
DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 3 1 Legislatura 

Presidencia 
. de l'Exm. Sr. Antoni Cirerol i Thomás 

Sessió d' Aprovació del Reglament Provisional 
del Parlamen t de les IHes Balears 

Celebrada dia 29 de Juny de 1983 

Lloc de celebració: Seu provisional (Sa Llotja) 

SU MARI 

Punt Onic, amb procediment de Lectura Unica: 
Sessió d'Aprovació del Re.glament Provisional del Parlament de les llles Balears. 

Any 1983 

' . 



42 DIARI DE SESSIONS / Núm. 3 / SESSló D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT PROVISIONAL 29 juny 1983 

S'INICIA LA SESSIú A LES DESSET RORES 
1 CINC MINUTS 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Queda oberta aquesta Sessió Parlamentaria. Se 

cO!lleedeix la paraula al Vice-President Primer, Don 
Pedro Pablo Marrero. 

D. PEDRO PABLO' MARRERO: 
Sr. Presidente y Sres. Diputados. La Mesa de esta 

Cámara ha delegado en mí, como miembro de la mis
ma, la presentación ante el Pleno de este Parlamento 
de su Reglamento Provisional. Es decir, del conjunto 
de normas que, de ser aprobadas hoy por vuestras se
ñorías, habrán de regular con carácter provisional el 
funcionamiento del Parlamento de las Islas Baleares. 

Mi exposición, que efectúo como Portavoz de la 
Mesa, habrá de ser entendida como una simple y ló
gica explicación de motivos por cuanto que tiene como 
objetivo primordial el de aclarar el sentido genuino y 
justificar asímismo la razón de ser del texto reglamen
tario que hoy se somete a la consideración de esta Cá
mara. Ante la imperiosa y urgente necesidad, de que 
este Parlamento dispusiera de unas normas adecuadas 
que posibilitaran su normal funcionamiento, y por otra 
parte, ante la ausencia coyuntural de otro órgano par
lamentario más específico que asumiera la tarea de 
elaborarlas, la Mesa adoptó la iniciativa de proceder a 
su redacción y elló en base a sus propias funciones de 
gobierno y de gestión del Parlamento y, en definitiva, 
como órgano rector que es del mismo, a quien compe
te y ha de corresponder en buena lógica adoptar aque
llas decisiones y medidas que hayan de contribuir a la 
organización del trabajo, y al buen régimen y funciona
miento de esta Cámara. Puedo asegurar, sin reserva al
guna, que el trabajo de elaboración de este Reglamento 
Provisional, cuya aprobación hoy solicitamos del Pleno, 
ha sido laborioso, ha sido laborioso e intenso. Se ha 
concluido por urgente necesidad de tenerlo redactado 
antes de finalizar el período de sesiones que establece 
el ¡Estatuto de Autonomía en su artículo 24; se ha con
cluido, repito. en muy poco, en poquísimo tiempo y con 
escasos medios; pero está hecho, en cualquier caso, 
con esmero; está realizado con escrupulosidad y, desde 
luego, con la decidida intención y voluntad de dotar al 
Parlamento de las Islas Baleares de unas condiciones 
apropiadas que hagan viable el desarrollo de la normal 
actividad parlamentaria. 

En lo que se refiere a su contenido y al sistema 
empleado para su redacción, se ha tomado como base 
el Reglamento del Congreso de los Diputados, cuyo tex
to, por lo demás y en general, ha servido igualmente 
de base y orientación para la elaboración de los Re
glamentos de los Parlamentos en otras Comunidades 
Autónomas. No se han incorporado, desde luego, aque
llas normas que se refieren a temas o materias que 
quedan fuera del ámbito de nuestra propia competen
cia; y al respecto, y como ejemplo, señalaré las conte
nidas en el Título 8.° del Reglamento del Congreso de 
los Diputados, cuyo capitulado se refiere a la autori
zación de Tratados Internacionales, a la deliberación 

sobre los estados de excepclOn, de alarma y de sitio; 
temas y materias, todas ellas, que quedan obviamente 
muy lejos de las competencias atribuídas a nuestra Co
munidad Autónoma. Sí han sido incorporados al texto, 
por otra parte, todas aquellas normas específicas y par
ticulares que se contemplan en nuestro Estatuto de 
Autonomía, que hacen referencia al Parlamento de las 
Islas Baleares y que en una forma u otra afectan o 
pueden afectar directa o indirectamente a la actividad 
y al ejercicio de la función parlamentaria; y al res
pecto, he de hacer obligada mención de los artículos 
que integran el Capítulo 1 del Título III del Estatuto 
Autonómico, cuya concisa denominación «Del Parlamen
to», ya es de por sí suficientemente indicativa y explí
cita de su significación y contenido, al contemplar as
pectos y cuestiones relativas a la organización y com
posición del Parlamento, a los períodos de sesiones, a 
los criterios para la adopción de determinados acuer
dos, a la Diputación Permanente y a la iniciativa para 
el ejercicio de la Potestad Legislativa. Es decir, se han 
incorporado al texto todos aquellos aspectos estatuta
rios específicos que se han considerado, como el mismo 
Estatuto dice, necesarios o pertinentes para el buen 
funcionamiento de esta Cámara. 

Se han tenido especialmente muy' presentes, a la 
hora de su redacción y en lo que a la organización del 
Parlamento y de sus trabajos y actividades ~e refiere, 
la conveniencia y necesidad de tener en cuenta su pro
pia composición numérica; y en base de este criterio se 
han fijado las Comisiones Legislativas Permanentes que 
lo integrarán. 

En concordancia con el artículo 3.° del Estatuto de 
Autonomía, el artículo 1.0 del Reglamento Provisional 
incorpora el principio de ca oficialidad lingüística en el 
ámbito parlamentario al establecer que la lengua ca
talana, propia de las Islas Baleares, tendrá junto con la 
castellana el carácter de idioma oficial de este Par
lamento. 

En definitiva, se ha tratado de elaborar un Re
glamento que, adaptado a. las necesidades propias de 
esta Cámara, sirva en forma eficaz y provisionalmente 
a su adecuado funcionamiento y régimen interior. 

Por último, en nombre de la Mesa, quiero dar las 
gracias a los Portavoces de los Grupos políticos que 
en sesiones intensas de trabajo nos ayudaron a perfec
cionar el texto; y termino mi intervención, solicitando 
en nombre de la Mesa el voto favorable de vuestras 
señorías para las Normas provisionales de funciona
miento del Parlamento de laS\ Islas Baleares que hoy 
sometemos a la consideración y aprobación en su caso, 
de este Pleno. Muchas gracias. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sres. i Srs. Diputats: a continuació s'examinara per 

part d'aquesta Cambra el projecte de Reglament Pro
visional; pel qual es seguira el procediment segiient: 
el de la lectura única de la totalitat del text, amb 
possibilitat de soHicitar la votació separada d'articles 
concrets. En el cas que un grup o algun diputat soHi
citas la votació separada d'un artic1e, es votara pre-
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viament la totalitat deIs articles llegits fins a aquell 
moment, i acabada aquesta votació, se realitzara la 
corresponent a l'article soHicitat. A fi, i acab, que en 
cap moment quedi pendent d'aprovació cap article. Aca
bada la votació del text articulat es donara un tom 
de deu minuts a cadascun deIs grups, perque pugui 
procedir a l'explicació del seu voto Tenint en compte 
que tots vostes tenen el text del Projecte de Reglament 
Provisional i llevat que algun manifesti el seu desig 
que se faci la lectura íntegra, la Secretaria Primera 
del Parlament, Dnya. Catalina Enseñat, anid indicant 
els números deIs articles i no s'interrompra la nume
ració, només en el cas que algú desitgi la votació sepa
rada, fent-ho notar a aquesta taula aixecant e~ bra<,:. 
1 fora d'aixo, se seguira fins al final, on es donara el 
torn d'explicació de vot; per tant, té la paraula la Se
cretaria Primera, per donar lectura als capitulats i als 
articles d'aquest text. 

CATALINA ENSEÑAT: 

Reglament Provisional del Parlament de les Illes 
Balears. Títol Preliminar, deIs idiomes en el Parlament 
del les Illes Balears. 

Art. 1. 
TítoI l.-De la Sessió Constitutiva del- Parlamento 
Art. 2. 1 i 2. 
Art. 3. -
Art. 4. 1 i 2. 
ArL 5. 1 i 2. 
Art. 6. 
Títol H.-De l'Estatut deIs Diputats. 
Capítol 1. 
Art. 7. 1, 2 i 3. 
Art. 8. 1 1, 2. 
Art. 9. 1,2,3 i 4. 
Capítol H. De les prerrogatives parlamentaries. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12_ 
Capítol IH. DeIs drets deIs Diputats. 
Art. 13. 1 i 2. 
Art. 14. 1, 2 i 3. 
Art. 15. 1, 2 i 3. 
Art. 16. 1 i 2. 
Capítol IV. DeIs deures deIs Diputats. 
Art. 17. 
Art. 18. '. 
Art_ 19. 
Art. 20. 1, 2 i 3. 
Art. 21. 1, 2 i 3. 
Títol Hl. DeIs Gmps Parlamentaris. 
Art. 22.1.-EIs Grups Parlamentaris seran formats, 

almenys per quatre diputats. 

