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1.-1) 
EL SR.. PRESIDENT: 

Es prega rus ~rs. Diputats que vagin prenent lloc 
en els seus escons. Bones tardes, comens:a ia sessió. El 
primer punt de l'Ordre del Dia és la In.erpeHació, nú
mero registre 209/84, presentada pel Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista - PSM i relativa a l'ensenya
ment de la nostra llengua i l'ensenyament en la nostra 
llengua. Per defensar la InterpeHació té la paraula el 
Sr. J oan Francesc López Casasnovas. Disposa, Sr. Dipu
tat, de quinze minuts. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup d'Esquerra Nacionalista, fent ús de la prerro
gativa que marca el Reglament Provisional d'aquesta 
Cambra, presenta avui una InterpeHació al Govem, 
gairebé diria com a final de tota una actuació parla
mentaria respecte al tema de normalització lingüísti
ca. Una InterpeHació que vol centrar la seva atencíó 
en allo que consideram que és el més important en 
aquesta materia, preparar els futurs ciutadans a tra
vés d 'un ensenyament de qualitat, d'un ensenyament 
que presenti la nostra llengua com a vehicle propi 
i faci possibles les finalitats que tenim fixades dins 
l'Estatut d'Autonomia. Aquesta preocupació evident
ment no és nova. Dia 29 de gener vam adr~ar a la 
Conselleria una Pregunta sobre quina política concreta 
de realitzacións i projectes tenia per dotar les esco
les de mateI1Íal educatiu i didactic, aíxí com quins 
recursos tenien com a suficients o entenien com á sufí
cients per a l'ensenyament de la nostra llengua i cultura. 
Evidentrnent, aquesta Pregunta no ha estat resposta 
d'una manera satisfactoria o simplement no ha estat 
resposta encara, i la InterpeHació és una vía necessaria 
per coneixer, avui, aquí, quins són aquests projec
tes, quina és l'atenció que la Conselleria de Cultura 
dedica a temes tan importants com el que ressenyam 
a aquesta InterpeHació. En primer lloc quínes funcions 
i composició té la Comissió Mixta d'aplicació del De
cret de Bilingüísme? Ja les sabem. en coneíxem la seva 
composició i funcions. Pero desconeixem, en aquests 
moments, qui la forma. Sabem qui hi ha hagut pro
blemes de dímissions i nomenaments i sobretot que fan 
els senyors que formen avui la Comissió Mixta, quina 
és la perspectiva que té? Potser la desaparició Ímme
diata, potser una remodelació que la faci més etica<;:. 
Tot a<;:o ho volem saber, Sr. Conseller. Segons les nos
tres informacions pareix que des del mes d'agost no 
s'ha reunit el Plenari de la Comissió Mixta. Si a¡;o és 
així, i ateses les importants competencies que té fixa
des pel Reial Decret d'ensenyament de i en la nostra 
Ilengua, fa que sigui aquest fet molt preocupant. Té 
com a funcions autoritzar llibres de text i material 
didactic. Quins nous materials didactics ha elaborat 
fins aquest moment? Té per funció l'autorització de 
les soHicituds a centres docents que desitgin impartir 
ensenyan<;:a en llengua catalana comunicant la seva 
resolució a les corresponents Direccions Generals del 
Ministeri d'Educació i Ciencia? Hi ha hagut nombro
ses soHicituds, no cal esmentar-Ies, i també és cert que 
la resposta almanco no ha arribat als centres que les 
han fetes. Alguna cosa esta fallant en el si d'aquesta 
Comissió Mixta. Fa t emps denunciavem aquí mateix el 
ralentit amb que funcionava aquesta Comissió, ralen
tit que no es veu pero obviat per donar més, o manco 
exempcions. justificant la transitorieta t de la residen-

cia deIs aIumnes o deIs pares deIs aIumnes a la nostra 
terra, ha resultat que aHots nascuts i crcscuts a les 
nos tres illes han tingut una discriminatoria exempció 
respecte d'altres, i ~ és un ter, també. Cal replante
jar-se per tant els criteris i només donar les exemp
cions que siguin realment imprescindibles. 1 la línia 
a seguir crec que també és clara. Es poden fer classes 
d'adaptació pels alumnes que no puguin seguir l'ense
nyament abans de parlar d'exempcions. Una de les 
funcions és elaborar i publicar programes i orienta
cions' pedagogics i metodologícs determinant els con
tinguts i nivells basics de coneixement oral i escrit. 
Llevat d'algunes recomanacions, quins programes i 
orientacions pedagogics i metodologics han anat arri
bant a les escoles? Ben pocs, els coneixem també. 
Una altra funció importantíssima que hauria de tenir 
molt en compte, no només la Comissió Mixta, no, sino 
ja directament la Conselleria de Cultura de les Illes 
Balears, és la formació i perfeccionament de professio· 
nals, del professorat, alío que anomenam el reciclatge. 
InterpeHam i dernanam, sense cap tipus d'acritud, que 
fa la ConselIeria si no és seguir continuant la inercia 
d'un reciclatge que decau, i és evident que decau, i 
que cal una acció institucional motivadora, ferma, di
recta, perque el reciclatge no solament arribi als pro
fessors, que en aquests moments no arriba ni a un 
quaranta per cent, perque és un ensenyament, un re
ciclatge voluntari i moltes vegades voluntarista per 
part dels que l'han seguit, sinó també que arribi als 
pares. Que, com tots els Srs. Diputals saben, són ele
ments més importants que el mestre en la tasca d'edu
cació deIs infants. Quins materials, per tant, que ha 
fet la Consellerüi.? De tot a~o volem que se'ns en doni 
puntual resposta, si és possible. L'ensenyament de i 
en la nostra !lengua no hi ha dubte que hauria de 
tenir una atenció preferent per part de tots. Llavors, 
és imprescindible procedir a la remodelació del De
cret. Nosaltres demanam en aquesta InterpeHació 
quan es remodelara el Decret de, mal anomenat, de 
Bilingüisme. S'ha anunciat mol tes vegades que s'hi es· 
tava fent feina de valent, i a mi em sembla que pel 
camí que feim, o pel camí que veim, tot sembla su
posar que estam dins una llarga marxa, no sabem 

. quan definitivament tindrem un nou Decret. Pensem 
que estam acabant un curs escolar, que estam, i que, 
en el futur no es pot esperar que comencin les classes 
el setembre per introduir una nova determinació deIs 
programes d'ensenyament de les Illes Balears, s'ha de 
fer ara. s'ha de fer com més prest millor. El Reial 
Decret entre altres incongruencies, té una acientifici
tat insultant al seu títol, s'ha de baratar. El seu nomo 
bre d'hores és insuficient. La llengua catalana conti
nua essent considerada .~om una llengua estrangera 
dins els programes, dins els horaris d'Educació Gene
ral Basica i BUP. La llengua catalana tanmateix és la 
llengua propia, i com a tal ha de tenir el mateix trac
tament, si rnés no el mateix, que el que té la llengua 
catalana, castellana. En conseqüencia, demanam, inter
peHam per veure quines són les possibilitats, les pre
visions de la ConselIeria respecte a extendre el Decret 
d'ensenyament en i de la nostra llengua a Educació 
Especial, a l Curs d'Odentaci,ó Univers itaria, a l'ense
n ament perma nenL d'adults, a les escoles d'infants 
alla on és imprescindible que la pree colar es faci en 
la lI engua del infa nts. c tc. Pero no ens a turam només 
am b interpeHacio ns de caracter tecnico·educatiu. Obser
vam, lI egiut la legislació vigen t. per exempLe, que la 
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senyalització de carreteres i autopistes, estacions, auto
busos, marítimes, aeroports correspon, s'ajustara dins 
l'ambit territorial de la Comunitat Autónoma a la llen
gua oficial própia del país. 1 ~o és una competencia 
que pertany evidentment al Ministeri d'Obres Públi
ques i Urbanisme, pero comptant amb l'assessorament 
de la Comunitat Autónoma. Ac;o ho diu el Reial Decret 
2.296/81, ho record, No hi ha en aquests moments 
prous signes identificadors que permetin a un foras
ter que arriba a les IIles Batears, coneixer externa
ment, per les senyalitzacions, retols públics, que vivim 
a una terra on la llengua propia no és l'oficial de l'Es
tat. No hi ha encara una identifica ció lingüística ne
cessaria. Ro hem de fer, interpeHam, quan, com, quins 
terminis té la Conselleria de Cultura, té el Govem de 
la Comunitat Autonoma per complir amb aquests deu
res estatularis i prevists en la legislació estatal. En 
definitiva avui obviaré als Srs. Diputats tomar entrar 
en el debat que vam tenir anit passada, precisament, 
en aquestes hores, sobre si havíem de constituir una 
ponéncia per elaborar la Llei de Normalització Lin
güística. Ja sabem quina és la postura del Govenl en 
aquest aspecte, i no serem. redundants i reiteratius 
amb aquestes qüestions, que així i tot no ens satisfan 
i que ens semblen gravíssimes. En definitiva, esperam 
que la Comissió Mixta, que l'ensenyament de la nostra 
llengua i en la nostra llengua trobi la potenciació i les 
facilitats que hauria de tenir quan un Govern d'una 
Comunitat Autonoma, que té la competencia i l'obliga
ció de fer, la posi en practica. Vull acabar aquesta 1n
terpeHació esperant respostes dares, determinants i 
compromeses per- part del Govern. Si així es fa, aplau
direm i lloarem l'actuació del Govern; si no ho fa, 
evidentment sempre hi queda el recurs de les Mocions 
i de les denúncies. Per ayO hi ha un Parlament demo
cratic, jac;o és l'obligació que tenim tots els Grups, 
els que governen fent, i eIs de l'oposició intentant con
trolar aquesta acció de Govern i denunciant si no es 
fa. Senyors, ahir es va dir aquí dins que la Llei de 
Normalització Lingüística no era la panacea de res 
amb la normalització lingüística. 1 potser tenen raó 
els que ho diuen. Pero és evident que els fets s'han de 
veure i els fets han d'esser palesos. S'ha d'actuar, se
nyors del Govern, i ac;o és el que esperam sentir a la 
contesta que se'ns doni. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López Casasnovas. Pel Govern 

té la paraula el Sr. Francesc Gilet. Disposa de quinze 
minuts. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Inten

tarem respondre així com se'ns ha demanat a aquesta 
InterpeHació per part del Sr. López. Quant fa refe
rencia al primer punt, en certa manera les funcions 
vénen especificades al Reial Decret 2.193/79 i es con
creten realment amb un seguiment del compliment 
del Decret de Bilingüisme, o anomenat Decret de Bi
lingiiisme. Aix<'> representa la responsabilitat de la im
partició deIs cursos de recidatge de lIengua i cul
tura de les Balears, que es troben actualment a la 
quinze, perdó, a la quinta edició. Acu!len a I'actualitat 
643 mestres, la qual cosa representa un increment res
pecte de l'any passat d'uns 100 mes tres aproximada
ment. L'elaboració deIs programes de Ilengua catalana 
a tots els nivells, tenint en compte que el nivell de 

