaelel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Grélcies, Sr. President. Dia 4 de maig, aquest Parla
me nt va aprovar la ll ei 3/1993, per la qual es mostrava 
una sensibilitat especial de cara a les persones amb pro
blemes de mobilitat i es va fer aquesta Ilei pensant subs
tituir o adequar e ls nostres espais !liures i els nostres 
edificis per facilitar , precisament, la mobilitat d 'aquestes 
persones. El Govern va fer un decret, el 96/1994, de 27 
de juliol, pel qual aprovava el reglal1?ent que desenvolu
pava aquesta lIei. 

Aquest reglament té com a objectiu complimentar les 
disposícions final primera de la lIei i definir els parame
tres mÍníms de sensibilitat amb la finalitat de construir 
un autentic codí d'accessibilitat, el compliment del qual 
correspon tant a les administracions públiques com als 
particulars, promotors, tecnics, i altres persones intervi
nents en 1 'urbanisme, edificació, i transport. 
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Tenim també en aquest reglament, que, a la seva disposi
ció transitoria primera, obliga els ajuntaments i les adminis
tracions públiques a adaptar-se a aquest reglament, en un 
termini final de I'any 2008, en el qual tots els seus carrers, 
places, i edificis hauran d 'estar adequats perque les persones 
amb mobilitat redu'ida es puguin desplae;ar amb comoditat 
i no tenguin problemes. 

La mancan<;a d'aquest reglament, pero, és que no preveu 
cap partida pressupostaria per ajudar als municipis, que 
hauran de fer un esfor<; economic per poder-se adaptar. Tan 
soIs a la disposició transitoria primera diu que es reservara 
una partida per a la supressió de barreres arquitectoniques 
en espais, instal ·lacions i edificis, o mitjans de transport deis 
quals tengui la titularitat la mateixa Comunitat Autonoma. 
Pero no parla de cap ajuntament ni de cap altre institució. 

Nosaltres volem constatar la dificultat economica per la 
qual passen diferents ajuntaments, sobretot aquells que no 
tenen indústria turística, que són, sobretot, de l'interiour de 
les illes, i passen dificultats economiques. Nosaltres propo
sam, en aquesta proposició no ele Ilei que el Parlament insti 
el Govern de la Comunitat Autonoma a crear un pla pluria
nual per ajudar a les entitats locals de les illes a promoure la 
millora d'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitec
tóniques. -

En definitiva, només proposam ajudar als ajuntaments a 
complir la Ilei que el propi Parlament ha dictat, i aquest pla 
plurianual, naturalment, haunl. d'estar dotat economicament 
amb unes partides que es considerin oportunes per poder 
aconseguir que, a I'any 2008, aquesta Ilei estigui complimen
tada en la ,seva totalitat. 

La proposició no ele Ilei és molt senzilla, crec que es 
defensa en els seus propis termes i no fa falta afegir res més 
perque pensam o entenem que el Govern, sensible COI1l ha 
demostrat en aquest problema, ho recoUira i aprovara aques
ta proposició no de llei perque pugui complir les propies 
lleis i, sobretot, perque I'horitzó fixat a l'any 2008 conside
ram que és bastant Ilunya, ateses les dificultats que tenen 
aquestes persones, que haman d'estar molts anys més amb 
dificultats per circular pel carrer i pels edificis. Pensam que 
el Govern recollira aquesta petició nostra. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicc-Prcsidcn! primcr subsli!ucix el Sr. President cn 
la dirccció del dcbatl. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Grups que vulguin intervenir? Per 
part del Grup MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Sres. i Srs. Diputats. Sra. Vadell, respecte d'aquesta pro
posició no de llei , evielentment, no es pot negar la intencio
nalitat bOlla que té . No obstant aixo. en la intervenció que 
voste ha feL aquí. dalt (¡-aquesta tribuna, la veritat és qu e hi 

ha hagut algunes coses que no he pogut entendre bé. 
Concretament ha parlat voste de la necessitat que aguest 
reglament recollís la possibilitat d'estblir aquests ajuts 
a les entitats local s -o m 'ha semblat entendre aixo amb 
el que s'ha dit aquí-, i la veritat és que cree que un 
reglament no pot recollir aquest ti pus de coses. Un 
reglament, cree, que fins i tot, en aquest compromís que 
expressa que, en aquelles coses que depenguin dírecta
ment de la propia Comunitat A_utonoma, es faran unes 
determinades inversions per dur-Ies endavant, crec que 
és una prava de bona voluntat per part deIs autors del 
reglament, pero no va més enlla. Un reglament pot 
fixar unes normes, pero no necessariament, jo crec que 
difícilment pot fíxar aquest compromís que hi hagi 
algun tipus d'ajut a aquestes entitats locals. 

U na altra cosa és que el que di u la seva proposició 
110 ele Ilei, que a mi em consta que, sense que hi hagi fet 
aquest pla plurianual que aquí es demana, tots els ajun
taments es poden acollir a diferents tipus d'ajuts que hi 
ha, com són els plans d 'obres i serveis , com són altres 
tipus de subvencions i ajuts que es donen per diferents 
obres, no necessariament, i única i exclusivament per 
part ele la Comunitat Autonoma, sinó, fins i to1, d'altres 
organismes estatals. Es poden demanar aquest tipus 
e1'ajudes, que es poden aplicar a aquestes obres d'infraes-

-tructura necessaries per a la supressió d'aquestes barre
res arquitectoniques. 

En definitiva, tenint en compte que em sembla bé el 
fons d 'aquesta proposició no de lIei, em sembla bé, i la 
bona voluntat que hi ha que es faci aquesta petició, jo 
cree, sincerament, que les entitats locals tenen altres 
camins diferents que el Parlament demani al Govern de 
la Comunitat que faci un pla plurianual per promoure 
aquesta millora d'accessibilitat i aquesta supressió ele 
barreres arquitectoniques. 

En definitiva, COI11 que crec que hi ha altres camins, 
pero per una altra banda em sembla que la petició té 
bona voluntat, evidentment, no la votaré en contra, pero 
tampoc no la votaré a favor, perque crec, sincerament, 
que els municipis tenen altres camins per demanar 
aquestes ajudes, i no necessariament a través d'un pla . 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Per part del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Efectivament, el Decret 96/1994 de dia 27 de juliol, de 
la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
tori marca la millora i accessibilitat i supressió de barre
res arquitectoniques. Jo vull recordar a aquesta Cambra 
que ja hi va haver un debat, a I'anterior legislatura, 
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sobre aquest tema, en el qual l' anterior ConseJler, concreta
ment el Sr. Saiz, va recolEr tota una ser ie de reso lucions que 
vare m aeloptar aq uÍ, per un3nimitaL per sup rimi r 31 maxim 
i, fins i tot, sense arribar él 1'3ny 2008, com deia 13 Sra. Va
dell , perque se su primissin tots els obstacles a la nost ra Co
munitat Autonoma. Pero no només en el que fa referencia 
a ordenació elel territori , si nó que també es va parlar del 
tema de transports, es va parlar que tots els transpo rts públic 
tenguessin tata una ser ie ele facilitats eI'accés per a qualsevol 
tipus de minusvalua i, a més, es varen apuntar unes determi
nades ajudes per tal ele facilitar a les com panyies ele transpon 
vehicles que fossin exclusivament elestinats a aquest tipus ele 
transporto Ho dic per casar una cosa 3mb I'altra. 

Pero no només aixo, sinó que el programa ( ... ) ele la 
Comunitat Economica Europea, al qual el Govern ele la 
nostra Comunitat es va acollir, teni3 p3rtieles que anaven 
destinades exclusivament a suprimir tot tipus ele barrer3 
3rquitectonica. Nos3ltres, Sra. V3e1eJl, li volem elir que dona
rem supon a aquesta proposició no el e lIei , perque creim qu e 
ve a ratificar el que, a 13 primera legislatura, aquesta Cambra 
va aprovar per unanimitat. Nosaltres creim que per ventura 
el Govern no hi ha dedicat els esfon;os -encara que ens cons
ta que alguns ajuntaments, a iniciativa particular ho han fet- , 
pero no ens consta que el Govern hi hagi insistit en la mesu
ra que hi hauria el 'insistir i hagi previst partida pressuposta
ria específica per tal COS3. 

Creim que des del moment que el decret existeix, i que 
obliga, en certa manera, qualsevol institució a tenir-Io en 
compte a I 'hora de realit za r q ualsevol ti pus el 'actuació el 'o
bra, pensam que si hi hagués aquesta partiela pressupostaria 
que aq uí s'ha apuntat, o s'apunta en la seva proposició no 
ele Il ei, faria que hi hagués més optimisme, per part de les 
institucions locals al' hora de realitz3r Cjua lsevol ti pus el 'obra, 
tenint en compte aquest3 mesur3. 

Nosaltres, des d'aquí , volíem afegir que no només els 
ajuntaments, nosaltres creim qu e els Consells lnsulars, en el 
que fa referencia al pla d'obres i serveis, haurien de condici
onar que qualsevol tipus el 'actuació al respecte tengués en 
compte aquest decret, i tengués en com pte les necessitats ele 
les persones que esperen que aquestes barreres arquitectoni
ques siguin suprimides per tal de facilitar-los el seu desenvo
lupament i fer-los la vida una mica més Ileugera. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Per part del Grup Parlamentari PP-UM, 
té la paraula la Sra. Alberola. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: 

Gnkies, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. La proposició 
no de llei que presenta el Grup Parlamentad PSM 1 EEM 
relativa a la creació d'un pla d'ajut a les entitats local s per 
promoure la supressió de barreres arquitectoniques demos
tra, una vegada més, el nivell de sensibilitat social del seu 
grup, Sra. VadeII. 

Pero, a I'ho ra en s sorpren que lil presenti n en 
aquests termes, ja que, COIll vostes sa ben, la Il e i 3/1993, 
ele 4 ele maig, per a la 111illora ele I'access ibilitat i ele 13 
supress ió ele les barreres arqu itectóniques ha estat U1l3 
el e les Il eis més consensuaeles elins aq uesta legis latura. 

Vo ldriil recordar que el Ilavors Conseller eI'Obres 
Públiques j Orelenació el e l Territori. Sr. Saiz, quan va fer 
la presentació elel projecte el'aquesta lIei , manifest5 molt 
c larament que aquesta pretenia garanti r J'accessibilitat eJe 
les persone~ ;)111 b eliscilpilcitilts o mobi lit ilt reel u'idil tant 
en l'entorn COIll en els edificis i transports públics i, al 
ma teix temps, estab lir un períoele de temps per tal que, 
economicalllent, fos viab le suprimir les barreres arqui
tectoniq ues. 

Per altril banda, i d 'acord 3m b la c1isposició fin 31 
primera de la Il ei, pel decret 96/1994, ele 27 ele juliol, 
s'aprova el reglament per al elesplegament e1'aquesta lIei. 

Ara vostes fan la proposta que aquest Parlament insti 
el Govern per tal de crear un pla plurianual d'ajut a les 
entitats locals que pensam que no concorela, en absolut, 
ni amb el compliment ele la lIei ni amb el reglament . 
Pensam que seria , si més no una interferencia, una 
elispersió de recursos , un treball pa ral ·lel, j3 que la dis
posició adelicional primera obliga les administracions 
públiques a elaborar un ciltaleg el 'espais i edificis ele 
titularitat seva, pendents d 'aelaptació, així com una 
assignació pressupostaria, tant al Govern com a les enti
tats locals. 

De tat3 manera, en el suposit que donéssim suport 
a la creació d'aquest pl3 plurianual, els demanam qui 
faria el segu iment i com s'articularia. Probablement 
s 'hauri a ele crear una comissió i, ele nou, formaríem un 
organisllle paral'lel al que es defineix al títol 3 ele la lIei, 
pel qu al es crea el Consell Asses50r , com a organ de 
col'laboració entre aelministrac ions públiques i de parti
cipació ele les associacions de persones amb mobilitat 
reclu'icla. Saben perfectament que aquest Consell Asses
sor es compon d'un ampli nombre ele funcions i una 
gran representativitat d'entitats públiques, associacions , 
col'legis professionals i organismes oficials. 

A més, a I 'objecte de complimentar tot el que esta 
disposat a la normativa vigent, amb data 14 de febrer es 
va remetre escrit a tots els ajuntaments i organismes 
oficials per tal d 'informar-los sobre 1 'elaboració del 
caúlIeg d 'espais i edificis i titularitat, pendents d 'adapta
ció, i la seva remissió al Consell Assessor. 

Posteriorment, i amb data 27 de gener de 1995, tam
bé la Conselleria d'Obres Públiques va constituir el 
ConseIl Assessor, en el qual es va afirmar la voluntat del 
Govern d'establir un regim d'ajudes, la seva quantifica
ció, definició i priorització en base a un pla financer que 
s'elaborara a partir de J'estudi deis catalegs d'edificis, 
espais j mitjans de transport pendents d 'adaptació. 

l 
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En conseqüencia, es va reiterar, amb data 23 de febrer, la 
necessitat que els ajuntaments elaborin els catalegs -evi
dentment els ajuntaments que encara no ho havien feto 

En concIusió, i per tal d'efectuar una reserva pressuposta
ria anual, i per aconseguir una efectiva actuació en materia 
de supressió de barreres arquitectoniques, hem de disposar 
d'aquest cataleg d'espais, d'edificis i mitjans de transport 
pendents d 'adaptació i, en base al seu contingut, quantificar 
aquestes necessitats existents per procedir a la progressiva 
adaptació per donar compliment als objectius assenyalats per 
la lIei '/1993, de 4 de maig, per a la millora de I 'accessibiJitat 
i de la supressió de les barreres arquitectoniques. 

De tota manera, amb moti u de tot el que Ji deim, lamen
tam no poder donar suport a la proposició no de Ilei que 
vostes presenten i també m 'agradaria poder-los dir que molts 
d'ajuntaments ja han comen<.;at aquest cataleg, i han comen
<.;at ja no a suprimir els projectes de nova construcció, sinó 
els antics. Per exemple, li podria donar tota una referencia: 
els ajuntaments de Santa Maria del CamÍ, el de Maó, el de 
Ferreries, Sencelles, Sant loan. Inca. Mercadal, Costitx, Petra. 
Alcúdia, Algaida .. . , tot un seguit d'ajuntaments que ho fan. 
Aquest cofinane;ament tant es duu a terme per part de la 
Conselleria d'Obres Públiques, o sigui. del propi Govern. 
c_om d'ajuntaments i altres institucions. Un exemple, aquí. a 
Palma, entre diferents entitats ja s'han eliminat ban'eres del 
casc antic. de la zona de laume IIJ... També s'han fet actua
cions a Calvia, a diferents municipis de Menorca i també 
d'Eivissa. Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la direcGÍó del debal). 

E L SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Alberola. Vol intervenir. Sra . Vadell. en torn 
de replica? Té la paraula. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Gracies. Sr. President. Sr. Peralta, nosaltres creim que, 
perfectament. pot quedar recollit a un reglament J'establi 
ment d'un pla d'ajudes. Si a la disposició transitoria primera, 
en el punt quart, diu que el Govern fara. una reserva pressu
postaria per eliminar, progressivament, les barreres arquitec
toniques deIs edificis i zones de la seva titularitat. entenem 
que perfectament també es pot dir que s'es tablira un pla 
d'ajudes als municipis per ajudar a aconseguir el mateix 
objectiu. Creim que no hi ha cap problema. 

Per altra banda, els municipis estan ja molt pression ats 
per altres obres urgents que han de fer, molt necessaries , i 
moltes vegades, el pressupost que hi ha destinat, tant deIs 
Consel1s Insul ars, dins el pla d'obres i serveis, com alu'es 
ajudes que puguin obtenir de la Comunitat Autonoma, els 
vénen bastant curtes. Per tant, creim que no han d'anar amb 
aquesta excusa d'altres ajudes per solucionar un problema 
que és afegit, és un problema que ha vengut donat per lIei, 

moIt ben donat per aquesta lIei, molt encertat, pero per 
als municipís és un problema afegit. 

Per altra banda, també hi ha altres plans plurianuals 
que fa el Govern, com és el pla per la míllora de fae;a
nes o millora de zones turístiques, que donen ajudes 
puntuals per a problemes molt concrets. Per tant, nosal
tres pensam que, perfectament, pot anar recollit en el 
reglament i. sobretot, no demanªm que aixo es reculli en 
el reglament, sinó que es faci independentment del re
glament. 

Al Sr. Rus, li agraesc el seu suport. Creim que els 
compromisos s'han d'acomplir, encara que no estiguin 
escrits enlloc, o siguin una declaració d 'intencions. 
Creim que s'haurien de recollir mitjane;ant acords d'a 
quest mateix reglament. 

Respecte de la Sra. Alberola. nosaltres veim que 
vostes també só n sensibles a aquest problema, pero aixo 
no es t¡'adueix a la practica .Aquesta excusa de no poder 
donar ajudes perque s'hauria de complicar amb un 
organ de control, no veim, de cap manera, que sigui 
necessari, ja que amb simples certificacions d'obres es 
fan les obres públiques.Vull dir que es tramiten unes 
ajudes a uns projectes i després amb unes certificacions 
d 'obres es justifiquen i es comprova si aquestes obres 
estan ben fetes. 

El que nosaltres poelem constatar aquí és que I'ob
jecti u d 'aquesta lIei, que és que, en el 2008, totes les 
barreres arquitectoniques de tots els municipis de les 
lIJes Balears estiguin eliminades no es podra acomplir, 
perque difícilment els ajuntaments podran envestir 
aquest cost afegit que els su posa l'aprovació e1'aquesta 
lJei i d 'aquest reglament. 

Lamentam moltÍssim que aixo no pugui ser, esperam 
que. en properes legislatures, la sensibilitat creixi i que , 
d'alguna manera, es pugui ajudar per facilitar la mobili 
tat a les persones amb dificultats. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadel!. Hi ha intervencions en cOl1tra
replica? Sí, Sra. Alberola. té la paraula. 

LA SRA. ALBEROLA l MARTÍNEZ: 

Gracies, Sr. President. Només dir-li, Sra. Vadell, que 
quan Ji he dit que s'havia constitult, amb data 27 de 
gener de 1995 el Consell Assessor, va ser el propi Con
seller d'Obres Públiques, aquí present, que va comuni
car a aquest Consell Assessor la voluntat del Govern 
d'establir un regim d'ajudes, quantificades, definides i 
prioritzades en base a un pla financer que s'elaborara en 
base a aquests catalegs. 
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Pensam que donar supon :J aquesta proposic ió no ele Ilei 
que avui vostes ens presenten. seri,¡ cOlllen<;ar a est<lblir 
ac tuaci ons paral'leles , !'v[oltes grilci es. 

EL SR PRESIDENT: 

Graeies, Sra. Albero la. Acabat el ele bat. passa rem él la 
votaeió. Es pot fer votaeió conj unta o hi ha petieió ele vota
ció per separat'! Es fara. eloncs, vOl:1eió conjunta. 

Sres. i Srs. Oipuwts qu e voten ,¡ hvor . es volen pOS:1¡· 
drets, per favor? 

Sres. i Srs. Oiputats que voten en contra? 

Sres. i Srs. eliputats que s'abstenen? 

21 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. En conseqüen
cia, queda rebutjada la proposieió no de [lei 1270. 

III.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pres
suposts, de la Proposició de Proposició de Llei RGE núm. 
345/95, presentada pel Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a regim economic i fiscal especial de les Illes Balears. 

Passam al tercer punt de I'orelre del dia, que correspon al 
debat elel dictamen de la Comissió el'Hisenda i Pressuposts, 
de la proposieió de Ilei 345. presentada pel Grup Parlamen
tari PP-UM, relativa a regim eeonómic i fiscal especial de les 
Illes Balears. De conformitat amb l'acord adoptat per Junta 
ele Po~taveus, s'efectuaran cinc debats conjunts, de totes les 
esmenes que es mantenen . 

Comen<;am pel pri mer eleba t, que eorrespon a benefieis 
fiseals relatius a l'impost sobre soeietats i a I'impost sobre 
sueeessions i elonaeions. Té la paraula, pe r defensar les esme
nes del Gru p Parlamentari SOCIALISTA, el eliputat Sr. 
Alfonso, per un temps ele cinc minuts. 

EL SR ALFONSO 1 VlLLANUEY A: 

Graeies , Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Oeiem en el 
debat ele presa en consideració d 'aquesta proposició ele pro
posició ele llei -i ho hem de dir, encara que ens sapiga greu
que, imprudentment, intenta, el Partit Popular, aprovar avui 
aquí, que es crea, amb aquesta proposició un autentic para
dís fiscal per a les empreses de les Illes Balears. Paradís 
fiscal per a les empreses i no per als ciutadans, amb la justifi
cació -j vist el projecte general- quan menys curiosa ele pro
moure una diversificació en l'estructura económica de la 
Comunitat. Es tracta, en aquests articles i esmenes que co- -
mentam, que els empresaris tenguin beneficis fiscals referits 
a l'impost de societats, impost que, com tothom sap, és, 
realment, molt costós per a les empreses -basta dir que re
presenta, a nivell de I'Estat Espanyol, que no arriba bé al 
bilió de pessetes-, 1 'impost deIs ciutadans és menys costós, 
peró representa 5,4 bilions, i en aquesta Comunitat Autóno
ma aquest impost pot representar al voltant de 15 o 20 mil 
milions de pessetes. 

El Partit Popular pretén , :1mb Jquesta proposició. 
(¡ut' les elllpreses ele 1:1 COlllunit:lt. praetieament totes, 
no sé qui podria quedar fora. tengllin uns :1vantatges 
que, en la practica els a ll iberélri,1. practicament, c¡uasi 
totalment, de pagar I'impost sobre soeietats. La suma de 
possibilit~ts de desgravació, amb inversions. reduccions 
ele qllota. \Iibertat eI·amortització. etc" co nverteixen les 
empreses, i especialment les que s·instal·len en e l parc 
balear d'innovaeió tecnológica , a les zones d 'aeronauti
CCl, centres de eoorelinació i em preses exportadores, 
ineloses. logicam ent. segons el I~rnj ec t e . les turístic¡ues, 
amb beneficiaris realment, i referent a I' impost sobre 
socie tats, d'un autentie paraciís fiscal. 

Les noso-es esmenes, Sres. i Srs. Oiputats, articulen 
el text d'lIna manera totallllent eJiferent. Cerquen un 
object iu, objectiu que, eom veu rem lllés tard, esta a 
l 'exposició de motius. Objectiu que podríem compartir 
eOI11 a objectiu a llarg termini, i és I'objectiu de la diver
sifieació economiea. Les nostres esmenes pretenen, com 
a eixos fonamentals cl'aquests objectius, mantenil1lent de 
la indústria, agricultura i derivada eI'agricultura tradicio
nal, foment per a la instaHació d'empreses d'investiga
ció ele nova tecnologia, etc., i, per tant, que aquestes 
accions influeixin , a mig i a llarg termini, en el conjunt 
de I'aetivitat económica eJe la Comunitat. 

Diré, de totes maneres, que les eSl1lenes que nosaltres 
proposam, que deixarien I'articulat d ' una cena manera, 
que avui no ho és, podrien, perfeetament , aeonsegllir-se 
pe!' alu-es camins, no per via Cl'U11,¡ Ilei especial. Poc1rí
em aconseglli r, sense cap c\ubte. en mo lts casos , per 
negociacions bilaterals, per prol11oure avantatges compa
ra tives tem porals en aceions concretes, en projectes 
concrets. etc. 