2.-En cap cas, no poden constituir Grup Parla
mentm-i separat Diputats que pertanyin a un matcix Par
tito Tampoc no podran formar Grups Parlamentaris se
parats els Diputats que durant les eleccions, pertanyes
sin a formacions polítiques que no s'hagin enfrontat 
davant l'electorat. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Supos els Srs. parlamentaris enterats, com he dit 

'antes', del contengut del text; per aixo anam a aquesta 
lectura rapida. A les reunions de treball es va manifes
tar per part del cap de fila del PSM de Mallorca l'opo
sició a aquest article 22. En conseqüencia, 'con arreglo' 
a les normes de procediment, procedirem ara a votar 
els 21 arts. primers, aixecant-se els senyors diputats que 
votin afirmativament, procedint al recompte; posterior
ment els que s'oposin, procedint al recompte; finalment 
els que s'abstenguin. Fet aixo, es votara aquest article 
concret amb la mateixa norma i es procedira a la lec
tura deIs números, i al final de les votacions es donara 
explicació del vot per part del representant del PSM de 
Mallorca. Aixo ha estat la norma que hem cregut seria 
la més efica<;: per procedir en relació a un Reglament 
Provisional, que com tots vosaltres sabeu, en el propi 
Reglament es contempla la formació d'una Comissió de 
Reglament que sera la que donara la norma definitiva. 
Pera quedara constancia a I'acta d'avui i en el Diari 
de Sessions, del pareixer d'aquest Grup Parlamentario 
Per tant, seguint aquesta norma procedim; els Srs. Dipu
tats que votin a favor deIs primersl vint-i-un articles, 
volen fer el favor d'aixecar-se drets. Srs. Secretaris, no 
procedeix el recompte perquc l'aprovació és manifesta. 
S'asseguin, per ·favor. 

Srs. Diputats, anam a votar l'artic1e; que s'aixequin, 
per favor, els que voten en contra, els que voten en 
contra que s'aixequin, el que voten en contra que s'axe
quin, tres, quatre; no, no, els que voten en contra deIs 
primers 21 artic1es. 

El que s'abstenen en el primers 21 articles. 
Art. 22 concret, votació, afirmativa, els Srs. Dipu

tats que voten Sí que s'aixequin, per favor, article n. 
iEls Srs. Diputats que voten No a l'article 22, que 

s'aixequin, per favor. Quatre. 
Els Srs. Diputats que s'abstenen a l'artic1e 22, 

que s'aixequin, per favor. 
EIs Srs. de la Mesa que voten SI a l'article 22, que 

s'aixequin. 
Els Srs. de la Mesa que votenl NO a l'article 22, que 

s'aixequin. 
Els Srs. de la Mesa que s'abstenen, ja s'ha aixecat 

'antes', D. Pep Moll. Prossegueix la lectura. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Art. 23. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Art. 24. 1 i 2. 
Art. 25. 
Art. 2i6. 1. 2 i 3. 
Art. 27. 1 i 2 
Art. 28. 
Títol IV. De l'organització del Parlamento 
Capítol primer. De la Mesa. 
Secció Primera. De les funcions de la Mesa deIs 

seus membres. 
Art. 29. 1, 2, 3. 
Art. 30. 1 i 2 
Art. 31. 1,2, 3. 
Art.32. 
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ArL 33. 
Art. 34. 
Secció Segona. De l'elecció deIs membres de la 

Mesa. 
Art. 35. 1 i 2. 
Art. 36. 1, 2, 3. 
Art. 37. 
Capítol Segon. De la Junta de Portaveus. 
Art. 38. 1, 2, 3 i 4. 
Capítol Tercer. De les Comissions. 
Secció Primera. De les Corrllssions. Normes Ge· 

nerals. 
ArL, 39. 1, 2 i 3. 

FELIX PONS: 
L'article 40, sigui objecte de votació separada. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Aprovat per unanimitat fins a l'article 21, aprovat 

per majoria l'article 22, 'con arreglo' al segiient resul· 
tat: a favor 29, en contra 4 i abstencions 21. Procedeix 
ara votar de l'article 23 a l'article 39, tots dos 'inclu'its'. 

Per. tant, seguirem el mateit procediment. 
IBIs Srs. Diputats que voten SI als articles 23 a 39 

que s'aixequin, per favor. 
EIs mernbres ~e la 'Taula' també poden votar. 
Art. 40, votat expressarnent~ 
Els Srs. Diputats que voten SI, a l'article 40, que 

se posin drets, per favor. 
Que se llegesqui, que se llegesqui, perdonau. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Art. 40.-Le" Comissions, amb les excepcions pre

vistes en aquest Reglament, elegeixen d'entre els seus 
membres una Mesa, formada per un President, un Vice· 
President i un Secretario L'elecció es verificara d'acord 
amb l'establert a l'elecció de la Mesa del Parlament, 
adaptat al nombre diferent de llocs a cobrir. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Correcte. Passam 'entonces' a la votació. Els Se· 

nyors Diputats que voten Sí, per favor, se volen aixecar. 
Secretari ... Srs. Diputats, seguin per favor. 

EIs Srs. Diputats que voten NO se voIen aixecar, 
per favor; no, se volen aixecar per favor. 

EIs Srs. Diputats que s'abstenguin, se volen aixecar 
per favor. Seguin per favor. 

EIs Srs. de la 'Taula' que votin SI, s'aixequ~.n per 
favor. 

Els Srs. de la 'Taula' que votin NO, s'aixequin. 
Els Srs. de la 'Taula' que s'abstenguin, s'aixequin 

per favor. 
Resultat de la votació de l'article 40, 29 afirmacions 

i 25 abstencions. 
Se prossegueix la lectura de l'articulat, art. 41. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Art. 41. 1 i 2. 
Art. 42. 1. :2 i 3. 
Art. 43. 1, 2, 3 i 4. 
Art. 44. 

FELIX PONS: 
Interessa a aquest Grup que es sotmetin a votació 

els articles que han estat esrnentats fins ara i que l'ar· 
ticle 45 sigui objecte de votació separada. 

PRESIDENT: 
S'accepta, perfectament. En consequencia, aprovat 

fins a l'article 40 inclusius, procedeix ara votar l'artic1e 
41 a 44, conseqüencia, els Srs. Diputats que votin afir· 
mativament aquests artic1es que se posin drets, per 
favor, 

Unanimitat. 
Art. 45, els Srs. Diputats que votin ... La lectura. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Art. 45.-1. Són COrrllssions Permanents Legislati· 

ves les següents: 
Primer. La Comissió d'Assumptes Generals, de¡ la 

qual dependra tot alIó que es relacioni amb l'organit· 
zació deIs poders de la Comunitat Autónoma, de l'Ad· 
rninistració Local, el Dret Foral Balear, la justícia quan 
pertoqui i tates quantes materies legislatives no depen. 
guin expressament d'una altra Cornissió. 

Hi ha hagut una correcció i en el 43, primer, alla 
on diu la Comissió d'Assumptes Generals, 'hi' haura de 
dir la Comissió d'Assumptes Institucionals i GeneraIs. 

Segon. La Cornissió_ d'Economia, Hisenda i Pressu· 
post, a la quaI correspondra coneixer de la política eco· 
nómica i financiera general, deIs imposts, deIs Pressu· 
posts de la Comunitat Autónoma i del control de les 
empreses públiques; depenent d'aquesta darrera, també 
hi ha una correcció i alla on diu «depenents d'aquesta 
darrera» 'hi' haura de dir «depenents d'aquesta darrera, 
i entendra en rnateries de Turisme, Comere i Indústria». 

Tercer. La Comissió de Política Sectorial, que haura 
d'ocupar·se de tot quant es refereix a Obres Públiques, 
Ordenació Territorial, Agricultura, Pesca, Medi Ambient, 
Transports, Indústria, Camere, Turisme, Energía, AH
rnentació, Ramaderia i Mants, 'hi' haura ele dir «la Co
missió d'Orelenació Territorial que haura el'ocupar-se a 
tot quant es refereix a obres públiques, ordenació terri
torial, agricultura, pesca, medi ambient, transports, 
energia, ramaderia i monts». 

Quart. La Comissió d'Assumptes Socials a la qual 
resta encomanat al treball parlamentari en materia de 
cultura, educació, treball, serveis socials, sanitat, segu
retat social, ocupació i política social. hi ha una altra 
carrecció i alla 011 diu «en materia de cultura, educa
ció, treball, serveis socials etc.» 'hi' haura de dir «en 
materia de trebaI1, serveis socials, sanitat, alimentació, 
seguretat social, ocupació i política sociah i s'ha ¡ntro
duit una quinta que diu: Cinquena: Camissió que sera 
de Cultura i Educació. Perdó, en número dos també ho 
llegim o no? No. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Donada lectura a l'artic1e 45, procedeix votar preci

sament elamunt ell. Per tant, 
Els Srs. Diputats que voten afirmativament, se vo

len posar drets, per favor gracies. 
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Els Srs. Diputats que voten No a aquest article, se 
volen posar drets per favor. 

Els Srs. Dipu;ats que s'abstenen a aquest article 
se volen posar drets, per favor. Moltes gracies. 

Els membres de la Taula' que voten SI a aquest 
article, se volen posar drets. 

Els membres d'aquesta que voten NO. 
Els membres d'aquesta 'Taula' que s'abstenen. 
Queda aprovat aquest article per 29 vots contra 25 

abstencions. 
Prossegueix la lectura de l'articula1. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Punt 2 i 3. 
Art.46. 
Art. 47. 1, 2 i 3. 
Art. 48. 1, 2, 3 i 4. 
Art. 49. 1, 2, 3. 
Art. 50. 
Art. 51. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
El Partit Socialista de Menorca i de Mallorca, PSM, 

demana votació expressa de l'article 51. En conseqüen
cia, seran ob iecte: de votació des de l'article 46 a 1'arti
ele 50 tots dos 'inc\u'its'. 