BUP i el nivell de Formació Professional és una com
petencia de fet, no de dret, ja que encara, avui per 
avui, és competencia del Ministeri d'Educació i Cien
cia. La regulació de les exempcions, d'acord amb l'arti
ele 4.2 de l'ordre, vull dir que, d'un total de 94.000 
aHots que estudien llengua catalana, s'han aconseguit 
aproximadament unes 412, per esser més exacte, 412 
si no vaig errat, exempcions enguany. La seva compo
sició actual és la següent: Sr. Andreu Crespí Plaza i 
Sr. Eduard Vellibre Roca, com a Vice-Presidents de la 
Permanent, Sr. Jaum.e Casasnovas Casasnovas, Sr. Mel
cior Rosselló Simonet, Sr. Salvador Escofet Vitó, Sr. 
Antoni Vicen~ Castanyer. Sr. Bartomeu Rotger Amen
gual i Sr. Gabriel J aner Manila, en concepte de Vocals. 
I en el PIe, els que s'han expressat abans, més, Sr. 
Plácido de BIas Zabaleta, Subdirector General d'Or
denació Academica; Sr. Jesús Moreno Sanz, Subdirec
tor General de gestió de Personal, ens estam referint 
al Ministeri d'Educació i Ciencia; el Conseller d'Edu
cació i Cultura; i com a representant de Menorca, 
Teresa Santacana Mejías i Salvador Caste!ló Carreras; 
representant d'Eivissa-Formentera Joan Marí Cardona 
i representant de la Universitat Joan Miralles Mont
serrat, afegint-hi Na Maria Serra Planells. Quant a la 
segona pregunta, bé, abans de tot aixo, i encara que 
no estava dins la InterpeHació, he de dir que fa es
cassament deu dies s'ha tornat reunir la ,Comissió 
Mixta; des que som Conseller d'Educació i Cultura, 
entenent ben clar que és una Comissió Mixta del Mi
nisterí d'Educació i Ciencia a Conselleria d'Educació 
i Cultura o Govern Balear, s'ha reunit du·es vegades, 
la primera día 30 d'agost í la darrera fa escassament 
deu dies, resolent els problemes que estaven damunt 
la taula. Quant al segon punt, si té previst promoure 
el Govern Balear classes de catala per a adults, hem 
de dir que avui per avui el Govern, l'actuació del Go
vern i de la Conselleria se centra damunt els cursos de 
reciclatge; ara bé, aixo no significa, que com s'han ten
gut i es continmtran tenint actuacions puntuals de su
port a iniciatives, avui per avui, privades o d'organis
mes que es dediquen a aixo. Quant al tercer punt, si 
s'han elaborat projectes d'uns cursos de reciclatge, tot
hom sap que aquests cursos de reciclatge es duen a 
terme durant més de sis mesos cada any, en regim de 
tres dies cada setmana. L'adscripció a aquests cursos 
surt abundantment publicada a la premsa dins els me
sos d'octubre i novembre, tant a Mallorca, on s'impar
teixen a Palma, Manacor, Inca; com a Menorca amb 
impartició a Maó i Ciutadella; com a Eivissa on s'or
ganitzen als Instituts d'aquesta capital. L'organització 
d'aquests anys, del 79 al 84, s'ha enfocat a reciclar la 
part més accessible del professorat i prest s'haura d'ha
bilitar un sistema per arribar al professorat en man
co disponibilitat. Quant a que decau, s'ha de dir que 
aquest darrer curso aquest darrer inici de curs, podem 
dir, com he dit abans, que hi ha un increment, d'uns 
100 professors aproximadament. Ara, també hem de 
tenir en compte que els tres primers anys hi va haver 
una gran participació perque eren els tres primers 
anys. Ara, sense cap dubte s'imposa, i ano es pensa 
fer una remodelació d'aquests cursos de reciclatge una 
vegada que es dugui a terme el que diré posterior
ment. El quatre, el sis i set, si em permet, els unifi
caré i els contestaré posterionnent. Si esta previst, 
quant al punt quint, si esta previst elaborar un tema
ri d'oposicions significació de cos de professors de 
!lengua i cultura catalanes, per comen<;ar li he de dir 
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que el cos de professors de llengua i cultura catalaues 
legalment no existeix, o aJmanco aquest Conseller no 
el coneix; exisleixen pl·ofessors, calednHics i d'altres. 
L'elaboració de temaris d'op0sicions, també si em pe.r
met Ji contestare tot d'un cop i em pare ix que hem 
arribat ja al punl, exceptuant el vuit, i perdoni 1 sis
tema, pero és per guanyal- lemps. Si per part del vuit, 
quina assessoria esta donant el MOPU en materia, el 
MOPU esta donant en materia de senyatització de car
reteres, ti he ele dil' que assessorament per part del 
MOPU no s'ha soHicitat j en el moment es que se so
llicHi no dubti que així ho far m. Ara prene noLa qu 
tal vegada seria necessari tenir una actuació de ca 1"a a 
aquesL iVlinisteri d'Obres Públique o la Conselleria en 
el seu caso Quant al que fa referencia al punt quatre, 
sis i set, 1i he de manifestar que, dilluns passat, al vial
ge que va realitzar aquest Conseller d'Educació i Cul
Lura a Madrid, es va tcmr un contacte, demanat per 
repetides vegades, amb el Minisleri d'Educac.ió i l<!n
cia, que a la f i es va aconseguir, amb un tracte, he de 
dir, molt conseqUent i es va arribar a un principi 
d'acord. A un prin ipi d'acord amb el següent senlit: de
l"ogar el Decret de Billngüisme i promulgar un nou De
cret per part del Govern Baleal-. Aquesta, aquestes pa.
ses o aques L Ldtrnit esta en aquesls momenls en vies de 
xerrar. S'entén per parL elel Mini ten cl'Educació i C¡¡m
cia que el Decrel I'ha ele demgar el rnateix Ministeri. 
Nosaltres entenem que, eI'acord amb els informes jw·I
dics, el overa Balear pOl derogar u sl Decr l, < ra 
tampoc no n volem fer una qüeslió de gabinet.. El-que 
volem és que les passes subsegi.ients donill Com a resul
tat que dia 1 de juliol, és a di,r, a ptincipis de juliol sur
ti al Bu lletí Oficial de l'Estat el Decret derogat 1'i de] 
Decret de, de, anomenat de bilingilisme, i en e l BuLlletí 
Oficial de la COffiuoital Autonoma el Decret, el nou De
cret d'ensenyament de la llengua catalana i en llengua 
catalana. Aixo r presenta, dios aquest primer contacte, 
perque per part del Ministeri es promulgara aquest 
Decret amb un, dos articIes linics, al primer es deroga 
el decret i al segon s'estableix la possibilital i l'obli
gació d'un conveni amb el Govern Autonom. Aquest 
conveni baura de contemplar, com s'baura de també 
contemplar dins el Decret del Govem Balear, haura 
de contemplar una fixació d'horaris mínims, la utiliL
zació de la insp cció tecnica que DO és competencia 
de la Comunitat Autónoma; les relaciops entre els ser
vicis el'inspecci6 i la Conselleria, la dotació de planti
lles de professOl"at i le oposicions i Concurs ele tras
Hal. Na turalment, la Comissió Mixta desapareixera i 
tot el que faci referencia a progt'amació i con engut 
d'aquests pr g¡-am,e sera competencia de la Comunitat 
Autónoma i conseqilentment de la Conselleria d'Educa
ci6 i CulLura. A1.· ' es prelén que arribi. om h dit 
abans, día 1 de juliol i estigui. definitivament, lancat el 
tema. Si és necessari, les passes ubsegi.icnts e faran 
amb la deguda rapidesa. Pel qu fa referencia al punt 
oetau, hem de dir que hi ha tl11a booa predisposició per 
pal"l del Mini stcri d'EdL1cació i Ciencia que els profes
sors d'E.G.B. que accedesquin o vulguin accecUr a un 
concurs . de trasllat o vulguin venir a les Balears, els; 
e'ls xigesqui en certa manera, en primer 1I0c. I'acredi

tació d'un coneixement de la llengua i cultuxa de les 
Balears; de qualque manera, aixó s'haura de fixar, uixo 
és la .intencionalitat i, en cas contrari que no ho pu
guin ter així, s'establesqui un tennini, que també s'ha 
de discutir, perque es produesqui aquest reciclatge, te: 
nint en compte tol el que aixo representa de cara a 

un no fowament de les situacions, que entenem que 
no s'ha de produir_ Ara, evidentment, el que sí és cert 
és que, avui per avui, una competencia que no esta 
dios les facultats del Govern s'ha acceptat que sigui 
per via de conveni, per part del Ministeri d'Educació 
i Ciencia. Amb aixo crec que li he contestat a les qua
tre, cinc i set i ,les altres restants i, si em permet, i 
passaré a la nou i la deu. No desitjaria dejxar-me qual
que cosa defora, pero es tic segur que el Sr. López, si 
m'ho he deixat, m'ho recordara. Les funcions que com
pleix la Comi sió Assessora, supos que vol dir de, de 
política lingüística de la Conselleria d'Educació i Cul
tura, avui per avui, és fer feina damunt les bases del 
nou projecte o avantprojecte de Llei de Nonnalització 
Lingüística. Aquesta omissjó Assessora esta funcio
nant des de fa dos, tres mesos realment, encara que 
esta nomenada amb anterioritat. EIs seus components, 
com és de tots conegut, no estan nomenats quant al 
seu aspecte territorial sinó quant a la seva funció de 
cara a la Universitat, de cara a les federacions de pa
res d'alumnes estatals i no estatals, de coHegis esta
tals i no, esLatals, perdó, de cara a la CECE, per exem
pIe, també, és a dir, no quant alla on es la situada la 
persona, sinó quant a la funció que pol complir. A 
parl d'aquesla Comissió Assessora avan<;ant amb les 
passes i sabent que bi hauria, ncara que no sabíem 
la possibilitat d'arribal- a aquest conveni amb el Minis
leri d'Educació i Ciencia, s'han estahlit unes subcomis
sions, uns subcomites ja purament professionals per a 
professors i catedratics i agregats, supos també, per 
comenc;:ar afer feina amb el nOu programa de llengua 
i cultura de les Balears. És a dir, ampliam, entenem 
que hem d'ampliar, el que encara no sigui totalment 
competencia nostra, que és l'ensenyament de la cultu
ra. 1 es pot dír que per part del Mjnisteri d'Educació 
i Ciencia hi ha una bona recepció q u8nt que a la co
bertura de l'accés d'aquests horaris mÍnims també s'en
seny la cultura de les Balears. Referent al punt deu, 
ja vaig anunciar abir que, seguits tots els trilmits ne
cessaris, es pen a Vresenla¡- en aquesta Cambra. és a 
dir, el Projecte de Llei de Normalització Lingüística 
dins el segon període de essions d'cnguany. 1 amb 
aixo, res més, moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gilet. L'autor de la InterpeHa

ció vol replicar? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Si, Sr. President, Srs. Diputats. Evidentrnent, bi 

ha aspecte ben posítiu de les noticies que ens acaba 
de donar el Conseller ele Cullura, entre altres, per exem
pIe, que'· fa deu d ies s'ha reunit el Plenad de la Comis-
ió Mixta. És un detall ben curiós, posat que, en prin

cipi, feia molts de mesos no s'bavia reunit, i el comen
s:ament de curs 'havja fet sense el necessari Plenari. 
Vull dir, en primer lloc, que e l tema de l'cnsenyament 
d'adu lt . pots r és un deIs que m'ha quedat més pen
jat de tote les respostes. 'Es important, em sembla 
que és fonamental que els nostres esfor<;os des de les 
diverscs instancies autonomiques no es dirigesquin no
més aIs escolar en edat d'esc larització obligatoria. 
És obvi que la pl;mera acció, una de les primeres ac
dons de Govern dios l'ambiL cultural i concret a la 
normalització lingüística a altres Comunitats Autbno
mes, ha estat la d'engegar uns ClLrsos d'ensenyament 

del catala oberts a tot púbJic; i és aixi que sense més, 
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vul1 (11r, sense afany d'atribuir-nos cap tipus de merit, 
VUl1 lUr que a lViI.::uurca Ja ra uns anys que eSLam rea
llLzan( aquests cursos, que han passat més de 5.500 
alUIDueS per aqueMs cu~::,os; 1 l.iue aqu~::;t:s alumfltS 
(falguna n1anera veunen molí mes relor~ada la seva 
prestncla eaucmiva si trobassm algun tlpUS de prova 
avamawria que elS donas alguna tltulació suficIent per, 
no nomes per temr un títol penjal, smó que els donés 
alguna utilltat publica. A<,:o ha pot fer, eVldentment, la 
Comunitat Autonoma d'acord amb la instancia consul
tiva Imprescindible, en aquest cas, segons la Disposició 
AddiclOnal Segona oe l' nSlarU{, que es la Umverslcat 
de .l:'alma de Mallorca. A mi m'agradaria que el Sr. 
Conseller de Cultura recoHís aquesta suggerencia per
qué aquí es posas en marxa aquesta relació que hi ha 
d'haver entre Universitat de Palma i Govern Autonom 
en aquestes materies tan importants per a la nostra 
cultura. Volem demanar gestions polÍLiques i adminis
tratives per tal de donar respostes concretes a la pro
blematica de l'ensenyament del catala per a adults, 
em sembla que no n'hem tingudes, de respostes con
cretes; s'ha dit que de moment no entrava en els plans 
de la Conselleria; a mi, i al Grup Esquerra Naciona
lista ens inleressaria molt, ens agradaria molt poder 
sentir del Sr. Conseller que, de cara al curs que ve, de 
cara a molt prest, es tindra un pla propi d'actuació en 
aquesta materia. 1 vull recordar que institucions abso
lutament, an1b un absolut altruisme i amb ganes de 
fer una feina cívica i de conscienciació ciutadana, fa 
anys que estan complint aquesta lasca, em re[el't:sc no 
només a Obra Cultural Balear, sinó també a associa
cions de veins, a molts, a grups fin s i tot parroquials, 
etc., que estan complint aquesta tasca. Nosaltres vol
dríem per tant que aquesta InterpeHació servís per 
despertar una atenció preferent a aquest sector, a 
aquest sector de l'ensenyament. Quant al tema de re
ciclatge, volem dir que ja sabem que hi ha hagut re
ciclatge des de fa cinc anys, al que ens referim és que 
el propi Decret de Bilingüisme parla, no només de for
mació de professors sinó de perfeccionament, i no bas
ta que uns professors passin durant tres anys, tres 
cursos per uns ensenyaments més o manco ben im
partits, perque després puguin tenir un titol de mes
tres de catala, i actuln ja burocraticament bé. pero pe
dagogicament encara molt de camí a córrer an1b molt 
de perfeccionament a fer. En definitiva els cursos de 
recic1atge necessiten al nostre entendre una remodela
ció i Ul1a incisiva presencia més gran, per part de mo
tivar I'atenció deIs professionals. Bé, i per la resta, 
poca cosa diré, senzlllament que estam expectants i 
esperanc;ats, a veure si serem capa'9os entre tots, reco
lIint els assessoraments pertinents, no a través de Co
missions Assessores que contemplin personalitats cu
riosament presents a comissions que han d'elaborar 
una Llei de Normalització Lingüística, com pugui esser 
un representant de la patronal de l'ensenyan~a priva
da. Ha dit el Sr. Conseller que els aspectcs territorials 
no han comptat per constituír la Comissió Assessora; 
potser és així, pero jo record que el Decret de consti
tució o l'Ordre de constitució fixa un representant per 
a l'iIla d'Eivissa, no n'hi ha cap per a l'illa de Me
norca almanco .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Moltes gracles, ::>r. rreSIQent. Em sembla que, amb 

les questlons que hem pmnLejd[, nem aonat un avan'9 
en a4,uest tema . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracles, Sr. López Casasnovas. Pel Govern 

pot replIcar, Cll1C mll1uts. 

EL SR. GILET GlRART: 
GraCleS, Sr. t'reslClent. En primer lloc, quant al 

que la reteréncia a la política de la ConseHeria de cara 
a les c1asses d'adults, 1i he dit que, avui per avui, no 
és aixo, no és aquesta, sinó que es tenen actuacíons 
puntuals de suport i de subvencions a aquestes enti
tats que ho estan fent. Quant al perfeccionament, tam
bé li he dit que es pensa habilúar un sistema per ar
ribar al professorat amb manco clisponibilitats. És a 
dir, anam a cercar un altre nou sistema en aquest re
ciclatge que sigui més obert. Pel que fa referencia a 
Menorca, li he de dir que Menorca esta sumament i, 
entenc jo, que ben representada, i concretament pe! 
Conseller d 'Educació i Cultura de les IHes Balears. Res 
més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Francesc Gilet. Per fixar la seva 

posició volen intervenir els altres Grups? Sí, Sr. Ilde
fons Joan. Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats : Mani