Aixo seria un camí aclequat per tal que la nostra 
COl11l1nitat Autónom<i pogués anar a ac¡uest objectiu ele 
eliversificae ió, pogués anar a aquest objeetiu de mi1lora , 
a traeció el 'inelústries tecnológieament avan¡;ades. Pero 
el Govern no hi esta d'acord . En primer Iloc. no esta 
d'aeord amb la proposta estrella del Govern. La pro pos
ta estrella -jo crec que vostes tots ho saben, ho varem 
veure ahir- és el parc balear d'i nnovació tecnológica. 
Nosaltres proposam a una de les esmenes, com molt bé 
saben els diputats, que quedi perfectament definit que 
és innovació tecnológica, perque volem -so m positivis
tes- que aquest parc d'innovació tecnológica sigui per 
aixó, per innovaeió tecnológica, i qu~ es defineixi que és 
innovació tecnológica i que atregui empreses que no 
estiguin instal·lades aquí. El Govern ha dit que no, 
perdó, no, jo m 'equivoco sempre en aixo . El Partit Po
pular ha dit que no. 

No els interessa limitar les possibilitats d'instal'lació 
en el pare balear d'innovaeió tecnológica, no els interes
sa limitar les possibilitats de beneficis quant a innovació 
tecnológica, deixant perfectament clar el que és, senzi
Ilament, pens jo -i em sabria greu que fos aixÍ- perque 
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l'objectiu del pare BIT no és, precisament, el creixement, la 
creació d 'aquest pare de gran avane; tecnológic. 1 es podria 
convertir -i jo que ja tenc una certa edat ho record- aquest 
parc BIT en el que es varen convertir els antics polígons 
inclustrials de Palma. Eren polígons industrials. Tots els 
diputats que hagin pogut passar pels polígons industrials, 
veuran que, d 'indústries, n 'hi ha molt poques, i el que hi ha 
són molts magatzems. El parc BIT no hauria de ser un altre 
polígon industrial de magatzems. 

És veritat que el Govern ha cedit en un deIs articles més 
delicats. Ha donat marxa enrera, ha retirat, ha acceptat les 
esmenes del PSM i les nostres, deis centres d ' inversió. Era 
molt delicat el tema deis centres d 'inversió. Pero jo voldria 
que fossin sensats i acceptassin una esmena més. Els centres 
de coordinació tenen, a la definició, una paraula que diu que 
els centres de coordinació -d 'una certa manera , perque des
prés el defineixen- podran aj udar al finan<;arnent de les 
empreses marco No es podran crear holdings. no es podran 
crear, com podria fer un centre d'invers ió. pero és perillós 
perque, per aquesta sortida. es podria moure una autentica 
activitats financera que no cree que sigui l'objectiu deis cen
tres de coordinació i que podria ser perillosa per a la Com u
nitat AutOnoma. 

I acabo. El que no sembla de rebuto Sres. i Srs. Diputats. 
és que a un article. J'antic article 38 .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Acabo, Sr. President. Ara em sembla que es el 28. es 
vulgui generalitzar, s'intenti generalitzar, es generalitzi, 
aquells beneficis fiscals a tates les empreses. Quin objectiu és 
aquest? Jo cree que. practicament, amb I'antic artiele 38. 
amb l'actual artiele 28, no importava quant a imposts de 
societats absolutament res Olés. Totes les empreses de Ma
llorca no paga ran impostos sobre societats, i utilitzaran les 
fórmules de desgravació per inversions en actiu, les bonifica
cions ¿u11b quota. etc. Etc., per justificar aixo. Aixo és I'ob
jecti u. 

Jo crec, Srs. del Partit Popular, que aixo no és un objec
tiu de política economica. Jo cree, Srs. del Partit Popular. 
que aixo és, una altra vegada , la repartidora, pagant els ciuta
dans de tot l'Estat Espanyol. Per aixo no hi ha hagut la pos
sibilitat d 'arribar a un acord, precisament perque, a pesar de 
les paraules, els objectius no són de diversificar l'economia 
d'aquestes illes, sinó d'ajudar als de sempre, als nostres, als 
empresaris. Gnicies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr Alfonso. A c(lel(lscun d'aquests debats. des
prés ele la intervenció del grup que elefensa les esmenes . 
s'obrira , en primer Iloc . un toril únic a favor o en contr(l 

deis grups que vulguin intervenir dins el debat. Hi hau
ra, amb posterioritat, un tom de fixació de posicions per 
aquells grups que únicament vulguin fixar la seva posici
ó. En conseqüencia, obrim, doncs, en primer 1I0c, el 
toril a favor o en contra. Hi ha alguna intervenció en 
torn a favor o en contra? Sí , pel Grup PP-UM, la Sra. 
Salom té la paraula. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Esta ciar que, al lIarg d'aquest darrer mes i pico, s'ha 
demostrat que el nostre grup, el grup parlamentari po
pular, ha dit per activa i per passiva que volíem un 
regim economic i fiscal especial per a les lIles Balears, 
un regim economic i fiscal. No té perque haver de ser 
e l text que nosa ltres va rem presentar inicialment. 

I ho hem volgut, i ho volem, perque consideram que 
aixo és beneficiós no només per als ciutadans, i no 
només per als empl-esaris. és beneficiós per tot el con
junt de la nostra economi(l . Ho éso evidentment, per als 
ciutadans, a pesar que el Sr. Alfonso hagi dit que només 
és beneficiós per als nostres em presaris. Ho és per als 
ciutadans perque, en 1(1 mesura que beneficia les nostres 
petites i mitjanes empreses. ~n tant s'intenta que pugui 
tenir una serie d'avantatges fiscals per compensar aques! 
sobrecost que suposa el fet de la insularitat. 

Hem dit que volíem un estatut fiscal, i hem dit que 
no estavem, en cap cas, tancats en banda. També hem 
dit que intentarem, per tots els medis, que aquest regim 
economic i fiscal sigui aprovat. si és possible, per unani
mitat ele totes les Sres. i Srs. Diputats. Hem dit que hem 
d 'intentar -cree jo, encara que sigui a final de legislatura 
i per una vegada- tancar els ulls, tots nosaltres, i pensar 
un poc en veu alta que és el que realment interessa als 
ciutadans, que interessa als mallorquins, menorquins, 
eivissencs i formenterencs, i jo crec que si es deixen de 
partidismes, es deixen el'electoralisme, i de postures cara 
a Madrid o no cara a Madrid. crec que se n 'adonaran 
que . evidentment. tots els ciutadans d'aquí volen el que 
pot ser beneficiós per als Ilostres ¡lles, i és aconseguir 
aquest regim economic i fiscal diferenciat. 

Al llarg de la tramitació cree que s'ha pogut veure 
bé que la nostra postur8 h(l estat totalment oberta. d'in
tentar arribar a distints acords amb els distints grups 
parlamentaris. incloent-hi també, com no, el grup socia
lista. De totes les esmenes presentades, que en total eren 
127, al lIarg de la tramitació se n'han aprovat, quasi, la 
meitat. Nosaltres, fins i tot, volem aquí donar-los una 
altra vegada la ma en el sentit que, en principi, votarem 
que no a totes les seves esmenes, pero, si reconsideren 
la se va postura que si nosaltres els deim que aprovam la 
majoria de les esmenes, seran vostes i:apae;os de dir que 
sí a l'aprovació definitiva del text? Aprovaran definiti
val11ent aquest text tot5 vostes. els del Grup Parlamenta
ri Socialista') El que no s'entén massa, al nostre mode 
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cI'enlenclre, és que no hagin presental, per una part, un text 
alternatiu. Volen regim fiscal o no el volen') Perque hagues
sin pogut presentar un text alternatiu, amb el seu Illoclel. 
<1mb els punts que vos tes consider,lven que havia c1e tenir, i 
s'han eledicat, exclusivament. a presentar LOt un conjunt 
c!'esmenes parcials i, a la vegélcla, han fet unes declaracions 
públiques, als mitjans ele comunicació, on han dit que ni tan 
sois estan disposats a aprovar les tapes d'aquest regim econo
mic i fiscal diferenci8t per a les nostres illes. Amb Ciixo, el 
nostre grup es troba, avui per 8vui, <1mb un problema , i és 
que si votCim favorCihlement totes les seves esmenes, o si 
votam en contr8 a totes les esmenes que vostes héln presen
tat, t8nmateix vostes no estan c1isposats 8 clonar suport Ci 
aquesta proposició no ele Ilei que nosaltres hem presentat. 
Aixó seria, en castella, dir: "Ni come Ili deja comer". Vostes 
no ho volen de cap ele les maneres. 

Clar, nosaltres ens trobélm en aquesta disjuntiva, que totes 
les esmenes que han presentat vostes són esmenes destructi
ves, són esmenes ele supressió, són esmenes ele reelucció. són 
esmenes que van retallant tots 8quests beneficis que nosaltres 
trobam que mereixen els nostres empresaris, les nostres em
preses, els nostres petits comer<;os, per intentar millorar 18 
nostra competitivitat per poeler treure els productes a la 
Península i a l 'exterior de les nostres illes, per intentar tenir 
uns costos de producció més barats. per poeler competir amb 
les empreses de la Península, i ens adonam que vos tes no 
estan disposats a entrar en aquest joc, no esta n e1isposats a 
donar suport a aquest text que el nostre grup ha presenta!. 

.t\mb aixo, aquesta intervenció meva, en torn en contra, 
a les esmenes d'aques-t bloc sobre I'impost ele societat, sera 
la meya única intervenció en torn en contra, A partir d 'ara, 
nosaltres, únicament, fixarem postura respecte deis distints 
blocs. 

Quant a lOt aquest conjunt eI 'esmenes al quétl feim refe
rencia ara, sobre el bloc eI'impost ele societats, en varen 
presentar unes 30, n 'hem acceptaeles ja un conjunt -em sem 
bla que n'hem acceptat 7 en fase ele comissió i ele ponencia
i, en aquest moment, queden 23 esmenes vives c!ins aquest 
bloc ele I'impost de societats. 

]0 no crec que el que proposam nosaltres aquí , amb 
aquest regim económic i fiscal de les Illes Balea rs, no cree 
que sigui un paradís fiscal, sinó que simplement intentam 
marcar unes regles del joc que permetin que tota la nostra 
indústria, totes les nostres empreses, tota la nostra agricultu
ra , pugui tenir uns avantatges que permetin superar tots els 
desavantatges que suposa el fet de viure en unes illes, el fet 
de la insularitat i el fet de la pluri-insularitat. 

Voste, quan ens deia que la recaptació, I'any passat, per 
I'impost de societats va ser de 15.000 milions, aixo no és 
cert. Tan soIs varen ser 9,000 i pico milions de pessetes. Crec 
que varen ser 9.362 milions de pessetes. No ens ha d'intentar 
embullar. A més la discussió d 'avui d 'aquí és el regim fiscal 
i economic especial de les Illes Balears, i no és la discussió 
del pare d 'innovació tecnologica. És una part. 

Volen o no volen, vostes, aquest parc cI ' innovació 
tecnologicél ') Volen intentélr diversificar 18 nostr~1 econo
mia o no la volen intentar e1iversifi cCir 'l Volen intentar 
caplal' cmpreses de fora, amb tecnologia punta, i amb 
profcssionCils Ciltament c¡ualificats o no ho volen'l Perque 
totes les esmenes que fan referencia al parc balear e1'in
novació tecnologica, totes pretenen recluir en el sentit 
que pretenen reeluir notablement les activitats del parc 
e1'innovCició, que es beneficien cl'un8 reelucció fiscal. 
També intenten que es reelueixin els supósits d'innova
ció que supos8rien beneficis. Acceptar 8quest8 esmena, 
o totes aquestes esmenes que fan referencia al parc e1'in
novació tecnológica que vostes han presentat, significCi
I'ia elesnaturalitzCir el concepte de parc BIT, jél que impli
C8 un criteri d'activitats excessivament restrictiu que el 
faria invi8ble. A més, vostes pretenen que una Ilei f8Ci 
referencia a un decret i aixo, evidentment, no és possi
ble amb 8quest text. 

De !él mateixa maner8, totes les esmenes que fan 
referencia als centres de coordin8ció, són esmenes ele 
reelucció i de supressió, que intenten limitar moltíssim 
la seva activitat, i nosaltres creim que aixo no encaixa 
dins lCi filosofia general ele lél proposició de llei que el 
nostre grup va presentar. 

Jo crec que, en tota la tramitació, hem intentat estar 
bastant oberts, i en aquest sentit, quan e1iscutíem els 
centres de coordinació i els centres d'inversió, el nostre 
grup va estar e1isposat a renunciar a una part del que 
nosaltres consideravem important per a les nostres ilJes, 
pero, amb aquesta intenció e1'intentar arribar a un con
sens, al més ampli consens amb totes les formacions 
polítiques, varem acceptar tot un conjunt d'esmenes 
que suposaven la supressió dels centres d'inversió. El 
mateix succeeix respecte ele les esmenes que f8n referen
cia a les transferencies de tecnologia -a l'article 3S hi ha 
una esmena ele suprimir tot aquest artic1e-, nosCiltres 
tampoc no estam disposats a acceptar-les. Respecte ele 
les zones aeronautiques, vostes presenten que la bonifi
cació e1'aquestes zones sigui per e1eu anys , nosaJtres 
consideram que hauria de ser per deu anys, pero renova
ble, perque creim que donar permís només per deu 
anys és molt poc, no pot ser suficientment atraclÍu per 
a les empreses. 

En definitiva , com que s'ha ences el llum vermell, i 
tendrem molt de temps per parlar avui horabaixa sobre 
aquest estatut fiscal, el nostre grup no acceptanl totes les 
esmenes que ha presentat el seu grup, perque acceptar
les suposaria que el text quedaria totalment descafelnat, 
i els objectius que estaven prevists en un principi no es 
veurien complerts. Moltes gnkies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom, Pel tom de replica, té la parau
la el Sr. Alfonso. 
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." EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Les nostres esmenes, 
Sra. portaveu del grup parlamentari popular, en aquest as
pecte, són no esmenes restrictives perque sí, sinó esmenes 
restrictives com a garantia , o per garantia. Ho he intentat 
explicar a la primera intervenció, pero la veritat és que em 
dec haver explicat molt malament. 

Quan nosaltres proposam, i varem proposar a ponencia, 
canviar la referencia en el decret 1622, que defineix -un 
decret estatal, jo els comprenc, s'asusten molt-, pero varen 
proposar que definíssim per article que és innovació tecno
lógica -no importa posar el decret, sinó aixo és aixo i aixo-, 
vos tes varen dir que no. Per que? Quin objectiu té el parc 
balear d ' innovació tecnologica? La innovació tecnologica, el 
1+ D, la recerca. Ho hem de posar, no s'ha de convertir en 
un polígon industrial. Primer tema. 

Per tant, aixo són esmenes de garantia. No he vist mai, en 
un altJ'e aspecte, a cap lIei que atorga beneficis fiscals, que 
siguin per sempre. Beneficis fiscal s urbi el orbe. Per sempre. 
No ho he vist mai. Els beneficis fiscals sempre es limiten 
temporaJment. Que elesprés hi pot haver prorrogues') Evi
dentment. Pero per deu anys, el parc BIT, ja era un temps 
suficient per veure com podia anar aquest tema elel parc BIT 
i els avantatges fiscals que es donaven. 

Pero m 'ha dit una cosa que jo crec que és la més impor
tant, amb molt avantatge. Dues. Primera, ho he dit abans, 
pero ho repetesc. Quan uns beneficis es generalitzen a tot 
el conjunt economic, aixo vol elir que no hi ha un objectiu ele 
política economica, aixo vol dir que no hi ha un objectiu, no 
existe ix I'objectiu de diversificació. Ja no vull entrar en I'ob
jectiu d'insularitat, que correspon a altres apartats de la Ileí, 
som a I'impost sobre societats. L'impost sobre societats -esta 
c1aríssim- no és un impost que rellevi molta competitivitat. 
He dit 15 o 20 mil milions -ho dic aixÍ de clar- perque he 
agafat la idea del que paga I'impost que tenia la Conselleria 
d'Hisenda. Aquí es liquiden 9 mil milions, pero d 'empreses 
nostres en paguen moltes a fora. He agafat aquesta idea. Al 
voltant del 2 i pico per cent de I'impost a nivell de tota Es
panya. Jo sé que a I'any 93 varen ser 9 mil milions. Ho sabia. 
Ho vaig dir a la primera intervenció. Per tant , no és res 
aquest impost quant a competitivitat. 

Pero la política economica no només cer-ca rebaixar 
coses, rebaixar pagaments, sinó que cerca sobretot. canalitzar, 
dir per aquí volem anar, anem a aixó. Amb aixo hi hagués
sim pogut estar d 'acord. Pero no fa falta -ho he acabat de 
dir- una !lei de regim fiscal. 

El segon tema crec que és el més important. Quina és la 
nostra postura? Per aconseguir els objectius de diversificació 
economica, no és necessaria una llei especial. Primera cosa. 
I el que sí és absolutament imprescindible és discutir aquests 
temes amb tranquil'litat, amb cura, ponderant cadascuna de 
les propostes . Com és possible, Srs. del Partit Popular, que 
la tramitació eI'aquesta lIei, tan important en el futuro com és 

possible que la tramitació d'aquesta Ilei, -respecte de la 
qual vostes estaven disposats, per tal que la firméssim 
tots, a cedir, sobre el primer projecte en quasi tot-, com 
és possible que vagi més aviat que un fórmula 1 en 
carreres per al campionat del món? Ha estat la lIei tra
mitada més rapidament, la Jlei que s'ha discutit en po
nencia i comissió, tramitada més rapidament que hem 
fet en aquesta Comunitat Autonoma. Com és possible 
que es pugui aprovar una lIei sense valorar que aprovam 
amb una \leí fiscal? Com és possible que algú els pugui 
creure quan diuen que volen consensuar, guan avui, dia 
30 de mar<;, darrer dia de període de sessions, a dos 
mesos d'eleccions, s'aprova la lIei de regim fiscal? No 
els creuen ni els senyors de la CAEB, que l'altre dia 
deien que el que hauria de fer el Partit Popular és reti
rar -no poden votar en contra en aquests moments- el 
projecte de llei, i comen<;ar-Io a discutir, de veritat, quan 
no hi hagi I'ebullició electoral. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabi, Sr. Alfonso . 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Acab, Sr. President. Que aixo és una portada electo
ral, ho saben totes les persones que s'han interessat per 
aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Alfonso. Torn de fixació de pOSlclons. 
Pel Grup MIXT, el Sr. Peralta té la paraula. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sres. i Srs. Diputats. La veritat és que, en el torn que 
volia intervenir inicialment, era un torn a favor, peró 
per un mal entes que hi ha hagut no ha estat possible, i 
ha passat davant la intervenció del Partit Popular i em
praré aquest torn de fixació ele posicions per fixar posi
ció sobre aquest bloc d 'esmenes que és el primer debat 
que es produeix. 

Jo crec que, per part del grup proposant, s'ha dit ben 
cIar que el que no els agrada és que hí hagi una llei 
especial. Aíxo és el tema de fans . El que no els agrada 
és que, per part del Govern de la Comunitat i amb el 
suport del Partit Popular i d'altres membres d'aquesta 
Cambra, pugui sortir endavant aquesta proposició de lIei 
especial de regim fiscal per a la nostra Comunitat. Per 
impedir aixo, es treuen una serie d 'argumentacions, de 
dubtes sobre el parc balear d'innovació tecnológica, que 
si no és el 1 + D, que planteja dubtes, que no vol que 
sigui un polígon industrial de magatzems ... Després es 
parla de la necessitat del manteniment de les empreses, 
del foment de 1 'activitat economica ... És a dir, es posen 
tota casta de pegues, pero fonamentalment en una única 
direcció, que el que no agrada al partit socialista, que és 
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qui presenta aquestes esmenes, és que pugui dur endavant 
aquesta llei especial respecte ele la qual, evielentlllent, ells ja 
han anunciat, a través deis mitjans ele com uni cació, que no 
hi estan conformes, Estarien conformes amb unes cenes 
ajueles a les empreses, pero no amb e l que es pretén, en 
defin itiva, i el que diu i vol en sí la proposta, que és que hi 
hagi un regim fiscal diferenciat per a la nostra Comunitat 
Autonoma. 

Jo crec que aquest és el tema fonamental, i és un tema 
que, com he dit abans. volia sort ir en un torn a favor. pero, 
al final, cree que ha estat positiu que només sigui un torn ele 
fixació ele posició, perque a les intervencions que hem pogut 
sent ir de la portaveu del grup popular, hi ha hagut una cosa 
que cree que s'ha de valorar molt positivament, una cosa que 
crec que c1iu molt en favor deis que presenten aquesta pro
posta de lIei;-que és el fet que, si per part de tots els grups 
de la Cambra, i especialment per part del Grup Socialista 
que és, en aquest cas, en aquest moment concret, qui tendria 
major responsabilitat que hi hagués un consens en tom a un 
tema tan important, estaríem disposats a acceptar totes les 
esmenes, si hi hagués una garantia que hi hauria una votació 
favorable a aquesta proposició de lIei . Crec que aixo és un 
tema importantíssim i a tenir en compte. 

Per tant, em sembla que la posició esta molt clara , per 
part d'aquest diputat que els parla, que és -i per part del 
Grup Parlamentari Mixt, en el seu conjunt, no hi ha, tampoc, 
esmenes concretes presentaeles , pero em consta que tampoc 
no hi ha una oposició frontal al conjunt eI'aquesta lIei, que 
tal1lbé es considera 'molt important. 

Per tant, anunciar que, evidentment, el vot sera contrari 
a aquest bloc el 'esl1lenes i, en conseqüencia, favorab le a la 
tramitació i que vagi endavant aquesta Ilei de regim fiscal 
especial per a la nostra Comunitat Autonoma. Moltes graci
es. 

(El Sr. Vice-Presidefll primer sllbsti/lleix el Sr. Presidefll e/l 
la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Dins el tom de fixació de posicions, 
té la paraula el representant del PSM i EEM, Sr. Sampo!. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Faré una 
intervenció un poc més general, aprofitant que els altres 
grups han fet la primera intervenció per fixar una posició
general sobre la proposta de regim economic i fiscal diferen
ciat per a les IIles Balears que esta en discussió, 

Des de sempre, ideologicament, els partits que estan inte
grats en el nostre grup parlamentari, el PSM-Nacionalistes de 
Mallorca, i el PSM de Menorca, hem promulgat i hem defen
sat, en eIs nostres programes electorals, que les IIles Balears 
necessitaven un regim economic i fiscal diferenciat, per 

molts motius. Evielentment. el prime¡ eJ'aquests seria pe! 
disminuir e ls costos ele la insula¡ itat. que resten competi· 
tiviwt a les nostres empreses, peró també n 'hi havia 
eJ ' a ltres, com era el ele la plllri -inslIlaritat. i 18 dependen 
cia gairebé exclusiva del medi :1mbicnt ele la nostra 
activitat económica. 

Aixo no vol dir que estiguem a favor ele qualsevol 
pro posta de regi m econom ic i fisca I di ferenciat. Am h 
aquest criteri, ens varem abstenir él IC1 presa en consieJe
¡'"c ió ele lil proposició que VC1 presentar el grup poplllilr, 
a'Ja qual varem presentar unes esmenes importants , que, 
en alguns casos. retallaven la pro posta presentada i, en 
alu'es, augmentaven les demandes. 