Els Srs. Diputats que voten SI a aquests articles, 
que se: posin drets per favor. 

Seguin per favor. 
Els membres de la Mesa que votin SI a aquests 

articles s'aixequin. 
S'aproven per unanimitat. 
Art. 51. Sra. Secretaria vol donar lectura a aquest 

artiele. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Art. 51. l.-El PIe det Parlament de les Illes Ba

lears, a proposta del Govern de la Comunit3.t Autónoma, 
de la Mesa, d'un Grup Parlamentari o de la cinquena 
part deIs Diputats deIs membres de la Cambra, podra 
acordar la creació d'una Comissió d'Investigació sobre 
qualsevol assumpte d'interes públic, dins l'ambit com
petencial de la Comunitat Autbnoma. 2.-Les Comis
sions d'Investigació elaboraran un pla de treball i po
dran nomenar ponencies en el seu sí i requerir-hi la 
presencia, a través de la Presidencia del Parlament de 
les Illes Balears, de qualsevol persona per tal d'oir-la. 
3.-La Presidencia de la Cambra olda la Comissió po
dra, si <lixí pertoca, dictar les norn1es de procediment 
oportunes. 4.-Les conc\usions d'aquestes Comissions no 
seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les reso
lucions judicials, hauran de plasmar-se en un dictamen 
que sera discutít en el PIe de la Cambra. El President 
del Parlament, olda- la Junta de Portaveus, sera facultat 
per ordenar-ne el debat, concedir-hi la paraula i fixar-hi 
els temps de les intervencions. S.-Les conclusions apro
vades pel PIe de la Camb-a senm pubEcades en el But
Hetí Oficial del ParIament de les IIles Balears i co
municades al Govern de la Comunitat Autónoma, sense 
perjudici que la Mesa del P3rIament en doni trasllat al 

Ministeri Fiscal per a l'exercici, quan així pertoqui, de 
les accions oportunes. 6.-A petició del Grup ParIa
mentari proponent, es publicaran també en el Butlletí 
Oficial del Parlament de les Illes Balears els vots par
ticulars rebutjats. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Donada lectura a l'article 51, procedeix passar a la 

votació. 
Els Srs. Diputats que voten afirmativament a 1'arti

del 51. se volen posar drets, per favor. 42, se volen 
seure per favor. 

EIs Srs. Diputats que voten NO a l'article 51 se 
vol en posar drets per favor. 

Els Srs. Diputats que s'abstenen a l'artic1e 51, se 
poden posar drets per favor. Seguin. 

Els Srs. Membres de la Mesa que voten SI a I'arti
ele 51, se volen aixecar per favor. 

Els Srs. de la Mesa que voten NO a l'article 51, se 
poden aixecar. Un, dos. 

Els Srs. de la Mesa que s'abstenen en aquest arti
ele, se volen aixecar, per favor. 

El resultat de la votació dóna 44 SI, 5 NO i 8 abs
tencions. Queda aprovat aquest article i prosseguim la 
lectura. Art. 52. 

CATALINA ENSEÑAT: 
Capítol IV. Del PIe. 
Art. 52. 
Art. 53. 1, 2 i 3. 
Capítol V. De la Diputació Permanent. 
Art. 54. 1, 2, 3, 4. 
Art. 55. 1 i 2. 
Art. 56. 
Capítol VI. Deis mitjans personals i materials. 
Art. 57. 1 i 2. 
Art. 58. 
Art. 59. 1 i 2. 
Titol V.-De les Disposicions Generals de Funcio-

nament. 
Capí101 1. De les Sessions. 
Art. 60. 1, 2 i 3. 
Art. 61. 1 i 2. 
Art. 62. 1, 2, 3. 
Art . 63. 1. 2, 3. 
Art. 64. 1 i 2. 
Art. 65. ., 
Capítol 11. De l'ordre del Dia. 
Art. 66. 1. 2, 3, 4. 
Art. 67. l. 2. 3. 
Capítol, 111. DeIs debats. 
Art . 68. 
Art. 69. 1, 2, 3, 4, S, 6. 
Art. 70. 1, 2, 3. 
Art. 71. 1 i 2. 
Art. 72. 1 i 2. 
Art. 73. 1 i 2. 
Art . 74. 
Art. 75. 1; 2, 3. 
Art. 76. 
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Art. 77. 
Capítol IV. De les votacions. 
Art. 78. 1 i 2. 
Art. 79. 1 i 2. 
Art 80. 
Art.81. 
Art. 82. 1, 2, 3, 4. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 1 i 2. 
Art. 86. 
Art. 87. 1 i 2. 
Art. 88. 1, 2, 3. 
Art. 89. 1, 2, 3. 
Capítol V. Del Comput deIs terminis i de la presen-

tació deIs documents. 
Art. 90. 1 ~ 2. 
Art. 91. 1 i 2. 
Art. 92. 1 i 2. 
Capítol VI. De la declaració d'urgencia. 
Art. 93. 1 i J. 
Art. 94. 
Capítol VII. De les Publicacions del Parlament i de 

la publicitat deIs treballs d'aquest. 
Art. 95. 1 i 2. 
Art. 96. 1 i 2. 
Art. 97. 1 i 2. 
Art. 98. 1, 2, 3. 
Capítol VIII. De la Disciplina Parlamentaria. 
Secció Primera. De les sancions pcr incompliment 

deIs deures deIs Diputats. 
Art. 99. 
Art. 100. 1 i 2. 
Art. 101. 
Art. 102. 1, 2, 3. 
Secció Segona. De les crides a la qüestió i a l'ordre. 
Art. 103. 1 i 2. 
Art. 104. 1, 2, 3, 4. 
Art. 105. 1, 2, 3. 
Secció Tercera. De l'ordre dins el recinte parla-

mentari. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 1 i 2. 
Títol VI.-Del procediment legislatiu. 
Capítol I. De la iniciativa legislativa. 
Art. 109. 1, 2, 3,4. 
Capítol n. Del procediment legislatiu comú. 
Secció Primera. DeIs projectes de LIei. 
a) Presentació d'esmenes. 
Art. 110. 1 i 2. 
Art. 111. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Art. 112. 1, 2, 3 i 4. 
Art. 113. 1, 2, 3, 4 i 5. 
Art. 114. 1 i 2 
Art. 115. 1,2 i 3. 
Art. 116. 1 i 2. 
Art. 117. 
Art. 118. 
Art. 119. 1, 2 3. 

Art. 120. 
Secció Segona. De les proposicions de LIei. 
Art. 121. 
Art. 122. 1, 2, 3, 4, 5. 
Art. 123. 
~ecció Tercera. De la retirada de projectes i propa

sicions de LIei. 
Art. 124. 1 i 2. 
Capítol nI. De les especialitats en el procediment 

legislatiu. 
Sccció Primera. Del projecte de Hei de Pressuposts 

de la Comunitat Autonoma. 
Art. 125. 1, 2. 
Art. 126. 1, 2, 3, 4. 
Art. 127. 
Secció Segona. De la reforma de I'Estatut d'Autono-

mia de les IHes Balears. 
Art. 128. 1, 2. 
Art. 129. 1, 2. 
Secció Tercera. De la competencia legislativa plena 

de les Comissions. 
Art. 130. 1, 2. 
Art. 131. 
Secció Quarta. De la tramitació del projecte de llei 

amb lectura única. 
Art. l3i2. 1, 2, 3. 
Títol VIL-De l'atorgament i retirada de confiam;a. 
Capítol I. De la Investidura. 
Art. 133. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. 
Art. 134. 1 i 2. 
Capítol II. De la qüestió de confian<;a. 
Art. 135. 1, 2, 3,4 i 5. 
Capítol nI. De la moció de censura. 
Art. 136 
Art. 137. 1,2 i 3. 
Art. 138. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
Art. 139. 
Art. 140. 
Títol VIn.-De les InterpeHacions i preguntes. 
Capítol I. De les InterpeHacions. 
Art 141. 
Art. 142. 1, 2. 
Art. 143. 1,2, 3. 
Art. 144. 1 i 2. 
Art. 145. 1, 2 i 3. 
Caoítol n. De les preguntes. 
Art. 146. 
Art. 147. 1, 2 i 3. 
Art. 148. 
Art. 149. 1, 2, 3 i 4. 
Art. 150. 1, 2 i 3. 
Art. 151. 1 i 2. 
Capítol III. Normes Comunes. 
Art. 152. 
Art. 153. 1, 2 i 3. 
Títol VIII.-De les Proposicions no de LIei. 
Art. 154. 
Art. 155. 1, 2 i 3. 
Art. 156. 1 i 2. 
Títol X.-De l'examen i el Debat de comunicacions, 
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programes o plans del Govem i d'altres informes. 
Capítol 1. De les comunicacions del Govem de la 

Comunitat Autonoma. 
Art. 157. 1 i 2. 
Art. 158. 1, 2 i 3. 
Capítol n. De l'examen deIs programes i plans re

mesos pel Govem de la Comunitat Autonoma. 
Art. 159. 1 i 2. 
Capítol lII. De les informacions del Govern de la 

Comunitat Autonoma. 
Art. 160. 1, 2 i 3. 
Títol XL-DeIs nomenaments i procediments legis-

latius especials i de la resta de competencies. 
Art. 161. 1 i 2. 
Art. 162. 1 i 2. 
Art. 163. 1 i 2. 
Títol XII.-De la designació deIs Senadors. 
Art. 164. 1, 2 i 3. 
Títol XIU.-Dels assumptes en tramit a l'acaba

ment del mandat parlamentario 
Art. 165 . 
Després venen una Disposició final dues Disposi

cions Transitories, primera i segona. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Acabada ls lectura rapida, procedeix, de conformi

tat amb les normes de procediment, donar un tom de 
deu minuts; donarem un tom de deu minuts a cada 
un deIs Grups perque pugui procedir a l'explicació de 
voto 

Ara, en aguest moment, procedirem a votar els ar
tieles des del 52 fins al 165, la disposició final i les 
dues transitories. Per tant, els Srs. Diputats que voten 
SI, a sqnests artieles, per favor se volen posar drets. 