festar, en primer lloc. la preocupaclO del Grup Parla
mentari Socialista per la política del Govern en ma
teria d'ensenyament de la nostra llengua, i no tan soIs, 
per l'actuació desenvolupada fins ara que, amb la qual 
podem estar-hi més o més poc d'acord sinó per la man
ca d'una actuació decidida per situar la nostra llengua 
al nivell que, segons la Constitució i el nostre Estatut, 
lí correspon. Els socialistes consideram que la llengua 
no és patrimoni de cap grup sinó de tots, i que tots 
estam obligats a treballar i esforc;ar-nos pel seu reco
brament i pensam que ahír, a aqueixa hora, varem 
perdre una gran oportunitat per aconseguir, per avan
c;:ar amb aquest recobrament. Amb la intervenció del 
.Sr. Conseller ens va comunicar que la Comissió Asses
sora en materia lingüística de la Consellería estava re
dactant un Projecte o un Avantprojecte de Llei de Nor
malització Lingüística. Els socialístes consideram que 
la funció de la Comissió Assesora no és aquesta, pen
sam que la Llei de Normalització Lingüística s'hauría 
d'haver redactat. s'hauría de redactar dins aquest Par
lament, els polítics. Quant a un altre aspecte, a la ses
sió informativa sobre política general de la Cons~meria, 
celebrada dia 15 de novembre passat, el Sr. Conseller 
va comunicar que el Govern estava preparant una Cam
panya de Normalització Lingüística, ja que. en contes
tació a una pregunta del Grup Nacionalista d'Esquerra, 
va dir que el Govern no considerava que en aquell 
moment s'hagués de redactar encara una Llei de Nor
malització. Pareix que ara sí que és el moment, i no
saltres ens preguntam si el Govern encara manté la 
idea de portar endavant aqueixa Campanya de Norma
lització Lingüística. Nosaltres pensam que seria molt 
interessant, seria molt interessant dur-Ia endavant per 
crear un clima que afavorís l'acceptació d'aqueixa Llei 
de Normalització i que la discussió d'aqueixa Llei hau-
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ria d'estar inclosa dins el llarg espai de temps que 
comprendria la Lampanya oe NormalnLaClO. Ja per 
acaoar, em VUll retenr a dos aspecles mOlL concrelS. 
Decrec de HilmguIsme i Cursos cl'aOults. Bstic amb vos
té, ~r. Gilet, que aquesc, ja tanies vegaoes, dlt mal 
anomenat decret de bllmgulsme no va esser un encert, 
no obstant ara per ara és l'únlc instrument que tenim 
de que disposam per ensenyar la nostra llengua i, si bé 
és ver que amb moltes ditlcultats, per ensenyar tam
bé en la nostra llengua. No obstant aixo, el Conseller 
supos que escara d 'acord amb mi, que s'esta incom
p1int sistematicament aquest decret, i que el tracta
ment que s'esta donant a la nostra llengua és un trac
tament completament discriminator i, i ja no discrimi
nacori respecte al castella, sinó respecte a qualsevol de 
les altres llengües que s'estan impartint a les nostres 
escoles . 1 pens que la Conselleria té els mitjans sufi
cients per remeiar aquesta lamentable situació. Quant 
als cursos per a adults, pens que no se'ls ha donat la 
suficient atenció i la funció d'aqueixos cursos és apor
tar a la població adulta la, els coneixemenls sobre la 
nostra llengua que haurien d'haver adquirit en l'etapa 
d'escolarÍtat obligatoria. No estic pensant en crear una 
xarxa nova de cursos, sinó que la Conselleria coordi
nas, patrocinas i propicias l 'extensió deis cursos que 
estan impartint ja una serie d'eniÍtats a totes les nos
tres Illes, i també seria molt interessant que s'elaboras 
una programa ció que fos orientativa i que servís de 
referencia comuna a tots aqueixos cursos, i així ens 
estalviaríem repeticions aconseguiríem una major 
efectivitat. Moltes gracies. 

n.-
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Ildefons Joan Marí. 1 passam 
al punt següent. Abans d'ell, record als Srs. Diputats, 
en particular al PSM que tenen un termini de 24 ho
res, un día, que acaba dema a les vuit de l'horabaixa 
per presentar Mocions si ho estimen pertinent. El punt 
següent fa referencia a Esmenes a la totalitat. Han es
tat presentades quatre Esmencs a .l a tolaf.ital per part 
del Grup Parlamentari Socialista j corresponents als 
Projectes de Llei de Propos ició de Llei Ol'ganica, rela
tius a la transferencia de comp tencies en materia 
d'Ensenyament Universitari, d'Ensenyament No Univer
sitari, d'Aig.iies i Aprofitament Hidraulic i el Projecte 
de Llei de Proposició de Llei Ol'ganica, relatiu a 'transo 
ferencia de competencies; i que figureo !o cri l n el 
Registre General d'aquesl Parlament, de 1984, amb els 
números 72, 73, 113 i 204, respcct iv3menl. La M sa del 
Parlament, juntament amb la Junta de Portaveus i 
aquesta Presidencia, han considerat oportú unificar en 
un sol debat les intervencions respecte ele les quatre 
Esmenes a la totalitat pt'esentades, i votar-les separa· 
dament després elel debat, doblant el temps de les in
tervercions. Per tant, per defensar les Esmenes té la 
paraula pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Felix 
Pons Irazazábal, el qual disposara d'un temps de tren· 
ta minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Crec que tots 

els que hem lluitat, el'una forma o d'una altra, per 
dur la democracia a aquest país, i que estam decidits 
a continuar lIuitant i treballant per consolidar·la, som 
perfectament conscients que l'exit d'aquestes aspira
cions i d'aquest projecte, qUe és un exit que transcen-

deix de molt els ilostres anhels i els nos tres ideals in
divlduals, aepen insepal'ablemcot que aques't procés si
gUI paratlel un pruccs de <.Iescentl"aut2acio polí tica 
de l'organització del nos~re E tato Que democracIa i au
tonomIa formen un blnomi inescindible i que és im 
possible progressar en el camp de la profundització i 
de la consoltdació democratica sense assentar seriosa
ment i rigorosament un sistema autonómic viable. 1 
per descomptat, no cal dir·ho, és impossible avan<;ar 
seriosament dins un procés d'autonomia mereixedor 
d'aquest nom sense una situació plenament democra
tica. Hem vis cut aquest doble procés encaixat. indis· 
soluble, indissociable, com die, i tot just crec que po· 
dem dir que hem acabat una etapa d'aquest procés. 
Ha estat un procés dificultós, a estones, dramatic. En 
aquesta sala hi ha persones amb les quals jo he con· 
viscut la redacció i la negociació de la nostra Consti· 
tució, i sabem quines hores s'han passat, quan cada 
setmana i a vegades més sovint s'havia d'anar votant, 
discutint i negociant amb morts damunt la taula. No 
és, per lanl, el lema d'avui, un tema per prendre'l a 
la Il ellgcra. EL1- aqucst procés de conslrucdó demúcdl' 
tica que és lambé el procés de consl~'ucc iú de l' 'slal 
de les AlIlonomie , que ha partit de posiciol1s 111 lt di
verses, que és el resultat d'unes idecs, d 'uns planteja
ments sovint molt separats, s'hi han manifestat posi
cions exagerades, s'hi han manifestat pretensions ex· 
cessives, i hem comes errors tots, ens hem equivocat, 
s'han pres decisions polemiques i conflictives, pero 
que han dut a un resultat dificil i, precisament, pel di· 
fícil que ha estat, doblement valuós. Fa molts pocs 
dies, celebravem, encara, en aquesta mateixa casa, l'ani· 
versari, primer aniversari de l'aprovació del nostre Es
tatut d'Autonomia, que com tots sabem és un Estatut 
aprovat en el punt final d'aquest cercle d'aprovació 
d'Estatuts; i crec que podem dir, sense exageració, 
que aquest final del disseny del mapa autonomic, 
aquest final del procés estatutari, que insistesc, ha es
tat prob.lemalic -j lots som conscient el - que estam 
en aquesta Camb ra, de les dificu ltals que hem trobat 
en e l cami- aques l final marca un punt i deixa per
filada una i uació. fruit d'esfors:os, de renúnci.es, de 
sacrificis ideologics i poIítics i que, per tant, deixa un 
teixit polític delicat, un teixit polític en que, si no 
deixam que prengui cos qualsevol iniciativa que vulgui 
reobrir precipitadament, abans el'hora, tornar posar en 
discussió aquesta línia, aquest perfil que ha estat mar· 
cat, pot posar, sense voler. sens dubte, o, per ventura, 
amb un plU1 t d'imprcm di laeió, en periU l' ·almClll una 
obra difícil i a la qua l ens jugam, Com he dil al prio
cip.i no només I'exil de L'sulonomia, sinó a la curta i a 
la llarga I'exil d I nostre s istema democdt LÍc. Ac¡u t 
sistema, aquc·t pun t, aquesLa ltoia, aque t perfil ha 
d 'c ser consolidat, s 'ba d'es Labilitzar :lmb una prac ica 
política que, posant a prova la bondat o els defectes 
que tenim, permeti preparar les correccions després 
d'un temps de consolidació i de maduració. Necessi tam 
una estabilitat administrativa; basicament, necessi· 
tam una es tabílitat administrativa, perque de l'estabi· 
litat d'aquesta administració, de qualsevol administra· 
ció, depenen coses molt importants, no nornés per a 
l'Administració de l'Es tat, no només per al sis tema con
siderat globalment i generalment, també per a les Auto· 
nomies, per a l'economía, per a qualsevol política so· 
cial, economica, sanitaria, cultural; amb una adminis
tració, sotmesa a mut3cions permanents , amb una 
administració, la Central i l'Autonomica, els dos ambits 
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s'han de moure simultfmiament, el que canvia d'una 
afecta necessariament el que canvia de l'altra. Amb una 
administració mutable diariament no hi ha possibilitat 
de fer una acció de Govern, ni central ni autonómica, 
eficas;. 1 tenim la responsabilitat davant la societat es
panyola de fer possible una política central i autonó
mica a les diverses comunitats que pugui donar satis
facció eficay als problemes greus, seriosos, profunds 
que aquesta societat té plantejats. Hem presentat una 
esmena a la totalitat d'aquests quatre projectes de !lei, 
perque lú ha una decisió del Govern de la Nació, com
pal' lida pI nament pel partit que li dÓlla suport, de 
consolidar, d'es iabililZar aquesta situació autonómica, 
no perque la considerem definitiva, que queda ciar que 
no és definitiva, sinó perque creim que qualsevol temp
tativa, qualsevol iniciativa que en aquests moments vol
gués foradar un punt minúscul, insignifícant d'aquesta 
realitat global que és el sistema autonomic tal com el 
tenim, podría provocar, no un esfilagarsament d 'aquest 
teixit, sinó l'efecte mateix que es produeix quan amb 
la punta insignificant d'una agulla punxam un globus 
i el que es produeix no. és una situació intranscendent, 
sinó normalment la pura i simple explosió. 1 la decisió 
del Govern, darament dita i tradulda, és que no trami
tara ni acceptara cap Proposició de Llei Organica que 
vulgui modificar l'estatus de competencies resultant del 
final d'aquesta etapa del procés autonomic a la qual 
abans m'he referit. 1 ho fara en favor de les autono
mies, en favor de les Comunitats Autonomes i amb un 
criteri que _ crec que ningú no podra acusar d 'haver 
estat inspirat en criteris partidistes o conjunturals. 
Quan un partit governa a la majoria de Comunitats 
Autónomes i té els problemes que té a les seves ma
teixes Comunitats Aulónomes, aqlú no hem vengut a 
amagar res ni a parlar hipócritament, problemes d'ar
ticulació política, administrativa, organica de les Co
munitats Autonomes amb l'Estat, n'hi ha a totes les 
Comunitats Autónomes, també a les que governen els 
socialistes. 1 precisament, per ventura , perque el Go
vern té una possibilitat de coneixer de primera ma i 
directament el nivell de problemes i de conflictivitats 
que es generen, és pel que ha pres aquesta decisió, que 
si afecta a qualcú de forma decisiva és a Comunitats 
Autonomes que estan governades pel Partit Socialista. 
És el moment de sedimentar, com die, i preparar una 
aItra etapa. S'ha prodlÜt, de forma per ventura no vi
sible ni espectacular, de forma que no ha produü e!ltu
siasmes a moments aurorals deis quals a vegades la gent 
voldria disposar; jo no hi crec gaire en els entusiasmes 
mantenguts. El que hi ha hagut és Ui1a realitat profun
dament modificada al nostre país des del punt de vista 
de les realitats que afecten l'administraciÓ. S'han trans
ferit centenars de milers de funcionaris, s'han transfe
rit quantitats ingents de recursos quantificals en milers 
de milions de pessetes, s'han transferit qwmtitats innu
merables d'immobles. Pel que fa a les llles Balears, 
més de trenta decrets de transferencies eJes de l'apro
vació de la Constitució fins al dia d'avui. Més de mil 
funcionaris i prop de cent immoblcs h an passa t, han 
esta t transferits a la Comunitat AutOnom3. Hi ha un 
camp ampli per actuar en aquest momento Hi ha possi
biltats de fer una política serios a, ambiciosa, dins un 
marc suficient com perque aquesta política atengui pro
blemes concrets d'una forma efica~. El Govern i el 
Partit Socialista han inspirat el seu criter! en un cli
teri que jo crec que només pot esser en aquests mo
ments negat o renegat tornant arrera , també espec-