Hem ele dir que, acceptaeles totes les nostl-es eSl1lenes, 
en ponencia i en comissió, alesho res jC1 es poden imagi
nar que el vot final, aquest horabaixa. sera afirmatiu. 
Evielentment, no és el regim economic i fiscal eJel PSM
Nacionalistes ele Mallorca ni elel PSM ele Menorca. Hi ha 
algunes qüestions que encara no compartirn, i es tradlli
ran en la votació favorable a algunes de les esrnenes que 
mantenen vives el grup mixt i el grup socialista pero, en 
defin itiva, són més els aspectes positius que té J'actual 
text que no els aspectes negati uso 

Amb aquest criteri, la nostra postura, durant aquesta 
tramitació , ha estat basicament -podríem dir- ele fer 
d 'aclvocat del diable o Ens explicarem. Les IlIes Balears 
partim d 'un handicap molt important. Ens han penjat el 
qwe es eliu el sGllbenilO ele ser la Comunitat Autonoma 
més rica el 'Espanya-;- fins i tot amb un nivell de renela 
superior a la mitjana europea. Aleshores, COITl defensar, 
en el Congrés de Diputats i en el Senat, clavant repre
sentants de tot l'Estat Espilnyol que tenen aquesta visió 
ele ciutadans rics deis ciutaelans ele les llles Balears, com 
defensar un regim economic i fiscal diferenciat? Evi
elentment, aquest projecte haviael e tenir creclibilitat. 
Aleshores, per guanyar creelibilitat , no quedava més 
remei que retallar algunes demandes, tal vegada massa 
ambicioses i que, des elel nostre punt el e vista no poeli~n 
tenir els efectes positius que segurament perseguien. Es 
a elir, hi hav ia algunes propostes que, analitzades correc
tament, des de la nostra optica política, no només no 
resultarien beneficioses per a les 1Iles Balears, per quant 
resta ven creelibilitat al projecte, sinó que, a la lIarga, 
fins i tot, podrien ser negatives per a la nostra activitat 
economica. Aquestes eren les propostes deIs centres 
d 'inversió i deIs centres de coordinació. Els primers,-del 
quals s'ha acceptat la supressió total per part de tots els 
grups, es va votar per unanimitat, i els segons, eIs cen
tres de coordinació, retallant substancialment la seva 
activitat, mitjanc;ant una esmena important que se'ns va 
acceptar, 

Pero encara hi havia uns altres objectius a defensar 
dins aquest projecte. Al nostre entendre, apart de fer les 
nostres empreses més competitives, i de disminuir eIs 
costos de la insularitat -criteris que compartim-, també 
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era necessari fer entendre que la nostra dependencia d'un 
medi ambient curat, i que hem de respectar, feia necessaria 
la introducció d'una serie de mesures tendents a la preserva
ció del medi ambient, a la conservació d'espais naturals, a la 
protecció i restauració del nostre patrimoni historie, artístic 
i cultural. 1 així també s'han acceptat una serie d'esmenes 
molt importants en aquest sentit. Algunes d'aquestes -em sap 
greu, perque em sortiria del tema, no puc entrar a defensar 
unes esmenes que ja s'han aprovat, simplement citaré mesu
res tendents a mantenir l'activitat agraria, a fomentar la 
depuració i reutilització, d'agües, etc. Etc. la estic fora de 
temps i estic sortint del tema. 

En definitiva, es tractava també d 'introduir uns criteris 
de selecció a les bonificacions o exempcions fiscals que es 
proposaven per, efectivament, potenciar aquelles activitats 
que ens interessen a les llles Balears, i evitar bonificar e1eter
minades activitats que podrien ser pernicioses per a la nostra 
economía o que perjudiquessin les empreses ja instal ' lades a 
les llles Balears. És a elir, una generalització ele les bonificaci
ons o exempcions fiscals podria introeluir un factor de com
petitivitat el 'empreses que vencJrien ele fora respecte ele les 
empreses ja instal'laeles aquí. Creim que, amb les esmenes 
que s'han acceptat, s'han corregit bastant aquests efectes, si 
bé queden algunes qüestions que, amb el vot favorable a 
alguna esmena elel grup socialista, es podrien millorar. 

En definitiva, aquesta és la nostra postura, al llarg e1el 
debat i sempre fixant posició, perque no intervenelrem en 
torns a favor ni en contra, pero anunciant el vot final favora
ble al text que ha sortit del elictamen de comissió i intenta
rem explicar quina ha estat la nostra postura respecte de tots 
els temes que discutirem . Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo\. Acabat el primer debat, passam al 
segon, que inclou des ele I'article 34 fins al 45 del dictamen , 
ambdós inclosos, i es mantenen les esmenes vives 1072 i 10n 
del Grup Parlamentari MIXT. Per defensar-les, té la paraula 
el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President. Sres , i Srs. Diputats. EIs diputats d'Unió 
Mallorquina votarem a favor d'aquesta proposició de llei, si 
bé també hem de dir. C0111 ha dit el Sr. Sampol del PSM. que 
aquest no és el regim economic i fiscal per a les Illes Balears 
que vol Unió Mallorquina, encara que té moltes coses amb 
les quals estam d'acord. 

És un regim economic i fiscal que no vol dir que nosaltres 
duguéssim, pero cree que s'hauria de fer una reflexió impor
tant, que exclou imposts sencers, com per exemple 1 'IRPF 
i, tal vegada, també hi ha alguna mesura que s'ha llevat que 
estaríem d'acord que hi fos, etc. Etc. Aixo vol dir que vota
rem que sí a l'articulat. a la practica totalitat de I'articulat, 
menys a dos o tres articles, als quals mantenem eSl11enes 

vives, i em centraré, a partir d'ara, a parlar d'aquestes 
esmenes. 

Són dues esmenes a l 'article 51 de la proposició de 
lIei, a I 'article 41 del dictamen de comissió, sobre el 
tipus redutt de I'IV A. Tal11bé aprofitaré per defensar 
una esmena, del bloc següent, que són bonificacions del 
transport de mercaderies, perque va en el mateix sentit. 

El Sr. Conseller, durant les seves exposicions, o les 
reiterades exposicions, ha manifestat que un deis objec
tius l11és importants d'un regim economic i fiscal dife
renciat per a les lIles Balears és que ens posem al mateix 
nivell de competitivitat, que puguem produir en les 
mateixes condicions que en el territori peninsular. Dones 
bé, nosaltres pensam que les condicíons de partida per 
produir no són les Illateixes a les ll1es Balears que en el 
territori peninsular. No només per una qüestió de trans
port, sinó per una qüestió e1'estructura de la propietat, 
de la morfologia del sol -he dit estructura, divisió de la 
propietat-, el fet que molts camps estiguin sembrats 
d'al11etllers i siguin molt l11és mals de conrar que no 
d'altres, el fet de tenir aigües subterranies i no tenir 
aigües superficials. cosa que té un cost addicional molt 
important per al pages. Per tant, aixo vol dir que, en el 
transport ele mercaeleries, hem el 'anar alerta perque, tal 
vegaela enlloc d 'esmolar podem fer osques. Amb carac-
ter general, podem fer osques en els productes agro
pecuaris. Nosaltres estam produint tant productes agrí
coles, com ramat, en unes condicions d 'inferioritat. Si 
nosaltres bonificam 1 'IV A. si bonificam ['entrada de 
productes de mercaderies des de la Península ... 

(El Sr. Presidem repren la direcció del debat) o 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, un moment, li vull fer l'observació que 
voste ha entrat dins el tercer debat. 

E L SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

10 he renunciat al tercer debat, i he dit que, com que 
són tres esmenes, breument les explicaria conjuntament, 
ja que té el mateix sentit, Sr. President, parlar de bonifi
cació de transport i parlar de reducció de ['IV A en les 
mercaeleries. Es igual. 

EL SR. PRESIDENT: 

En aquest cas, entenc que dóna per defensades en 
aquest mateix tom les esmenes corresponents al tercer 
debat. D'acord. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Efectivament. Doncs no hi són, les igualtat de condi
cions. 1 així com per als proel uctes industrials, per una 
majoría ele proel uctes í nd ustria Is. hí pot haver ava ntatges, 
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evielentment, en la bonificélció del transpon ele mercacleries. 
hi pot ha ver avantatges en la reducció elel tipu s eI ' IV A. no 
esta tan ciar en els proeluctes agro-pecuaris. Jo cree que hi 
hauria d'haver un gran debat, amb els seetors eorresponents. 
abans cle clonar una passa ele moelifiear el tipus d'IVA. ele 
elemanar bonificéleions per als trélnsport ele mercaderies 
Aquest és el tema . 

Vúem fel" una esmena . Jo ja ha via parl<1t dins una po
nencia amb el Conseller, i ell va dir que és possible que 1,1 
COl11unitat EeonomiC:l Europea, é~ mal ele clefensar d ~l\' :ln( 

la Comunitat Económica Europea. clemanar només bonifica
cions al transport, demanar recluccions el 'IV A per a les mer
caderies de sorticla , les prodLúdes. les fabricades a les IlIes 
Balears i, en canvi, dir que no les volen per les d'entrada, 
que és el que ens convé. Aquesta és la posició que ens con 
ve. 

Nosaltres hem fet una esmena dient exaetament aixó, 
sabent que pot ser difícil defensar-ho, peró també amb 
l 'esperane;a que es pogués obrir un debat i es pogués fer una 
selecció de productes. uns sí i uns altres no. No a tots sí, o 
no a tots no. O bé, argumentar, ja que hi ha arguments que 
les condicions de producció no són les mateixes a les IJIes 
Balears que a la Península, sobretot en productes agro-pecu
aris. 

Per aixó, mantenem aquestes tres esmenes, que van dirigi
des al fet que les subvencions del transport de mercaderies, 
i la reducció de I 'IV A del transpon de mercaderies, afectin 
úpicament als productes ele sortiela ele les IlIes Balears, pero 
no als d'entrada. perque, eom he elit. si mantenem en entra 
da i en sorticla, és possible que a J'agricultura i a la ramaele
ria els facem un vestit, perque aquí tots sabem que produir 
earn porcina , o procluir verelures o produir altres produetes. 
és més ear que a la Península. Per tant, i a més que estam 
en un mercat que és albelJós -slIl1lidero-, que quan sobren 
vénen aquí, estam, per tant, jo cree, fent un flac favor. 

Pero és que encara hi ha un altre argument que no vull 
deixar el'aprofitar, que vulJ aprofitar per exposar, respecte elel 
transport de mercaderies. Aquest és el de les consideraeions 
medi ambientals ele caracter general. Un deIs objectius més 
importants que té la Comunitat Económica Europea, i que 
tenen els governs del món és disminuir el cost medi ambien
tal que provoquen els bolics, la paqueteria, els envasas no 
retorna bIes, O sigui, la fusta que es fa servir per fer, per 
exemple, els patés. O sigui, hi ha d'haver un objectiu, de 
tipus ambiental, que ha ele consistir en minimitzar, de cada 
vegada més, el transport de mercaderies. 1 aixo és un objec
tiu que crec que s'ha de posar, s'ha de dir, avui, en aguest -
Parlament, aquí, perque és important. El paper que es fa 
servir per als bolics, o els pl<istics que es fan servir, els enva
sos no retornables, per exemple, o sigui, hi ha una evolució 
constant d'eliminar envasos de vidre per envasos no retorna
bIes, que va paraHel a la substitució de productes fabricats 
a les IIles Balears per productes fabricats fora de les Illes 
Balears, per exemple, aigües minerals, o, per exemple, hi pot 

havel t:llllhé begueles ele qualsevol classe. Cree que tam
bé é~ important aquest aspecte . 

Per lant. nosaltres mantenclrem aquesta esmena , 
perque seria millor que sortís eI '3quí, del Parlament ele 
les IlIes Balears. els que elem3mlm les bonificacions de 
I'IVA, i la reelucció. les recluccions en el transporto no
més deis productes de sorticla de les Illes Balears que no 
ele tots. Sempre seríem a temps a estudi3r transaccions 
quall aixo es traeti en el Congrés deis Diputats. Hi hau -
1 i3 temps perCJLlC els clistints seetors eeonomies i soeials 
ele les IlIes Balears puguin estudiar el tema, i es pugui 
fer. clesprés eI'un debato una proposta molt més afinaela, 
dirigida , t;¡1 vegada, a procluctes eleterminats que, en 
general, h;¡urien ele ser tots els productes agro-pecuaris 
que es proelueixen a les 1I1es Balears, i alguns procluctes 
industrials, i, en canvi , si nosaltresja sortim eI'aquí elient 
que volem que el transport de mercaderies es bonifiqui, 
i que l'IVA es bonifiqui, tant per als productes c!'entrada 
com per als ele sortiela, ja hem tirat la tovallola i pot ser 
que , com he dit abans, enlloc d'esmolar facem osques. 

EL SR. PRESlDENT: 

Graeies, Sr. Pascual. Per defensar les esmenes corres
ponents a aquest debat elel Grup Parlamentari SOClA
LlSTA. té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr. President. Sres. i, Srs. Diputats. Intentaré, com 
sigui , fent un esfore; realment seriós, fer el segon debat. 
que es refereix, fonamentalment, al debat sobre imposts 
indirectes i, basicament, sobre I'IV A. Jo cree que aquest, 
el debat sobre bon ificaeions el 'IV A. era, des del primer 
moment, una de les pro postes més importclllts. més 
fonamentals ele tot el projecte del Govern. N'estic COI1-
ven~Llt perqué, en el mateix pla el 'estrategia c!e competi
tivitat, que varem veure aquí. I'IVA, la redueeió, l'IVA 
redu·it. era un deIs objectius prioritaris elel qua] es parla
va quan es parlava d'un regim fiscal diferencial. L'im
post ele societats, com és lógie, interessava bastant 
menys i interessava molt I'IV A. 

De totes maneres, passada la proposieió per ponencia 
i per comissió, en aquests moments, ha quedat bastant 
disminult, és o bastant irrellevant com a proposta d 'un 
regim fiscal la situació que queda en les reduccions 
d'IV A. De totes maneres, hem de dir que, apart d'una 
cosa, consider que és una equivocació del Govern, pero 
que esta en el projecte de llei, i hi ha una serie de temes 
deIs quals hem de parlar un poc a fons. 

En aquests moments queden, com a temes importants 
de deducció d 'IV A, primer, les operacions realitzades 
pels centres de coordinació, pels dividends o participaci
ons de beneficis que no pagaran IV A. Les operacions 
fetes a les zones aeronautiques, que no pagaran IV A, 
IVA O. Oueden dos temes d'IVA O. Cosa curiosa, com 

.'. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 153/30 de mar~ del 1995 6377 

he dit. Queda, com a IV A redu!t, les agencies de viatges. 
Queda, com a IV A reduü, la recepció deIs serveis de nidio 
i televisió. Queda com a IV A super reduü, l'hoteleria. res
tauració i servei de transports. Perque la resta que queda 
com a IV A redult. de prestació de serveis de reciclatge, 
extinció d'incendis, i altres, en la meya opinió, i amb una 
aplicació normal de la llei d'IVA, en aquests moments, és 
d'IVA redu'it. Pero no entrarem en aixo. 

La pregunta és: Srs. Diputats, per que, quina justificació 
economica, com podem explicar, a Madrid i a Brussel·les. 
que els centres de coordinació. o les feines serveis, o repara
cions fetes a les zones aeronautiques tenguin IVA O') Jo no 
crec que sigui explicable. El Govern ho va entendre i va 
llevar I'IVA O d'una altra serie de coses. En aquests moments 
queden aquestes dues. No ens deguérem adonar. Nosaltres 
teníem esmena , pero no es varen aprovar. Com és possible 
que aixo es pugui explicar a la Unió Europea'? Jo cree que és 
absolutament impossible. No hi ha raons d ' insularitat per a 
la reducció d'IV A. no n 'hi ha cap ni una. No hi ha raons de 
diversificació economica per a la reclucció el'IVA, sobretot 
per I'IVA O. 

Per tant, quines raons existeixen perque I'hoteleria tengui 
un IVA super reelui't -jo supos que saben que significa I'¡VA 
superredui't, significa l'IVA ele béns ele primeríssima neces
sitat, els hotels ele cinc estrelles, els restaurants de qcratre 
forques, aixo són béns de primeríssima necessitat, Srs. Dipu
tats. Per al Govern, aixo són béns ele primeríssima nccessi
tat. Obviament ho són per a la Comunitat Autonoma, pero 
jo no crec que aixo tengui massa justificació. 

No, hi ha raons de competencia. Només he trabat una raó 
que explicava la proposta del Govern, que explica que aq ues
ta situació es mantengui a ixí: un mimetisme amb Canaries. 
El Govern -i vull eleixar tancat ja el tema ele Canaries- no 
acaba d'entendre, el Partit Popular no acaba el'entendre que 
Canaries esta a 3.000 quilometres de la Península. No acaba 
d'entendre que Canaries esta, practicament. a África, conti
nent africa. No acaba d 'entendre que la historia ele Canaries 
no és la historia ele les IIles Balears, i el regim fiscal ele Ca
narles es un regim histOric. no poelem anal' amb mimetis
mes. 

I una cosa molt més important, sobretot per a un partit 
d 'esquerra, com ja entraré més endavant. Canari es. Srs. 
Diputats. no té la renda que té Balears. Motius de renela 
que, per a qualsevol partit d 'esquerres haurien de ser impor
tantíssims -jo entenc que a la dreta no li importi-, pero, per 
a qualsevol partit eI'esquerra aixo hauria de ser importantís
sim. Les raons de renela són fonamentals per ajudar a una 
regió, a uns ciutaelans a aconseguir unes millores en la seva 
situació economica. 

De totes maneres, Srs. Diputats, en aquests moments, 
queda, quant a IVA, llevat elel tema ele I'IVA O a centres de 
coorelinació i aquesta situació estranyíssima que el servei 
d'hoteleria tengui un IVA supe r redu'it -restauració, etc.. ele 
tota categoria-. queda poca cosa ele la pretensió inicial que 

justifica va, ella tota sola, tot el projecte ele llei de reduc
cions d 'IV A. 

Pero queela una cosa: el Partit Popular, sorpresiva
ment -jo creia que seria el primer que aprovaria- no ha 
acceptat una esmena elel Partit Socialista, una esmena 
curiosa, com a mínimo Proposa que un impost especial, 
important -no quantitativament, sinó socialment-, que 
els bucs -com diu el Sr. Conseller-, vaixells, -és igual, es 
diu de les elues maneres- de més de 7,5 metres eI'eslora 
no paguin l'impost especial de matriculació d 'embarcaci
ons. Pretén que la resta ele ciutadans d'Espanya -no són 
molts doblers, la veritat deu ser aquesta, no sabelll 
quants, en tot el regim fiscal no sabem quants doblers 
són, pero aixo tampoc no ho sabem-, pretén que el Sr. 
Khasogui, si compra un vaixell, o si el Sr. Conde -bé, 
qui el compri al Sr. Conele- , si no esta matriculat a 
Espanya, qua n el matriculi a Espanya, no pagui I'i mpost 
especial. Talllbé pretén que els vaixells ele 10 metres no 
el paguin, no només els vaixells de 50 meU-es. A vos tes 
els selllbla que aixo es pot presentar en algun lloc? Vos
tes creuen que aquesta esmena no s'havia eI'haver accep
tada') És una pregunta que queda al aire. Gracies_ 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Alfonso. Grups que vulguin intervenir 
en torn a favor o en contra') Pel Grup PSM i EEM, el 
Sr. Sampol té la paraula. 

EL SR. SAMPOL I MAS: 

Gracies, Sr. President. Havia anunciat no intervenir 
en toms a favor o en contra, pero m 'ha semblat sentir 
lIeugeres al'lusions , i intervendré en el tom a favor i en 
contra -a favor d 'unes determinades esmenes, les elel 
Grup MIXT, i en contra, perque I'ha defensada anteri
orment el Sr. Pascual, i haurem eI'anunciar el vot, i 
també d 'algunes del Grup Socialista elefensades pel Sr. 
Alfonso. 

E l Sr. Pascual ha introdu'it un tema que. en ponenci
a , va ser objecte de llarga discussió . La pregunta és: és 
beneficiós per a I'economia ele les Illes Balears o, millor 
dit, per a eleterminades activitats o eleterminats sectors 
productius de les IlIes Balears , incentivar, bonificar el 
transport de mercaderies? Tal vegada, per al conjunt ele 
l'economia, analitzada en conjunt, en una operació 
matematica ens donaria un resultat positiu. Pero, per a 
la ind ústria agro-alimentaria, per a l'activitat agraria, és 
positiu incentivar que productes ele fora siguin més 
barats? Un exemple, aquí hem parlat, de vegades, de la 
indústria de ceramica, en els materials de construcció, 
amb la forta competencia de les indústries de Llevant 
que. practicament, fan desapareixer les nostres teuleres. 
lntroduir un factor de bonificació en el transport no fa 
que sigui més competitiu el producte que ve de fora? 
Per tant, aquesta és una pregu nta que queela a I'a ire, i 
nosaltres demanavem al Govern que es realitzas un 
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estueli economic sobre les repercussions que tendria aquesta 
mesura sobre determinats sectors. Nosaltres, cautelos<lment, 
votarem a favor ele I'esmen:l e1el Grup Mixt. 

D'altra banda , el Sr. Alfonso ha plantej:lt el tema el e 1'1-
VA. Efectivament, hi ha la qüestió ele les exempcions a la 
matriculació, a les embarcaeions de més de 7,5 meu'es d'eslo
ra i jo cree que per una qi.iestió -el que eleia al principi- de 
elonar credibilitat a aquest projecte, hauríem el'intentar que 
totes aquestes qüestions, que jo cree que són relativament 
secundaries dins el gruix e1el projecte. no elonassin argurnents 
a l'oposició al projecte, per votar en'·contra. Crec que és un 
tema elel qual, si algun grup parlamentari en el Congrés de 
Diputats i en el Senat. en vol fer bandera, fins i tot pot pro
vocar la ridiculització el 'aquest projecte, i jo els recornanaria 
que acceptassin aquesta esrnena , precisament per no donar 
arguments als detractors del projecte. 

Respecte del que són les reduccions general s al tipus 
d'IVA, jo crec que ha rnillorat bastant aquest article arnb 
l'acceptació de I 'esmena que varem presentar. Hi ha el tema 
de si hi ha d'haver un tipus reelui't d'IVA per a la inelústria 
turística, per I'hoteleria en general. Pensin que s'han supri
mit reel uccions a ports esporti us, 1I0guers ele vehicles, embar
cacions de luxe, etc. Queela penelent el tema del turisme. Jo 
crec que és necessari defensar un tipus redu'it d 'IV A. Pensin 
que en els propers anys hi comen<;ara, a haver paquets turís
tics que seran fortament competitius respecte ele les Illes 
Balears.' No només a les Illes Canaries, sinó al nord el'Africa. 
Jo crec que, evidentment, el'una manera temporal -no vol dir 
que hagi de ser una mesura per sempre-, sinó com a mínil11 
per uns anys, s'hauria el'introeluir aquest IVA reeluj't que, el' 
definitiva, rúnic que fara sera situar en unes condicions de 
competitivitat la nostra indústria turística respecte ele Can8-
ries i deIs futurs competidors del nord el'Africa. 

Aprofit -amb la tolerancia del President, perque anam un 
poc el ' una banda a una altra, pero no sortim del tema-, he 
fer una referencia a la temporalitat, perqu e és un tema que 
esta en discussió fins i tot a les llles Canaries, i els recoman 
la lectura d'un analisi que ha fet, elel regim economic i fiscal 
diferenciat de les Illes Canaries, el catedratic ele dret financer 
i tributari de la Universitat de La Laguna -és a dir, no és una 
persona sospitosa-, que, eles d'una visió favorable a I'estatut 
de Canaries fa una crítica realment profunda, que nos al tres 
hauríem de tenir en compte, i m 'agradaria que constas en 
el diari de sessions. Els la traduiré literalment, i perdonin la 
traducció que, naturalment, no sera tan correcta com hauria 
de ser. 