Seguin per favor. 
Els membres de la Taula que voten SI a aquests 

articles, se volen posar drets. 
Queden aprovats per unanimitat. 
Els articIes en els auals s'han introdult modifica

cions són, per part del PSM a l'artiele 21. Per part del 
PSOE a: l'article 40. Per part del PSOE a l'articIe 45. 
Per part d'UM i PSM als srticles 51. 

Per tant, en relació amb el que de'ia abans, proce
deix eme pels Gnlps Parlamentaris, pels representants 
deIs Grups Parlamentaris, que vulguin fer ús de la pa
raula, per ordre de menor a ma ior importancia, poden 
fer úsi si volen fer explicació del seu vot. 

Sr.··López Casasnovas, vol passar a s"encerat'. 

SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'agrupament 

el'Esquerra de Menorca que es presenta, es va presen
tar a les eleccions dins les llistes ele 1 Partit Socialista 
de Menorca, ha cre~ut que havia d'acceptar íntegra
ment el Reglament Provisional de funcionament d'a
quest Parlamenl: per 'demós' que creim que és impor
tant dotar-nos d'una eina que permeti ja funcionar a 
aquest órgan de maxima sobirania dins les Illes Ba
lears. Nosaltres entenem que el Reglament és l'eina ne
cessaria de que es dota el Poder Legislatiu per treba-

llar en la reconstrucció del nostre poble amb raciona
litat i amb transparencia. Volem que servesqui perque 
el poble sapiga que passa en el Parlament i perque el 
poble tengui degudament la veu deis seus diversos sec
tors i de les Illes en el Parlamento En definitiva no
saltres ens demanam, la pregunta que ens feim davant 
el text que se'ns ha posat a consideració, era si el nos
tre Reglament és una copia o conté certament avan
<;05 tecnics i innovadors, permetra fer les lleis que el 
poble ens demana? En principi creim que sÍ. Pero 
també creim que hi ha alguns punts que poden esser 
ctifícils, poden esser entrebancs perque la realitat po
lítica de les Illes sigui present aquí en aquest Parla
ment. Nosaltres hem cregut que l'article 22 d'aquest 
Reglament, no era suficientment apte perque les IHes 
Menors tenguessin representació a través deIs Grups 
Polítics que sectors importants de la poblacÍó havien 
votat a les eleccions passades. Nosaltres creim que el 
reconeixement polític de la insularitat, és una tascs a 
fer amb accions polítiques; i avui una acció política 
és l'aprovació d'aguest Reglament. Volem evitar la con
fusió que implica la integració en un sol grup, de Di
putats que evidentment presentam programes germans, 
pero que en alguns casos també poden es ser diferents; 
i ·sense cap dubte Ja relació específica del Grup de 
Partit Socialista de Menorca. Agrupament d'Esquerra, 
no és identica, encara que sigui germana, a la del Par
tit Socialista de Mallorca. En aquest sentit defensa
vem que poguéssim formar Grup Parlamentari; i si ac;o 
no era possible en una concepció global de les llles 
com si fos una regió contínua, creiem que era molt im
portant, al manco, que es reconegués aIlo que en el 
Senat Espanyol s'ha reconegut com a Grup Territorial. 
Nosaltres entenem que si Esquerra Republicana de Ca
talunya amb tres Senadors té possibilitat d'intervenir 
a través del Grup Mixt sempre que es tracti un tema 
que afecti al territori del qual procedeixen aguests 
tres diputats, ar.;:o també hauria d'esser aplicable dins 
el Parlament de les Illes, tenint en compte que hi ha 
tres o quatre vegades més Senadors en el Senat espanvol 
que aquí. 54 membres en el Parlament de les I1les Ba
lears; amb més motiu que mai, creim que dos dipu
tats podrien, al manco veure reconeguda la seva possi
bilitat d'intenrenir amb criteri propi i directament dins 
aquest Parlament, quan es tractassin temes, repetesc, 
que afectassin d'una manera directa la Illa de Menor
ca. 1 ac;;o és una cosa extensiva als altres Grups Polí
tics; no és només una prerrogativa que defensa «motu 
propio» el Partít Socialista de Menorca. Si hem defen
sat el fet insular dins l'Estatut, creim que també l'hem 
de defensar en un Reglament que ho contempli a ni
vel! de Parlament. També ens hem oposat a l'articJe 51, 
perauc crciem que ja venia prou explícit dir que 11i 
hauria possibilitat de formar Comissions d'Investigació 
sobre oualscvol assumpte d'interes públic, perque aql1cst 
és l'artlcle que ve regulat a aUres Parlaments auto
noms; i en definitiva, que tampoc hem de voler filar 
t<lnt prim, hem de voler restrenver les possibilitats 
que tenim dins les I1les. marcant molt l'ambit de como 
petcllcies de la Comunitat Autonoma. Crei111 que qucd-
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sevol assumpte, sigui de competencia estricta de l'arti
culat de L'Estatut d'Autonomia, sigui competencia, si
gui assumpte que afecta un ambit també més ample 
dins rEstat Espanyol, el Parlament de les IlIes Balears 
té dret i té necessitat de satisfer els interessos del po
ble de les Illes amb comissions investigadores que s'as
sabentin directament deIs assumptes que pertoca. 
Aquests dos punts han estat controvertits en el nostre 
entendre; peró creim també que hi ha alguns articles 
perfectibles d'aquest Reglament que, com que és Pro
visional, sempre enS' quedara la possibilitat de defen
sar-los a esmenes corresponents, quan es tracti de la 
!lei futura que d'una manera definitiva l'establesqui. 
Ens referim a articles com el 112, on s'assenyala cla
rament que les esmenes a un projecte de LIei que su
pos in augment deIs credits o disminució deIs ingressos 
pressupostaris requeriran la conformitat del Govern de 
la Comunitat Autonoma per esser tramitats. Nosaltres 
creim que és el ParIament de les Illes l'únic organis
me que té una realment sobirania per tractar aquests te
mes; que és un excés de prerrogativa a l'executiu el 
que preveu aquest article 112. A l'article 145 també 
creim que hi havia possibilitat de millora, quant a agi
litzar la possibilitat que una interpeHació que ha esde
vingut moció sigui tractada no a una altra Sessió Par
lamentaria; que pot passar setmanes fins i tot mesos 
que es torni convocar, i el problema que afecta a la 
InterpeHació esdevinguda' moció pot haver ja ' perdut 
interes i incidencia pública. Altres aspectes molt més 
puntuals o tecnics podria esser l'article 59, quan par
la de l'Oficial Major, que és una figura important dins 
aquest Parlament perque el Parlament funcioni. 

Creim que no ha d'esser només nomenat per la 
Mesa del Parlament, sinó que també d'alguna forma 
hauria de contemplar aquest Reglament la possibilitat 
que fos d'eHecció entre els !letrats que composin aquest 
Parlament i també que per accedir a aquest !loc hi ha
gi d'alguna manera un concurs-oposició com es fa en 
aItres ambits. 

Finalment, amb aquests aspectes imperfectibles, no 
puc deixar passar una cosa que m'ha cridat molt l'a
tenció, que és el títol preliminar deIs ieliomes en el 
Parlament ele les IlIes Balears . L'article 1, evidentment, 
copia, sembla es ser, l'article tercer de l'Estatut d'Auto
nomia; pe¡-o no és ben bé així; es fixin els Srs. Dipu
tats que aquí parla de les llengües oficials del Parla
ment de les Illes Balears, quan a rEstatut parla de les 
llenglies oficials de la Comunitat Autonoma. Aquest ar
tiele no figura a altres Reglaments de Comunitats Au
tonomes que tenen llenglia diferent a l'oficial ele l'Es
tal, i perque no hi figura?, jo crec senzilIament que 
perque la Ilengi.ia oficial propia de les Illes, tal com ve 
rcconeguda a l'Estatut, és ohvi que ha d'esser la llen
!!üa catalana, també oficial a dins el Parlament; no hi 
donan~1 més vol tes a aquest assumpte, pero cree que 
és una redundancia inneccssaria i fins i tot constricti
va a les possibili1ats de nOlmalització lingüística dins 
l'ambit del Parlament. Peró no vull acabar aquesta in
tervenció sense felicitar els membres de la Mesa que 
han redactat, amb tata precaritat de mitjans, aquest 

Reglament Provisional; perqure crec que han fet una 
tasca important i positiva. Hi ha un cert presidencia
lisme dins el conjunt de l'articulat; peró també és cert 
que es nota una abertura, una certa obertura, que per
met, que fa facil I'assistencia a Comissions ParIamen
taries, i a<;ó, en definitiva, crec que tots els Diputats 
ens n'hem de felicitar i que permetra un millor conei
xement de les tasques parlamentaries. Moltes grades. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Alonso Man. 