tacularment, de posicions anteriors, perque eren idees 
compartides per la majoria de forces polítiques que 
avui estan aquí, per la immensa majoria, Em referesc 
als criteris que va expressar la Comissió d'Experts al 
mes de juliol de 1981. quan deia que les transferen
cies s'havien de fer amb criteris d'homogeneiJat i si
multaneltat, per blocs orgimics que penuetessin una 
racional i homogenia atenció deIs servicis públics. 1 
deien literalment: «Pretender la transformación de un 
Estado fuertemente centralizado en otro basado en po
derosas autonomías territoriales, sin que exista una 
efectiva dirección del proceso, sino a puro golpe de 
pacto y negociación, en los que se actúa sin una vi
sión precisa del conjunto y sin una previsión exacta 
de las metas, es sin duda una ilusión de la que, por 
mucho esfuerzo que se ponga en el empero, resulta 
aventurado esperar el éxito. Con un procedimiento de 
este tipo, las transferencias de servicios dependen más 
de la habilidad de los negociadores que de la aplica
ción estricta de las reglas de distribución de compe
tencias. Los Ministerios retienen más de lo que deben, 
los recursos personales, patrimoniales y financieros se 
distribuyen inequitativamente. Algunos cuerpos funcio
nariales que dominan parcelas enteras de la organiza
ción se resisten a la operación y logran evitarla . Los 
ritmos y prioridades de las transferencias son distin
tos, la Administración Estatal no acierta a hacer un 
diseño previo de sus propias necesidades, la articula
ción de las competencias estatales y las de las Comu
nidades Autónomas no llega a hac~rse efectiva, la re
forma administrativa se aplaza continuamente, la in
seguridad juÍ"ídica es notoria, etc., etc.». Crec que són 
paraules que per a vostes han de tenir tota l'autoritat 
que els dóna venir signades, entre aItres, pel professor 
Garda de Enterria, pel professor Muñoz Machado, que 
varen esser convidats, amb una decisió molt encerta
da, per vostes, per explicar, com a autoritats autenti
ques, els seus criteris en materia de construcció del 
nostre Estat Autonómic. 1 dic que eren criteris que 
eren compartits per la immensa majoria, perque, com 
vostes recordaran, en aquesta comissió i a les feines 
d'aquell pacte autonómic hi varen estar presents el 
Partit Socialista, el govern d'U.C.D., el Partit d'U.C.D. 
i Alian<,:a Popular, practicament fins al darrer minut, 
en que Alian<;:a Popular es va retirar per qüestions 
que no tenien res a veure amb el nivell de competen
des ni amb la forma de transferir-les. D'aixo en par
larem més tardo No és, per tant, el moment d'obrir 
una carrera que sens dubte es produiria en el moment 
en que el Partit que té majoria en el Parlament, en 
el Congrés de Diputats i en el Senat, acceptas una sola 
llei. Perque en el moment en que s'hagués acceptat 
una sola llei, no hi hauria f01"<; a moral per impedir 
que altres lleis fossin tramitades i aprovades i es tor
naría obrir una carrera, com la que varem viure en el 
moment de construcció estatutaria, de competencia, 
d'agravis comparatius, que crec que no és el moment 
d'obrir en aquest país. Totes les Comunitats tenen 
raons greus, profundes, poderoses, i qualcuna, raons 
dramatiques ,. per demanar més competencies en aquest 
moment, competendes pustuals, necessanes per resol
dre, a la millor, problemes aut~nticament sagnants que 
tenen plantejats a les seves societats de cada una 
d'aquestes Comunitats Autonomes . Astúries, amb la 
seva mineria i amb la seva siderúrgia; la Comunitat 
Valenciana, amb problemes que no fa falta ni mencio
nar; Castella, Extremadura, AndalusÍa; peró és que a 
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més el procediment que es vol utilitzar avui aquí, no 
és un procediment que permeti ampliar competencies 
només a les Comunitats Autónomes que han anat per 
la vía del 143; vos tes saben tan bé com jo, que per la 
via de les lleis del 150, les ComUlütats historiques, o 
les omunilals que varen dur el seu pl'océs estatutari 
p r la vía del 151, lambé poden demanar competen
cies que van més enlla de l'artlde 149, perque Ji po
den demanar a l'Estat compe lencies propies i xclu ives 
d L'Estat, empre que no sigui n de rigorosa sobirania. 
Fot esser sensat, en aquesls moments, obrir el porl II 
per on es c menci la Can J'él una Jtra vcgada, 'tilla allra. 
vega da, d'c::xigencies a l'Adminis lració Centra l? Vos les 
han presellLal tres px-ojectes de lici, qualre projectes 
de llei, perdó) tres deIs quals fan referencia a temes 
concrets i sectorials, i el darrer en realitat halu-ia d'!1a
ver implitat la retirada deIs tres pdmers, perque és 
tUl projecle ele ll ei que el que demana ·és tOles 1 s 
c;oOlpcttmcles de l'arliclc 149 i que, PCl- tan!., ngloba, 
inclou lotes les competcncies que es puguin demanar 
a través deis tres pl'ojecles de Jlei PI cedenls. Quines 
motivacions adclu ~jxen \lostes ara per pres_lllar aquests 
projectes de II i? I\.ddueixen el precedent de les Beis 
organiques de transfcrencies a la Comunltat Valencia
na i a Canaries, i acldUl;l/en que la vertadera consoli
dació de les inslihtcions té com un deIs seus puntals 
l'assumpció del maxim ele c01l1petenci s; que s'ha de 
pros seguir el camí iniciat a fi de convertir en realitat 
l'aspiració u'autogovel"n i u . l1cccsS:1ri obtcnir les 
transferencies de funcions i s r\licis maxims. que es 
puguin obtenir per fer realHal ¡'a piració popular d'au
togovern en el camp competencial més amplj possible, 
etc., etc. Significa, la inlenció que el mostren aquests 
mol ius explicitats, ignifica una alLeració substancial. 
profunda del procés aulonomic balear, obretor, la llei 
clan-era publicada en el Butllet[ núm. 13, 204/84, que 
jmpüca pr cticarnent pas ar a la via del 1 S 1 per un 
procecliment absoJulament atip ic i no previst. ~s ce.rt 
que es varen ap1'ovar une Beis orgnniqucs de transfe
rencles per a Catalunya i per a l PaJs Valencia. f r
ma part d'aguest b loc de dccjs'Íons complicades i di
fíc ils a les quals m'he l'cferit a un allre moment de Ja 
meva inLervenció, i forma parl d'aquest perf il que tots 
varem acceptar a un moment determinat i que el va
rem deixar sentenciat per una temporada. Aquestes 
lleis es varen aprovar conjuntl;lIUenl amb els "statut, 
formant part, pd\c licamcnl. de la ta ca statut~lria i 
de la decisió estatutaria que tancava la ptimera etapa 
de la construcció de ]/Estat de les Autonomies. N és 
un antecedent que jo pugui considerar com a valid i 
illvocable en aqucsts moments. Pcr , mé. sorprenent 
cm resulta 11 aque t moment que es vulgl'lin e l ma
,-¡In d ('Ompelenci 4C: r 1; ible . Em re ulla sorprenent 
per molles raoos, i em resulta doJorós que el Vice·Pre
sident del Govem, Sr. HugueL, a unes declaracion pu
blicades fa molts poes dies, dia 23 d'aques t mes. diu 
que, «El PSOE ya ha expresado públicamente de opo
nerse a estas cuatro proposiciones y que las boicotea
rá. Esto re 1I l ta sencil lamente inaceptable y éticamen
te inaceptable». Em resulta lamentable, Sr. Huguet, 
qu vo-te digui qu nosa l tres ens oposem, per les raons 
qll e fin ara he inteotat expo ar, que 'aprovin aques· 
t s Ileis, és una falta d'etica. 1 esper qu pug'l.li expli
ca l' raonabJement pel- que voste entén qu~ és una fal
ta d'e lica uti litzar e1s arguments que aeab c1'ut il itzar. 
Pero a mi el que em resulta sorprenent i al nostre par
tit ens resulta absolutament sorprenent, és que quan 

tots els antecedents de l'actuació precedent d'Alian<;a 
Popular han estat precisament enfocats a rebaixar el 
nivell de competencies de la omunitat Autónoma, 
d/aquesta i de totes les altres, de totes les a l tres des 
de les paraules del Sr. Fraga, dia 14 de juny d 1978, 
quau deia que, «soy un gran entusiasta de l a figura de 
la mancomunidad interprovincial. Hay region s q ue 
pueden y deben acceder iDl11edialamenle y con venta
ja a un régimen estatutario. P uede baber o tras .n las 
que el sistema de mancomunidad sea el preferido. En 
cambio, creo que tma mancomunidad de servicio po
dda prestal· enormes facilid des a la preparación de 
la futura regionalizaci6n», i que «h.abía que evitar una 
especie de carrera hacia el Estatuto de Autonomía». 
Les paraules del Portaveu d'Aliam;a Popular a la Co
missió Constitucional, quan es di cu lia l'article 150 de 
la Constitució al qual avui vos tes es vol en acollir, i 
deia: «Que si prospera el artículo, con el tiempo lo ve
remos, habrá una desigualdad sustancial entre las dis
tintas Comunidades Autónomas españolas o entre los 
distintos españoles. Unos van a tener no sólo el catá
logo de funciones que ya se reconocen para las enti
dades autónomas, sino además, una parte de aquellas 
que el Estado se ha reservado como competencia pro
pia. Y a través de este artículo estamos introduciendo, 
indudablemente, un principio de desigualdad y un prin
cipio de división entre todos los españoles. Pero es 
que haremos algo más» -deia aquest senyor correli
gionari sell- «y y p . e teng0 tina gnn preocupa
ción por el tema. Estaremos introduciendo un prin
cipio de reivindicación permanente de las Comunida
des Autónomas [rente a l Estado. Al dejar abierta esa 
posibilidad de asumir funciones es dejar una incitación 
permanente para una I'eiv inclicación de esas comunida
des autónomas, que Dios sabe, nadie puede luego con
trolar, cómo va a manifestarse. Y que cuando se trate 
de utilizar instrumentos de presión frente al Estado 
para arrancarle una u otra de sus competencias, na
die podrá garantizamos en este l11omento- qué tipos de 
instrumentos de presión van .. a ser utilizados». Vostes 
ara, sense que els pugui ontr 1m' ni el seu partit, que 
tenia aquesta opinió s b!'e aquesl Lema, ens acusen de 
falta d 'e tica. De que e l hall ria e1'a usar jo? El senyor 
mateix, rept'esenlant d'Alian~a Popular, al pIe del de
bat constitucional va repetir que aquest article dona
ria lloc «a mantener vivo un permanente estado de 
reivindicación y que puede ocasionar gravÍsimos pro
blemas a la Nación y a las propias Comunidades Au
tónomas. No satisfacer esas reivindicaciones después 
de estimularlas conduciría a un estado de frustración. 
Satisfacerlas para todas constituiría a un desastre o a 
una desvertebración del Estado. Pero dekgar en unas 
comunidades sí y en otras no conduciría a una pro
funda de igualdad y a una irritante de igualdad nlre 
la di tintas Comunidades de España». La verilat és 
que quall vostes eren m és pet ils leni n mé seny. Ni 
al programa electoral, ni al programa de Partit) ni a 
la investidura, ni a cap decIaració important seva, s'ha 
vist un inclici, un al1.unci que vostes tengue ·sin pensat 
plan lejar un tema d'aque ta transcendencia institucio
nal pe!' a la nostra Comunital Auto.noma i per a l con
j unt de l ·Estat. Pero no només aixo; h dit qlle la seva 
poUUca ha estat no només la de preocupació pe1'que 
les Comttnilat Atltollomcs tenguessin manco compe· 
tencies de le qtle voUa el cOlljunt de les forces -poJí
t ique, vos tes ara 'aprofilen que hi va haver una ma
joria qu · va fer una Auton omia més importa nl í amb 
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més contengut; no ens acusin de falta d'ética. Vostes 
volien lllla Constitucló a la qua! no ros posslble aixo 
que vos tes volen ter, i per les raons que, preclsament, 
vos tes ara eSLan protagonitzant i ll1terprelant; no ens 
acusm de falta d'etica. Pero és que quan es va discu
tir, no ja la Constitució, sinó l'Estatut d'Autonomia de 
les IHes Balears, vos tes varen presentar una esmena a 
la totalitat, a la qual, al marge d'alires aspectes que 
en aquesls moments no són d'interes, vos tes intenta
ven rebaixar sistematicament les competencies que ha
via de tenir la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears. A l'article 11, l'esmena número 62, volia supri
mir la competencia de desenrotllament legislatiu, i 
l'important és la raó: «Las competencias contenidas 
en este artículo sólo deben ser de ejecución, ya que 
exceden del contenido del artículo 148 de la Constitu
ción, requiriéndose cinco años para pasar a ampliarlas, 
dentro del marco del ciento, del cuarenta y nueve». I 
a l'article 17, que pretenia poder assumir el projecte 
inicial, competencies, amb un termini de trt:s anys, vos
tes varen presentar una esmena demanant que fos en 
un termini de cinc anys; aquesta impaciencia d'ara no 
la varen manifestar 11avors. Pero també és molt im
portant la motivació. «El artículo 148,2, -deien vos
tes- «prescribe un procedimiento claro y exigible», 
-és a dir, esperar cinc anys- «Los procedimientos del 
150 SOn posteriores», -«posteriores» als cinc anys, se
gons deien vostes- «y cumplidos esos requisitos del 
148,2» -passats cinc anys- «una ansiedad de compe
kncias no dt:!be eliminar la visiún jurídica y hacer se
mántica la Constitució. No hay peligro de que tras el 
periodo de experimentación y cautela que exige la 
Constitución abllllden las transferencias y delegacio
nes», El que no sabien era que el perill eren vostes. 
Vostes s'han oposat en diverses etapes i a diversos 
moments a l'Estatut de les nostres Illes, pero han de 
reconeixer que no s'hi han oposat mai perque tengués 
poques competencies, s'hi han oposat ,per altres raons, 
per problemes de representació política, per proble
mes de composició, per problemes de descentralitza
ció interna, dins la Comunitat; perque als Consells no 
se'ls donava el paper que volien tenir; perque s'ente
nia que es volia donar un papel' excessiu al Govern de 
la Comunitat Autónoma, i vostes postulaven un Govern 
interinsular de poders residuals i que els Consells po
guessin assumir tates les competencies de la Comlllli
tat Autonoma. Sr. Ruguet, en aquestes declaracions de 
l'altre dia deia vos te: «Que mientras la Comunidad Au
tónoma no haya asumido todas y cada una de las com
petencias de la Administración del Estado y hayamos 
alcanzado un techo, que el Govern considere mínima
mente satisfactorio, no se presentará a debate en el 
Parlament Balear la Ley de Consells Insulares», Jo re· 
cord els improperis que he rebut per haver dit, en 
temps electoral, en temps no sospitós, quan es diuen 
les coses que la gent creu que més agradaran a l'elec
torat, «no transmetrem ni transferirem totes ni el ma
xim de competencies als Consells Insulars, només aque
lles que raonablement siguin tr:msfcribles i a mesura 
que creguem que els Consells InsuIars les puguin anar 
assumint». Aixo és el que varem dir nosaltres, Vos tes 
el que deien era que volien una Comunitat Autonoma 
amb un Govern Autonom de poders residuals i uns 
ConseIls que tenguessin totes les competencies; vostes 
ara diuen el contrari; no ens acusin de falta d'etica, 
per favor. I vull acabar, Sr. President, Sres, i Srs, Di
putats. Puc dir que l'actitud del nostre Grup Parla-

mentari, plantejant aquestes esmen.es' a la totalitat 
cl'aquesls proJecres de Hel, no obeelx a una conSIgna 
que s'nagi enVIat al nostre Grup t'ar!amemari. UoeelX 
a l'assumpClo Clara i al tunclOnament conerent, i vos
tes ens podran lreure tots els exemples que vUlgUln 
de fllllcionament incoherent del nostre partn, ja ho se; 
en aquest moment estam actuant de forma coherent 
amb una decisló de la qual participam plenament. No 
lú haura !lei per a cap altra Comunitat Autónoma, ni 
per a les socialistes. Vostes saben que el Parlament de 
la Comllllitat Autonoma de Madnd, al qual els so
cialistes tenen majoria absoluta, va aprovar un projec
te de Llei Orgimica de transferencies en materia educa
tiva; no es tramitara, ja no arribara al Congrés de Di
putats. És el mateix Govern de la Comunitat Autono
ma que no l'hi enviara perque participa clarament 
d'aquesta decisió, Peró els vu11 dir que crec que és tan 
important el tema que avui capvespre ens du, jo tenc 
la garantia del Govern de la Nació i el cornpromís del 
meu partit que no hi haura lleis dins aquesta legisla
tura o fin s que s'acabi el períGde de cinc anys, fora 
del cas que s'entengués que se n'havia de donar a to
tes les Comllllitats Autonomes, i 11avors es faria amb 
el criteri de simultaneltat i homogeneitat una llei de 
transferencia a totes les Comunitats Amonomes, que 
no hi haura excepcions per a ningú. I dic aquí, que si 
hi havia una 11ei que vulnerava aquest criteri i aques
ta doctrina que deix exposada, jo dimitiria immedia
tament de tots els meus carrecs i possiblement deixa
ría el Parlit Socialista. És tan importam el lema, és 
tan important el tema que ' voldría que reflexionas sin 
amb les paraules del Sr. Fraga, quan. sincerament preo
cupat davant llll tema cOm era el de la construcció del 
títol vuit de la Constitució, que afecta les Autonomies, 
defensant unes idees que nosaItres no compartíem, 
pero que són plenament respectables, va demostrar la 
seva preocupació, demanant a tots els que érem alla 
que pensassim més en la proxima generació que en les 
proximes eleccions, i jo avui els repetesc les paraules 
del Sr. Fraga, pensin més en les proximes generacions 
que en les próximes eleccions. Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Grups que vulguin donar 

suport a aquestes Esmenes. No, pot intervenir. No, no, 
pot intervenir com a Govern. 