Diu: "L'equilibri entre l'interes general i 1 'interes particu- -
lar que ha de presidir tot disseny de política fiscal dirigit a 
incentivar la inversió empresarial productiva en el marc d'un 
estat social i democratic de dret ha estat substitult, en el cas 
de Canaries, per un regim que legalitza, sense límit tempo
ral, el privilegi fiscal, propi d'un dret pre-modern, en favor 
d 'empresaris i professionals, 1 el que és més greu, que, en 
absolut garanteix, per se, els efectes economics quasi miracu
losas que els seus defensors propugnen. L'articulació d'una 

política seriosa ele beneficis fiseals, orientada a afavorir 
I 'eswbliment. potenciació i elesenvolupament eI'activitats 
ecollomiqlles proelllctives, ha cJ'acomplir tres conelicions 
illexclls:lbles: la temporalitat, la seleeció i el control 
pClblic" . 

La selecció que ja hem introellli't mJtJan<;ant esme
nes, la temporalitat, que, efectivament, el Sr. Alfonso 
cree que elefensava justilment una aplicació temporal de 
les bonificacions fiscals amb totes les prorrogues, intro
duint un factor ele prorrogues que es puguin tenir en 
compte. Pero aixo, fins i LO!. eles ele les Illes Canaries, es 
critica, es critica l'actual regim fiscal i economic ele les 
llles Canaries, amb aquests argllments. 

Per tant, jo, des e1'aquÍ. m'he permes pegar a dreta 
i esquerra, pero, com a mínim, i modestament, e10naria 
un consell al Partit Popular: totes aquestes qi.iestions que 
donen arguments als eletractors i ro són qi.iestions fona
mentals de pes, facem un exercici de tolerancia, retirem
les el 'aquest projecte, perque, realment, les elificultats 
encara hall ele comen<;ar. La tramitació en el Congrés 
ele Diputats i en el Senat no sera una vall de roses, sinó, 
més bé, de Ilagrimes, Sincerament, dubtam de la seva 
aprovació final. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Vol intervenir el Sr. Pascual o 
el Sr. Alfonso en relació al tom elel Sr. Sampol? Sí, Sr. 
Alfonso. té la paraula en torn ele replica. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEY A: 

Sí, Sr. President, només intervenir en una breu 
qüestió. Jo poelria estar d'acord que si aquesta Comuni
tat Autónoma fos una Comunitat on els beneficis socie
taris, en hoteleria i altres, fossin petits, si aquesta Comu
nitat AlItonoma fos una Comunitat on l'IVA el'hoteleria 
-que, en aguest moment, és el 7%, I'IVA redui't- fos 
una cosa excessivament feixuga per a la resta de ciuta
dans europeus, que es poguessin establir, si hi hagués 
una situació de crisi dins el món turístic -situació que, 
gracies a Déu, no es dóna, ni s'espera que es doni els 
propers anys- que es parlas d'un lVA hiper redult per 
a I'hoteleria. Pero la meya pregunta, Sr. Sampol, només 
perque reflexioni -jo crec que, en aquest tema no s'ha 
reflexionat massa, en tot el tema del regim fiscal, hem 
anat tan aviat, corrent, s'ha d'aprovar avui, i no hem 
reflexionat massa. A voste li sembla logic -a voste preci
sament- que les prestacions de serveis de reciclatge i 
eliminació de residus solids urbans, o l'extinció d'incen
dis forestals, regeneració, reforestació, i neteja de bos
cos, o la prestació de serveis de depuració i tractaments 
d'aigües residuals, paguin un IV A del 7%, reduIt, i que 
els clients de Son Vida paguin un IV A del 4%? Ho 
pensi. 
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.! EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso . Vol contrareplicar, Sr. Sampol? Té 
la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Simplement, així com ha quedat a la proposta definitiva, 
estan al mateix nivell, Sr. Alfonso. L'IVA, el tipus O es va 
suprimir, es va acceptar I'esmena, i només queda " .. . s'aplica
ra el tipus redu'it, establert a l'article 91, apartats 1 i 2 de 
I'esmentada lIei, a les següents operacions ... ", i vénen totes 
les operacions al mateix nivell, Sr. Alfonso. 

EL SR. PRESIDENT: 

Graci es , Sr. Sampo!. Pe r fixar la posició. pel Gru p PP
U M, la Sra. Salolll té la paraula . 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El nostre 
grup no donara suport a les esmenes que queden de l Grup 
Mixt, en aquest cas del Sr. Pascual, perque consideram que 
que hi hagi unes bonificacions a la sortida deis nostres pro
ductes, e1'aquí cap a la Península, i no a l'entrada, en aquest 
cas, podría ser, en certa manera, una visió un poc local , i 
discriminatoria, i ens podria crear problemes a I'hora d 'ac
ceptar aquestes mesures per part de Madrid o d 'Europa. Jo 
crec que hem d'anar a posar els condicionaments necessaris 
perque les nostres empreses, de les IlIes Balears, puguin fer 
productes competitius, productes de qualitat, productes d'i
matge, a un preu molt competitiu, i si aconseguim aixo -que 
crec que es plasma en aquest text, en aquesta proposició de 
Ilei de regim fiscal i economic especial-, si aconseguim aixo 
no hem de passar pena que els productes de fora pyguin 
superar la qualitat deis nostres productes. 

Quant a les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, per 
tot el que fa referencia a IV A, hi ha una qüestió que jo crec 
que és important. Aquesta és: ens beneficia o no ens benefi
cia que hi hagi uns tipus redults d'IVA en determinats pro
ductes , en determinats serveis? Jo crec que, evidentment, 
beneficia els ciutadans de Balears que hi hagi un tipus redu
'its d'IVA per certs serveis, per certes activitats. 

A més a· més. hem de veure que passa amb la resta de les 
IIIes d ' Europa. Tant Corsega com Madeira, com les illes 
gregues, evidentment, tenen uns tipus reduits d 'IV A, tant de 
transport de passatgers, com de transport de mercaderies, 
com de productes d'alimentació, hotels de luxe, 1I0guer d'ofi
cines, o tot el que fa referencia a temes de telecomunicacions 
i, evidentment, si són illes, per que unes ¡lles sí i les altres 
illes no? Nosaltres consideram que el que proposam en el 
nostre text és per intentar equiparar un poc aquests costs 
d'insularitat que suposa el fet de viure a unes illes com les 
nosO-es. 

Si comparam, a més a més, aixo amb el que passa a 
Canaries, que és un deIs principals competidors en 
temes turístics respecte de les Balears, ens trobam que 
tenen un IV A reduit en moltíssims de productes que 
fan que el nostre producte turÍstic sigui menys competi
tiu respecte de les Illes Canaries . 

El problema que les IlIes Balears tenguin un tipus 
redu'it d 'IV A no és problema de renda, perque jo crec 
que -si no ho tenc malentes-, Canaries i Extremaelura 
tenen el mate ix nivell de renda, i a uns tiocs hi ha unes 
bonificacions en temes d'IVA i a Extremadura, evi
dentment, no n'hi ha. 

Jo crec que, en fase de ponencia i en fase de comissi
Ó, el nostre gru p va fer un esforc; bastant important per 
intentar acceptar tot un conjunt d'esmenes -en aquest 
cas era una del PSM í un parell del PSOE- que redu'ien 
bastant les bonificacions en tema d 'IV A, i ha quedat -jo 
crec que és important- que totes les prestacions de ser
veis realitzacles per les agencies de viatges, tenen un 
tipus impositiu redu'it -jo crec que aixo és bo per a les 
nostres agencies cl e viatges-, ta mbé ha quedat que les 
prestacions de serveis de depuració i de tractament 
d'aigües residuals també tenen un tractament de ti pus 
impositiu redu'it -crec que aixo també és bo- i, sobretot, 
totes les prestacions de serveis d'hoteleria i de restaura
ció , en tots els seus ambits, tenen un tipus redu'it d'I
V A. Jo crec que aixo és bo. 

Totes les esmenes que presenta el Grup Parlamentari 
Socialista, aquest conjunt, les que queden vives, que crec 
que, en total , són 7 o 8, totes són de recluir, de minvar, 
que totes aquestes activitats no tenguin aquest tipus 
redui't d'IVA i, evidentment, el nostre grup no els po
dra donar suport perque, acceptar-les suposaria, en 
certa manera, no aconseguir aquest benefici que nosal
tres considera m que és important per al futur de les 
nostres illes. Gracies. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gracies, Sra. Salom. Passam al tercer debat, i per 
defensar les esmenes -les del Grup MIXT les don per 
defensades ja- del Grup Parlamentari SOCIALISTA té 
la paraula el diputat Sr. Triay j L1opis, 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Aquest és un 
conjunt d'esmenes coherents amb el vot en contra que 
varem donar a la presa en consideració d'aquesta propo
sició de regim fiscal especial per a les IlIes Balears, vot 
en contra que ve a significar una esmena de devolució 
al Govern, si la pro posta, enlloc de ser presentada pe! 
grup popular, per raons que tots sabem, hagués estat 
presentada pel propi Govern que la va elaborar. També 
som coherents amb les propostes de resolució que va
rem defensar davant aquest Parlament amb motiu del 
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elebilt elel document enviat pe l Govern, respecte del qual 
Varelll plantejar ja una clara c!ivergenci8 <1mb el text articu
la\. Per tant. no són esmenes que constitueixin un text alter
natiu, sinó que són eSlllenes que constitueixen una aportació 
al treb811 legislatiu d 'aquest P8rbment. 

Si aquestes esmenes pl1rcials, consieleren els Srs. Diput8ts. 
que poden millorar el text que ha de sortir, les votin a favor, 
si creuen que no I'ha de millorar, que les vOlin en contra. Si 
creuen que ha de descafeinar el projecte presentat, no les 
votin a favor, encara que lenguessin el compromís c]'una 
votació final ele conjunt, perque crec que si han ele descafe'i
nar la ielea que el Govern i el grup popular tenen del que ha 
de ser aquest regilll fiscal. no haurien ele vendre aquest<l iclea 
per una votació final ele conjunt del Grup Parl<lmentari Soci
alista. 

Les qüestions que inclou aquest grup d 'eslllenes són les 
relatives a liberalització especial per a les Illes Balears clels 
transports aeris i marítims i de les telecomunicacions, sub
venció generalitzada del transport de mercaderies -que, per 
un cert caos d'organització ja s'ha tractat en el clebat anteri
or, peró que correspon a aquest capítol-, el regim de funcio
nament deis aeroports ele Mallorca , Menorca i Eivissa, el 
regim de seguretat social aplicable a les companyies d'aviació 
i la declaració de I'activitat turística com a activitat exporta
dora. 

Que tenen en comú aquestes esmenes? Tenen en comú 
un suport, una atenció, a I'economia real, productiva,actual, 
especialment la no turística, ele les JIIes Balears. Una preocu
pació pels serveis directes que reb el ciutaela, especialment 
en materia de transport i telecomunicacions, per evitar me
sures precipitades que puguin ser pernicioses per al servei 
que reb el ciutada. Una preocupació per una millor, més 
estable, i no estacional, ocupació en el sector turÍstic , i, 
especiallllent, una millora de la qualitat de l'oferta turística 
i, en generaL un posicionament en contra deIs paradisos 
fi sca ls. 

Quant a la lIibertat cle transports i ele telecomllnicacions, 
saben tots els diputats, els presents i els absents, que aixo són 
objectills estatals, que són objectius, a més, imposats per la 
Unió Europea. Per tant, que es pretén amb aquesta declara
ció en aquesta Ilei de les llles Balears de regim fiscal especi
al? Crec que un avan~ en la liberalització, més enlla del 
ritme que s'estableixi il tot l'Estat, i més enlla deis requeri
ments que ha establert la Unió Europea, podria perjudicar 
els ciutadans de les IlIes Balears, que podrien veure baixar 
considerablement el nivell de prestació deIs serveis de trans
ports deis quals gaudeixen. Aixó seria especialment greu en -. 
els transports insular i interinsulars. 

En qualsevol cas, al contrarL Quan es tracti ja de posar en 
marxa, com s'esta fent, en materia de transports, la liberalit
zació, i com ha acordat aquest Parlament, és molt necessari 
que hi hagi una cura molt especial pels serveis interinsulars, 
precisament perque no siguin els que resultin perjudicats per 
aquesta recerca de les línies més rendibles per part de les 

cornpanyies cornpetitives. Si bé també és cert que 18 
propia eleclaració de la !le i de regilll fiscal diu que hí 
h8ura un regim d'autorització, que es eleclararan línies 
estr;negic¡ues i, per tant. es contradiu ella lllateix:1, 
aques! article es contraeliu quan fa una declaració tan 
solemne sobre la lIibertat ele transpons i, simultanía
ment , esta demanant una protecció , un8 autorització, 
una declaració especial. 

El mateix podríem elir en relació als serveis ele tele
cOil1unicacions, pero encara cl'ul10 manera molt més 
clelicada. En primer 1I0c, hem de salvar el servei ele 
telefonía vocal com a servei públic. Per altra, hem eI'evi
tar que la desmonopolització es faci d 'una manera que 
sigui distinta a la resta del coniunt ele l'Estat. perque 
aixó realment podria perjudicar i gravar els ciutaelans ele 
les lIles. No creim que sigui, precisament. un sistema 
fiscal especial el que hagi de resold re aquesta desmono
polització de les telecomunicacions en el conjunt de 
l'Estat Espanyol ni a les IIles Balears. 

Respecte del transport de mercaderies, i a la seva 
subvenció generalitzada, la nostra esmena limita aquesta 
subvenció als béns proelu'its a les Illes Balears, de mate
rials i proeluctes semi-elaborats, necessaris per a la pro
ducció industrial i artesana j proeluctes fito-sanitaris i 
adobs necessaris per a I 'agricultura i per a la ramaderi a. 
S 'ha dit en el debat anterior, peró ara em toca a jo fer 
la meya elefensa . Una aplicació generalitzada ele des
comptes de transport de mercaderies, desprotegint la 
proclucció interior en el camp agrícola, industrial i ele 
manufactures, i eliminant el que té realment, efectiya
ment ele protecció natural per la proelucció c1e consum 
dins les própies illes el cost de transport , podría concluir 
a uns resultats completament perniciosos, completament 
negatius per a la realitat de la nostra economia proelucti 
va, real , i d'avui. Crec que aquest és un deis aspectes 
més desastrosos ele la lIei de regim fiscal especial. i que 
suposaria, d 'aplicar-se, el elesmantellament el 'una bona 
part del teixit industrial de les Jlles Balears. Introduir a 
les Jlles Balears procluctes elaborats, procedents del 
continent, subvencionats en el cost de transport, seria, 
realment, un perill gravíssim per a la nostra petita in
dústria de construcció, per a I'agricultura, per a les 
petites empreses de transformació agrícola que, real
ment, aguanten precisament per la barrera que suposa 
aquest cos1. 

Aquesta !lei, si s'aprovas així com I'he plantejada, 
assestaria un cop definitiu a la nostra ja precaria eliversi
tat economica. Per tant, en aquest sentit és contrari 
completament als objectius teorics ele diversificació 
económica que es plantegen amb caracter general a la 
Ilei. De fet, aquesta lIei, en el fons, només pensa en el 
sector turístic, i obliga als efectes perniciosos que pro
dueix sobre els altres sectors. 

Per altra part, es regula el funcionament económic 
deis aeroports de les IIIes Balears. Es eliu que el produc-
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te net, o sigui, el balan~ entre els ingressos i les despeses 
corrents, si és positiu, o sigui, si hi ha superavit, s'ha de 
gastar en els propis aeroports, no en inversions -que van 
apart- sinó en el seu manteniment o millores, cosa que se 
su posa que ja esta inclosa en la despesa corrent. Si el balan~ 
és positiu, la liquidació s'ha de gastar aquí, no en inversions, 
si el balan~ és negatiu, el paga l'Estat. 

Sres. i Srs. Diputats, aixo, aquí, a casa nostra, permet fer 
molt populisme. Veurem si el Partit Popular, en el Congrés 
deis Diputats vota a favor d'aquesta proposta. No tan soIs si 
vota a favor en el cas fiicil que continu'¡ a I 'oposició, sinó 
que voti a favor en el cas molt hipotetic que tengués respon
sabilitat de Govern. És una qüestió que ens agradaria veure 
escrita en el programa detallat de I'aspirant, del Sr. Aznar, 
qua n faci una visió més completa , que els aeroports de les 
Illes Balears no contribuiran al sistema aeroportuari espa
nyol. 

Quant a la seguretat social de les empreses aeries , el 
primer que s'ha de dir és que l'article demana que se ' ls apli
qui el regim general de cotitzacions. Aixo esta mal plantejat, 
perque les empreses aeries cotitzen pel regim general ele 
cotitzacions a la seguretat social. Es tracta d'una qüestió que 
no sabem molt bé que té que veure amb el regim especial de 
les Jlles Balears perque és una qüestió general de totes les 
empreses aeries espanyoles, i és la eliscussió sobre el factor 
de risc, que te un pes a la tarifa, a la cotització, quina durada 
s'aplica a la jornada laboral. Si s'aplica sobre 24 hores o si 
s'aplica només a les hores de vol. És una qüestió que esta en 
eliscussió, que negocien les companyies aeries, amb els Minis
teris corresponents, que estan negociant on corres pon i no 
veim quin tipus cle solució especial s' hauria de clonar, des ele 
les Itles Balears, a un conflicte el'aquest tipus. 

Per acabar, el tema del turisme com a activitat exportaelo
ra. Que vol dir aixo ele turisme activitat exportadora ') Vol dir 
que paguen menys imposts, exempció d'IVA. apan elels illl
posts que se'ls han bonificat als al tres articles i capítols de 
la mateixa llei: llibertat d'amortització, possibilitat d'integra 
ció en centres de coordinació, bonificació per compra ele 
terrenys, exempció en imposts de societats, etc. Pero el pri
mer que jo demanaria és: com s'aplica aquest article') Perque 
quan diu l'activitat turística, quina és I'activitat turística') 
L 'activitat turística, que són? Els lOur operalOrs, els hotelers, 
l'oferta complementaria, els autocars d'excursions, els bars 
i restaurants') Com es desglossa el turisme nacional del turis
me estranger? Amb aquesta valoració negativa d'aquesta 
declaració del turisme com a activitat exportadora, Sres . i 
Srs. Diputats, coincidim amb l'esquerra política no nacio
nalista, i amb les centrals sindicals més representatives, com 
són UGT i Comissions Obreres. Comissions Obreres, en el 
seu document de rebuig d'aquest projecte de regim fiscal 
especial per a les Jlles Balears diu claríssimament que el 
conjunt de mesures per al sector turístic planteja un perillós 
precedent per primar la desfiscalització sobre I"augment de 
qualitat deis serveis. la formació, el desenvolupament ele 
canals alternatius ele comercialització. Tot aixo ens retreu a 
tornar a actuar sobre preus a la baixa i. en consec¡üencia. a 

ofertar un pitjor servici i una menor qualitat d 'ocupació. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que vulguin fer ús del torn 
a favor o en contra d 'aquestes esmenes? Torn de fixació 
de posicions? Per part del Grup MIXT, té la paraula el 
Sr. Vidal. 

(El Sr. Vice-Presiden! primer substiLUeix el Sr. Presi
dent en la direcció del debat)o 

EL SR. VIDAL J JUAN: 

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats. 
Intervenim en aquest tercer debat respecte de la proposi
ció de llei sobre regim economic i fiscal especial per a 
les nostres illes, presentat pel grup PP, perque aquest 
debat compren des de l'article 56 al 70 de la proposició 
de lI e i propiament dita, que ara, naturalment, ha estat 
canviat quant a la numeració deis articles, després de les 
nombroses -perque tot s'ha de dir- esmenes acceptades 
en ponencia i comissió. 

No helll intervingut en el elebat en contra, ni tampoc 
a favor , pero en cOl1tra. i ens hem est.imat més fer una 
fixació ele posicions, perque, des del primer moment, 
varem elir que donaríem suport a aquest, si era projecte 
de lIei elel Govern o si era proposició de Ilei, com ha 
estat al final, pero al regim, al cap i a la fi, economic i 
fiscal especial de les IlIes Balears per les motivacions que 
hem dit tantes vegaeles. 

Pero, respecte de les esmenes que ha defensat el 
portaveu del PSOE, o del grup del PSOE, he de dir que 
bona part d 'aquestes les varem votar en contra en po
nencia i en comissió. en algunes ens varem abstenir i, 
fins i tot, alguna la varem votar a favor. Pero, en reali
tat, amb el que no varem estar d'acord -i per aixo lIa
vors veura a la votació, precisament-, va ser amb la 
supressió d'aquest bloc, millor dit, d'aquests articles que 
es refereixen a coses que estimam, quant al regim eco
nomic, fonamentals per aquesta proposició de Ilei que, 
al final, haura ele decielir la seva sort en el Congrés deIs 
Diputats. 

'. 

1 deim aixo perque entre d'altres coses, nosaltres 
varem presentar una es mena que ara s'incorpora al nou 
article 47, pero abans era al 57, que es refereix a preus 
i tarifes, i aquesta esmena que es va recollir des del 
primer moment i es va votar a favor de forma unanime, 
una de les coses que recollia era aquesta bonificació 
addicional del 10% en la reducció establerta en el preu 
deIs bitllets d 'avió per als residents a les Illes Balears, i 
respecte ele l'illa de Formentera, acusa la doble insu
laritat, es va tenir en compte aquesta esmena. 1 en total, 
COIl1 vaig dir el primer dia que es va parlar aquí d 'a
quest regim economic i fiscal especial per a les llles 
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Balears, nosaltres ja vilrem dir que li dOllarÍem supon, i si 
eSlllen3vem alguna cosa. quan clie Ilosaltres vull dir la forma~ 
ció política que jo represent, no la totalitat del Grup Mixt. 
pero sí lil meya formació política i ilquest diputat en nom 
seu, va dir que si presentilvem alguna esmena seria per pujar 
el Ilistó, no per baixilr~lo. Conseqüentment. totes aquestes 
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, sobretot de supri~ 
mir alguns determinats articles e1el text original, les votarem 
en contrJ i, com he dit abans. i es veur3 il la votació. en 
algunes ens abstenÍrem i creim que tal vegada des de la 
nostra perspectiva s'haguessin I,ogut acceptar. pero en re:\li~ 

tat no canvia el sentit de suport a la proposició ele lIei que 
avui debatem, ni tan soIs haver~nos abstengut a algunes de 
les eSlllenes elel Grup Socialista, canvia per a res aquesta 
postura inicial que, com els he c1it abans , nosaltres participam 
el'aquesta preocupació que té el grup majoritari i que en 
realitat ha partit del Govern, perque tot s'ha ele elir, perque 
les nostres illes, igual que totes les illes europees gaudeixin 
el ' un regim economic i fiscal especial ele les Illes Balears 
naturalment en aquest cas, que permeti, ja no millorar, sinó 
mJntenir la nostra activitat economica de forma competitiva. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Viel a!. Dins e l torn de fixació de posicions, té 
la paraula , en nom del Grup Parlamentari PP~UM, la Sra. 
Salom. 

LA SRA. SALO M I COLL: 

Gracies, Sr. Presldent. Senyores i senyors eliputats. D'a~ 
q uest bloc sobre el qual fixarem la nostra postura, sobre 
temes de transport i telecomunicacions, en un principi, el 
Grup Parlamentari Socialista tenia] ° esmenes i n 'hi havia 4 
que nosaltres consideravem que milloraven el text final, i per 
a aixo, en fase de ponencia i de comissió, les vare m acceptar, 
i són aquí incloses elins la proposició de llei, i evidentment 
en queden 6 que al nostre parer no milloren en res el nostre 
text, el text presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, per 
tant, el nostre grup que els clonara su port. 