ALONSO MARI: C ft G~) El 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Partit De

mócrata Lliberal ha votat favorablement aquest Regla
ment Provisional del Parlament de les IlIes Balears, 
que ha estat redactat per aquesta 'Taula' i sotmes a la 
consideració del PIe. 

únicament hi ha hagut una abstenció a l'article 
51; perqué amb el 'quizas' mateix criteri que ha expo
sat el Portaveu del PSM de Menorca, consideram que 
aqueixa Comissió Investigadora, sobre la qual, qualse
vol assumpte el'interes públic no s'hauria d'haver limi
tat 'quiza' a aqueixa competencia de la Comunitat Au
tonoma . . Per la res ta hem votat favorablement pels se
glients motius : en primer lloc perque la votació té ca
racter provisional; en segon !loc, perque consideram 
que el text s'adapte a les necessitats i 'recueix' les nor
mes específiques contingudes a I'Estatut d'Autonomia 
de les nostres I!les; i en tercer lloc, per estimar que 
el Portaveu i a la vegada Vice-President primer d'aques
ta Cambra, com e!l ha assenyalat, l'existencia d'unes 
nor:mes provisionals reguladores d'aquesta Cambra són 
indispensables pel bon funcionament d'aquesta Cam
bra. En el seu moment, és evident que aquest Parla
ment haura de fer l'elaboració d'un Reglament que ten
guí caracter més definiliu i que n resumides 'quan
tes' és una de les tasques que hall d'escometre que 
s'han d'escometre, p rdó, tal com preveu l'article 24 
de l'Estatut d'Autonomia en el seu apartat 7. 

'Hasta' l'aprovació d'aquest es produesqui, el Par
tit Demócrata Lliberal considera que les normes pro
visionals que avui s'han sotmeses a la consideració d'a
questa 'Camara' podran complir efica<;ment la funció 
reguladora de la nostra activitat parlamentaria, i, per 
acabar, vulI felicitar la 'Taula' per la redacció d'aquest 
Reglament Provisional amb la 'rapide<;:' i en les con di
cions de precarietat que s'ha fet i agrair públicament 
a la 'Taula' la labor efectuada. Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Sebastia Serra Busquets. 

SEBASTIA SERRA: 
Sr. President, el Partit Socialista de Mallorca, en 

primer lIoc, vol felicitar la tasc" duita a terme per 
aquesta 'Taula', tasca feta en poc temps pero que per 
complir una tramitació neccssaria s'ha ajustat estricta
ment a les possibilitats. 1 també com a nacionalistes i 
sCJCi"listcs estam molt satisfets pel fet que s'ha demos-
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trat que a les IIles Balears i Pitiuses hi ha una capa
citat demostrada per la Mesa i també demostrada, 
pens, per tot aquest Parlament de fer un Reglament 
que, si bé s'ha inspirat logicament en altres Regla
ments, no ha fet falta importar cap norma de l'Estat, 
de qualque lloc concret de l'Estat sinó que hi ha hagut 
una capacitat de treball que pensam que globalment és 
satisfactoria. El PSM avui ha votat en contra d'uns ar
tieles, s'ha abstes a uns altres i pensa que n'hi ha una 
serie que ha votat afirmativament, pero que són real
ment millorables i que els haurem de tenir en compte 
quan vegem el Reglament definitiu i quan donem 'ran
go' de llei a aquest Reglament. Anem per parts a les 
qüestions que el PSM ha votat en contra . A l'a¡-ticle 
22 el PSM ha mantengut sempre i seguidl 'manten
guent' que les Illes Balears i Pitiuses són un conjunt 
de quatre pobles, i no un poble balear i no una Comu
nitat que hagui d'esser centralitzada. Pensam que hi ha 
un llarg contenciós historie que temps passats ha aflo
rit i que en aquests moments, aquest contenciós histo
ric l'hem de superar d'una vega da per totes; per aixo 
pensam que el fet que el poble de les Illes Balears i 
Pitluses són una reaJitat economica, cultural i política, 
pensam que era coherent defensar a l'article 22 una 
esmena que hi hagués Grups Parlamentaris diferents 
per aquelles for'ma cions polítiques que amb tota since
ritat i amb procés historie comprovat s'haguessin pre
sentat d'acord amb aquesta realitat de cada ilIa; en 
concret pensavem que erem el Partit Socialista de Me
norca i el Partit Socié'Jista de Mallorca si bé, i com va
rem fer notar a les reunions previes a aquest plenari, 
:lÍxo també podia afectar logicament a tres Grups Po
lítics representats en aquest Parlament. Al mateix 
temps defensam ·j def n arem, quau e fag i 'rango' de 
!lei aquest Reglament defensarem que i ::Iquesla possi
bilitat no é aclmesa, de ensarem en profundHat la pre
sencia, la inlegrilat c1'aque t Grup territorials en e l 
sí del matejx grup parlamentari . a exemple del que suc
ceei;.: en el Re~lamenl d l'any 79 del Senat de l'Estat 
Espan~'oJ. Resp de a l'artic1e 51 , també hem hagut de 
v tal" nega tivament per- les raons cxpo ade . La Me a 
ja havia presentat una ponencia on se deia estricla
ment Comissió d'Investigació sobre qualsevol assumpte 
d'Interes Públic; aixo és el que el Parlament podia fer. 
Després de la reunió amb els Grups PoIítics, hi ha ha
gut una nova redacció on se queda aquest articIe en 
un aspecte restrictiu; és a dir, d'acord amb les com
pet'encies que té el nostre Estatut d'Autonomia, i a un 
moment historic com l'actual, en que un Parlament té 
una sobirania i en que 'ademés', pensam amb tota sin
ceritat, hi ha problemes, ],i ha un conten;:iós respecte 
a certes competencies, unes de 'tipo' economic, unes 
alU-es de 'tipo' polític, resulta restrictiu canviar la re
dacció que ens havia passat la Mesa. En tercer 1I0c, 
hem de dir que ens llem abstes a les estructures de 
les Comissions 1egislativ~s; ens hem abstes, perque p en
sam que així com queden les cinc comissions perma
nents legíslatives . no és del tot satisfactori; hi ha una 
sene de comissions que creim nosaltres que no seran 
prau operatives i que 'ad emés' dificultaran la tasca de 

tots els grups parlamenlal~i s, des d'un punt de vista t<~c
aje; per aixo ens hcm ab tes a l'artiele 45. J respecte a 
l'arti le 40 també ens hem abstes, perque pensam que 
reproduir l'eslructura de Mesa que es dóna en aquest 
Parlament en el í de les comis ions leg:islatives penna
oenls, resulta donal- maSSf;l rigidesa a aquesta estruc
tura d les cOmLssions legis lalives. 1 ja acabant i par
lant deIs aspectes millorables que el PSM defensa, hem 
de dir que un aspecte que el PSM defensera quan fa
cem la Jl ei definiliva, sera aqu.c t aspecte de la Uen 'tia 
oficial del Parlament. Una osa és I.'Estatut d'Autono
mia, que queda prou dar així com ho diu, i una altra 
co a és aque t Parlament en que pensam que la n tra 
Ilengua ha d 'csser lJengua oficial com ja 'ha cüt aqLl(; i 
lambé en aquets a pecte vol n fer notar qu" e l PSM de
fensera, j<1"ual que ha exposat el company ele Menorca, 
que a l'arlicl > 112 s igui substituH I'a pecte pre supostati 
del Govern, donar la competencia al Parlament; i al ma
lei.· tcmps, ¡'espccle a Partic! 145 i altl', gui rem 
manleninl e] que ja hem. def nsal previament n el grup 
el" tr ball, és a dir, més agililat neis 'pla90s' que hi 11a 
de d.ies en que s 'ha e1'anar a ' tuanl din le<; comissions i 
dins el plenarL I per acabar, intentant demostrar una 
vegada mé I'e perit con h'uctiLl deIs nacionalistes i 0-

cialistes. vo lem fer notar que I'a pecte de 'medí' i per
sona l del Parl ment el · 1 Comunita Autonoma resulta 
pobre; -e ls 'medis' que en aquest Reglament figuJ;" n s6n 
pobres. ¡el per ona l també; i 'ademés', tenin( en compte 
que fara falla personal, és inequívoca la noslI-a volun
tat de concursos-oposici6 per resoldr aquest proble
ma. Gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Té la paral.lla D. Pep M.a Lafuente, del Grup d'UM. 