EL SR, RUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President, Sres, i Srs, Diputats, Evident

ment, avui estam assistint a un debat típicament polític, 
i die ac;o per comen~ar, perque amb lots els arguments 
a aquesta tribuna addults no hi ha hagut un argument 
que digui que el que ha presentat el Govern n.o ho po
gués presentar; per tant, tota l'cxposició i tot el debat 
i tota la discussió que es faci avui aquí se centrara 
únicament i exc1usivament en un aspecte polític; si 
convé o no convé la presentació d'aquests projectes de 
Proposició de Llei Organica, Un elebat estrictament po
lític de dir aquí clarament si volem una autonomia de 
segona o de tercera. És una defensa que vulI fer a 
l'esperij autonomic en bé i en bendici d'aquestes illes. 
El Porlaveu del GILlp Socialista sembla que en aquesta 
Cambra avui ha emprat els arguments per posar-se en 
con tra el'aquestes Proposicions de Llei, no arguments 
manifestats pe! Partit Socialista, que tal volta seria 
necessari haver escoltat quin era el criteri que expres
sava el Partit Socialista quan el Sr. Fraga feia aques-
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tes manifeslaelOns. ha emprat uns argumencs en un 
monlcUl uonal, pero la nlsWúa cunLInUd, el lenlps pas
sa, tI Lemps curre, i corre per a LOLS, 1 les 1ios(ures 
mOlleS vt:gaaes eSLan en IunelO ael monlent 11lSLOnc en 
qUI:: es V1U. 01 a'enIraua aquí i avUl, Ja saoem que 
ayuesLes .t'roposlclOns ue Llel LJrganlca no seran accep
Lades a MadrIO, pooem mr que lal vegada aquesLa 
Camora poc senLlt tengUl quan nosaltl'es volem anal' 
a0y'wnnt competencles. compelenCles que entenem per
fecLanlent raonaaes, compelencles que ens venen en 
funclO d'emprar també l'élrllcle LJO.2, que preveu que 
no lLIlporla esp ral' cinc any per assumir certes com
pett:.llcICS. S'Jm Cllt aquí lrunbc que Lal volla la Llei o 
la 1'1' po ició d Llei Ol'ga.ntea de Transfcrencies ha u
ria d 'naver e liminal les altres tres, Jo no ho crec així, 
aquesta, la dan-era, la quarta, l'únic que fa és obrir 
les portes perque le lll!j;ocJadot1s pUgUll1 éUTlbar a 
b n porlo M Ites veg< c:lt!s, jo també in tada des d'aquí, 
des tl'aque la lribulla, el l'artil ocia Lista, que posés 
d'1;IconJ l!Js Alts Carrecs de Madrid amb :Is árrc's' 1-

le rmcdis que quan anam a D godar alla ns tillen, 
eonCl'elamen t amb 1'a$l e t· d'aigUe , i ho vull reca lca r 
,qui, si volen assul11ir, s' lengLlessin la ¡lei QL'gánica 
gue nen a C. nÜl'ics ho podrien assulllir; i ac;o eJlS 
h diu en a Madl'i 1, S nyors elcl Partit odali sta. Cree, 
j no vull esscr dll.r aHl b 1'1. m va cAP" ;:;s iú lU, així 
COl11 ha reconegut el matcix Portaveu del Grup SoCÍa
lista, que a Madrid, una Comunitat. Autonoma en cap
<;alc!c!::t pel PSOE on té majoría en el Pariamcnt, es va 
presenlar, si 1).0 record malament, ho tenc aquí, elia 30 
de novembre de l'any 1983, «Un Proyecto de Ley so
bre Transferencias en materia de enseñ;:ll1za para su 
remisión al Gobierno de la Nación», Projecte de Llei 
que va sser inspirat per un govern socialista que n
tenia pedc tamen!. quin era el seu par r (ün. la sev 

omunüat, Projeete de Llei que t nia el up 't de to
tes les ['orces politiques del Parlam ' nt de Madrid, del 
ParJamen Regional de Madrid , 1 ayo és un testimoni, 
és un testimoni que la gent que esta governant en 
aquella Comunitat també vol assumir aquestes compe
tencies, que ella creu que ha de tenir pel' a arribar a 
un sostre competencial que la pugl.li equiparar a altres 
COl11unitals Autonomes, Se'ns diu aquí amo l'al'gumen
taeió que hru1 d'espel'~\I ' , han d'espen.\I' e l CiD an 
han de no nnalilzal'; scmbla q ue l'ombra de la O PA 
encara plal1l:~ja damu;,l nosalLres, No 'a lLres al'nb 
aqucsls quat .. pl'oj cc t s de llei. i ho li c amb tota e r
l Sa j amb LOl'l s in cril~l, em cregl.lin, no feim LU1 en
cale; al Govern Central, no feim un encale; al Partit ma
joritari elel Partit Socialista pef després esgrimir no
saltres; simplement demanam el que, amb criteris pro
fUl1daments meclitats, creim que són justs, Han sortit 
mol tes clec!aracions, lal voIta és ver. Amb la darrera 
part potser que, o he tingut la sensació que estava cla
vant una c¡-Ítica d'unt's manifestacions que han sortit 
a una premsa i no sobre les e menes qu l:. ens c1uen 
avui aquí davant. Pero jo sinceram -nl li \'ull n l '. 
lar a aquestes eleclaracions. Quan jo dic, «Me parecía}) 
o em scmblaria una falta d'eLica, no vull uposar n 
cap ll10ment que el Partit Socialista no tengui etica, 
ni mo1t manco, no és aquest el sentit. El sentit és que 
molles v gadcs fan fo l ta fets, fan falla acc ion s, ¡\mb 
el cntil bcn dar que tal volla aque l panlL aquí, que 
rcpresenJa un s forees O Que repres nra 1lll S cil.ltac.1ans 
el 1 BAlears, que eguramenL elins el seu programa 
p líli vol eq uipan'l- aql1 s I ciutadans flmb ls malei
,'os , iuladans c1'allrcs omw1itats Aut n mes, qll avuj 

sí tenen o estan més beneficiades de competencies, era 
qüesuo que aques(s projeetes de llei tenguessin suport. 
Despres veunem SI valors suprems a la L-omul1ltat Au
tónoma, a la nOSIra Comunnat Auwnoma, al que oe
fensam, veuríem si valors suprems, valors d'estat, que 
es dmen avui en día, felen o no teien prudent la V!a
bilital d'aqu ts qualre pr je le de J;'ropo lCIÓ de Lte i 
O rgaruca. Pero 1 ne es hum, I nee sSllam p r moits 
d'a pectes, En primer Iloc, no l1i pOl haver 1.10< Auto
nomia serio a, 110 ¡'ti P t haver una AUlonomía eflcag 
i n bi ha uns milj é ns fin ncers i avui la r Jació es 

d'un a set; i ayO, Srs, Diputats, és seriós, és greu 1 
per arribar a aquest sostre, per arribar a aquest. sos
tre ens fan falla trans,ferencies; uansferénCles eom 
pugui esser per exemple amb Ensenyanc;' Universiül
ria i amb Ensenyan¡;a No Universi taria. $rs, Diputats, 
quan s'ha sentit aquí tot.a la !larga in tel've nció del Por
taveu del Parlit Socialista, em cregl.li [l'ano.;ament, que 
amb la I ri!TI<::ra pal'L de I ~ eva i!ltervcnció cm S 111.

blavH qu e¡Jlia UD Porlav u d l Govern ti Madhc:l 
qu ha vingut aquÍ a dir, aHot DO facem ,¡;O que 11 

ho vol(\n:111 , més que lit:!. Porlaveu d'un p<ll'tit que 
diu que d' en 'él I !i JIle .. · 1 'cn tit del que hagin fct 

del que hngill dcixé1t de fel- n és aqui ara momel'll 
per discutir-ho, IIU é aqllesl, no és 1'1I.01'a, no ·~s aguesl 
e l pun t c lau ele la diseussió d'avui. Hem manifcslat. 
daramen!, i sempre ho máni(esLam abans que les co· 
ses estiguill f lt!S, els nOstr 's ri leris. e rr' a u lomatica
mento quan 1 sobirania popula¡' vota una onslitLlció, 
quau la sobirnnia p [ lI lar accepta Ltn E lCllul Alian r;a 
Popu lar s url i diu, ,acceptarn plcnamenl i sen e r s 1'

ves lanl la ol1stilu ió c m l'Es laluL i ma li il' sta que 
nos al tres no claudicarem a aconseguir tot el millor 
que considerem, en aquest cas, per él les nos tres Illes. 
Com he dit abans, és U:l debat eminentl11snt polític, és 
un debat de si ens interessa o si no ens interessa, és 
un elebat on s'ha de manifestar l'esperit ele bon ele ve
res autonomista, Si volem, si entenem l'Autonomia 
com una Administració dcscentralitzada, ac;:o pel- a 110-

sal tres no és Autonomia, Autonomia no és una desccn
tl-alill' .. ació aclm injstral.iv:\, aut n mia és lanar él aci· 
ta t él un Govcrn Resriona 1 que e 1 prevIs t l.an I a la 

onslilució m a l prop.is Estatuts, donar-ti capacitat 
per governar, i aql1 les capacitals només li vindran 
dooade l11itjan~ant una sbi e de comp l~m.cie . No ·-rec 
qu no alLre s iguem m.olt exigent amb aq le tes om
pel encies, Demanam Lres ompelencies con ret.es, lres 
competencies COllcrel S I una gene ral , i en e l bon sen
l it. e n el nLil que l'Es/ al . empre rese ,'va tals e l - me, 
can í mes ele e nl .. I i el drct de revocar' quán eH c regu i 
oportú, si no s'ha dut bé, de revocar aquestes compe ten· 
eies, Sense anim d'anar en aquest moment a fer cap 
típus le O.l11puració furiosa li he de dir, r . Pons, que 
eSfam, COI Il CI1t,;<111l a l~ r .i ~ UIl púe ;)\'c at:; qu , p l' de
fensa!' p ture , S treguin argumenls de pen aLlor o 
al'gl.lments passats o man ifcstad ns I assade. -1 que 
tenim és ara, é lI.D Pl- cnl i és cap a un Futul' que. 
hCI11 tI'anal'. o han d' bliclar ertamenl que és el que 
interess , quina és en aqllc l m 1l1CnL la compctencia, 
le ompelencies que l ~ la nostra Comunitat Aufbno· 
n1<I, pe!' que lll')salL re no D ti 'm ten ir el ma e ix dret, 
per ex mplc, amb aprofif.am nt cl'a igu<l qu " té le ' TlIes 
Canáric ? Que aques!. projectes el PI' po. ició de Llei 
Onráníca pl'es nl::lt I'anl a anaries com pr entat 
lambé a la oml1níta Va len ¡ana van esser preci sa' 
Jl1 nt. com moll' bé ha dit , pr sentats a un moment 

encara en que les ol11unita ls nO havie n adquirit om-
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petencies, paraHelament als seus Estatuts, tal volta a\$o 
encara seria més greu que no el que estam demanant 
nosaltres. I alló ho va de manar el Partit Socialista, i 
ho va concedir un Govem que no era Socialista. I si 
haguéssim de treure manifestacions passades podríem 
anar a veure quin era l'esperit que ínspirava el Partit 
Socialista Obrer Espanyol abans d'accedir al poder. I 
entenem perfectament que, tal volta, avui quan té el 
poder tal vegada, perque avui té el poder, té uns plan
tejaments que sobrepassen en aquest moment tota una 
filosofia que va inspirar el Partit abans de tenir el po
der. Pero, per que no pot comprendre el Partit Socia
lista que aquest Govern que seu aquí moltes vegades 
també ha de passar per plantejaments que són supe
riors a altres plantejaments que havia fet quan era 
com a Partil? A,c,:o ho han fet tots els partits. M'han 
tret també aquí. s'ha aprofitat per dir les declaracions 
quant als Consells Insulars. Aquestes declaracions es 
van manifestar i es manifesten des d'un primer dia. 
La llei deis Consells Insulars, ja ho he dit moltes ve
gades en aquesta tribuna, es fara i s'ha de fer amb 
prudencia, pero és una Uei general de tots els Consells 
Insulars que hi han de participar. Ac,:o , no obstant, no 
priva perque hi pugui comenc,:ar a haver negociacions; 
jo li puc recordar, i té membres que li podran reafir
mar dins aquesta Cambra, que el nostre President 
quan es va trabar a Menorca, va dir que fessin un pla
níng d'aquelles competEmcies que poguessin assumir i 
que a partir d'aquí establirien converses per comenc;:ar 
a posar en marxa les delegacions que creguessin con
veníent; i w;:o ha manifestam i ha deim aquí ben fori. 
Sincerament, Sres. i Srs. Diputats, crec que aquestes 
quatre Proposicions de LIei Organica, a pesar que ens 
han manifestat, molt a pesar nostre, que aquí hagim 
hagut de sentir el famós «no pasarán» o no passaran. 
Ac,:o, en aquesta Cambra, m'hagués estimat més avui 
no sentir-ho; si ve bé ja ho va manifestar aquest Par
tit Socialista abans, pero és igual, la sobirania d'aquest 
poble, per molt que pugui dir en aquest moment el no 
passaran, ha fet un acte d'autonomisme, ha fet un acte 
de voler presentar aquelles coses que creu que són 
convenients per a la nostra Comunitat Autonoma. I per 
acabar, em vull referir, com he dit abans, al que és 
l'Estatut de Canaries, que als articles 34 i 35, al punt 
a), no ha fet res més, o nosaltres, més ben dit, no hem 
fet res més que seguir el mateix criteri; amb una di
ferencia. Amb la diferencia que el1s encara no tenicn 
assumides competcncies i na es podia saber clarament 
cap on podien anar i quin seria el grau de desenvolu
pament d'aquestes competencies, sinó que aquí s'ha fet 
després d'un any de vida autonomica i s'ha fet des
prés d'haver meditat molt seriosament que era el que 
necessitava. Res més, mol tes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan Ruguet. Sr. Felix Pons vol 