Nosaltres creim que un e lement objectiu de la insular itat 
és el transport que ai'lla les Balears de l continent, tant en el 
trajecte de sortida com en e l d'entrada, en el sentit que la 
sortida suposa que les empreses de les Illes competeixen en 
situació adversa, i en el sentit que I'entrada su posa que els 
productes del continent ens surten més costosos pel fet d ' ha~ 

ver de passar per la mar que hi ha entre les Illes i la penín~ 
sula. Amb aquesta proposició de llei i en concret amb aquests 
articles que fan referencia al tema del transport, el que vo~ ~~ 
lem és que tots els nostres productes tenguin el preu més 
acostat al de la realitat, i així poder competir amb condici
ons d'iguaitat, les empreses d 'aquí aglb les de la península. 
1 les esmenes que proposa el Grup Parlamentari Socialista 
acceptar-Ies suposaria canviar tota aquesta filosofia que nos~ 
altres hem intentat plasmar alllarg de tot un conjunt d'arti
cles. 

El Grup Parlamentari Socialista no vol que hi hagi 
lIiberta! ele tlansport entre la península i les IIles Bale ~ 

us. i evielentment aixo no és possible, perque hi ha una 
Ilibertat ele mercat i una filosofiil ele 18 unió E uropea 
que no f8ria possible acceptar 8questa eSlllena . De la 
maleixa manera, també suprill1eixen ]'obligilció que els 
aeroports ele Balears hagin de reinvertir il les 1I1es els 
seus beneficis: nosa ltres creim que en cena manera és 
com ilbsmd i rielícul pretenir que els aeroports, els 
beneficis que tenen els aeroports el'aquÍ hagin d'anar J 
fiJl(lI1~ar e ls aeroports de lil restil c1'Espa nvil . nosaltres 
creilll que és millor reinvertir~los, en aquest caso aquÍ. 

També proposen lil supressió ele la liberalització ele 
les telecomunicacions, i nosaltres creim que és una es~ 
mena absurda des elel punt de vista de les directrius 
comunitaries i que es tracta , en aquest cas, del mateix 
cas que el Govern central va acceptar per a Canaries. J 
nosaltres ens elemanam, per que per a Canaries sÍ, i a 
les nostres illes no? 

1 també pretenen suprimi r la qualificacló 'de turisme 
com a empresa exportaelora, i dins to t el món , ( ... ), la 
co nsideració del turisme com empresa exportadora. 
Nosa ltres creim que considerar el turisme com una em~ 
presa expo rtadora, és molt benefici ós pe r als ciutadans 
i per al conjunt de l'economia ele les lIJes Balears, i 
acceptar aquesta esm ena que presenta el Grup Parla~ 
mentari Socialista aniria en co ntra , cree jo, deis interes~ 

sos generals deis ciutadans de la nostra comunitat auto ~ 

noma. J, ev ielentment, per aixo, nosalt res no li do narem 
su port. Grac ies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. S810m, 

Passilm al quart debat, des de l'article 62 81 73. S'hi 
Illantenen les esmenes 1219, 1225, 1220, 1226, 1227, 
1228, 1229, 1221, 1222, 1223 i 1224, elel Grup Parla~ 
mentari SOCIALISTA. Per ddensar-Ies, té la paraula el 
Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y ] LLOPIS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats . Que nosal~ 
tres no vulguem que determinades coses siguin a aquesta 
lI ei, no vo l dir que no vulguin que es produeixin, no 
creim que aquesta llei hagi de regular en particular per 
a les Illes Balears, qüestions que s'estan posant en marxa 
d' acord amb la Unió Europea a tota Espanya, com és la 
desmonopolització de determinats doblers públics. 

Aquest conjunt d'esmenes que defensaré ara tenen 
per objecte el fons d ' insularitat. El fons d 'insularitat no 
és una mesura fisca l, és una mesura económica, estricta
ment en el sentit que millora el finan~ament del sector 
públic, per tant, és més bé un mecanisme de finan~a
ment autonómic que no passa pels acords del Consell de 
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pOlÍtica fiscal i financera. Es tracta, ni més ni manco, per
que tota la resta és literatura, d 'obtenir 15.000 milions anu
als durant 5 anys, actualitzables anualment, per I'Índex de 
preus al consumo Dic que d'aixo es tracta, perque realment 
la resta, el de després deis 5 anys, és una confusa teoria 
d'aplicació d'uns determinats imposts especials que realment 
no tenen a veure amb la insularitat, sinó més aviat amb la 
població no permanent de les IlIes Balears, i a més tenen un 
sistema realment difícil de ser avaluat. Per tant, som davant 
un finan<;ament complementari, un finan<;ament extra que 
no entra als pactes de finan<;ament de les comunitats autono
mes. Nosaltres proposam la supressió d 'aquest capÍtol. Per 
que? 

Primer, per injustificat, perque en cap moment no se'ns 
ha donat cap explicació de per que han de ser 15.000 milions 
ele pessetes. ele la lllateixa manera que a tota la Ilei, a tot el 
projecte no hi ha cap doculllent complementari que avalui' 
les conseqüencies economiques i financeres de cadascuna ele 
les decisions, tampoc no hi ha cap justificació en absolut 
perqLlc aquest fons d'insularitat hagi de ser de 15.000 milions 
ele pessetes, i no de 5.000 o de 50.000. Per tant, creim que és 
d' una arbitrarietat com pleta aq uesta xifra. 

Per altra part, perque hi ha una duplicitat de conceptes, 
el concepte c1'insularit3t és dins el finan<;ament autonomic, 
com a mÍnilll JlalITíem d'haver proposat suprimir del fi
nan<;ament autonomic de les IIles Balears el concepte c1'insu
laritat. 

Per altra part, elins aquest capítol hi ha una mesura tan 
peculiar com dir que a part d'aquest fons eI'insularitat hi ha 
una garantia que I'Estat invertira a les IlIes Balears una cosa 
que es diu la mitjana de les comunitats autonomes i que no 
s'explica molt bé com s'obté, com s'aplica. Per tan1. les JIles 
Balears surten, queden excloses, de la política economica, 
reequilibraelora que pugui fer el Govern espanyol. 

1 per altra part, hi ha, com helll vist al capítol anterior, 
aquest superavit d'exp'lotació de I'aeroport de Palma que, al 
lllarge ele les inversions, que no té res a veure, s'ha eI'invertit, 
no a les lIles Balears, als mateixos aeroports de Mallorca, 
Menorca, Eivissa, encara que no hi hagués amb que. 

En conjunt, es demana tant I'impossible que realment es 
garanteix que qualsevol solució que es trobi al futur per a 
aquestes qüestions, sigui insatisfactoria; Per a<;o hem dit, on 
ha fet falta dir-ho, pero també ho vull dir aquí, que és un 
plantejament claríssimall1ent victimista, és un plantejament 
clarÍssill1ament ill1possible, claríssill1ament d'una reivindica
ció que va molt més enlla del que és raonable per poder fer 
victilllisme i ( ... ) com no ho hem aconseguit. 

No hi ha dubte que aquest plantejament demostra una 
falta de voluntat, d'acord, precisament amb I'administració 
que ha d'aprovar aquesta lIei, que és I'administració espa
nyola, el Congres, el Govern, el Congrés i el Senat. 

Per altra part, no se li escapa a cap de vostes les difi
cultats d 'ordre estadístic que exigeixen o que suposen el 
ca\cul d'aquest impost d'hidrocarburs a les Illes Balears, 
quan realment no existeix cap tipus d 'estadístiques 
regionalitzades sobre els pagaments amb IV A ni impost 
especial a cada una de les comunitats autonomes. Crec, 
i a<;o defens, que hagués estat molt millor advocar per 
un Índex molt més fiable estadÍsticament i molt més 
plausible per negociar la seva inclusió com a cost d'insu
laritat dins el finan<;ament au tonomic per a les Illes 
Balears, precisament en aquest moment en que s 'inicia 
tol el procés que ha de concloure dia 1 de gener del 
1997. 

1, per altra part, també hem de dir que precisament 
se'ns planteja aquest cost d'insul3ritat com una reivindi
cació irredemptista a un moment en que més inversions 
estatal es fan a les lIles !3;llears, precisament per resolclre 
els problemes reals que existeixen, tant en materia de 
potabilització d'aigua, COIll en materia a través e1els fons 
de cohesió de depuració cI'aigües residuals i en materia 
de carrete res es compleix escrupolosament els compro
misos que va firmar el Govern balear, aquest govern, el 
Govern que va sortir ele les eleccions elel 1991 i que tan 
feli<; els va fer a tots quall el van firmar i que, per tant, 
no existeix cap incompliment més que I'incompliment 
polític d'haver retirat del pressupost les partides ele ~ 

carreteres que s'hi dedicaven amb anterioritat. Per tant, 
per raons el'oportunitat i per raons de metode, nosaltres 
no estam a favor d'aquest plantejament e1'aquest fons 
d 'insularitat. 

Quant a les esmenes concretes, els voldria dir que ens 
sembla raonables que se suprimeixi el concepte d'insula
ritat del finan<;ament ordinari, com he dit amb anterio
ritat, que en qualsevol cas, el sistema de calcul d'aquest 
fons hauria d'estar en la diferencia entre la població de 
dret i la població demandant de serveis, pero ponderada 
a totes les comunitats autonomes, no tan sois a les Illes 
Balears, perque aquest diferencial existeix a moltes co
Illunitats autonomes, que per altra part s'hauria ele con
siderar el diferencial de consulll ele productes petrolífers 
i no el consum total, ja que aquest és I'increment de 
població que es vol tractar ele millorar a través d 'aquests 
fons d'insularitat realment, i per altra, com he dit inici
alment, que no hi ha cap justificació en absolut per a 
aquesta xifra magica de 15.000 ll1ilions de pessetes, apart 
del desideralUllI polític del grup que ho sustenta. 

Per altra part, hi ha una esmena molt important, la 
qual certament canviaria cOll1pletament el funcionament 
d'aquest capítol de la lIei, que seria introduir aquest 
fons el'insularitat dins allo que és el finan<;ament de les 
comunitats autonomes, que ha el'entrar en vigor dia 1 de 
gener de 1997; curiosament, se'ns diu a la nota que va 
acompanyar la roda de premsa sobre les esmenes que 
acceptarien que aixo s'hauria de negociar amb el Govern 
central, COIll si res d'allo altre s'hagués de negociar amb 
ningú Illés i sortÍs aprovat d'aquest parlalllent. 

," ., •• (.' .... ~ ,,'. .. .... ~ ~ , , .l. • •• • 
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Per alu-a pan, també voldria coment~ll' que aquesta garan
tiél mitjana d'inversió ele les comuniu\ts autonomes per part 
ele rEstat realment és un mecanisme pcrvers i absolutament 
heterogeni, perque, com es poden equiparar inversions mit
janes a comunitats autonomes que tenen diferencies tan 
abismals en competencies?, comunitats autonomes COl11 

Balears, on, efectiv::lment. tenim tota la competencia en 
carreteres, altres comunitats tenen tota la competencia en 
eelucació o en universitat o en presons, altres tenen tota la 
competencia en altres materies com són hospitals. Com és 
possible demanar eI'una manera tan senzilla una cosa tari' 
complexa?, i a pan eI'aixo, quin govern fara una política ele 
reequilibri territorial , ele soliebritat interregional a través ele 
les inversions públiques'l, com es fara una política eI'anive
llació ele serveis a tots els ciutadans si existeixen clausules 
el 'aquest tipus ele garantia ele la inversió mitjana a unes deter
minades comunitats autonomes? 

Senyores i senyors diputats, resumint-ho una mica, aquest 
conjunt de mesures suposa, per una part, garantia ele la mit 
jana estatal eI'inversió pública, per una altra part, 15.000 
milions anuals actualitzats durant cinc anys ele fons d'insula
ritat, per una altra part, la reinversió en les Illes Balears elel 
superavit de l'aeroport com a ingressos per a les administra
cions, i su posa bonificacions fiscals generalitzades i eletermi 
nades bonificacions a la Seguretat Social. El nostre punt ele 
vista -i per aixó, nosaltres no estam d 'acord amb aquest pro
jecte de lIei de regim fiscal especial- és que els problemes ele 
finan¡;ament de la Comunitat Autonoma s'han de resoldre a 
través elel finan<;ament autonomic que s'ha de negociar d'ara 
a finals elel 96 i que és a través de la corresponsabilitat fiscal 
que podel11 tenir un instrulllent aplicable a tot Espanya i 
favorable per a les Illes Balears, que els problellles ele fiscali
tat o les bonificacions fiscals s'haurien eI'aplicar a projectes 
concrets que realment suposin innovació tecnológica i supo
sin creació de 1I0cs ele feina, que els problemes ele transports 
i comunicacions sí que haurien ele tenir un tractament legal 
específic, perque aixo són problemes lIigats estrictament a 
la geografia ele la insularitat i que els problemes de l'estacio
nalitat i del monocultiu turístic, aquests problemes , en 
aquest projecte hi estan mal plantejats perque no donen cap 
garantia de continultat ele lIocs de feina, de creació de 1I0cs 
ele feina, d'obertura durant els dotze mesos de I'any; són 
bonificacions de seguretat social que no garanteixen en abso
lut, com diuen els sindicats, que n'entenen prou, perque 
I'experiencia és ben negativa en aquest camp, aquest tipus de 
solució, 1 no hem de perdre de vista en cap moment, per 
molt que ens cogui, senyores i senyors diputats, que aquesta 
fal'licia que tots ... , fal'lacia, no, aquesta realitat que totes les 
regions insulars europees tenen regims fiscal especials amaga 
una realitat que aquí no es diu, totes les regions insulars -
europees estan per sota de la mitjana de renda per capita del 
seu estat membre, perque totes les regions insulars europees 
són regions de nivell de desenvolupªment i de creixement 
economic inferior i són regions, en molts de casos fins i tot, 
amb preocupació de despoblació per part de I'estat del qual 
formen part, i que, per tant, no és als territoris, no és al 
fenomen geogratic, a qui es dóna un tractament fiscal espe
cial, es dóna a les societats, als ciutadans que viuen en aquest 

territori, que el requcreixen perCJue precisament tenen 
oportunitats inferiors ele creixement. les llles Balears -
¡rob CJue no ho hallríelll cl'amagar. perque s'ha conver
tit en bandera moltes vegaeles en J'acció política, SOIll I~ 

primera cOlllllnitat en renel;¡ per capita d'Espanya, res
tat melllbre eI'Europa elel CJual formam pan, i superéllll 
la mitjanél europea ele rendél per habitant. Per tant, 
aquestes conelicions que justifiquen precisall1ent aquest 
tractament especial, no tan soIs a regions insulars, sinó 
talllbé a altre tipus de regiolls clins Europa -caela estat té 
les seves peclIliaritats-, cree que precisament tractar ele 
forc;ar-lo aquí i tractar cle dur-hi ll1imetical11ent proble
mes o solucions que han clonat alu'es estats a altres situél
cions se ves crec que realll1ent no respon <l léI maelures<l 
i a la seriositat que seria el'esperar el'aquest parlament. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Grups que vulguin fer us ele la 
paraula? 

Té la paraula el conseller el'Economia, el Sr. Matas, 
i s'obre el torn incidental sobre aquesta qliestió. 

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

Gn'lcies, Sr. President. Sen yo res i senyors eliputats, 
En primer 1I0c, vull agrair en nom del Govern d'aquesta 
comunitat élU1.onoma al grup que li elóna suport, el elel 
Partit Popular-Unió Mallorquina, al Grup Mixt, al Grup 
del PSM i EEM les aportacions que han fet a aquest 
projecte. Crec sincerament que el projecte que avui 
esta m eliscutint aquí sobre el projecte general és un 
projecte que ha estat millorat: per tant, és just agrair als 
grups que sí han volgut fer aquestes aportacions el seu 
esforc; i la seva col·laboració . Una votació d'un projecte 
ele regil11 fiscal especial semblant al que aquÍ avui tenill1 
al elavant va tenir lIoc fa dos anys a Can¡'¡ries; en aquell 
moment 10ts els partits, socialistes inclosos, el varen 
votar afinnativalllent. Fa tres anys a Corsega es va votar 
un projecte també semblant al eI 'aquest d'avui; tots, 
socia listes inclosos, el varen votar afirmativament. 

Aprofit, Sr. Triay, una vegada més, per elir-li que és 
falsa la seva afirmació, aquesta, com moltes d'altres, que 
voste desgraciadament acostuma afer; és fals que les 
lIIes d'Europa tenen una renda per capita inferior a la 
mitjana, és fals, Illes britaniques, Alant i molts i molts 
d'exemples, Perdoni'm, he sentit jo que voste deia que 
totes les iIIes europees tenien una renda inferior. Jo 
avui, quan a les Illes Balears es tramita precisament un 
projecte que és una homologació de la realitat que te
nim a les IIIes Balears, una realitat que és comuna a la 
resta de territoris insulars, quan després de molts i mo1s 
anys es tramita un projecte que desenvolupa una previ
sió constitucional, una previsió estatutaria, quan vivim 
aquest moment historie per a aquestes illes, vull destacar 

'. 
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precisament la tristesa del fet que un grup parlamentari, un 
grup important pel seu nombre de diputats, evidentment, en 
aquesta cambra, no només no el voti afirmativament, sinó 
que , a més a més, voti en contra d'aquesta proposició de llei . 
Vull acusar aquesta actitud antiilJenca, aquesta actitud antíba
leal', del Grup Socialista, fins i tot, si m'ho permeten , cree 
que precisament aquesta actitud és no tan sois incoherent 
amb el mateix pensament socialista, sinó també amb el pen
sament de molts deis socialistes, fjns j tots deis que són aquí 
avui, del molts deIs que seuen aquí, Sr. Triay, de molts , i 
vos te ho sapo 

La clau, de totes maneres, és veure precisament quines 
són les raons que vos tes han exposat per oposar-se a aq uest 
projecte i analitzar-Ies senzillament. Quina raó ha dut. apart 
els diputats d'aquesta cambra, a oposar-se al projecte ele 
regilll economic i fiscal. al projecte, i el que és més greu , a 
oposar-se a un tractament diferenciat fiscal i economic per 
a aquestes illes') Jo , si ll1 'ho permet, recapitul quatre argu
ments basics: En primer 1I0c, eliuen que és un plantejament 
electoral; en segoll Iloc. diuen que el projecte elel Govern és 
dolent: en tercer Iloc, eliuen que tanmateix a Madrid no sorti
re1, i en darrer Iloc, s'hi oposen perque no volen cap tipus de 
regilll economic i fiscal per a les lIJes Béllears. 

Primer élrgument. Estam en un períoele electoral, aixo és 
evident. Vol dir, Sr. Triay, que el Partit Socialista té una 
votació distinta si és abans ele les eleccions o després ele les 
eleccions?, vol dir que el Partit Socialista té opinions preelec
torals i opinions postelectorals?, vol dir que canvien sobre un 
concepte que és intemporal. COI11 és el concepte de regim? 
Els socialistes afirmen que el Partit Popular presenta aquest 
projecte com a estrategia electoral. Se'n record en vostes, Sr. 
Alfonso , Sr. Triay, precisament quan fa mig any, sis mesos, 
deien aquÍ, en aquesta cambra, que el Govern ha de concre
tar la proposta de regim fiscal i dur-la al Parlalllent. El Go
vern fa la proposta, i quan fa la proposta, diuen. No, no 
l ' havia de presentar. Se'n recorela, Sr. Alfonso, quan voste, 
dia 24 el'octubre de I'any 94, deia que la pilota és a la teula
ela e1el Govern, en fer referencia precisament que demanava 
que el Govern i el Partit Popular presentassin aquest projec
te? se'n recorela? Se'n recorda, Sr. Triay. quan va venir de 
Madrid d'entrevistar-se amb el Sr. Solbes?, se'n recorda?, 
després li mostraré el retall de premsa, per si no se'n recor
da, voste va venir de Madrid ele veure el ministre Solbes i va 
dir als periodistes que el ministre acceptava un regim fiscal, 
pero que era necessari concretar-lo tot d'una; quan el Go
vern el concreta, els mateixos que varen demanar aquesta 
concreció diuen que no, perque és preelectoral. 

Segon motiu . Els socialistes diuen que el projecte és do
lent. Bé, pot ser un judici de valor i es podria entendre. Per 
aixo mateix, el grup del Partít Popular fa allo que les lIeis 
estableixen: proposa acceptar totes les esmenes de I'oposició. 
El PP anuncia I 'acceptació de totes les esmenes del PSOE 
amb la condició que el Partit Socialista s'afegeixi al vot afir
matiu. Existeix cap altre l11ecanisme, Sr. Triay, per millorar 
un projecte .... per presentar un projecte alternatiu d,lVant 
d'un projecte segons vostes dol ent"l. existeix, Sr. Triay, nItre 

mecanisme de recollida de les seves postures, recollir-les 
i introduir-les en aquest projecte, que acceptar les esme
nes que voste hi presenta? És important recordar, Sr. 
Triay, que li va passar i no va presentar es menes a la 
totalitat, el seu grup no ha presentat esmena a la totali
tat a aquest projecte. No hi té temps, efectivament. 

El tercer argument, aquell que tanmateix el projecte 
no sortira a Madrid. Ho diuen perque en el futur el PP 
a Madrid votara que no, que no hi estara d'acord. Miri, 
el Partit Popular a Madrid va votar una moció en el 
Senat que demanava per a les ¡lIes Balears un estatut 
diferent. L'hi he mostrat diverses vegades i I'hi puc 
tornar a mostrar. El Partit Socialista Obrer Espanyol el 
va votar en contra. Aixo va passar el mes de novembre 
passat. Aquesta postura , si m'ho permet, em recorda el 
cas ele lanza : Eren dos amics molt amics que es troben , 
i un diu a I'altre: -Com estás", i I'altre: -Molt bé, mira, 
estic a punt de viure el somni ele la meva viela, a la fi me 
n'aniré a l'amazoni3. 1 I'altre, que era íntim amic seu. 
li diu: -Alerta!, no saps que a I' amazonia hi ha lanza? -1 
que és lanza') -Un animaló que et mata en cinc minuts . 
I eliu: -Agafaré una pedra i el mataré. -No, no, és que 
011 hi ha lanza no hi ha pedres. -Agafaré un bastó i el 
mataré. -No, no. és que on hi ha lanza no hi ha bastons. 
-Pujaré a un arbre tot d'unél que pugui i hi passara 
lanza . -No, no, és que no hi ha arbres on hi ha lama. I 
al final, naturalment, li diu: -Escolta, tu que ets. amic 
meu o ele lanza') 1 aixo és el que passa amb vostes, 
vostes són eI'aquí o són forasters, Sr. Triay? 

(Remor de vellS) 

A qui obeeix el Sr. Triay'J. a quins interessos obeeixe
n, Sr. Triay?, com pot ser I'únic partit socialista, Sr. 
triay, que no eloni suport a aquest reconeixement d'un 
tractament diferenciat? L'únic partit socialista gairebé 
de totes les illes on s'ha establert aquest tipus de regim 
diferenciat. Són d'aquí o han de respondre a uns inte
ressos ele fora d'aquí que els comanden, Sr. Triay7 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant. Sr. Matas, per favor. 

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

Sí, vaig acabant. Sr. President. 

El Partit Socialista no vol élprovar aquí l'estatut, no 
vol donar un suport conjunt a aquest projecte, perque 
tots junts i com una pinya defensar aquest projecte on 
calgui . 