JOSEP M.a LAFUENTE: 

Sr. President, companys tots: Jo vull que siguin les 
meves primere,> paraules de salutació a tots vosaItres, 
de dedicació plena a aquesta tasca, i en definitiva, d'o
feriment; perque esta cIar que el Parlament, jo es tic 
d'acord amb el meu company de Menorca, ha d'esser 
la hase essencial de tot sistema parlamentari, encara 
que doctrinalment 'existin' dubtes si l'executiu, o si el 
Govern; esta per damunt; jo personalment crec que no; 
per fer tasca en aquest e.arlament estim que es neces
saria, ben necessaria, una coHaboració. CoHaboració 
que no ha estat solament amb una determinada ideo
logia, sinó que ha d'esser una coHaboració plena, ab
soluta, és a dir, un «alter alterius», que deia Roraci, 
dient que un és res sense l'altre; era indispensable. ab
solut2ment indispensable. que aquest altre necessiti un 
altre que coHabori amb ell. el maxim de coHahoració, 
la maxima amistat, la maxima competencia, la maxima 
cficbcia. He volgut que aquestes primeres paraules me
ves siguin d'aixo, encara que surtin una mica d'ordre 
del dia, que no seria la primera vega da que s'ha 50r
ti1. Pcr tant, jo deman al President que em deixi con
tinuar una mica amb aixo; perque crec que la coHa-
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boració entre tots, pensar una mica allo que pensava 
el meu arnic Felix Pons, dient que era neccssaria una 
coHaboraciÓi definitiva per fer feina, p er anar per arrlunt; 
en aquesta entitat autonoma és indispensable; per tant, 
primer que res el meu oferiment, la meya dedicació, la 
meya amistat, la meva coHaboració de coHaboracions 
que és la maxima possible p er a tots vosaltres. En· 
trant ja per feina, perque en definitiva és aquest un 
deis eslogans que tenim nosaltres, anar per feina, diré 
que aquest Reglament s'ha estudiat amb 'bastanta' de
tenció p er nosaItres, per la 'Taula' o la Mesa, que no 
sé exactarnent com se diu en catala, si Taula o Mesa, 
p er a mí sera sempre Taula; 'la Taula' per a mi ha fet 
una feina bastant aceptable, ha treballat ferm, ha treba
llat fort. HélJ presentat un Reglament que jo crec que és 
una mica rnassa llarg; 165 són, pot esser, rnassa articles 
per a un Reglarnent Provisional; pero en definitiva, és 
n ecessari, pot esser, aques t Reglarnent Provisional de 
165 articles , perque estarn tots conven¡;uts que a110 
provisional a Espanya acaba essent quasi difinitiu; pero 
que jo estic acosturnat, jo personalment, catala, i es
tic i h e es tat, afegint segells de l'exposició universal de 
Barcelonci de 1'any 29 fins a l'any 51. i jo estic acos
turnat, per especialitat rneva de ca racter fiscal, de grao 
var «recargos provisionales y transitorios» de l'any 40 
a I'any 67; o sigui que en definitiva aquesta provisi.o
n alitat pot convertir-se, sinó e n una permanenci.a, en 
una si tuac ió de contimútat bastant important. No podern 
oblida r que des del punt de vista del Senat, o des del 
punt de vista del Parlament, hem tengut un Reglament 
Provisional del Parlament de l'any 77, octubre del 77, i 
un Reglament Provisional del Senat del mateix ternps, 
octubre del 77, i hem- tengut un Reglament defi
nitiu cinc anys després, l'any 82; com qui diu, ara: 
mateix. O sigui que dues legislatures, més o menys, han 
estat treballant amb un Reglament Provisional fins al 
mes de febrer del 82 o al mes de maig del 82, ni el 
Congrés de Diputats, ni el Senat, han tengut en defi
nitiva un Reglarnent definitiu . Per tant, jo estim que 
sí és important haver fet un Reglament una mica cui
dat, una mica tutelat, una mica profund; encara que, 
en definitiva, s'hagui sortit de vegades de situacions 
una mica copiades, una mica, en definitiva, plagiades 
d'altres entitats Autonornes, que al millor no servien 
exactament per a nosaltres; p ero com que nosaltres, 
UM, i p arlo d'UM, hem anat afer feina i el nostre es
logan és anar afer feina, hem procurat posar les 'me
nos ' 'pegues ' possibles a aquest Reglament, perque allo 
provisiona l es convertís r apidament en definitiu; per 
aixo es ta I'a rticle 45. Parla de la Comissi\5 Pennanent 
elel Reglament que anió a per feina, anira a fer la tasca 
n ccessaria : io preg a aquesta Comi ssió que faci la maxi
m a via possible per fer un RC!2:la m ent definitiu, en qu e 
en trin aquestes possibilita ts de l'art iele nrirner; aItres 
poss ibil i ta ts que jo havia parla t amb el men President de 
Partit, de l'artic1e 69 n.O 5, que jo el cercava, que era 
en definitiva, intentar evita r que els parlamentaris, no
saltrcs llegÍssim, perque llosaltres h em de parlar, no 
hcm de llegir; per tant io lenc la mcva impresslO que 
el que hem de fer nosaltres és dir al10 que nosal-

tres pensam, d'una manera, amb un guJO, SI es pos
sible, amb un promptuari, p ero mai llegint el que tenim 
escrit, perque aixo no seria parlar, seria llegir. El ma
teix sistema que, per exemple, 'emplea' l'article 330 o 
331 de la llei d'Enjuiciament civil; que en definitiva 
cliu, que les parts exposaran verbalment els seus in
formes, no diu llegiran; i els Presidents de 'Taula' tenen 
bon 'cuidado' amb evitar que nosaltres els 'abogats' que 
feim els informes corresponents llegim; per tant jo 
crec que aquesta seria una esmena important, no I'hem 
posada, la varem patentitzar ahir, ni l'hem posada en de
dinitiva, com a qüestió de gabinet, perque, en definitiva, 
crec que aixo és, pot esser més aneedotie de moment, 
que definitiu; i al que hem d'estar és afer feina; per 
tant, UM, si ha tengnt una abstenció, exclusivament a 
l'artic1c 51 és perque, sí en prineipi teníem la intenció 
que qualsevol qüestió d'interes general estigués dins el 
PIe , i el Pie po¡més cuidar, tutelar, i en definitiva, al 
'menos' intentar edificar unes construccions, quan els 
assumptes que es tractassin fossin d'intercs general , in
dep endentment que estiguessin o no, dins aquestes com
petencies de I'entitat autonomica, perque, en definitiva, 
aixo ja dóna una mica de curtedat, dóna una mica de 
tallada al que I'entitat autonomica pot anibar esser. 

No he fet tampoc qüestió de gabinet perque con
tinuu 'dignent' que cls n os tres eslogans són, anam per 
feina, anam per feina, anam afer via, anarn a-fer tasca; 
i per tant l'interessant és que el Reglament es puhli
qui i que tiri per endavant. Nosaltres, 'pues' UM, hem 
estat el'acord amb el Reglament. 1 per últim com tots, 
que en definitiva, r epresenta una sensació ben sentida, 
visceralment sentida, h e m d'agrair a 'la Ta11la', p er a mí 
sempre sera la Taula, amb tots els respectes pels qui 
opinen la Mesa, per a mí sempre Séra la Taula, hem 
d'agrair a aquests senyors que estan a 'la Taula', la tasca 
que han feta, que ¡'han feta en profunditat, amb dedica
ció, jo personalment crec que amb eficacia. Res més i 
mol tes gracies_ 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Té la paraula D. Felix Pons, pel Partit Socialista 

Obrer Espanyol. 

FELIX PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una crec que 

molt breu in(ervenció d'explicació de l'actitud del Gmp 
Socialista a aquesta vota ció relativa a les Normes Pro
visionals d'aqucst ParJament. Crec que és bastant evi
dcnt que el Gmp Sociali s ta ha tenQ:ut una actitud que, 
en conjunt, se pot dir que és favorable a aquestes nor
m es pmvisionals ; perque crcim sincerament que és un 
bon text reglamentari en el seu conjunto Crec també que 
ha quedat c1al- quina era ]';"1ctitud del Partit Socialista 
davant temes institucionals; i crec que tots aquell s que 
h an compartit amb n osaltres a la Mesa i a la Junta de 
Portaveus, les tasqu es d'elaboració d'aquest E statut, 
d'aouest Re¡Tlament. h aura n pOQ"ut comprovar la nostra 
disnosició él col·lab ora r p er millorar té~xtOS en els que 
es tb.vem possitiva m ent interes sats. Pero tambc vu11 fer 
un es pl-ccisions molt cIa res; hem estat c rítics respecte 
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al ritme i al procés que s'ha duit per arribar a aquest 
Reglament. I ho hem estat amb plena convicció; per
que creim que el Parlament i nosaltres sí compartim 
que és la pEX;;a basica de tot l'edifici autonomic, essent 
la pec,:a basica, no és admisible que estigui ni un sol 
minut sense possibilitat de funcionar en plenitud. Per
que, si el Govern, des del moment que se constitueix i 
pren possessió, es la investint de totes les seves facul
tats, no hi ha dc poder estar el Parlament des del 
moment de la seva constitució? 