replicar, pcr favor? El Govem. Els altres Grups volen 
intervenir? Sr. Damia Pans i Pons, d'Esquerra Nacio
nalista-PSM. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de trenta 
minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esquerra Na

cionalista entén que estam davant un debat polític 
realment important. I dic dcbat polític, perquc com 
ha puntualitzat, entenc que d'una manera bastant afor
tunada, el Vice-President, Sr. Huguet, aquí ja no es 

tracta de discutir si el que es proposa amb aquests 
Projectes de Llei és constitucional o no, que sabem 
que ho és, sinó si és convenient, si significa un acte 
d'afirmació de la nostra AUlonomía o si és una cosa 
que seria negativa pel ilostre sistema d'autogovern. 
Entenc que aquesta petició, concretament la referida 
als aspectes d'ensenyan\$a podría recollir, em sembla 
que no és així, pero m'hagués agradat que ho ros, una 
petició que es va dirigir per part de persones del món 
de la cultura, que es va dirigir al Govern Autónom, 
crec que a la Conselleria de Cultura concretament, alla 
on, entre altres coses, entre la qüestió de la famosa 
TV-3 de Catalunya, qüestions d'emissores de radio, etc .. 
es va demanar que el Govem de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears fes les gestions pertinents 
per tal d'aconseguir per a la nostra Comul1itat Auto
noma la transferencia de l'ensenyament tant universi
tari com no universitario Per tant, no ens trobam da
vant només una simple petició oportunista d'un Govern 
monopolitzat pel Grup Popular, sinó que hi ha una cer
ta coincidencia amb preocupacions de sectors que han 
viscut, senten i defensen la nostra Autonomía i que va
ren considerar i consideren que l'Estatut que es va 
aprovar, que l'Estatut que va entrar en vigor dia pri
mer de marc,: de l'any 1983, és un Estatut insuficient, 
i que una de les grans batalles polítiques que ha de 
guanyar el nostre poble dins aquest procés ele construc
ció de l'autogovern és l'ampliació substancial de com
petencies d'aqueix Estatut. Es tracta, per tant de veu-

o re si l'increment de competencial en aquest moment és 
positiu i és viable. Esquerra Nacionalista es pot feH: 
citar, Sres. i Srs. Diputats, de no haver de rectificar 
absolutament res. Aquí, dins aquesta Cambra, hem vist 
molts de canvis de postures, henl vist molts de can vis 
de vot, hem vist avui blanc i dema negre, fins a tal 
punt que de vegades s'ha donat una imalge realment 
de poca seriositat i de poca coherencia. A nivell per
sonal els puc dir que de vegades, veient aquestes con
tradiccions que s'han observat dins aquests grups 
el'aquesta Cambra, en lloc d'un escut d'aquest Parla
ment de quatre barres travessades per una franja bla
va, m'ha semblat que assistíem a un penós espectacIe 
de funambulisme i que, en lloc d'un escut com el que 
tenim, quasi quasi hi hauríem de tenir un trapezi, per
que és de veure la gran quantitat de can vis que s'han 
produi't dins aquesta Cambra. Afortunadament, el 
nostre escut és i sera sempre el que h em defensat, 
que és el de les quatre ban-es, i el trapezi no resa en 
absolut per l'absoluta coherencia que ha tengut, té i 
tenc1ra Esquerra Nacionalista. Tal voIta, el preu d'aquei
xa coherencia sigui esser simplement quatre Diputats 
pero n'estam plenament orgullosos. Entenem que aques
ta coherencia que nosaltres defensam no l'hem vista 
sempre en els dos grups que hem VíSl confrontats, un 
Govern amb el suport del Grup Popular per un cantó 
i per l'altre el Grup Socialista. Constatam que Aliant;:a 
Popular en el seu passat no va rnanifestar els entusias
mes autonomics, el'autonomía política i els entusiasmes 
competencials que manifesta ara. Pero també hem de 
constatar penosament que quan el Grup Socialista o 
el Partit Socialista millor, no tenia la responsabiliLat 
del Govern de l'Estat Espanyol es permetia moltes més 
declaracions autonomistes, es permetia mol tes més pro
clames de caire federal, que no sentim ara. Ara sen
tim raó d'Estat, equilibri, prudencia, consolidar les Au
tonomies, consolidar el que tenim, etc., etc. Llavors 
semblava que no s'estava en aquesta pcsició_ I per 
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tant, a diferencia d'aquests dos Grups que hem vist 
confrontar-se, Esquerra Nacionalista, des del moment 
que es va comen~ar a iscuti r la ol1sLÍtució panyo
la, va defensa!" el drct a l 'autogov ··ro d lt!S nacionali
t t que integren l 'Bstat, lins les quals, al marge d'as
signar q uaillica tius que consideram totalment impro-

dents de nacionaJj [ats hisloriques o no hist riqu · 
1 PSM sempre va considerar que a le IIIes Balear 

els sobrava bjstoria per definir-se om una nacionaii
tat amb pIe clreL a L'auLogov · rn din I'Esta l Es anyol. 

s una propo ta importanl la que avui ruscullm aquí? 
Sí. DCSP1-és, ja veurem quin tractament se li cl6na. 
Per és una proposta que tuna lmp ("lanela real
m nt extraordinaria. Per quina r 6? Perquc 1 poder 
economic, autonómic, perdó, el poder autonómic és 
equivalent a poder competencial. Les competencies són 
l'autonomia real. Si no hi ha competcncies, no hi ha 
res . Aquí el que es proposa és una ampliadó subslan-

ial del sostre COlnpet neial que té a vui <:'l n s re E.
latut, que és lamenlab1emenl baslanL rcdu'it. Que és 
el que fa cliferenl e l noslre ESlatu t d'a lt ' de l'Eslat 
E panyol? Que é el que fa diferel1ls cls Est'ltuLs él

tala i Ba -c d'altre de 1'Bstat Espanyol? Senzíllamenl, 
el nivell de competencies que tenen. Aix6 és la qüestió 
fonamental de tot Eslatut d'Autonomia. I per aixo, es 
pot parlar d'Estatut de primera que són els del País 
Basc i el de Cataiunya, es pot parlar cl'Estatuts ja 
d'un nivell inferior. com podria esser Galícia, Andalu
sia, etc.; i fin:llmcnt, i bmcntablement per a nosaltres, 
s'ha de parlar amb tot dret el'Estatut de tercera cate
goria, i jo diria que de tercera regional, com és el cas 
de Balears, d'Extremadura, Madrid, etc. El PSM sem
pre va estar en contra que a nosaltres se'ns afidts a 
dins el furgó de coa en materia deis Estatuts. Sempre 
varem defensar un Estatut de 111<lximes eompelencies . 
Altres Grups Polítics no varen esser tan coherents. Re
cordam que el PSOE va fer un Estatut i ,'a participar, 
COl11 nosaltres mateixos, del debat estatutari des de la 
firma del pacte aUlonorn ic e1ins la omi s ió del Ol1ze 
després, j finalmenL, va arribar a un acord amb UCD. 
1 va aprovar I'Estalu perque tenia la majorin que té 
avui dins I ongrés de Diputa ls, fent ús deis seus, de 
la . va maj r ia. tant al Senat com. al Coogrés. Per 
tant, l10saltres enten m que e l que l' ~tatul cI'Aulon -
lllja de les IlJe Balears é a ui, pe!" bé o P l· ma l, és 
responsabilitat basicament del Partit Socialista Obrer 
Espanyol. S'hauria pogut fer un Estatut molt més ge
nerós i no es va fer. No se'ns han explicat mai unes 
raons convincents perque aixo no es fes. Nosaltres no 
varem estar d'acord, en el seu moment, varem votar 
negativament i sempre ens ha semblat que el Partit 
Socialis ta Obrer Espanyol si era tan feeleral, si era tan 
autonomista, havia d'haver aprofitat amb tota etica la 
seva majoria aclaparadora al Senat i al Congrés de Di
putats per donar-nos un Estatut equivalent al de Ca
talunya i al elel País Basc; no es va fer així, esper 
que algun día se'ns expliqui amb raons convin cents . 
Alianc;a Popular, al qual tantes \legad S hem af;"\. at per 
donar escasses mostres de realilzar i malel·ial i t~ar la 
nostra Autonomía, ara ens sorpren i ens sorpren d'una 
manera positi\'a, lIanc;ant-se a una carrera autonomica, 
una carrera d'incrementar substancialment les compe
teneies. Aixo contrasta, i convé fer un poc de recorda
tori, encara que no sigui molt agradable, amb les ac
tituds que va mantenir Alianc;:a Popular durant la dis
cussió de l'Estatut a les Illes Balears. Recordam que 
l'Estatut o les Esmenes que es varen anar presentant 

dins la Comissió deIs onze, per part, no sé si s'ha de 
dir Alian~a Popular, pero el seu equivalent polític 
d'aquell moment, eren, evidentment, unes Esmenes que 
jo diria empobridores. Record també amb tristes a que 
l'Estatut alternatiu que va presentar el Grup Popular 
quan es va discutir l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears al Congrés i Senat, era un Estatut inferior al 
que va sortir realmenl aprovaL e toles manercs, creim 
que si hi ha hagut u na rectifi aeió de fons, enhorabo
na, perque un deIs dr 1 1 un d Is encerts que pot te
nir l'home és el dr t de recLificar en profunditat les 
seves equivoca iOlls. AqueSla actitud, que ens ha sem
blat molt tri l , anunciada per part del Portaveu del 
Grup S ialista, que el Govern no acceptara ni trami
tara cap deIs proj e les de Jlei semblants als que avui 
són objecte de discussió en aquest Parlament, ens sem
bla Wl acte d'arrogancia vertaderament intolerable. 
Sera legal, i aixo evidentment no ha discutim. Pero si 
Ca p es dies aeu ~lVCI11 amb durcsa aqu st overn, sus
tcnta l bit icament p r AJian<;:a P pular, p . )" n admelr 
a lrñmil les Pl'oposicion de LI ,¡ que E querra Nacio
nali ta pr· senla en aque t Parlame n L. amb molt més 
moiiu ens hem de lamcn tar que s'anuncú, no per part 
del Govern de Madrid, que el Sr. Portaveu del Grup 
Socialista no ho és, sinó que és simplement el Porta
veu d'aquí, ja se'ns anuncú que no hi haura ni accep
tació ni tramitaeió. Esquerra Nacionalista, si es nega 
la iramitació i s'evita el debat en el Congrés de Dipu
la t <;, prnpn<;arelll a aqll "sl P rlam nl que e I'aci una 
protesta dirigida al G ven) le l'Eslal Espanyol. P r
que I1l n m que ai . o, evidcnlment, h d'arribél"f. s'ha 
de debaLre i ja es rara LIS ele la majoria. parlamen ta
ria COrre ponenl pet" l-ebutjar-ho o per acceptar-ho, pero 
en tot cas ens interessaria veure quin debat es pro
dueix entorll d'aixo. Ens interessaria veure si els al
tres, les altres forces polítiques en representació 
dins les Corts Generals ele rEstat Espanyol estan 
d'acord o no estan d'acord que les Autonomies s'incre
mentin i es modifiqui positivament el seu sostre de 
competcncies. Esquerra Nacionalista entén que aques
ta actitud, que consideram lrista, no és un fet alllat; 
hi ha una ofensiva, aquests dies, contra les autonomies; 
aquests dies, aquests mesos i anys enrera; perque, en 
definitiva, és molt facil parlar d'estats federal s o de 
federalismes o fer Eslatuts qua n no es té responsabili
lal per g vernal' un e lal, i úI1lra Lar que Lote aques
le' propo Les. quan 'as. urneix . ¡ Govern de l'EsLaL 
E panyoL, en lrobam q le tot aixo DO a, qu aixo no 
scrveix ele res i es passa a l1l1a acLílucl despe Uva, agr o -
siva eH contra d les aulonomie . No voldría recordar
li, al Portaveu del Grup Socialista, la quantitat d'agra
vis. de declaracions agressives contra les autonomies 
que han prodigat senyors que roden dins l'orbita del 
seu pm-tit i alguns dels ql1als tenen responsabilitats de 
Govern greus, comcnc;ant pel Sr. Alfonso Guerra, se
guint pel Sr. Lcguin , segu int pel Sr. Escuredo i tants 
d'al/res que s'han perl11es. Julios Feos, ftC. etc., actituds 
despectivas i fins i L t in ultan (s de cara a sÍmbols i a 
fets autonomics. No allr-es creim que l'autogovern de 
les Illes Balears no ha de cercar un contenciós frontal 
amb el Govern de Madrid, pero s'ha de tenir perfecta
ment present que aquí ens trobam amb una dialectica 
historica que dl1U moUs de segles endarrera i esperam 
qu en clllgui molts per endavant, que és la Iluita entre 
l'autogov rn el les Illes Ba lears i la 1l11ita que tendra 
sempre n poder central per tal de frenar i retallar 
aqucs t Glutogovc.rn. Aixo és Ulla qüestió d'enfrontament 
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estructural. Nosaltres entenem que, en definitiva, és 
una qüestió com el tradicional enfrcntament entre Es
panya i Fran<;a que, al marge de Governs socialistes, 
com vos tes tristament han pogut comprovar, continua 
perfectament vigent, perque, com diu el Sr. 'Maquia
velo', i no ha estat clesmentit. els veinats són sempre 
els enemics. Esquerra Nacionalista, el PSM, manté que 
aquesta confrontació entre fautogovern, el dret a l'auto
govern de les Illes Ba!ears .i els poders instaHats a 
lVladrid, els poders de l'Estat Central tendran una vida 
llarga, hi haura una confrontació que durara molt de 
temps. Nosaltres entenem que mentre l'Estat Espanyol 
subsistesqui durara sernpre. Nosaltres sabem perfecta
ment a quin costat ens hem de posar, perque nosaltres 
desitjam que a les confrontacions amb l'Estat Central, 
desitjam que el nostre país, que no és alire que les 
Illes Balears, que el nostre país tengui raó, pero que 
si no tengués raó, en definitiva, defcnsaríem el nostre 
país amb raó o sense. Esquerra Nacionalisra no és aquí 
ni hi sera mai per fer costat a propostes defensores de 
les raons de l'Estat Centr-al. Esquerra Nacionalista apor
tara el seu gra el'arena per enviar aquest Estat Central 
a la paperera de la historia . Sera una petita coHabo
ració pero que en tot cas servira almanco perque les 
coses es comencin a planteja r. Aquest Es tat Central que 
alguns estiment tant, malgrat les seves passades decla
racions de federalisme, no és més que un cale, una 
copia importada del centralisme francés. L'Estat Espa
nyol no tenia una tradició de cenlralisme. i aquí no 
ens hem ele recordar, com fa el Sr. Guerra, ele les con
frontacions amb Franc.:a, no només ens hem de recordar 
del 2 de maig quan hi ha un enfrontament en qüestió 
de barques de pesca en el Cantabric. Convé que ens 
llevem de damunt lota una herencia nefasta de centra
lisme que hem anat a copiar de Franc.:a i que encara 
continua i ho lamentam tristament vigent. Entenem que, 
fins i tot, si repassavem el text constitucional ens tro
baríem amb ressonancies del centralisme fl-ances, del 
jacobinisme, clares. La mateixa declaració, quan pareix 
que com si estas en perill ho ha de proclamar, la ma
teixa declaració quan parla de la unitat de la Nació 
Espanyola, Patria comuna i indivisible de tots els es
panyols, no és més que un resso de la famosa frase, 
elel famós. text frances que la República és una i indi
visible. 1, per tant, nosaltres lluitarem perque l'Estat 
Espanyol sigui una pluralitat de nacionaJitats plena
men t autogovernades. Les raOl1S ele l'Estat Central, ven
guin deis socialistes, vénguin d'Alianc.:a Popular, vénguin 
del nord o vénguin del sud, no ens interessen i les 
combatrem. Aquest Projecte de Llei, nosaltres elesitja
ríem que fas una veétadera manifestació de voluntat 
autonomica i que dan-era ell no hi hagués simplement 
un intent d'agafar més poder, perquc les circu111stan
cies ho fan aconsellable. Perque aquestes :::ompetencies 
regides des de Madrid estan en mans d'un Govern So
cialista i gestionades des d'aquí estarien en mans d'un 
Govern que en aquest moment és de signe conservador. 
Entenem que no es tracta de fer plantejaments con jun
turals sinó de fer plantejaments que tenguin 1ma base 
perfectament solida. Entenem que en materia de plan-