El darrer arg ument -i acab, Sr. President- és que 
vostes votassin negativament perque des de sempre, on 
ha estat necessario s'han oposat a aquest tipus de projec
tes. Podria ser un error. Pero jo deman: Per que un 
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partit que s'oposa a ag uest tractament el vo ta ravorableme nt 
a Canaries?, per que el Govern central. e ls seus companys 
socialis tes. sense dir res, accepten que Finlandia entri en lJ 
Unió E uropea amb un trac tament espec ia l per a les seves 
illes'), pe r que no es diu res respecte de les alu'es illes ele la 
mediterrania? Pero aquesta postura no només es una qüestió 
c\efensada fora de les Illes Ba lears: molts, Sr. Triay, mo lts 
elels diputats que són amb voste aquí avui donen supon a 
aquesta idea, molts deIs eliputats que són aquí, i li pos I'e
xemple ele la Sra , Barceló quan eli a 14 ele juliol va votar afi r
m;Hivament una resolució del ConseJl economic i social ele 
I'illa de Menorca, ele forma unánime, dient que s'instava els 
grups que fessin un estatut fisca l per a les Illes Balears . Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gn'lcies, Sr. Matas. Té la paraula el Sr. Triay . 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Matas, avui sí que ens ha decebut, avui sí que esperavem 
més ele voste , avui no esperavem una argumentació tan po
bra, una argumentació tan manida, que no som d'aquí, que 
e\'on som, que si som de Canaries o de Corsega o de les ¡!les 
finlandeses. Sr. Matas , crec que avui ha vengut aquí a deva
luar el debat del regim fiscal especial, allo que havia de ser 
la perla de la corona . 

Sr. Matas, ja m 'ha dit moltes vegaeles, i tenc ocasió de 
responelre-li a aixo des d 'aquí, que' jo hav ia compromes la 
paraula del ministre d 'Economia Sr. Solbes, i com que aixo 
és mentida , una de tantes mentieles, com voste n'usa habitu
alment, pero no per molt repetir-les, es converteixen en veri
tat, com volia en Goebbels, aquí tenc jo no un, 10ts els re
talls ele quan vaig tornar el e Madriel: "Reticencias con el ré
gimen fiscal". "Triay reconoció que el ministro de Hacienda 
no se mostró muy enlllsiasmado con la idea ". "Un viaje que 
sólo u'ajo incógnitas ". "El ministro colllempló el proyecto de 
eS latUlO fiscal propio con gran caUlela". "E l ministro no fiene 
ningún documento ni sabe de lo que se trala ", "Se ha mostra
do il1leresado, pero tiene un carácter reflexivo, le cuesta com
prometerse -el diari més favorable de tots-", Per tant, no sé 
a qui he compromes, jo, quant al regim fiscal especial. 

Per altra part , també s'ha dit per part del conseller a la 
multitud d'articles que ha publicat amb el seu nom, que ne
gociam amb el ministre Sol bes; nosaltres no hem negociat 
amb ningú, nosaltres, la feina, la fem aquí, la fem aquí, a 
les Illes Balears, ja sé que a voste no li agrada que la facem 
aquí i que no coincidim amb els seus plantejaments en 
aquest moment concret, pero nosaltres la fem aquí. 

També Ji voldria dir que als socialistes ens podra acusar 
del que vulgui, pero que mantenim una postura coherent 
sobre aquest tema. Nosaltres hem expressat aquesta opinió, 
I'hem expressada en aquest parlament en una votació en con
tra d'una presa en consideració, que és una esmena a la 

totalitélt. el e e1evol ució, és el rn<lteix. ele devolllció al 
Govern, on el grup parl<lmentari que I'havia proposada 
o que hi havia posat la signatura .. . Per t:tnt, jJ esta feta, 
I'esmena a la totalitat, no n'hem el fer cap altra, si consi
dera m que el moment no és oportú, i no I 'és, no és 
oponú aqllest moment (.,.) esmenes a la 1Otalitat, i a 
més, hi ha un c10cument parlament<lri ele tres pagines ele 
debats de resolucions, on es fixa clarament l<l nostra 
posició en re lació amb aquest tema , a favor el e la corres
ponsabilitélt fiscal. a favor que es reconegllin el etermin ats 
aspectes en el nou sistema ele finan<;ament i en la nego
ciació puntual i en contra del docllment presentat pel 
Govern, qu e precisament és el eloclIment que s 'ha trami
tat com a projecte proposició ele Il ei de regim fiscal 
especial. 

Pero li voldria dir més: Aquí han vengut ministres, 
aquí han vengut secretaris eI'estat eI' economia i han 
c10n at opinions en Ilibertat , han donat opinions que 
coincideixen amb la que nosaltres mantenim aquí. Jo en 
cara no he sentit en cara cap dirigent nacional del Partit 
Popular a qui hagin tret ni mitja paraula sobre que 
opina sobre el regim fiscal especial de les llles Balears, 
i és cIar que no. He lIegit també Aznar, quan parla ele 
les autonomies en e l seu programa dialogat; no he sentit 
res quant que tingués la pretensió de elonar regims espe
cials a les llles Balears, supos que venelra en un altre 
capítoL esper que ho digui. 1 sap per que ningú no n'ha 
dit res, deIs dirigents nacionals, que són tombes quan els 
fan aquesta pregunta? Perque saben positivament que 
qua n arribi I'hora de la veritat. ho hauran ele votar en 
contra, ho sa ben positivament, com saben positivament 
que hauran ele votar en contra quan arribi I'hora de la 
veritat en la reforma ele l'Estatllt que es va aprovar en 
aquest parlament fa quatre anys, exactament per les 
mateixes raons. 1 que vostes, en el Senat, hi han aprovat 
un recadito a la madre superiora, COIl1 deja un alt diri
gent del seu partít a les IIles Balears? Si, és cert, sí, sí, 
efectivament, vostes ho van proposar i no es va aprovar, 
i qu e?, quin valor té aixo? Aixo significa que aquest text 
articulat que avui surt e1'aquí sera aprovat pels eliputats 
dI Partít Popular? Per favor, que nosaJtres, de parlamen
tarisme, en sabem una mica, i sabem la diferencia que 
hi ha entre tres ratlles e1'una proposició no de llei i un 
text articulat que diu coses molt concretes i molt serio
ses. 

Per altra part, m'estranya que persones de principis, 
com supos que són vostes, no n'estic molt segur, pero 
ho supos, posin en subhasta tota la seva feina de regim 
fiscal especial per una votació de conjunt deIs socialistes, 
i que digui renunciam a tot si ens voten que sí al final. 
1 quins principis són aquests?, i que és aquesta volubili
tat? No van necessitar tants de vots per aprovar que 
passavem del 3% al 5%, amb un vot, apart del seus 29, 
ja en van tenir prou; com és que ara en necessiten 
tants?, com és que han d'anar amb tanta companyia?, 
que se sen ten tots soIs?, que troben que hem de repartir 
després els desperfectes? Crec que sí, Sr. Conseller. 

" 
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Per tant, la nostra postura cree que ha estat molt clara des 
del primer moment. Volíem discutir sobre el regim fiscal, 
pero quan vam veure aquest text articulat i quan vam veure 
el moment en que ja es pLantejava definitivament culminar 
una tasca parlamentaria, que no era aquesta la seva idea, 
perque jo he sentit a dir al Sr. President, que curiosament 
mai no es mescla en aquest tema ... , quan vagi malament dira : 
"Aixo és cosa del Sr. Matas" . ElI no ha dit res mai. Li he 
sentit a dir i escriure que aixo no era cosa per a aquesta 
legislatura. Ara resulta que sí que és per a aquesta legislatu
ra. 1 quin tipus de consens social tenen , vostes? El consens 
deIs liberals, tenen el consens deIs empresaris, als quals han 
promes que pagaran menys, i deis sindicats, deis agents soci
als, deis treballadors? Cap ni un. E ls dos sindicats principals 
els han dit clarament que no estan d'acord amb aquesta pro
posta, c1arament, d 'una manera taxativa, i on podem anar 
així') I vos tes volen convencer una gran majoria amb un 
supon tan escaso ele tipus social'l, perque. ele polític , en 
tenen prou. Per favor, Sr. Matas, cree que en aquest tema 
voste ens vol fer cOl1lbregar amb rodes ele molí. 

Nosaltres Ji hem dit ben cIar amb quins aspectes estam 
el 'acord, com se 'Is poelria donar solució. Determinats aj uts, 
determinaeles negociacions. determinaeles hon ificacions. no 
necessariament una lIei globalitzadora que serveix per posar 
claríssimament c1amunt la taula que la comunitat més rica 
es vesteix de sac per anar a demanar a Madrid. 1 ens veuen 
venir. Com que ens veuen venir, ningú no ens I 'aprovara, 
ningú els I'aprovara, ni els seus mateixos. El que passa és 
que aixo és un producte de caducitat totalment fixada. és un 
producte que caduca dia 28 de maig, vostes ho saben i diuen: 
"Després, ja ho veurem, i si amb aixo a algú hem enganat, 
i si amb aquesta ( ... ) algú ha picat, tot aixo hem guanyat, i 
de's prés ja veurem com ens en sortim ". Aquesta és la realitat 
del que passa amb aquest tema; per aixo, vostes fan aquests 
malabarismes, per explicar que nosaltres no som d'aquí. 
pero vos tes sí que en serien si renunciassin a tot el conten
gut d'aquest regim fiscal, acceptant les nostres esmenes. I 
d 'on serien després? De Corsega també, o de les illes Alant? 
Per cert, fals completament tot el que ha dit de les illes euro
pees, compJetament fals, en tenc aquí les xifres complertes. 
Ni les iJles angleses, que són les que tenen renda més alta, 
estan per sobre de la mitjana de Gran Bretanya. L'illa Alant 
té precisament un regim especial per evitar la despoblació: 
Corsega, en el propi regim fiscal especial, diu que és una 
illa que planteja aquest sistema per sortir del desenvolupa
ment. Cap d'elles esta per damunt de la mitjana del seu 
estat, del seu estat és el que he dit i el que die ara; cap ni 
una d 'aquestes que tenen regim especial. Nosaltres no tan 
soIs no estam per sota de la mitjana d 'Espanya, sinó que hi 
anam per davant, i a més, cada vegada a més distanc ia. 
senyores i senyors diputat, en treguin les seves propies conse
qüencies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Per tancar la qüestió incidental. té la 
paraula el conseller Sr. Matas. 

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

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Triay, voste, dia 2 de novembre del 94, va tornar... 
Llegesc del Diario de Mallorca -si el periodista no men
teix, jo n 'estic conven<;ut.. . El periodista del Diario de 
Mal/orca diu c1arament, Sr. Triay, clarament -si vol, li 
ho torn a donar- , que dóna supo:t a un tractament fiscal 
diferenciat, que acceptava I'estacionalitat i el tractament 
especial per al turisme, voste deia que el ministre d'E
conomia, Sr. Triay, acceptava un tractament especial per 
al turisme i voste ve aq uí avui i presenta una esmena 
que atempta contra tota la consideració que fa el Parla
ment europeu de la consideració del turisme com una 
indústria, i com una indústria exportadora. Voste pre
senta una esmena aquí avui dient que tots els serveis 
d'hostaleria i de turi sme han de tenir un tipus d'IVA 
superior al que tenen els seus competidors de les illes i 
d'altres indrets del continent. El seu ministre ha accepta, 
voste no ho accepta. 

Com és possible. Sr. T riay, que un ciutada de Ma
llorca, de Menorca, d'Eivissa o de Formentera que sap 
el que su posa la insularitat, que sap que les illes són 
territoris febles, limitats. que sap que són les úniques 
illes que I?agam més al continent que el que en rebem, 
voti en contra d'un estatut diferent per a les seves illes?, 
com pot sortir voste dema al carrer, Sr. Triay, i dir que 
si en aquestes i\les no s'ha pogut treure endavant un 
projecte de tots és perque voste, per raons que ni els 
seus propis diputats entenen, ha decidit aquesta postura? 

El que em fa més pena és que algú haura d'anar a 
Madrid qualque dia i hi haura d'escoltar que la gent li 
digui -que li pugui dir- que aquest projecte té I'oposició 
d'una part de la societat. Algú haura d'escoltar aixo. 1 
aixo no és així. Sr. Triay. la societat balear dóna suport 
a aquesta demancla . Els mateixos socialistes ho deien, el 
que passa és que un grup de diputats, obeint una ordre 
que certament no pot venir mai deIs votants, ha decidit 
votar en contra d'allo que se mpre varen fer i del que 
sempre varen dir. Un grup de cliputats s'oblida del que 
preveu la propia Constitució i el propi Estatut d'Auto
nomia respecte de la compensació de la insularitat. 

(Remor .. de veus) 

Voste, Sr. Triay, ha trait allo que els seus companys 
I'any 82 varen redacta r i varen votar. Hi ha perso nes 
que han deixat de banda I 'au tonomisme que abans de
fensaven per ara defensar com poden els errors polítics 
de companys d'altres indrets. Jo cree que aquesta decisió 
del Partit Socialista, aquesta oposició, li torn a recordar 
i li trec allo que és la moció que va presentar, precisa
ment la proposta de resolució, en el Senat, el Partit 
Popular: "Regular en coordinación con la Adminislraci
ón de la Comunidad Autónoma compensaciones econó
micas y fiscales para reducir en el archipiélago balear los 
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efeclos de /0 insularidad y la eSlIlcionolidad de lejido ecolló
mico, as( com facilitar el acceso {[ nuevas Iccl1olog[as", etc. 

Cree que aquesta deeisió, aquesta oposieió historie~ él una 
petieió que sempre han tengut aquestes illes, aquesta actitud 
que no és logica, contraria fins i tOl als missatges de fa sis 
mesos, jo cree que per aquesta postura , Sr. Triay, voste hau 
ra de respondre. L'oposieió d'ara a aquest estatut és una 
burla als eiutadans d'aquestes illes, és una burla al Parla
ment , perque voste ha dit coses contraries al que era el seu 
pensament, perque voste ha fet esmenes simplement per 
enganar, perque voste ha anat a Madrid, n'ha tornat i ha 
venut una "moto" e1el ministre, que després no ha pogut 
eomplir. 

Aguest vot d'avui, senyors del Partit Socialista Obrero 
EspaJíol és un trist final e1'una aetuació política que és sen 
zillament vergonyant. Moltes graeies. 

(El Sr. Presidef1l repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Griícies, Sr. Matas, 

Grups que hi vulguin intervenir en tom a favor o en con
tra pel que fa a la intervenció e1el Sr. Triay? 

Pel Grup MIXT, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gnkies, Sr. President. Senyores e1iputades, senyors dipu
tats. No hem tengut oportunitat e1'intervenir en la qüestió 
incidental, i m'alegra, perque aixÍ a la millor evitam inci
dents, pero, no obstant aixo, en la meya intervenció, el que 
pretenc naturalment, perque si no, em cridarien I'atenció, 
com és logic. és referir-me a les esmenes del Grup Parla
mentari Socialista sobre aquest quart debat, o més concreta
ment, referit al tema ele la insularitat, i per ser més concrets, 
a la compensació de la insularitat. 

]0 estic e1'acord amb moltes coses d'uns i amb moltes 
d 'altres. No sé si ho puc dir aquí, pero, per a la pro pera 
legislatura, guardin-me el centre i procurarem, com ara, dir 
les coses com les pensam i sempre en pla constructiu. 

A Madrid, hi mani qui mal1l I sIgu i quan sigui , sempre 
mucho vol dir molt, i aixo, tradult al madrileny, vol di r que 
sempre hi ha el tío Paco con la rebaja i no em referesc a cap 
frances que sigui present en aquesta sala, sinó al tia Paco de 
Madrid . per tant, jo, a uns i als altres, els recomanaria que 
aquí es demaml s com més, millor, perque inevitablement a 
Madrid, hi mani qui mani, sigui quan sigui, apareixera el tío 
Paco con la rebaja. Amb aixo vull dir que jo,t al com vaig 
manifestar en la ponencia i en comissió, estic en contra de 
qualsevol esmena que rebaixi la compensació d 'aquesta insu
laritat que tenim, j també tenim un dret a rebre aquesta 
compensació. ] 0 m 'atrevesc a dir que aquí hi ha hagut una 

cli~cussió sobre si les illes, la rest~ ele les illes europees, 
tenen més o menys renela per capita que la metropolis, 
per c.lir-ho (J'alguna manera, o que la resta ele J'esta t 
continentClI o com se'n pugui elil'. Jo cree que Clixo és 
irrellevant. Aquí s'ha dit alguna cosa amb la qual no 
estie c1'~corel, vaja, hi estic d·acord. pero que desmunta 
els arguments. Aquí s'h" dit que, perque som unes illes 
prosperes, no tenim dret a aixo; amb aquest plan teja
ment no estic en absolut d'acord, perque, a més, s'h" dit 
que el que es compensa no és el territori, sinó els pobla
elor~ deis lerritori, pero bé, naturalment que sí. pero és 
que es pot com pensar o perque pugu i n sonir d 'una 
situaeió. com passa a mol tes illes europees i com s'ha dit 
aquÍ, greu, economicament parlant, o de falta e1'infraes
tructura, el que sigui, d'una situació dolenta, perque 
se'n surtin. i es pot produir aquesta compensació de la 
insularitat, que no és res que no sigui un fet inqüestio
nable, perque és geogrMic, perque s'hi mantengui la 
prosperitat. perque al final, la metropolis o com en 
vulguin dir, la pan continental de la respectiva nació 
se'n beneficia també. Naturalment que el govern de 
Madrid ha de compensar la insularitat de les IlIes Bale
ars, encara que siguin més prosperes que les Camhies, 
pero si li convé, si ho ha de fer per obligació, és fins i 
tot. m 'atresvesc a dir-ne, una correspondencia obligato
ria. 

Vull dir també que amb aquest bloc cI'esmenes del 
PSOE no s'ha fet més que no estar-hi d'acord, i aixo ho 
dic des de la perspectiva del PSOE, i logicament. amb 
aquestos plantej.aments, si no hi esta cl'acord, té perfecte 
dret a no estar-hi. Aixo no vol dir que al final no hagi 
de prestar un suport a aquest... ]a sé que no és així, 
pero no hauria de ser obstacle per prestar un suport a 
aquest regim economic i fiscal especial, pero tom a 
repetir: a aquest regim que sera fon;osament rebaixat a 
Madrid. hi mani qui mani, sigui quan sigui . El que jo no 
voldriél méli és que el Partit Popular, si arriba a manar 
a Madrid, lIavors no aprovas cap regim fiscal i econo
mic e I ecinl per '1 les nOSlres i!les: -i arrib él e tal' aquí, 
al Illig, m cuidaria de lirar- Ios-h en car<1. Per '. en 
a IlIe 1 momenl , rec qu s'equivoca, n ara que hi té 
p rfeele lrel, e l Partit S dali 'ta o e l grupo mi llor di l, 
perque és el grup parlamentari, a no haver arribat a 
alguna mena de consens en aquest tema, perque tom a 
repetir que ja sera el tío Paco de Madrid el que en fara 
la rebaixa. 

Per tant, jo només vull dir que no puc estar d 'acord 
amb les esmenes , de supressió sobretot , que va fer el 
grup del PSOE en ponencia i comissió. 1 per acabar, dic 
que ells , quan varen votar en contra de la presa en con
side ració de la proposició no de llei , varen fer en reaJitat 
una esmena a la totalitat , pero no amb text alternatiu, 
perque va ser imp lement demanar d' una forma tacita 
que es tornas la proposició de lIei a l grup que I' hav ia 
presentada. pero no va ser una esme na a la total itat amb 
text alternatiu. que la l vegada hauria ajudat que arribas 
aquest consens, el qual, ho torn a dir, a mi m'hauria 
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agradat des de la meya posició i des de la meya perspectiva, 
que cree que és considerar objectivament el que estam trac
tant aquí. 

Fins i tot vull dir una cosa, perque la sent així, jo vaig 
ser el primer que vaig estar en contra, i en vaig dir que no 
era oportú, que es presentas a hores d'ara aquella modifica
ció de la Llei electoral del 3 al 5%, aixo s'ha esmentat abans, 
si no, jo no ho hagués feto Jo, sobre aquest tema, hi estava 
completament en contra i ho vaig dir, pero amb aquesta 
proposició de lIei de regim economic i fiscal especial per a 
les Ules Balears cree que, abans que acabi la legislatura i avui 
és I'últim dia que podem debatre ( ... ) quin pIe, mai no es pot 
dir tarel quan arriba, i val més que hi hagi arribat ara, i per 
tant, té en general, el suport d'aquest diputat i el rebuig a les 
esmenes que, ho torn a repetir , són de supressió, perque no 
tenc res en contra d'algunes que són d'aportació constructi
va. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal i Juan. També en torn a favor o en 
contra, pel Grup PSM i EEM, Sr. Sampol , té la paraula . 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. una 
part áel debat s'havia iniciat amb la necessitat o no de J'exis 
tencia d'un fons d'insularitat per a les IlIes Balears, és a dir, 
d 'una compensació economica al marge del sistema de fi
nan<;ament per compensar els costos de la insularitat i que es 
destinaria a finan¡;ar infraestructures. La pregunta és: Estam 
legitimats, les IIles Balears, per reclamar un fons d'insularitat 
que compensi el deticit d'inversions públiques i els costos 
d'insularitat que patim les I1les Balears? La resposta és sí, hi 
estam legitimats. Per aixo, votam a favor cl'aquest fons d'in
sularitat: a més a més, hi hem introdult temes tan impor
tants com un fons de compensació municipal, reivindicació 
historica del nostre grup en aquest parlament: hi hem intro
du"it mesures per fomentar el sanejament, la depuració terci
aria i reutilització d'aigües: e/ manteniment, /'adquisició, la 
conservació i la protecció eI'arees d'especial interes: I'aelqui
sició, conservació i restauració del patrimoni historie, artís
tic i cultural; el foment de la recolJida selectiva, reciclatge i 
reutilització de residus. 

Perp tornem a la qüestió legítima que la comunitat au
tónoma més rica, la de renda per capita més elevada, re
clami aquest fons d'insularitat? Tornam a dir: Sí, perque 
segons dades oficials, concretament de la Direcció General de 
Planificació Económica del Ministeri d 'Economia i Hisenda, 
les inversions civils estatals a les Illes Balears els darrers deu 
anys -dades de I'any 1992- varen ser el 35% de la mitjana 
espanyola. L'Estat espanyol, els darrers deu anys, fins a I'any 
92, hi va invertir, a les IlIes Balears, en infraestructures, el 
35% de la mitjana es pan yola, i és quan s'hi produeix un 
ddicit de serveis públics, que a qui afecta primordialment és 
precisal1lent a [es capes més desfavorides de la població. Oui 
rep el perjudici d'un deficit de serveis públics no són els ries. 

són els pobres, fora que les llles Balears, la comunitat 
autonoma de renda per capita més elevada de l'Estat 
espanyol tots siguem rics, tots tinguem I'embarcació de 
més de 7'5 metres d'eslora al club nautic, aquest senyor 
no en té cap. 

Es quan hem d 'analitzar: Som tots ries a les llles 
Balears? Tots podem prescindir d 'uns adequats serveis 
públics, els mateixos que els ~e qualsevol comunitat 
autonoma de ('estat espanyol , perque hem de tendir cap 
al mateix nivell de serveis públics, independentment de 
la renda per capit3?, podem prescindir deIs serveis pú
blics i anar a uns serveis privats? EIs donaré unes dades. 
Recentment, en fa dos anys, la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca va fer una estadística entre els habitants deis 
1l1unicipis del Pla ele Mallorca i les clades escarrufen, 
perque un 50% ele la població, un 50% de les famílies 
deis municipis del Pla de Mallorca subsisteixen amb uns 
ingressos inferiors a 70.000 pessetes mensuals, i que 
passa amb els pagesos en situació dran1é\tica?, i que 
passa amb la indústria en crisi delmoble, a Manacor, de 
la sabata, al Raiguer?, que guanya un treballador del 
comer<; a les llles Balears, que és el primer sector en 
ocupació, que ocupa fins i tot més gent que el sector 
turístic?, que guanya un picapeelrer? 90, 100, 110.000 
pessetes mensuals. que guanya un treballador del turis
me, que fa feina cinc O sis mesos i Ilavors esta sis mesos 
a l'atur? Som re3lment tan ries, els ciutadans de les !lles 
Balears o la riquesa esta molt mal repartida i hi necessi
tam uns serveis públics perque la gran majoria de la 
població no es pot pagar una assistencia sanitaria priva
da, una educació privada, un transport públic privat? 
Que som la comunitat autónoma més rica és una 
fal'lacia que hem de combatre, perque la renda esta 
1110lt mal repartida. 