Es evident que hi ha mecanismes que obstaculitzen 
aquest automatisme; pero creim que totes· aquestes pres
ses que h,m duit afer feina, de nit i de matinada, per 
poder acabar a temps aquest Reglament, s'haguessin 
pogut estalviar si s'hagués fet en el seu moment, d'hora, 
la feina que s'hagut de fer a darrera hora i en el darrer 
moment, si s'hagués tengut piena convicció que el Par
lament no podia estar ni un sol minut scnsc complir 
les importantíssimes funcions que li pertoquen de con
trol, d'iniciativa en qualsevol aspecte, en qua1sevol sentit. 
Aprovar un Reglament baldament sigui un Reglament 
Provisional, és un moment important per a una 'cáma
ra', i és un moment important per a un sistema polític, 
baldament sigui de les caracteristiques limitades d'un 
sistema autonomic; perque el Reglament és un deIs 
pun f s de cofluencia, de tangencia més clars i més vi
driosos de la política per al dret; i normalment tota 
pretensió d'ajustar la política a normes jurídiques sol 
dur conflictes i problemes; pero també, de resoldre amb 
eficacia, amb cIaredat, amb prudencia i amb tacte aques
ta tangencia de la política amb unes nonnes i amb 
el dret en depen que puguem dur a terme una vida 
política realment civilitzada o que ens trobem a dins 
una vida política caotica i anarquica. Voldria dir que 
nosaltres esperam sortir molt aviat d'aquesta provisio
nalitat; que aquesta provisionali1at és molt diferent de 
la provisionalitat del Reg:lament del Congrés i del Se
n8.t, que varen esser batíats de provisional s perqUe es 
varen fer abans de la Constitució, i se tenia consciencia 
clara que aquelles legislaturcs no podien, en aquest sen
tit, més que produir una norma de caracter provisional 
que fon;:osament, una vegada aprovada la Constitució, 
havia d'obligar a redactar normes reglamentaries defi
nitives. Hem mantengut resenTes cIares, evidents, res
pecte a aquest Reglament, i vuI! fer menció molt breu 
de qualcuna el'elles. A l'mtiele 40 ens hem abstes, perqu~ 
se diu¡ que I'elecció de la Mesa de les Comissions se 
reg-ira per les mateixes nonnes que regulen J'elecció de 
la Mesa del ParJament; itu<t ió impossibJe, per una raó; 
peraue la Mesa del Parlament esta integrada per un 
President. dos Vi ce-Pre idents i dos $ecrel'ali i s'ele
geixen Vice-Presidents els dos que hagin obtingut més 
vots V només se, pot posar un nom a la papereta; i a les 
comissions només hi ha un Vi e-Presidenl i un Secre
tari re im que és una situació, produc te d'inadverten
cía dl.lrant la Feína; pel'o h hem vol .ut deixar molt 
cIar. perqu nosaltres no stam d'acord que les Meses 
de les cornis ion esLigu in inlegrades totes el le, en 
tots Is can e , r>er m mbres de l par tit del Cov rn 
que dóna suport al Govern o de qualsevol majoría que 

se pugui formar; entenem que han de tenir una compo
sició plural, com passa 'ademés' ordinariament a tots 
els Parlaments. A l'articIe 45, que regula les compe
~Iencies de les comissions permanents, creim que se va 
fer un esfon; per aproximar posicions; pero nosaltres 
no acabam d'estar d'acord amb la distribució de como 
petencies; i hem volgut resen'ar expressament la nostra 
intenció de, en el futur, replantejar una ordenació més 
racional de les competencies que s'atribueixen a cada 
comissió. 1 vull dir, finalment, una paraula en relació 
a l'article 51. L'article 51, a la seva redacció originaria, 
perrnet que aquest Parlament constituesqui comissions 
d'investigació en relació a qualsevol assumpte d'interes 
públic; crec que! és evident que, si no diguéssim res, 
aquests assumptes d'interés públic que pot investigar 
una institució de la Comunitat Autonoma sempre seran 
assumples referits a la Cornunitat Autonoma. Pot esser 
no feia falta dir-ho; pero quan hem volgut fer aquesta 
precisió, sí que ens ha preocupat veure que hi ha l'inte
res o la intenció de no tenir molt en compte les compe
bencies que fixa l'Estatut de la Comunitat Autonoma i 
que pugui fixar en el futur, amb ampliacions que estan 
perfectament previstes i que nosaltres serem els primers 
a impulsar quan sigui hora, pero que volen anar més 
enfor<1 elel que són les compeH:ncies de la Comunitat 
Autonoma; entenem. que aixo no pot ajudar a un correc
te funcionament de tot l'eelifici institucional que hem 
elaborat i que hem culminat, i que ens hem d'atendre 
a una política que sigui lIeial també amb les institu
cionsl i amb les normes. Crec que és obligat, i jo no 
me'n vull tampoc separar, de fer una menció de la tas
ca de la Mesa i molt particularment del ponent Diputat 
Pedro Pablo MaTrero, a l'hora d'elaborar aquestes nor
mes; i crec que també és oblig:lt fer una menció' al 
personal de tots els nivells que ha coHaborat, perque 
avui puguero, esser aquí, perque hem estat molt a punt 
de no poder-hi es ser; i sense aquest esfon;:, diari i noc
turn, d'aquest personal no hi sedem. Res més, Sr. Pre
sident. 

PRESIDENT PARLAl\1ENT: 
Té la paraula D. Cosme Vidal, per favor. 

COSME VIDAL: 
Sr. President, Sres., i Srs. Diputats. No com· un deu.

re, sinó amb molta satisfacció, he de comen<;ar pel que 
tots els portaveus, tots els representants deIs grups, 
han coincidit; que ha 'set' en felicitar per la seva feina a 
la Mesa que ens ha elaborat aquest Reglament neces
sari. Com ha dit el Sr. Vice-President, necessitavem 
aquesta eina per la regula ció del Parlament, disposar 
de normes; i 'hi ha que' reconeixer que han fet un tre
ball 'ademes' de laboriós amb 'esmero'. Per tant, aixo 
repetesc és la causa, el motiu, que en nom del Gmp de 
Coalició Popu lar, els felicitem a tot$ e l components 
de la Mesa del Parlament i també naturalment que ens 
felicitem per tenir, a partir d'avui, aQues Reglament 
que encara que sigui una perogrullada el dir-ho, és neces
sari per al desenvolupament de qualsevol activitat ° joc 
inclús. Per tant, tenim un Reglament, el que tots res-
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pectarem; i podem comem;ar aquesta feína. Dit alXO, 

crec que també em correspon com a portaveu del Grup 
que lé el GoverIl, contestar d'alguna manera a les 
intervencions, molt breument que s'han tengut aquí en 
aquesta¡ ocasió. Sobrelot comen<;:ant pel PSM de Me
norca; jo li diria que vertaderament, amb la menció 
que ha fet a la peculiaritat de les Illes Menors, estam 
naturalment d'acord; el que hi hem d'estar a altres 
nivells i amh altres ocasions; perque vertaderament 
quan el Sr. representant del PSM de Menorca va 
dir l 'altre dia, i no voldria equivocar-me si ho va dir 
aquí o m'ho va dir personalment, no ho record, si 
ho va dir públicament o personalment; que allo de 
la paritat j8 ho tenia superat, ara ens ve amb aquesta 
defensa de la territorialitat. Jo li volia dir que si hi 
hagué~j alguna veda a aquesta defensa , en aquest Re
glament, francament jo no estaria d'acord amb el Regla
mento Pero hi ha unes coses que són potestatives i les 
altres precep tives. No me vull estendre més, pero, ver
taderament, aquest reC'oneixement de la territorialitat 
no s'ha de dar a un Reglament d'aquest Parlament del 
conjunt, me referesc al Reglament, sinó en altres ni
vells que no són del momenL parlar. Jo li diria, tras
ladant. a la nostra !lengua una [rase celebre "noés aixo" 
la defensa de la peculiaritat de les nos tres mes, de la 
territorialitat que ha dit. <luant a I'article 51, estam 
d'acord¡ dins de la seV::l, O des de la seva optica, que els 
hi pareix un constrenyiment haver assenyalat precisa
ment que és dins de l'ambit de la nostra competencia 
on se poden fer aquestes investigacions. Naturalment 
és molt lliure d'exposar-ho, com que nosaltres no hi 
coinciclim, hem de fer l'altre. I ha dit finalment, que 
són perfectibles aquestes normes que bastarien en esser 
provisionals per esser obvi, dit que són perfectibles, i 
ens ha paregut fora de 1I0c que ens tragués ja el con
curs-oposició pel Iletrat ma jor, perque vertaderament 
tampoc és aixo, Sr. representant del PSM de Menorca. 
Quant al de la llengua 'quizas' hi podem estar d'acord 
en quant que la llegua oficial és la catalana; pero pre
cisament si hem el'estar ct'acord amb l'Estatut l'hem de 
dur amb totes les conseqüeneies i també naturalment 
en el Reglament d'aquest Parlamcnt a aquestes normes 
provisionals; perque, vertaderament si no, no estaríem 
d'acord totalment amb l'Estatut. No voldría allargar 
massa, perque vertaderament, no cap ninguna puntua
lítzació a les íntervencions del PDL d'Eivíssa, que coi n
cidesqui amb aquest constrenyiment de l'artide 51 amb 
el PSM s'entén. Quant al PSM de Mallorca, jo li repe
tiria el mateix que he dit al de Menorca; estam d'acord 
amb a116 deIs quatre robles; pero élixo deIs quatre 
pobles no és en el Reglam ent del Parlament, on verta
derament, s'ha de fer constar si bé, naturalment, que 
pot tenir una importancia a I'actuació legislativa, no 
cap ningun dubte, perque aíxí esta, que en el moment, 
que cregui oportú qualsevol grup de delegar d'esser por
taveu, i parl pel nostre, i parl pel PSOE, i segurament 
pels altres, que sí hi ha un portaveu per una qüestio 
peculiar de Menorca, per exemple, és un menorquí; 
pero aixo és potestatiu perqU'e si es fes preceptiu 'en 
vers' de !limar aspereses de cara a aquest reconeixe-

ment deIs quatre pobles, en suscitaríem; perque hi hau
ria moltes coses com podría esser una qüestió de trans
port, que els de Menorca dirien que ens afecta a nosal
tres i els d'Eivissa dirien a nosaltres, i els de Mallorca 
a dls, per que no a Mallorca també? Per tant, com. que 
no esta. vedat als grups el poder delegar per fer aques
ta defensa de les coses peculiars de cada Illa, jo fran
cament crec que, i si em permeten amb tot respecte, 
i amb tota amistat, és fer demagogia d'aqucst aspecte 
que naturalment el duim molt dins tots e1s que 'per
teneixem' a cada una de les Illes. 