. tejament d'autogoYern, la diferencia que hi ha entre els 
plantejaments que ha fet Alianc.:a Popular en el trans
curs de la discussió de l'Estatut i els plantejaments que 
ha fet el PSM, són tan immensos que seria igual que 
comparar un llaüt amb un transatlantic. Ens sorpren 
de totes maneres, al marge que aixo no canvia la nos tra 
valoració ni el sentit de donar suport a 1';:Jmpliació de 

competencies, que hi ha un curiós contrast entre com 
es governa amb les poques competencies que es tenen 
i aquest plantejament d'ampliar d'una manera extraor
dinaria les competencies que es demana que vénguin. 
Entenem que,. i ha manifestarem i ho hem manifestat, 
que aquest Govern no du una gestió efica-~, que du 
unes iniciatives legislatives molt escasses, que pateix 
d'una manca de programes acusada, etc. Entenem que 
aquest Govern també sap, perfectament, que aquesta, 
que aquests Projectes de Llei, no seran aprovats i aixo 
en certa manera encara que no es confessi el tranquil
litza un poc, perque sap que no es vew-a, no es veura, 
no es veura amb la responsabilitat d'haver d'afrontar 
tot el que demana. Vos tes saben perlectament que 
aquest vaixell que se'n va a Madrid, aquest vaixell no 
tornara i naufragara dins els esculls que ja se'ls han 
enunciat. En certa manera, aixo, per tant, és també una 
jugada, entenem, política, pero aixo no canvia en abso
lut la valoració que nosaltres en feim. El Partit Socia
lista de Mallorca i de Menorca, Esquerra Nacionalista, 
a l'hora de donar avui el seu vot, no ha ele volar ni en 
contra elel Grup Sociaiista ni ha de votm- a favor d'una 
In-aposta el'un Govern de dretes. A EsquCtTa Nac iona
lis ta, li basta votar a favor del mateix que sempre ha 
defensat i que, com vos les saben, esta recollit en el 
text alternatiu de l'Estatut que nosaltrcS varem pre
sentar al debat de la Comissió deIs onze. Per tan t, si e ls 
altres Grups Polílics han canviat, uns negativament i 
els altres positivil.!Tl ent. espcrcl11 que per raons no pu
rament conjunturals ni opor.unistes, nos alt r es simple
ment tenim el plaer de poder-nos votar r:osaitres ma
teixos, perque les mateixes propostes de competencies 
que es plantegen amb aquests Projectes de Llei, si ·es 
repassas l'Estatut que va presentar el PSM a la Comis
sió deIs onze, veurien e0111 to~es hi ;,ón. Pcr tant, el 
PSM es dóna a eH matcix el seu voto Ja he comenpt 
dient que no es U'acta de di scutir si és cOl1síitucional 
o no, ja ho sabem perfectament, sinó que del que es 
traeta és si és oportú. A nosaltres no ens val que diguin 
que l'Estat Central estaria en perill, que les aLltono
mies estarien en perill, que la democracia estaria en 
perill, perque sempre hem estat en contra de les acti
tuds expectants. L'única manera de tirar endavant [,Au
tonomia és tenir-la, l'única manera de tirar endavant 
la democracia és practicar-la. Aquí no s'esta intentant 
fer, entenem nosaltres, un intent de desestabilitzar un 
sistema democratic i de desi11untar un Estat, sinó el 
que s'esta fent és intentar fer realitaL el que la Consti
tució preveu en materia autonomica. Aquests Projectes 
estan dins el marc de la Constitució, són legals, són 
positius i, per tant, nosaltres <:'ntenem que haurien de 
tenir el suport pIe el'aquesta Cambra. I és que nosal
tres entenem que si Espanya és alguna cosa, i die la 
paraula Espanya amb tata intenció, Espanya no és més 
que un Estat plurinacional, un conjul1t de nacionali
ta1.s, no una federació COIl1 el federalism e del segJe 
XIX de la primera república que no era més que una 
descentralització de tipus administratiu i no polític, el 
que, en !loc de dir-se departaments o provínci es po
dríem dir estats, pero la qüestió no canviava, sinó que 
nosaltres entenem que l'Estat Espanyol, que Espanya si 
vostes volen és, en definitiva, una suma de nacionalitats 
que conviuen dins una estructura estatal, que aquesta 
estructura estatal s'ha de respectar, pero que en nom 
el'aquesta estructura estatal no podem anal', com s'esta 
fent, entenem, a denigrar i atacar els sistemes d'auto
govern de les nac iona l iaHs. 1 {Jel' que no es pot fer? 
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perque tot procés de repressió produeix una reacció :L 
aq uÍ vull recordar una frase, encara que pugui pareixer 
exagerada, pero recordem que a final del segle XIX, 
quan hi havia uns problemes amb unes, aleshores, coló
nies de l'Estat Espanyol, com eren Cuba i altres, un 
maHorquí, i per cert clarament de dretes, com era el 
Sr. Antoni Maura, ja va advertir, «senyors, que perdem 
Cuba, o reformes o Cuba es perdra». Nosaltres ente
nem que si hi ha unes raons d'Estat, aquestes raons 
d'Estat han d'anar amb un sentit reformista i impulsor 
de l'autogovern de les nacionalitats, perque les reac
cions en contra d'unes actituds antiautonomistes les 
estam veient per tot arreu; el cas més tris! i tal vegada 
irreversible sigui el que s'esta vivint al País Basc, a 
Euskadi. Alla on, fins i tot ja ha sortit un llibre amb 
aquest títol, hi ha molts d'espanyols que han deixat 
d'esser-ho, no per llei, sinó dins el seu propi sentiment. 
Per tant, nosaltres entenem que l'única manera de re
for<;ar l'Estat és refor<;ar les autonomies, l'única ma
nera de reton;ar les autonomies són les competencies i 
que tota actitud que vagi en contra d'aixo és abso
lutament inadmissible. Nosaltres entenem, finalment, i 
acab, que aquí s'ha dit que no es tracta de servir Ma
drid o de servir, així ho h e ente s, les directrius que es 
donarien des de fora al Grup Socialista, sinó que es 
ll-actava d'una postura molt més raonada. Nosaltres en
tenem, Sr. Portaveu del Grup Socialista, qUe aixo no és 
així, que sí, que voste pot tenir els seus plantejaments 
de les autonomies quc el faci coincident 3mb el Govem 
de Madrid, pero que ens semblaria una coincidencia 
tan extremadament sospÍtosa que no ens ho creuríem. 
Entenem que els que estan lligats a un partit estatal 
que té el seu centre de poder a Madrid han de ser
vir i han d'actuar dins les directrius general s que ema
nen des de Madrid. Pero ens han de concedir als que 
essent plenament d'esquerres, som profundament nacio
nalistes, i ens hem proposat que la nostra única fina
litat a aquesta Cainbra és servir amb independencia ~ 
orgull els drets a l'autogovern del poble de les IHes 
Balears, que discrepem protundament de vostes i que. 
en aquest cas, votem el que sempre hem defensat: que 
el nostre Estatut s'ha de veure incrementat substancial
ment a nivell competencial i que no hi ha, no hi pot 
haver excuses que demorin que el nostre poble sigui 
plenament amo del seu futur. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pon s i Pons. Té la parau

la Sr. Jeroni Albertí Picornell, del Grup Regionalista 
de les IIles. Disposa, Sr. Diputat, de trenta minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Gracies Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo estie 

realment un poe astorat, perque ahir varem sentir fra
ses com neoconversió cultural lingüística del Conseller 
de Cultura, avui en aquest Parlament, A¡ian~a Popular 
ens diu «jo, més autonomista que ningú», i després ens 
cEnen que l'únic Grup coherent d'aquesta Cambra és 
el Grup d'Esquerra Nacionalista. Pero jo podria afe
gir una aItra cosa referida a al tres coses, pero com 
que crec que és molt seriós el que estam parlant, jo 
comen<;aré fent un poc d'historia de que va passar a 
l'época de la Comissió deIs onze. i cree que tenc una 
visió deIs fets que em permet ac1arir un poc com hem 
arribat a que avui en aquest Parlament poguem debatre 
lleis com la que estam, o projectes de lleis com els que 
estam tent. Quan hi havia els moments difícils , diguem-

ho així, d'elaboració de l'Estatut, quan hi havia aetituds 
coherents com les del PSM, hi havia altres aetituds me
diatitzades per política d'Estat d'altl-es Grups Polílics, 
que havien de ter Wla especie de pastís n bi cabessin 
tots; jo record que el primer acord, amb perdó per 
a la redundancia, unanim de les forces polítiques 
d'aquestes illes, nO sé . i hi ntrava Alian9a Popular o 
no, era que anassiro per la via del 151. Aquest acord 
uaanime no es va poder dur a etecte, per qu ? Perque 
els Parlils que prenien les decisions a Madrid ens 
varen dir que no, que lots pel 143, salvant excepcions 
de que més tard parlaré per arribar al raonament que 
condiciona el nostre voto I és ver, tal com ha dit el 
Porlaveu del Grup So ialista, que var -TI tancar quasi 
el procés. 1 pe!' que quas i varen tancar el procés ? P r
que la ors:a politica que avui es diu, jo m és autono
mista que ningú, es va entestar que fos a ixI, es va 
entestar que no hi hagués Es ta tut, que é més ma l. I 
per aixo varen tancar el procés. Perque el nostre pro
jecte d'Estatut d'Autonomia va estar damunt la taula 
del President del Congrés de Diputats, perque cert Dipu
tat de cert Partit Ji deia que no era correcte. 1 avui, 
jo més autonomista que ningú. Per tant, anam pro· 
gressant, anam duent endavant tot el que veim que, 
afortunadament, jo estic amb el Sr. Damia, afortunada
ment pareix que s'estan produint jo diria qua si mira
eles, des que tenim l'Estatut, perque resulta que' estam 
invertint els papers, i aixo per ventura és bo; i jo 
m'alegraria coincidir amb el Portaveu d'Esquerra Na
ciona)ista que aixo fos realment així; qU'.~ tots fóssim 
més autonomistes perque. -en definiLiva, és el que nosal
tres necessitam. I avui, tal com ha dit el Portaveu del 
Grup Socialista, la fon;a política a que Ji era gros el 
143, avui ja no li basta el 149. Vol dir que anam, anam 
progressant, anam per un camÍ que pal'cix que, no ho 
sé, o estam realment amb un, a la millor és ver que 
l'únic grup eoherent d'aquesta Cambréi, és el Grup d'Es
querra Nacionalista o estam veient cose realment es
lral1yes. Pero clar, per altra banda jo també vull fer 
aquesla reflexió. ¿Per que els qui avui ns adclueixen 
raOl1S d'Es lCll, de possible desestabilitza i6 d'aquesl 
país, quan va venir el cas d'Andalusia, varen. fer córrer 
a aquest país el perill d'una vertadera desestabilització 
canviant la vía del 143 pel 151. fent una amena<;a, un 
agravi comparatiu a la resta de Comunitats Espanyoles? 
¿Per que llavors era molt perillós i llavors s'havía 
d'aconseguir el 151 i avui desestabilitza demanar com
petencies del 149? Per raons estrictament partidistes 
d'un lloc i de l'altre. Aixo és la meya conclusió. Perque 
en tot aquell procés ni uns senyors que avui tenen com
petencies de Govern a Balears ni uns altn;s que la te
nen a Madrid, llavors no en tenien cap deIs dos. Hi 
havia un sol grup polític- que tenia la responsabilitat 
de governar, a un !loc i a l'altre; jo en faig un cant, a 
aques t grup polftic que hi havia, que per aquestes raons 
Espanya quasi es va desestabilHzar i aquest Grup po
Htic quasi va desapareixer, pe.rque no hi havia r espon
sabilita ls de Govern; i aV1.1i , el Grup illés autonomista 
que ningú, té responsabilita t de Govern en aque tes 
illcs i j'altre grup té responsabilita t ele Govern a nivell 
d 'Esla t. Quina és la conseqi.iencia ? 1 per que Valencia 
j al1 ~\ri es tengueren aques tes lI c i junt a mb l'Estatut, 
i nosaltres no? Perque tenO'u eren fo r<;a per f rC;ar-les, 
i no altre no, i no ho varem \oler fer perque creiero 
que no era convenient, i perque crt:iem i creim que 
l'Estatut que tenim nosaItres no és un Estatut de ter
cera regional, sinó que és un Estatut que serveix per 
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l'actual moment en aquestes illes. 1 si avui, no vos cii
piga cap dubte, el partit que exerceix el poder a Ba
lears l'exercís a Madnd, tampoc no demanaria aquestes 
competencies. 1 tot aixo, per que? Per una raó tan sen
zilla com aquesta, perqué no es decideix aquí el que 
s'ha de fer. I l'Aulonomia sera valida quan les deci
sions es prenguin a cada Comunitat Autonoma per par
tits que tenen capacitat de prendre-la a cada Comunitat 
Aut6noma. Aquest és el quid de la qüestió. Si aquí avui 
hi ha realment diferencies, és perque estam influits per 
raons foranes, per raons que escapen a la nostra pro
pia decisió i perque, cOll1cidint amb el Portaveu d'Es
querra Nacionalista, per ventura s'esta fent qualque 
cosa que sabem que no s'aconseguira per raons par
tidistes i per aItres r3.ons es diu ja que no cedira, p er
que a nivell d'Estat jo em som molt sentit d'arguir la 
política d'Estat quan m'havien de dir que no. Quan 
ens havien de dir que no, la politica d'Estat en muns 
de set Ministres anteriors era l'argument ideal: «No 
querrás cnrgarte el País, la política de Estado aconse
ja que os calléis». Aixo m'ho han dit moltes vegades. 
1 política el'Estat és política d'Autonomies, perque si 
política cl'Autonomies no és políLica d'Estat, quina és, 
segons la noslra Conslitució, la vertadera política d'Es
ta!' 1 aixo és el problem", que les cltcisicJi1s es prencn 
des de fora; i no hi haura Aulonomia mentl'e les eleci
sions no es prenguin aquí; i nosaltres les prenem aquí. 
1 en funció ele que les hem de prendre si les prenem 
aquí? Aixo és el que ens hem planlejat a I'hora de 
prendre la decisio que avui prenem per donar el nos
tr(: vot. Qué és bo per a Balears en aqu(Ost moment? 
Aixo és el que volem saber. Jo vull avan¡;ar que, possi
blement, molt possiblement, si nosnltres tcnguéssim la 
responsabilitat de Govern, a la millor no plantejaríem 
avui demanar aquestes Lleis Organiques, demanant 
aquestes competencies, a la millor no les plantejaríem, 
perque també adduiríem primer le~; raOns d'3.quí i no 
les raOllS el'intentar, en cerla m;:mera, provocar I'en- . 
[ronta111<:':nt entre dos partiLs que tencn rcsponsabilicat 
de Gavern. Pero les lleis son aqui, i en funció que les 
lleis son aquí herIl de prendrc una clecisió. 1 pot esser 
accepto.r o no acceptar aquestes lleis . Davant aquesta 
disjuntiva és qua n ens plantejam que hem de fer, que 
en:; convé a Balears? Dir que nO' a demanar unes com
pctencies que el nostre Govern diu que ha de menester, 
o clir que sí i a la millor les aconsegl.lÍm perque qui no 
ho prova no les té? Uncs compelcncies que liO ens faran 
nosa, que estaven dins el projectc cl'Esttaul i cns di
gueren que no quan el varem dur a Madrid, que no hi 
havien d'el1tr"r i que, pcr tanl, - cm nci'et-c:sc a [es 
tres primeres, la quarta !lei jo. és una altra cosa- i 
que avui podíem demanar perque seguim pensant que 
el Govern, que té b rcsponsabilitat de Governar, .io, 
ha ele creure de bon::t fe, ::t ]JCS~ll- del que he dit, que 
a més les demana perque ereu que li ajudaran a go
vernar millor. Que aixo complica les coses' Sí, per 
ventura sí, peró la Cons litució Esp"nyola té el títoJ 
vuite, i la Constitució Espanyola quasi es diria que es 
basa en aquest Títol. 1 cnlencm, com rec¡lmcnt es c::tn
vien la situació de les forces polítiques en funció de 
tenir els nivells clars de decisió a cacla un dcls elos 
nivells polítics que té Espanya i adminis1ratius, que 
hi ha un pla nacional que acccplam i esLalonam plena
ment, i que hi ha un pla ele cacb. Comunit3t .Autónoma 
que ha de poder decidir en cacla cas que és que ha de 
fer, o el títol vuite no: esta realment ben c'esenvolupat 
i el títol vui te no és més que una manera ele posara 