Per tant, sí a favor d'un fons eI'insularitat; sí a favor 
de reclamar més justícia per a les IIIes Balears. 

1 hi ha una altra qüestió: s'ha suscitat aquí l'opor
tunitat sobre si algú tral<' les I!les pel fet de no donar 
suport a un regim economic i fiscal diferenciat per a les 
Illes Balears. Jo no sé si és oportú políticament o no. 
Segurament, el Partit Popular en fara banelera electoral, 
cosa que pot ser molt legítima. Només sabem una cosa 
certa: el Partit Popular, amb la votació d'avui, amb les 
manifestacions que consten en el Diaris de Sessions de 
comissió i de pie, adquireix un compromís en contra
dicció amb una ideo logia centralista del partit i amb 
moltes manifestacions que fan els líders estatal s del 
Partit Popular. Peró sapiguen que si un dia governen 
l'Estat espanyol, els exigirem el compliment deIs com
promisos que avui adquireixen, no hi valdran excuses, els 
en farem seguiment permanentment i no passara dia 
que no els els retreiem en aquesta cambra, si és necessa
ri, perque, senyores i senyors del Partit Popular, Sr. 
Matas, si ara a Madrid ens tracten com una colonia, com 
deia el presidenl Cai'íellas el Dia de l'autonomia, el qua/, 
per cert, ha seguil amb interes tat el debat avui horabai-

" ~ • • -; . . • ..... ~.~.~. 't'. 
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xa, si arCl ens tracten com una colonia, serem igualment 
colonia. governats pel Partit Popular: si no millora el nostre 
sistema de finan¡;ament, sel em igualment una colonia, gover
nats pel Partit Popular: si no millora el nostre nivell de COIll

petencies, serem una colonia: si no milloren les inversions 
civils estatals a les Illes Balears. serelll igualment una colonia, 
governats pel Partit Popular, i també si no millora el respec
te i la defensa de la nostra Ilengua, ele la nostra cultura, deIs 
nostres costums i tradicion~, pel que CJ uan una metrópolis 
practica l'espoli a les colonies, no espolia únicament econo
micament, no se'n cluu úllicamcnt les divises turístiques que 
deia el Sr. Cañellas a Llucmajor el Dia de l'autonomia; quan 
una metropolis practica I'espoli a la colonia, hi espolia fins 
i tot I'anima, l'anima ele la nació, la Ilengua, la cultura, les 
trael icions, I 'essencia elel poble. J vostes, senyors del PP, 
quan aquests dotze anys, dia a dia, aquí han renegat (I'a
quests valors, el'on han estat. el'aquí o forasters? Moltes de 
gracies, 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. SampoL 

Per entrar en torn de replica al Sr. Sampol i al Sr. Vida!. 
té la paraula el Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr. President. Per resumir bastant tot el que s 'ha 
dit en aquestes intervencions, volelria dir que si no acceptam 
aquest projecte tal com ve en aquest capítol en concret, que 
és d'allo que parlam, és per raons profuneles i de caracter 
general i de caracter social, i gens electoralistes, Al contrari, 
pI enes de responsabilitat, perque realment el calendari ens 
incita a la imprudencia, ens incita als arguments conjunturals 
de vigencia limitada i de consum domestic, pero no volem 
caure en aquesta dinamica. VolelrÍem dir que si algú posa en 
qüestió que siguem d'aquí o no, li diré que tots els treba
Ilaelors el'aquestes illes no eleuen ser d'aquÍ perque si UGT 
-sindicat ele treballadors- diu que el document aportat pel 
Govern no és una autentica proposta de desenvolupament 
economic i que el sistema fiscal ha de ser unitari, progressista 
i equitatiu o si CCOO eliu eI'una manera encara molt més 
contundent que" no consideram que la implantació del regim 
economic i fiscal especial que se'ns proposa sigui la millor 
solució per resoldre el desequilibri que presenta la nostra 
economia", vol dir que qualque cosa hi ha que falla en aixo. 
És més, jo crec que en aquesta sala no tan soIs representats 
eminents de l'empresariat posen en dubte que aixo sigui un 
projecte seriós i que hagi d'anar endavant el dia de dema, 
sinó que estic segur que diputats del PP també ho pensen, a ~ 
dins el seu coret, que aixo realment és altra vegada el nyap 
de 1995, com ho va ser la reforma de I'Estatut de 1991, 
segons acreditades manifestacions delpresident de la Comu
nitat Autonoma. 

En relació amb l'activitat exportadora del turisme, voldria 
fer algunes petites matisacions. Si realment tan dolent és que 
puguem estar en contra d'aquesta declaració, i ens han de 

caure damunt totes les malediccions elel cel i les del 
PClrlament europeu també, volelria elir que com és possi
ble que una malelat tan gmssa com la que nosaltres 
proposam en elemanar la supressió el'aquest article, 
només que ara al final hi votassilll que sí, seria una 
qüestió acceptaela pel grup popular, que eliu que es 
voldria transaccionar, pero que en darrer lloc es pot 
acceptar. Ouantes morals hi ha per acceptar o no accep
tar esmenes, per qualificar llloralment fins i tot l'actua
ció deIs cliputats davant problemes d'interes general? 
Res més, mol tes grac,ies. 

EL SR. PRESlDENT: 

Gracies, Sr. Triay. 

Intervencions en contra replica? No. 

Fixació de posicions. 

Pel Grup PP-UM, Sra. Salom, té la paraula. 

LA SRA. SALOM I COLL: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, El 
nostre grup no donara suport a aquest conjunt d'esme
nes elel Grup Parlamentari Socialista perque estam to
talment a favor de la creació d'aquest fons d'insularitat 
i ells, amb totes aquestes esmenes, demostren que no 
estan a favor d'elles, Nosaltres creim que la filosofia que 
inspira la creació d'aquest fons d'insularitat ~sta en certa 
manera reflectida en 1 'article 61 ele I'Es1atut d' Autono
mia, es tracta d'aconseguir que una part important de la 
fiscalitat que es genera vinculada al consum elels serveis 
públics a Balears i que en aquest moment no tenen 
retorn, és a dir, cloblers que nosaltres pagam, que se'n 
van a Madrid i que no tenen camí de tornada, quedi 
vinculada als serveis consumits, i així. am b aquest aspec
te, amb aquest fons el'insularitat, pretenem, a través 
d'aqueest impost d'hidrocarburs, aconseguir aqueixa 
finalitat. 

Nosaltres sabem que aixo també suposa un impacte 
important per a la hisenda central, pero bé, no passa res 
tampoc, també su posa per a les administracions auto
nomiques i municipals la creació d'uns ingressos que 
tenen definitivament la necessitat del finan¡;ament d'una 
població flotant que molt sovint no té proporció amb la 
població de dret. Nosaltres creim que hi ha una despro
porció entre el cost de les infraestructures i els serveis 
que es presten a una població que en determinats mo
ments de l'any és un 150% superior a la població de 
dret; aquesta desproporció es registra sobre un 75% deIs 
nostres municipis. L'existencia d'aquest fenomen suposa 
que les inversions en infraestructura són desproporcio
nades tant per part deis ajuntaments com per part deIs 
consells insulars i per part del Govern balear. Pero, a 
més a més, aquest cost de manteniment fa que o bé la 
població fixa pagui uns imposts desproporcionats o que 
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les corporacions s'hagin d'endeutar d'una manera un poc 
exagerada. El principal ingrés d'aquest fons té una vincula
ció directa amb el turisme, és el consum d'infraestructura , 
com ho podria ser en aquest cas a través de I 'ús del cotxe 
per part deis visitants en el consum d'infraestructura que fan. 

Aquest fans aniria destinat a una serie d'actuacions que 
jo crec que serien molt importants per a les nostres illes, COTIl 
seria per a la creació i manteniment de la infraestructura 
turística; anirien destinats, aquests doblers, a inversions i a 
manteniment de tota la nostra xarxa de carreteres; anirien 
destinats a I 'adquisició, conservació i protecció de les arees 
declarades d'interes natural, i de la mateixa manera, també 
anirien destinats al finant;ament de la normalització lingüís
tica, a I'adquisició, conserva ció i restauració del nostre pa
trimoni artístic i cultural, a la recollida selectiva, al reciclatge 
i a la reutilització deis nostres resídus. Com que nosaltres 
consideralll que aqueixes finalitats d'aques! fons cl"insularit8t 
són illlportantíssimes per a les nostres illes i el Grup Parla
lllentari Socialista el que proposa és la seva supressió, nosal 
tres no donarelll supon a aquest conjunt cl 'eslllenes. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. 

Passarem al cinque i clarrer debat, que correspoll a les 
esmenes corresponents a les disposicions adclicionals finals i 
a I 'exposició de motius. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari MIXT, té 
la paraula el Sr. Alfonso. 

Perdó, per defensar les eSlllenes del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

SÍ, Sr. Presiclent. Alllb molta d'atenció, senyors diputats, 
he escoltat aquest debato Jo em pensava que s'ntentaria racio
nalitzar, discutir, intentar trobar camins de solució logica i 
raonament. Decebut, perque el que hi hem trobat no ha estat 
analisi d'esmenes, no ha estat discussió d'esmenes ni discussi
ó d'articles, el que hi hem trobal, senyors del Govern, és 
pura demagogia. Per tant, Sr. President, com que és absolu
tament perdre el temps defensar esmenes -la res posta és 
absolutament demagogica-, voldría només fer un recordatori , 
un recordatori ljue péns que algú d'aquest hemicicle, sobreto! 
algú de resquerra, hauria de tornar a pensar. Esquerra, se
nyors del PSM i EEM, vol dir solidaritat, esquerra vol dir 
lIuita per la igualtat. Aquest regim fiscal és lluita cada vega
da més forta per la desigualtat deis més rics en perjudici deIs 
més pobres. Gracies, Sr. President. 

Renunciam a la defensa de les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Hi ha grups que vulguin inter
venir en torn a favor o en contra? 

Pel Grup MIXT, Sr. Pascual, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja he dit a 
la intervenció precedent meya que Unió Mallorquina 
votara a favor de la proposició de regim economic i 
fiscal , i ho fara malgrat que aixo no és el nostre regim 
economic i fiscal diferencial. El regim economic i fiscal 
que volem es basa en el desenvolupament de l'article 54 
bis de la reforma de l'Estatut d' Autonomia de 1991 que 
aquest parlament va aprovar amb els vots de tots els 
grups parlamentaris (Parti! Popular, PSM i EEM) i amb 
l'abstenció elel Partit Socialista, que diu que les relacions 
d'ordre tributari entre l'Est~lt i les IIles Balears vendran 
regulades mitjant;ant el sistema de conveni o concert 
economic. El desenvolupament d'aquest article -.ia sé 
que aixo proVOCél ¡-ialles en el Grup Parlamentari Socia
lista, pero bé, venc él dir. .. -. Ido bé, precisament perque 
l'aportació de les ¡!les Balears, com diu l'apartat b), a 
rEstat hél ele consistir en un tant global, com hi ha al 
País basc i a Nava-rra. -Aquí hi ha el pl.lnt final del 
nOSlre elesenvolupal1lenl. 

Ara bé, he dit que hi donarem su port. Jo voldria fer 
referencia a unes paraules del conseller Sr. Matas, que 
diu que el PP al Senat... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pascual, en els anteriors debats contÍnuament 
s'ha sortit del terna, ( .. . ) temes generals. Jo, de cap ma
nera, no puc consentir que en el cinque debat, que és el 
darrer, s'intenti fer un resum del que han estat els ante
riors debats. En conseqüencia, li prec que se cenyeixi a 
la qüestió concreta del cinque debat, que tengui en 
compte que el Sr. Alfonso no ha fet ús propiament del 
toro de defensa de les esmenes i no vulgui entrar en un 
reSUI11 de tot el que ha donat ele si el debal. En conse
qüencia, s'hi cenyeixi i, si no, per favor, assegui's. 

EL SR, PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, jo crec que I'exposició de motius és un 
resum de la !lei. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha Iloc, Sr. Pascual. en aquest cas, intentar fer 
un resum del debat: no és un debat de totalitat, es un 
debat final per unes qüestions concretes. 
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EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

lelo renunci"i a parlar-nc més. Sr. Presiclent. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte. Sr. Pascua!. 

Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Simplement. per anunciar el vot 
negatiu a aquest darrer conjunt cl'esmenes. A pesar que tam
poc no estam satisfets al cent per cent del resu ltat d'aquesta 
proposició de lIei, hem de reconéixer que ha assolit un grau 
de consens, que, si bé no és maxim, sí que és important. 

Aprofitam, Sr. President. amb el se u permís, i en aquesta 
darrera intervenció, per acomiadar aquesta legislatura, per 
demanar disculpes si qualque vegada ens hem sortit del bota
dor , no ha esta t la nostra intenció , i per desitjar sort a tots 
els grups i al Sr. Cañellas com a futur cap de I'oposició . 
Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT : 

G racies, Sr. Sampo!. Sra. Salom, pe] Grup PP-UM , té la 
paraula. 

- LA SRA. SALOM 1 CO LL: 

Moltes gracies, Sr. President. Per anunciar que votarem 
en contra d 'aquestes sis esmenes que ha presentat el Grup 
Parlamentari Socialista perqué consideram que són unes 
esmenes que retallen el que ha de ser aquest regim fiscal i 
economic especial per a les nostres illes, són unes esmenes 
que no hi aporten res, són destructives, en certa manera són 
pessimistes i negatives, no aporten res de nou a aquesta pro
posició de llei i que en cap cas són ... o que volen defensar la 
igualtat i la competitivitat de les nostres empreses; per aixo, 
nosaltres no els podem donar suporto 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra . Salomo 

Acabat el debat, passarem a les votacions. 

F arem en primer lIoc votació conjunta de les esmenes del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA números 1167, 1168, 1169, -
1170,1242,1243,1244, 1186, 1187, 1188, 1189,1190, 1192, 
1193, 1194 i 1195. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d 'aqueixes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden 
seure. 

Senyores i senyors cliputals qu e voten en contra. es 
volen posar elrets. per favor') Gracies. poden seure. 

Senvores i senyors cliputats que s'i1bstenen') 

20 vots a favor, 30 en contra. 9 abstencions. En con
seqüencia , queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de les esmenes 1239, 1240, 
1174, 1185 i 1191 del Grllp Parlamentilri SOCIALISTA. 

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es 
vol en posar elrets, per favor? Gracies. poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passa m ara a la votació ele les esmenes 1072 i 1073, 
elel Grup Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors eliputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar el rets , per favor? Gracies. poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

9 vots a favor, 30 en contra. 20 abstencions. Queden 
reblltjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació ele les esmenes 1197, 1198, 
1199,1200,1201 , 1202 i 1206. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen? 

20 vots a favor, 39 en contra, cap abstenció . Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de l'esmena 1208, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
vol en posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

,\ 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vals a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda rebut
jada l'esmena. 

Passam a la votació de l'esmena 1074, del Grup Parla
mentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

9 vots a favor. 30 en contra. 20 abstencions. Queda rebut
jada l'esmena . 

Votació de les esmenes 1209, 1212, 1215,1216,1217 i 
1218 , del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra. es valen 
posar drets, per favor? Gri¡c;;ies,-poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

20 vots a favor. 34 en contra. 5 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Yotació de les esmenes del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA números 1219, 1225, 1220, 1226, 1227, 1228.1229. 
1221, 1222, 1223 i 1234. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

20 vots a favor. 39 en contra, cap abstenció. En conse
q üencia, queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de j'esmena 1245, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA nú
meros 1237, 1238, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 
1252, 1253 i 1254. 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? G~;kies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

20 vots a favor, 39 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Acabada la votació de les esmenes, es pass a a votació 
de I 'articulat ele la Proposició ele lIei 345, de regim fiscal 
i economic especial de les Illes Balears, amb les agrupa
cions pactad es amb els distints grups. 

Passam en primer Iloc a la votació conjunta del tÍtol 
ele la proposició de lIei. e1els artides 1. 2, 3, 4, 8, 22, 23, 
24, 39, 40, 42, 43, 48 i 60. disposicions addicionals pri
mera, cinquena i sisena i primera de la disposició final 
sega na del dictamen, també. 

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 
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors e1iputats que s'abstenen? 

35 vots a favor, 20 en contra, cap abstenció i 4 dipu
tats que no han emes el seu vol. 

EL SR. VIDAL r JUAN: 

Perdó, Sr. President. No podia, jo, demanar la parau
la per una qüestió d'ordre perque el micrOfon el tenia 
el company. 

EL SR. PRESIDENT: 

Voste dira, Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

El que dic és que jo votava a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tornarem a sotmetre a votació ... Sí, Sr. Pascual? 
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EL SR. PASCUAL I AMOROS. 

Sr. Presiden t, des de la proposi ció ele llei i elel d ictamen 
hi ha numerac ió distinta. Jo vo ldria s;-¡ber que votdm, si cls 
números de Is anic\es del dictamen o si és de la proposició de 
llei ( ... ) 

EL SR. PRESIDENT: 

Com és logic, es vota en base al dictamen, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:" 

Ido. així vo ldría demanar votacíó separada deIs anic\es 
41 i 47. 

EL SR. PRESIDENT: 

No els estam votant en aquest moment, els 41 i 47. Tor
naré a repetir el que votam en aquest moment, d 'acord amb 
el dictamen. 

Títol de la proposició de ll ei, articJes 1, 2, 3,4, 8, 22, 23, 
24, 39, 40, 42, 43, 48 i 60, di sposicions addicionals primera, 
cinquena i sisen a i primera de la disposició final segona del 
dictamen . Aixo és el que es vota en aquest moment. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es vol en 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure . 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

39 vots a favor, cap en contra, 20 abstencions. Oueden 
aprovats, en conseqüencia. 

Passam ara a la votació conjunta deis articles 5, 6, 7, 17, 
30,31,33,34,35,36,49,62,63,64,65,66,67 i 68, disposi
cions addiciona1s segona, tercera i quarta i primera de I'expo
sició de motius del dictamen . 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

39 vots a favor , 20 en contra, cap abstenció. Queden 
aprovats. 

Passam ara a votació conjunta deIs articles 9, 10, 11 , 13, 
15, 16, 18, 27,32,47 (apartats primer i tercer), 52, 53, 54, 
69, 70, 71, 72 i 73 i primera de la disposició final primera del 
dictamen . 

Senvores i senyors c1iputats que voten ;-¡ favor. es 
volen posar drets, per favor? Gr:icies, poden seure . 

Oueden élprovats per unanimit;-¡t. entenc 

Passam ara a votació conjunta deIs anic\es 12, 14, 19, 
20.21. 26.28,37,38,50,51,55,57,58 (apartats a) 
b)), 59 i 61 del dictamen. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen pos:1r drets. per favor? Gri\cies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
liolen posar c1rets, per favor? Gri\cies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queden 
a provats. 

Passam ara a votació conjunta deIs articles 25, 29, 44 
i 46 del dictamen. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar c1rets, per favor? Gri\cies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar c1rets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

34 vots a favor. 25 en contra, cap abstenció. Oueden 
a provats. 

Passam ara a la votació de J'artic1e 41 del dictamen. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar c1rets, per favor? Gracies, poden seu re. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

35 vots a favor, 20 en contra, 4 abstencions. Queda 
aprovat I'article 41. 

Passam ara a la votació deIs articles 45, 56 i 58 (apar
tat c)) i primera de la disposició addicional setena del 
dictamen. 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es 
vo len posar drets, per favor? Gd.cies , poden seure. 

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

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 
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34 vots a favor, 20 en contra, 5 abstencions. Queden 
aprovats. 

Passam a la votació de l'articIe 47 (apartat 2) del dicta
men. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, 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. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

31 vots a favor, 20 en contra, 8 abstencions. Queda apro
vat l'articIe 47 (apartat 2). 

I ara, finalment, i d'acord amb el que preveu l'article 177 
del Reglament, procedeix fer votació pública en els termes 
prevists en l'article 87 del Reglament. L 'aprovació exigira la 
majoria absoluta de la cambra per tal que aquesta iniciativa 
legislativa pugui ser traslladada al Congrés de Diputats. Es 
fara sorteig per tal de determinar el diputat pel qual comen
<;ara la crida. que seguira per ordre alfabetic. 

Correspon votar, en primer 1I0c, al diputat número 25 . 

Sr. Moll, els pot anar :momenant. 

Hauran de dir: Sí, no o abstenció. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Mesquida i Galmés, Andreu. 

EL SR. MESQUIDA J GALMÉS: 

Sí. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Munar i Riutort, Maria Antonia. 

LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Obrador i Moratinos, Francesc. 

EL SR. OBRADOR I MORA TINOS: 

No. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Orfila i Pons. Ramon. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pallicer i Pujol, Antoni. 

EL SR. PALUCER I PUJOV 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pascual i Amarós, Miquel. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pascual i Ribo!. Antoni. 

EL SR. PASCUAL J RIBOT: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Peralta i Aparicio, Jaume. 

EL SR. PERALTA I APARICIO: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Planells i Costa, Francesc. 

EL SR. PLANELLS J COSTA: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Pans i Pans, Damia. 

EL SR. PONS ! PONS: 

No. 

EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Pons i Villalonga, Antoni. 

EL SR. PONS I VILLALONGA: 

Sí. 

- •. '~. . •. _" ....... _._ ..• ~.\",;-~ •. _. . ,',:5' . 
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EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Ribas de Reyna, Joaquim . Sí. 

EL SR. RISAS DE REYNA: E L SR. SECRETART SEGON: 

Sí. Tejero i Isla. Xavier. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Riera i Bennassar. Andrt'u No. 
'. 

EL SR. RIERA I BENNASSAR: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Tur i Ferrer, Víctor. 

EL SR. SECRETAR] SEGON: EL SR. TUR ] FERRER: 

Riera i Madurell, Maria Teresa. No. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Tur ¡Torres, Vicent. 

ELSR. SECRETARI SEGON: EL SR. TUR ] TORRES: 

Rus i Jaume, L1oren~ . No. 

EL SR. RUS] JAUME: EL SR. SECRETAR] SEGON: 

No. VaeleIl i Ferrer, Maria Antonia. 

EL SR. SECRETAR] SEGON: LA SRA. V ADELL ] FERRER: 

Salas i Santos. Francesc Xavier. Sí. 

EL SR. SALAS] SANTOS: EL SR. SECRETAR] SEGON: 

Sí. Valenciano i López, ValentÍ. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Salom i CoIl, Maria. No. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Sí. Verger i Pocoví, Joan. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: EL SR. VERGER I POCOVÍ: 

Sampol i Mas, Pere. Sí. 

EL SR. SAMPOL I MAS: EL SR. SECRETAR] SEGON: 

Sí. Vida) i Bibiloni, Guillem 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. VIDAL I BIBILONI: 

Sansó i Servera, Antoni. Sí. 
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! ¡ 
I EL SR. SECRETAR! SEGON: LA SRA. CASTRO I GANOASEGUI: . .. 
I 

Vidal i Burguera, Joana Aina. Sí. 

LA SRA. VIDAL I BURGUERA: EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Sí. Coll i Al'les, LluÍs. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. COLL 1 AL·LES: 

Vidal i Juan, Cosme. Sí. 

EL SR. VID AL I JUAN: EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Feml i Capllonch, Joan. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: EL SR. FERRÁ I CAPLLONCH: 

Alberola i Martínez, Carlota. No. 