Finalmenl, perqus em podria passar el que de volta 
passa a altres persones, pero no vull dir, pero que m'ha 
quedat el fonamnetal com ens ha dit el senyor d'UM, 
que ens ha parlat d'anél.!" afer feina, vertaderament, 
és una cosa estupenda i que es fara eneal-a que no sigui 
provi sional, com ha dit que passa amb élltres coses; 
sinó que tenim la completa seguretat que 110 ho sera; 
quasi per un poc més no ens ha explicat allo de l'ar
tiele 51; jo quasi al final que no em quedas temps de 
contestar al PSOE, per dir li que és moIt d'agrair la 
seva posturZl quasi bé favorable, la seva actitud clara i 
de coHaboració; pero en la petita crítica que ha fet, no 
estic d'acord que hagi faltat aquesta 'rapides'; natural
m en t el! ereu que si, al millar tenclríem mecanismes 
més aróls: pero jo he de 'retxa~ar', aixi com me mereix 
la felicitació de cor de tots, aquesta petita acusació; 
perque jo al 'menos' personalment quasi no he dessuat 
des de I'altra sessió que es va constituir el Parlamento 
I naturalment cree que no han passat massa dies, per
que tenguem aquest R':!glament, amb tota la provisiona
litat que es vulgui, pero que 'desde luego', ens permetra 
comen<;:ar afer feina. 

Naturalment, amb l'artic1e 40 no ha estat d'acord 
perque tem el representant del PSOE. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
Sr. Cosme, li queda un minut. 

COSME VIDAL: 
Acab inmediatament ... de que no vulguem el grup 

que esta en el Govern agafar, diguem tates les presi
dencies, vice-presidencies; i és molt logic que estigui 
així; pero és l'únic motiu que ha pogut deduir; i natu
ralment quant a l'artic1e 45, ha dit que creia que no era 
racional la distribució; no ha dit peroue, no crec que 
sigui aquel! argument que 'antes' m'havia explicat que 
agricultura no havia d'anar amb ordenació territorial, 
perque jo crec que sí; per tant, nosaltres, naturalment 
defenssam que és una distribució racional encara que 
pugui esser perfectible, 

Finalment, no crec que hi hagi més coses que con
testar, sinó reiterar a tots, com han fet, la felicitació 
a la Mesa i 'desde luego' també que aix:& és simntoma
tic d'una futura coHaboració, l'actitud constructiva de 
tols els grups que formen aquest Parlament. 

Moltes gracies. 

PRESIDENT PARLAMENT: 
No, se desestima, no, no, no, perque no és expli-
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ca ció de vot i no hi ha hagut aquestes aHusions. Varem 
quedar que quedarian 'reflejades' a dins l'acta; crec 
que tendran vostes el moment oportú per defensar el 
seu punt de vista; per tant, crec que l'explicació de 
vot ha acabada i no pue concedir la paraula. 

FJ?LIX PONS: 
President, una qüestió d'ordre, tenc la paraula. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Confonne. 

FJ?LIX PONS: 
Sr. President: Entenem que el tom d'explicació de 

vot no és tOfn de debat; i ¡Jer tant creim que no és 
acceplablc, com ja va succeir a la sessió anterior, que 
el representant del grup que parla en darrer lloc, que 
no hi ha pada per privilegi especial, sinó per una orde
nació que utilitza un factor, com hagués pogut utilitzar 
un altre qualsevol, entri no a explicar el seu vot, sinó a 
rebatre les explicacions deis altres, perque aixo és en
trar a un nou debat que esta previst en el Rcglament 
que acabam d'aprovar. Que sempre que un orador sigui 
contradit o replicat té ocasió ell ~ la vegada de con
testar; no intent ara obrir aixo; pero crec que hauria 
d'esser una norma clara que les explicacions de vot 
s'utilitzin per explicar vot, no per reobrir un debat; i 
sobre tot, que quan vulgui parlar e l GovernJ parli el 
Govern, no el pat- il que c16na suport al Govem; aquí 
hi ha un grup parlnm nlad com el al tres, que el que 
ha de fer és explica,- el set vot, no dedicar-se a l final a 
contradir i replicar els vots deIs altres grups. Res més. 
Sr. President. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Aquesta presidencia considera 'concluit' aquesta ex
posició damunt el Reglament. Vull dir en darrer lIoc 
dues coses. En primer, en nom del personal que ha 
treballat tan ini n am nt a dins la fonnulació d'aquest 
Reglament, rnoll.e gracies per le paraules que els heu 
dirigit. També en nom deIs companys d'aquesta Taula 
o Mesa. mo\(es g racie. pels elogis que ens heu cIonat. 
Crcim que no hem f l més que compür amb el nostre 
deure. També vO demanam, tal \legada, ens penneteu 
anal' a<rafa nL practica p ¡.\l-Iamcn 'aria i poder in terrom
pres en certs moments certes desviacions de la tematica 
gu 'ha de dcbatrc. Per últim , vos vull dir que és una 
p~.~ . Iau o. c1ins el funcionam e nl d I Parlament,)a Dipu
laCIO Permancnt , IUC té una runció de \letlla r p el poder 
d~1 Parla l11 ell~ quan aqucsl no i i reu nit , h agi esta t 
d , s~olt. o ha " i expirat el seu l11::lnclat. s~gon es di po a 
a I artlcl · 25.2 de P·E tatut d'!\.utonomia, ¡que é for
~acla pel repr'escntanls de l<Jts cls gnlpS padamenta
ns, ~n. proporció a .I~ importancia no me rica respectiva , j 
~rc ~dlda p J que si gui pres ide n del P a¡-Jamenl. Segons 
I artl c l 24.4 ele l'Es tatut. el pe rí de d e s ions finalitza 
obligatoriament en el mes de jun . Pe r tanto és de 
SUma urgencia la con tilLtció de la Diputació Perma. 

nent; ja que si no se constitula s'arribaria a l'absurd 
de quedar el poder del Parlament vacant de titular. 
L'article 54.1 del Reglament Provisional que acabam d'a
provar disposa que la Diputació Permanent sera presi
dida pel President del Parlament i en formaran part un 
mínim d'onze membres que representaran els grups 
parlamentaris en proporció a la seva importancia nume
rica; i afegeix en el 'parraf' 2 del mateix article que 
se'n fara la fixació del nombre de mcmbres conforme
ment a l'establert a l'apartat primer de l'article 39. 
Aquest, al mateix temps, indica que aquella sera forma
da pels membres que designin els Grups Parlamentaris 
en el nombre que respecte de cadascun indiqui la Meso. 
del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus. Consul
tat el cap de Ilista deIs Grups Parlamentaris aquí pre
sents, la Mesa aCOl-da que el nombre de m.embres de 
la Diputació Permanent sera de tretze, distribults de la 
manera següent: cinc en representació de la Coalició 
Popular, AP, Partit Demacrata Popular i Unió Lli
beral; cinc en representació del Partit Socialista 
Obrcl- Espanyol; dos en representació del Grup 
d'Unió Mallorquina i Partit Democrata Lliberal; i un 
en representació del Grup del Partit Socialista de Ma
llorca i de Menorca. En conseqüencia, en relació a: aixo, 
deman rus ~ap deIs Grups que, si tenen proposta nO
minativa a r mle ara, la ID . racin < rib. r, i s i 0.0, que 
mns el 'pla ' immediat se [aeí a rribar a aquesta presi
dencia, per deixar constitu'ida la Diputació Permanenl 
d'aquest Parlament. Tenen Srs. Presidents, eIs noms? 
Per favor en el més breu 'pla;:;' possible m'ho facin 
arribar. 

PRESIDENT PARLAMENT: 

Conforme a la Disposició final, nosaltres creim que 
aquests grups estan oficialment constitu'its. 

FJ?LIX PONS: 

Nosaltres entenem que no se pot entrar al període 
d'intersessions sense que hi hagi possibilitat de consti
tUIr la Diputació Permanent; és a di!", ha d'estar inte
grada i a punt de reunir-se en qualsevol momento L'ex
pressió «Grups Parlamentaris» s'utilitza a l'Estatut d'Au
tonomia també en relació a la investidura del President 
de la Comunitat Autonoma i ja va esser obviada en el 
moment de present:ll" un candida en participaci6 d'al
tr' Gn.tps Parlamenl;¡ris o n lIisle que varen propi
da¡- un ca ndida l qlle Va oblenir me ·oria. Crec que, per 
tan!, per con lituir Lambé un urgan de la impol-tancia 
de la Dipufac ió Pemlanenl, e podria obviar amb l 
mat ixes o mé f 1l1dnde raóns. ten int en comp1.a 'ade
m és' que el propi Estalul eL'Autonomía é'i e~ que con -
litu b: la Di pulnció Penn nenl ¡que n nece s ita passar 
pel Reglament que acaba m d'aproval-. 

SEBASTIA SERRA: 

Sr. President, nosaltres si h em mantenwt una acti
tud de vot ncgatiu a I'article deIs Gmps P;r1amentaris, 
així com queda redactat, logicament encara no tenim 
presa decisió respecte a aquest tema. Res més. 
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PRESIDENT PARLAMENT, 
Jo vos dcman que me faceu arribar les vostres res· 

peclives decisions abans de les dOLZc hon~s del dia de 

dema. perque dins el mes de juny quedi composta la 
Diputació Permanent; i no 'haguenl' res més que t.rae
lar, Scnyors queda conelos aquest acle. 