LA SRA. ALBEROLA 1 MARTÍNEZ: EL SR. SECRETAR! SEGON: 

Sí. Ferrer i Bascuñana, Maria del Pilar. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: LA SRA. FERRER r BASCUÑANA: 

Alfonso i Villanueva, losep loan. Sr. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Gómez i Arbona, Antoni. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Antich i Oliver, Francesc. No. 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. Gomila i Barber, loan Basca. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: EL SR. GOMILA I BARBER: 

Barceló i Martí, loana Maria. Sí. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: EL SR. SECRETARI SEGON: 

No. González i Ortea, losep ·Maria. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA: 

. ' . Cañellas i Fans, Caries Felip . Sí. 
, 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Caries Felip): EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí. Guasch i Ribas, Miquel. 

EL SR. SECRETARI SEGON: EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Castro i Gandasegui. Carme. Sí. 
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EL SR. SECRETARI SEGO\!: 

Huguet i Rotger. Joan. 

EL SR. HUGUET 1 ROTGER: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Huguet i Sintes, Cristofol. 

EL SR. HUGUET I SINTES: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SE GON: 

Jaén i Palacios, Manuel. 

EL SR. JAÉN] PALACIOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARJ SEGON: 

Magaña i Alapont, Encarnació. 

LA SRA. MAGAÑA I ALAPONT: 

No. 

EL SR. SECRETARI SE GON: 

MarÍ i Calbet. Antoni. 

EL SR. MARÍ J CALBET: 

SÍ. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

MarÍ i Ferrer, Antoni . 

EL SR. MARÍ 1 FERRER: 

Sí. 

EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Marí i Prats, Josep. 

EL SR. MARI 1 PRA TS: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Marí i Serra, loan. 

EL SR. MARI 1 SERRA: 

No. 

EL SR. SECRETAR] SEG ON: 

Marí i Tur, Joan . 

EL SR. MARÍ J TUR: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Martínez i Polentinos, Josep Miquel. 

EL SR. MARTÍNEZ I POLENTINOS: 

SÍ. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Mascaró i Pons, Joan Manuel. 

EL SR. MASCARÓ 1 PONS: 

No. 

EL SR. SECRETAR] SEGON: 

Cañellas i Fons, Gabriel. 

EL SR. CAÑELLAS J FONS (Gabriel): 

Sí. 

EL SR. SECRETARJ SEGON: 

Morey i Ballester , Pere Joan. 

EL SR. MOREY 1 BALLESTER: 

SÍ. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Soler i Cladera, Cristofol. 

EL SR. SOLER J CLADERA: 

Sí. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Palau ¡Torres, Pere. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Sí. 

.1 
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EL SR. SECRET ARI SEGON: 

Triay i Llopis, Joan Francesc. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

No. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Martínez de Dios, Jesús Guillem. 

EL SR. MARTrNEZ r DE DIOS: 

Sí. 

EL SR. SECRETAR] SEGON: 

MolI i Marques, Josep. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

No. 

EL SR. PRESIDENT: 

El resultalha estat: Vots a favor, 39; vots en contra, 20, 
abstencions, cap. En ha ver-se obtenguda la majoria absoluta, 
queda aprovada la Proposició de llei 345/95, de regim fiscal, 
economic i especial de les riles Balears. 

(AplaudimenlS) 

Arribat aquest punt, i abans de continuar la sessió, i d'a
cord amb el que preveu 1 'article 178 del Reglament, se sus
pendra la sessió per un temps de cinc minuts, i convoc els 
membres de la Mesa i la Junta de Portaveus a la sala Monte
negro per tal de preparar la proposta deIs tres diputats que 
hauran el'anar a defensar a Madrid, en el Congrés de Dipu
tats, la proposició ele llei. 

Se suspen la sessió per un temps de cinc minuts. 

Senyores i senyors diputats, els prec que s'asseguin en els 
seus escons, per favor. Recomenc;a la sessió. S'ha de donar 
a coneixer al Pie ele la cambra que els diputats designats són 
la Sra. Munar i Riutort, pel Grup' Parlamentari MIXT, el Sr. 
Sampol i Mas, pel Grup PSM i EEM, i la Sra. Salom i Coll, 
pel Grup PP-UM. 

IV.- Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes 
Institucionals i Generals, de l'escrit Exp. 3-94/PCTI-0003, 
RGE 5256/94, presentat per la Comissió Tecnica Interinsu
lar, com a proposta d'atribució de competencies aIs consells 
insulars en materia d'actiyitats c1assificades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de I 'ordre del dia, que corres
pon al debat del dictamen de la proposta de la Comissió 
Tecnica Interinsular d'atribució de competencies als 
consells insulars en materia d 'activitats classificades. 

Ates que no es mantenen esmenes a aquest dictamen, 
aquesta presidencia vol fer constglr que avui s'ha presen
tat un escrit, signat pels portaveus deIs quatre grups 
parlamentaris, acreditatiu de I'inventari que es traspassa 
als consells insulars, el qual figurara com a annexos I i 
2 a la lIei. 

D'acord amb ell'estipulat per la Junta de Portaveus, 
correspon fer un torn de fixació de posicions a cada un 
deis grups parlamentaris. 

Pel Grup Parlamentar i MIXT. el Sr. Pascual i Amo
rós té la paraula . 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Gracies, Sr. Presiclent. Senyores i senyors diputats. El 
c1arrer punt d'aquesta legislatura consisteix en aprovar 
una Ilei ele traspas ele competencies als consells insulars 
ele les activitats classificades. De 10ts és sabut que les 
llicencies el'obertura que vénen elesprés del projecte 
d 'activitats classificades en moltes ocasions es donen 
quan ja I'establiment corresponent esta en funciona
ment. moltes vegades més el ' un any i moltes vegades en 
cara més, perque no la ele manen tot d'una, pero el que 
és cert és que a una pregunta que jo vaig fer en el seu 
moment, en fa aproximadament un any, al Govern, la 
res posta va ser que la mitjana el'aprovació, o sigui de 
sortiela deIs expeelients que entraven en la Conselleria de 
Governació, des que hi entraven, era d'aproximadament 
uns nou mesos, o sigui, que era com un parto Amb aixo, 
no és que ho vulgui criticar, perque anteriorment, abans 
de la transferencia de [,Estat, també era un altre pan . 
Jo esper que aquesta lIei serveixi perque els consells 
insulars ho facin més facil i perque, tal volta, es pugui 
delegar en certs ajuntaments l'aprovació deis expedients 
corresponents; que no hagin ele venir a Palma, que no 
hagin el'anar a Maó o que no hagin d'anar a Eivissa, 
aquests expedients, perque perfectament ho poden fer 
els ajuntaments. Evidentment, aixo sí, el Consell Insular 
de Mallorca, el Consell Insular de Menorca i el Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera hauran de tenir cura en 
la seva gestió que en cas de delegació, es continu! exi
gint el que marca la !lei, que no hi hagi una laxitud en 
demanar els projectes de mesures correctores, i per tant, 
que es millori el servei, pero que no es davalli la guardia 
en les mesures correctores de les activitats molestes, 
insalubres, nocives i perilloses. 

Aixo es fa avui per consens, per unanimitat. i aixo és 
bo. Vol dir que hi ha discrepancies, pero que tots vota 
relll que sí al darrer punt el 'aquesta legislatura, a aques-
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tCl proposieió ele Ilei, i jo cree que és positiu que aCClbem Clmb 
una unanimitat. Gracie~. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gr:icies, Sr. PClscual. Pel Grup PSM i EEM, Sr . Orfila, té 
la paraula. 

EL SR. ORFILA J PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Possiblement 
sigui ClquestCl la Ilei c!'atribució eJe compelencies als consells, 
insulars que més directament afectara als ciutadans de les set 
que en finalitzar aquesta legislatura s'hauran aprovades. 

Hem ele comel1(;ar la nostra intervenció fent constar que 
la proposta que avui s'aprovara. ben segur que per unanimi
tat de la cambra, no se sembla ni de prop a la proposta sor
tida de la Comissió Tecnica Interinsular, i és precisament 
aquest fet el que fa possible la unanimitat que tan poques 
vega eles es dóna en aquesta casa. La feina duta a terme en el 
si de la ponencia parlamentaria ha aconseguit el miracle. tot 
allo que ha resultat impossible en les altres Ileis d'atribució 
ele competencies als consells ho ha estat en aquesta tramita
ció; per quin motiu, ens hem ele demanar, no s'ha optat per 
aquesta via del consens fins ara en unes lIeis que tenen tanta 
importancia, en unes lleis que tracten d 'una qüestió tan 
transcendent com és I 'estructuració de la Comunitat Autono
ma?, per quin motiu s'ha fet cas en aquesta ocasió de les 
valoracions deis grups de I 'oposició, pel que fa al calcul del 
cost efectiu de la transferencia, fins al punt que practicament 
s'ha eloblada fa quantitat inicialment prevista i proposada pel. 
Govern?, per quin motiu. en aquesta ocasió. no hi ha hagut 
cap problema per incloure entre la normativa aplicable ICl 
referencia a la L1ei reguladora de les bases ele regim local -
la qual nosaltres hem arribat a nomenar "la innominable" 
tal com ha vengut reclamant I 'oposició parlamentaria acacia 
una de les lIeis eI'atribució ele competencies?, per quin mo
tiu. en aquesta ocasió, ha acceptat el grup majoritari suprimir 
els noms deIs funcionaris que es transfereixen?, per quin 
motiu en aquesta Ilei no hi ha cap referencia a la figurCl elels 
comissaris polítics, elels representants elel Govern en les 
comissions que es poden crear per gestionar les competenci
es que es transfereixen? És, la llei que avui aprovarem, la ele
mostració que es pot aconseguir el consens en la tramitació 
de determinades propostes, que, en ser d'un interes molt 
especial, no poden ser canviades o reformades a cada canvi 
de majoria que es produeixi. L1astima que hagin esperat al 
final de la legislatura. Llastima que aquesta aproximació de 
posicions no s'hagi produit encara en el lIoc on se suposa 
que s'hauria de donar, és a dir, a dins la Comissió Tecnica 
Interinsular. 

Pero que ningú no es vulgui pensar que la meya interven
ció té un caracter -un caire- negatiu, ben al contrari, salu
dam amb satisfacció aquest acord. Reconeixem que el grup 
que dóna suport al Govern ha fet esfon;os considerables per 
atracar postures a les de l'oposició, que s'havien hagut d'es
fo[(sar en fer postures per milI orar el contengut de les pro-

postes ( ... ) ele la proposta que havi:1 sonil ele 1<1 Comissió 
Teenica Interinsular. que no se sembla en res (1 (lquella, 
que hi h(l un únic (Inicie. semilla, que ó>'hi mantengui, 
empero. aquesta és una qüestió on ens hem eI'alabar 
tots. perque és la qüestió positiv:l . S'h<1 ele reconeixCl" 
que les aportClcions e1els tres presielents elels consells 
insulars han estat molt positives. amh un símptoma clar 
que se sentien preocupats pel contengut eI'una Ilei que 
ha ele ser important per als tres consells. i no ho eleím 
elebacles, parlalll eI'un servei c1'(lclivitals classificaeles que 
ha fUllcionat molt malament fins fa poc temps, que ha 
lllillor:1t molt lentament i que ara, alllb 1:1 passa que es 
elóna. en atribuir les competencies als consells, no sois 
representara un augment ele la capacitat cl'aquests. sinó 
que guanyara en agilitat, en efectívitat i millorara en 
aquest sentit el servei elonClt als ciutadans. Avui haurem 
fet unCl passa per convertir els consells en els governs ele 
caela illa, allo que deím tantes vegaeles. i els ciutaelans ho 
coneixeran, si són capa~os. eles deIs consells insulars, ele 
gestionar ele forma correcta aquest servei , i aquest és el 
elesafiament que avui queela damunt la taula. 

No puc passar per alt fer un esment a la feina fet pel 
lletrat Sr. Cerveró, sense la qual clifícilment aquesta lIei 
tendria el nivell que té. Ja veuen que, de vegades, sen se 
assessors ele pagament, les coses, fins i tot. surten millor. 

Avui, senyores i senyors elíputats, hem avan~at en el 
procés d'estructuració de la Comunítat Autonoma ele les 
IIles Balears en atribuir als consells insulars un element 
important ele I'administració. Hem refon;at el paper deIs 
consells i ho hem fet, a més a més, en una qüestió en 
que els ciutadilns notaran un canvi. i un canvi per abé. 
L1astima que no s'hagi pogut fer el mateix en tantes 
altres qüestions referieles Clls consells i nsulars. i que ens 
valguí. aquesta experiencia: si ha estat possible una 
vegaela. ho hauria de ser en totes les aluTs. Quan apro
vem lIeis que atríbueixin competencies Clls consells, no 
ens podrem permetre el luxe, senyores í senyors dípu
tats. que a cacla nova legislatura, si canvia la majoría en 
aquesta cambra. s'hagin ele revisar i s'hagín ele canviar. 
Apel'lam, per tant, ele nou al consens, no com un(l arma 
o una eina electoral, sinó eOI11 una actitud real, com una 
actitud positiva. Avui s'ha demostrat que era possible. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sra. Barceló, té la paraula. 

LA SRA. BAR CELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. A 
la darrera, va la ven~uda, i per primera vegada; per a 
ac;o, hem hagut d 'esperar a la darrera sessió del plenari 
del Parlament en aquesta legislatura perque per primera 
vegada, avui, el darrer dia, hem aconseguit un acord 
polític respecte d 'una transferencia aIs conseIls insulars . 

i 
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Per tant, en aquest parlament avui, el darrer dia de sessió 
plenaria, estam d'enhorabona. Hem aconseguit, amb aquesta 
lIei de transferencies, velles reivindicacions manifestades per 
tots, en definitiva, per tots els partits polítics. Recursos eco
nomics més justos, més suficients per gestionar les transfe
rencies que ens fa el Govern als consells insulars. El fet de 
deixar a decisió de cadascun deIs consells insulars J'organitza
ció, i el que és més important, la possibilitat d'existencia de 
comissions insulars, anomenades tecniques, entre cometes; el 
fet d'anomenar per primera vegada la Llei reguladora de les 
bases de regim local com una lIei basica, la .qual s'haura de 
tenir en compte per al funcionament de les transferencies; 
també, com a vella reivindicació, iniciar el procés de transfe
rencies als ajuntaments i reconeixer-Ios la seva capacitat de 
gestió. 

Per tant, hem avan~at mol! en tot el que hem reivindicat 
en cada transferencia que s'ha fet als consells insulars. S'han 
aconseguit i, per a~o, estam d 'enhorabona. 

Pero no podem deixar, manco avui, ja que hem aconse
guit a~o, la reflexió sobre per que hem hagut d'esperar él 

aconseguir-ho tot avui, el darrer dia. Jo cree que hem d'as
senyalar dues coses fonamentals: La primera. la capacitat de 
treball, I'interes d'un lIetrat d 'aquesta casa que ha reelaborat 
-ha fet nou- tot un projecte enviat pel Govern a la Comissió 
Tecnica Interinsular, deixant-hi només un anicle sense tocar; 
per tant, el primerfet, hi hem tingut bon assessoramenl. i en 
segon 1I0c, aquesta vegada hem pogut avan<;ar amb un text 
nou perque per primera vegada hem estat d 'acord tots els 
grups polítics d'aquest parlament en valorar la incapacitat 
del Govern , que s'ha manifestat ja com a insuportable pels 
grups polítics que formam aquest plenari en el darrer text 
elaborat de les transferencies que avui discutim. 

Les presses davant les eleccions, allo que li costa, al Go
vern, amollar recursos economics i renunciar a competencies 
de govern envers els consells insulars i la manca, en aquest 
cas sobretot, de capacitat del Govern per fer propostes que 
millorin la gestió eI ' un servei que es elóna als ciutaelans, que 
és important per a la convivencia diaria i per a la seguretat 
jurídica deIs administrats; per a<;o, hi hem pogut avan<;ar . 

Així, amb la constatació política per part del tots els 
grups d'aquesta incapac itat del Govern per presentar un a 
proposta seriosa, rigorosa, suficient per als consells insulars 
i per millorar el servei que ha donat fins ara el Govern, ha 
permes que els grups polítics donéssim plena confian<;a él 

un lletrat que, front a la pro posta del Govern, ha avan<;at i 
ha fet nou un text que avui aprovam, un text nou, totalment 
millor, que suposa un avan<; en la manera de fer feina en 
aquesta casa, que su posa una situació més justa per als con
sells insulars, que su posa una primera passa de descentralit
zació, que suposa, i hi duu inclosa, la millora deIs serveis a 
tots els administrats, i per tant, hem de constatar av ui que 
a pesar de tot, hi hem avan<;at. 

Hem de constatar, per talle. que hem millor<lt la qualitat. 
que pode m mill orar els se rveis que donam a ls ciutadalls. que 

hem avan~at en la descentralització i, en darrer terme, 
hem de constatar que el Govern hi ha fracassat. Per tant , 
estam avui d'enhorabona en aquest darrer dia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel Grup PP-UM, té la parau
la el Sr. Verger i Pocoví. 

EL SR. VERGER 1 POCOVI: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. No hi ha 
manera, Sra. Barceló; és que no hi ha manera. Per una 
vegada que es fa un esfor~ , hem de sortir amb una crí
tica ferotge al Govern, jo crec que avu i no era presenta
ble ni ve al caso 

aquí passava una cosa: El Govern va fer el que havia 
de fer . va fer una proposta (\ la Comissi ó Tecnica el e 
transferencies als consells in sula rs. En analitzar la situa
ció, varem comprovar, tots. que la Ilei de transferencies 
hagués pogut ser molt senzilla: La valoració, els mitjans 
i quatre articles; com salen ser aquestes coses. Pero ens 
varem preocupar per aixo i varem comprovar que el 
que passava era que el procediment que s'emprava es 
podia modificar. es podia mod ificar per fer-Io més agil. 
perque sabíem que a més era I' única manera, per_ven
tura. d'entrar en un a altra dinamica. perque áquí ma
teix, en aquesta tribuna. s'h a dit que moltes vegacles un 
expedient no es retarda per culpa de la conselleria. ho 
sabem tots els que coneixem aquest tema, normalment, 
per desgracia. es retarda per culpa deIs ajuntaments, i 
tots els que coneixem aquells projectes o aquells expedi
ents sabem que aixo és així. Des del primer moment 
ens varem plan tejar va riar su bstancialment la pro posta 
que venia de transferencies i, a dins una mateixa Ilei, 
fer-n 'hi dues, que és el qu e hel11 fet , dues lIeis: una llei 
de transferencies i una ll ei de procediment. Si avui 
haguéssim dut aquí -o si la majoria hagués proposat
just la Ilei de transferencies, no hi hauria les alabances, 
pero tampoc no hi ha uria les crítiques, Sra. Consellera, 
perque aquí han rebut fins i lOt en el carnet d'identitat, 
quan vostes no en ten en cap culpa, sinó tot al contrari, 
perque a mi em consta que vostes han fet una gran 
feina en activitats classificades, i la majoria d 'expedients 
es retarden no per culpa de l Govern, sinó, com he dit 
abans, per culpa deIs ajuntaments. Per consegüent, dei
xem de criticar el darrer di:¡ d'una legislatura, tots ens 
hem posat d'acord per fer un text positiu perque funcio
nin millor tots uns expedients la tramitació deIs quals és 
molt complexa, i continua sent enormement complexa, 
pero s'ha fet un esfor<; positiu per millorar aquesta 
situació; en aquest sentit, jo també m'apunt a donar les 
gracies a la feina feta pel Sr. Agustí Cerveró, perque 
aquí varem discutir entre tots la problematica que hi 
havia i varem mirar, ja abans d 'entar en ponencia i en 
comissió, si trobavem mitjans o Ileis comparatives a 
a lu'es comunitats autollOl1lCS (Galícia , etc.) per veure si 
les hi podíem aplicar, perqu e crei elll que eren necessa-
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ries, pero també aquí hem de dir que els tecnics de la con
selleria, fins i11 darrer dia, fins avui mateix, han estat aportat 
observacions i putltualitzacions per millorar aquesta lIei . Per 
consegüenL Sra. Consellera, no es preocupi . Nosaltres, el 
nostl-e grup, hem de donar les gracies també a voste, també 
a Agustí Cerveró i a tothom, perque creim que hem fel 
d'una Ilei, c1ues: una ele transferencies, que era la propia i 
que no importava allargar més, i una altra de procediment, 
que pensave1l1 que era necessari fer-Ia perque hi havia coses 
que poden millorar . Així s'ha arribat a aquest acord que avui 
aprovarem, crec que per m8joria 

És una llei tecnica. no exigeix complicacions polítiques. 
Tots som conscients ele la dificultat que presentava avui 
aconseguir un permís el 'obertura: per consegüent, aquí 
cerca m formules que millorin .... i aquesta és la feina del Par
lament, aquest és I'objectiu del Parlament. 

Fins i tot, a mi em sap greu no haver tengut més temps 
per tram itar aquesta lIei, perque hauri a estat bo que els ajun
taments -els batles-, que en mo lles ocas ions podran tenir res
ponsabilitats importants a través d 'aquesta lIei, o els col'legis 
professionals, perque també als professionals encomanam 
responsabilitats, n'haguessin pogut dir qualque cosa , i cree 
que no se ra do lent que se' ls diglJ i q ualque cosa d 'aq uest 
tema. Ens hi ha faltat, per desgracia, un poc de temps . A mi 
no em deixa de preocupar el que aprovam avui, perque tot 
i estar-hi to ta lment d 'acord, no vull de ixa r de manifesta r que 
m ' hagués agradat haver ten gut més temps per analitzar certs 
articles, com tots els que varem fo rmar part de la ponencia 
de la com iss ió. 

Per consegüent, jo cree que avui, en el darrer punt de 
I 'ordre del dia í d 'aqusta legislatura, ens hem de felicitar 
perque davant d'una preocupació que és en el carrer, que és 
en els ajuntaments, que és en els administrats, hem estat 
capa¡;os tots plegats, Govern inclos, de cercar el mecanisme 
positiu que doni llum, no aquest, sinó un llum verel a un 
problema que hi existia. i si aixo ens serveix per agilitar la 
tramitació d'aquells expedients, nosaltres estarem molt satis
t'ets. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDE NT: 

Gd.cies, Sr. Verger. 

Procedeix a continuació la votació conjunta del títol de 
la lIei i deIs 55 articles, de les 5 disposícions addicionals, de 
les 4 transitories , de la disposició derogatoria, de les 3 dis
posicions finals, deIs dos annexos i de l'exposició de motius. 

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

Queda aprovat per unanimitat. 

Procedeix ara, aOO mateix, en compliment de l 'article 
24.6 de l 'Estatut d'Autonomia, a efectuar la votació final 
única per tal que la majoria suficient s 'assoleixi pel vot favo-

rabie, computat de manera separada. ele parlamentaris 
que representin, si més no. dues illes diferents, pero en 
aquest cas, atesa la unanimitat que hi ha hagut amb 
anterioritat, deman: Diputats de Mallorca, de Menorca 
i ci'Eivissa i Formentera que voten a favor, es volen 
posar drets. per favor? Gracies, poden seure. En conse
qüencia, aquesta lIei, I'aprovació de la qual ha obtengut 
la majoria qualificada que s 'estableix a l'anicle 24.6, 
quecia élprovada. Queda élprov3da la Llei d'atribució de 
competéncies als consells insulars en materia d'activitats 
classific8des. parcs aqui\tics i reguladora del procediment 
i de les infraccions i sancions. 

Esgotat I'orclre del dia, i abans ele concloure aquesta 
sessió, vull clonar I'enhorabona a tots els diputats i cli
putades per la tasca feta al lIarg d 'aquests quatre anys i 
també agrair, com no, la paciencia amb que han aguan
tat aquest president durant aquests quatre anys i recor
dar-los que estan convidats tots al sopar d'acomiat avui 
vespre a les nou. 

Conclou aquesta seSSlO acaba aquest períocie de 
sessions. Gracies a tots. 

( Aplaudimc11ls). 

" 
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