la Constitució qualque cÜ'sa que no estam disposats a 
cOlupllr. JO no eS.lC Q'acorc1 arno les teones d'csquerra 
NaclOnalIsra que na OIles i que no 111 VuH enLrdr en 
aquesc mÜ'l1lenL. Jo pens que .tspanya es una naCló Úl1l

ca 1 solIdana, pero que alXO no lleva que caoa una 
de les Comunitars Autonomes tengui la personantat su
flcient per eletensar a110 seu, per relvmdlcar a110 seu, 
amo una seguretat que lot allo que ilullorem a ca nos
tra 11111101'a1'a el conJunt elE: lotl10m; i que no hem d'es
tal' aquí esperant perque en la mesura que no millorem 
a1l6 nostre, estam perjudicant el que és solidari de 
tots els espanyols. Pero jo pens que en aquest moment, 
aquestes tres Heis primeres hi ha raons suficients per 
donar-Ji supÜ'rt. Que duguem la competencia d'educacló, 
la competencia d'educació universitaria i d regim cl'ai
gües, ellS pareix que hi ha argumen1.s m¡!s valids per 
estaionar aquestes lleis que per rebutjar-l,~s . 1 per aixo 
el nostre grup donara suporl a aquestes tres primeres 
lleis. Quant a la quarta, la resta de competcncies del 
149, nosalLres no els darem supart. Jo anuncii des el'ara 
la nostra abstenció, perquc creim que no hi ha cap 
argumcnt válid, per dir, «i a més, toLes)). És a ciir, no 
hi ha cap nlOnamcnt válid p~T dir. «<1 mt:s el'aquestes 
tres, ara les volem lotes", i nosallres que: cteiem que 
el 1-+3 era gros [a un <1n)', pcrque la historia reccnl 
de la nastra transició, no parlam del scgle passat, par
lam ele fa un any; i deiem que el I·B n'hi ha un bon 
biaix perque tal, i amb aixo coinciclesc amb el Por
taveu del Grup Socialista, el1s basta una clescentralit
zaci0, ara ciigucm, a Lmy d'ba\'er apruvaL l'Esl<.llLlt, ara 
les volem totes , ara volcm el 149 aquí pcrqüc volem 
esser el 151; no, senyors del Govern, no. Quan hi ha 
raons que justifiquen una competencia nosaltres cleim 
sí, quan hi ha altres raons que nosaltres no creim que 
siguin aquest autonomisme desmesurat que avui té el 
Grup Popular, no ho creim, com que no ho cl-eim i '21s 
ho deim, no els estalonarem. Nosaltres ens abstendrem 
a la lIei, a la quarta lIei, perque pt'nsam que, no hi ha 
raons per estalonar-la. Les tres primeres perqu2 són 
aquí, i perque el nostre vot diu si se'n tornen al Go
vern o si van cap él :Madrid, el noslre vot sera que 
vagin a Madrid, i I'vladrid eilS dirá, i possiblemen t ens 
ccnvencera, que per raons el 'Estat una altra vegada més 
ens han ele clir que no. Peró jo, les raOllS d'Estat, sem
pre he dit i he sostengut, que l'Estal no 0s Madrid, 
que l'Estat no és l'Ac1minis(r:lció Central, ql:S l'Estat 
és l'Estat ele les Autonomies pCI-quc li cliuen, i comen
cem a c1ol1m- nom :JI que éso 1 ['EstLlt ESpd:ly"l és l'Es
taL de les Autonomics. 1 tol el que sigui anar contra 
les 3utonomies é,; (!¡'~1l- conl ra l'Estat ES:)Llnvol. 1 no 
per sentir-nos mr:;s ciu1aclans el'aquestes illes som man
co tspanyols ql1'c' els d!tres. Aquesta és la nostra teoría, 
i 8mb aquesta leoria .ia anunciam el que jo he dit, 
nosaltres clonarem suport :tls tres Projectes de Llei 
refe¡-its a Educació, Ensenyan<;:a Universitaria i a Trans
fer(:ncia amb Regim d'Aigües i nosaltres ens absten
dré'!TI a la elarrera ¡¡ei l'erqu c creim que no hi ha res 
que justifiqui demanar avui toles les competencies del 
H9, perque s í. Nosaltrcs responsablemel1t canviarem 
el'opinió, i ho anunci'i, cada vegada que l'atracament al 
nostre roble ens aconselli canviar d'opinió, El que no 
canviam de cap manera són els objectius i on volem 
;,1'r;b21', i si bcm de fer una corba o hem el'anar a la 
clreta o hem d'anar a I'esquerra no tenim cap objecció 
en fer-ho. Responsablement ho farem, i si se'ns acusa 
d'incoherents sabem que aixó és producte de la nostra 
gran coherencia d'estar d'acorel amb el nostre progra-
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roa. Coro que nosaltres ha sabem, aguantam que se'ns 
dlgui el que es digui, si Lenim clar elS objectlus. Hem 
de pO l l1Clar la nOSLra Aulonornia, hem d':mar endavant 
i hém de fer que el model cl'Estat que contempla les 
AUlOuomies que no bagi de cap manera dios una Cans
titu ¡ó, Cons Litucló que varem votax lothom, els qui 
SOUl aulonomisles b em d'esser els vigila ts i els qui ón 
cen,ralistes han d'esser vigilants. Aquí no hi ha més 
que el complir la Constitució, i la Constitució ens diu 
que sí podem tenir aquestes competencies I les raons 
d'Estat almanco ens agradaria que en lloc d'adduir-Ies 
les discutissin amb els que tenim, o amb els que ten en 
responsabilitats a nivell autonómico Així anirem can
viant el caracter positiu de la nostra Constitució pel 
caxacler negaliu. que avui bi ha. Avui hi ha una por a 
l'Espanya de les Autonomies. L'Espanya de les Autono
mi s cleixara d'esser negativa i l'Espanya de les Auto
nomies abril-a més la noslra Espanya quau canviem el 
sentit negatiu pel sentit positiu. Anau endavant, sou 
tan espanyols cOln els aItres, feis feina, treballau, mi
llorau allo vostre, que, a la quota de milloran¡;:a d'allo 
vostre, hi va implícita la quota general de milloran¡;:a 
d I llos tre país. I aixo é la nos! r3 t - ria i cl'aqu la no 
cns mouran. 1 pensam que s,i hi ha gent que es lamen
t., ¡ n'hi 11'~, 1 DO' obli tlem avui que aquest matcix grup 
padava que si guanyaven les e leccions canviarien el 
títol vuiLe de la ConstiLució per massa ayan<;:a.L, no ho 
obl'iclem tampoc aixo, no hem d'e ser tan C'urt de me
moria, vol dir que mentl'e aquesta Constituci6 esl igui 
vigen l el qU L l'accepla plenament és tao cspanyol 0111 

quals -vo l . . i no a llres 50m tan espanyoI com qualsevol. 
Acceptam l'Esp~nya de les Aulonomie tal COm éS 'i 
voldrícm céUl.Via r aque t 5en tit negaLiu. pe! enÚt p i
tíu pe -que creim realmern que és quan s'aconseguira 
alxo que diu la Constitució. Quao donem un sentit po
s itiu a t'Espanya de les Autonornlc$, Espanya era un 
país solidari, EspéU1ya sera patria única de t ts e ls 
espan 'oLs i lots ens senlirern orgull.osos ere ser-ho, COIn 

jo m'hi sen t n aquet mornen t, m 'hi h 'enl it i pens 
que m' lú sentiré sempre. Moltes g:t~cies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Jeroni Albertí. En tom de re

plica té la paraula el Sr. FeIix Pons. Pel Grup Popular. 
No le había visto, ¿eh? no había tomado nota de su 
nombre. Tiene usted treinta minutos. 

EL SR_ JAÉN PALACIOS: 
Con la venia del Sr. Presidente. Sras. y Sres. Dipu

tados. En primer lugar. decir que la postura del Grupo 
Socialista desde luego no nos ha cogido de sorpresa. 
Comprendemos que, como el Portavoz ha puesto el 
énfasis en, el binomio democracia y autonomía, noso
tros también entendemos que ese binomio es indisolu
ble e indisociable, pero no puede haber detrimento de 
ninguno de los dos monomios que forman la expresión. 
Nos ha recordado el Sr. Portavoz los momentos difíci
les que vivió personalmente en la redacción de la Cons
titución, y que n osotros, por experiencia indirecta, tam
bién tenemos constancia. Ciertamente el título octavo 
de la Constitución, a nivel técnico, como él ha hecho 
referencias y como nos consta, parece ser que a los 
técnicos en general no les satisface, y a los políticos 
pues parece ser que tampoco nos satisface plenamente. 
QuierO' decir que, comenzando a señalar la postura del 
Grupo Popular, el pueblo Balear, como ha señalado el 
Portavoz del Grupo de Esquerra Nacionalista - PSM, 

acede a la autonomía por una vía, que yo, haciendo un 
símu, diré que es una vía de tipo estrecho. Nuestro 
ES[aturo recoge en el título segundo las competencias 
de la Comul1luad Autónoma. Los artículos 10, 13 Y 14, 
por ejemplo, enumeran el tipo de competencias exclu
sivas, competencias respecto de las cuales nuestra Co
munidad tiene la pOlcstad legislativa, reglamentaria y 
la función ejecutiva. Pero además, junto a es tas com
petencias de carácter exclusivo que constituyen el nivel 
competencias mínimo hacen referencia, como los Sres . 
Diputados saben, al artículo 148, apare en otra que 
son, algunos autores dicen compartidas onCUl'rentes 
con el Estado. Y que corresponde a la COlTlunidad Auló
noma bien el desarrollo legis]alivo y la ejecución, lal 
como acontece con el artículo 11 del Estatuto, bien la 
función ej ecutiva olamenle. Además de estas dos cla
ses ele compeLencias exclusivas y compartidas concu
rrenles, existe otra cal gorfa que es la que ha traido 
aquí el debate en est mOD1~nto. M esLOy refiriemlo a 
las comp tencias fulura que lanto miedo parece que 
o a ionan a algunos gnlpos. omp 'tendas que pu den 
alcanzarse pOl" ampliación del ámbito competencial, 
bien por leyes marco, bien por l~y orgáni a seglln e 
desprende del artículo 150 partados l y 2. Pero abOl-
demos acto seguido el fondo del tema que hoy debat i
mos. Las enmiendas a la totalidad, concretamente, a 
cuatro proyectos de ley, y nuestra intervención irá en
caminada a rebatir la totalidad de las enmiendas. Co
mencemos pues por la primera, y decir que el artículo 
11 de nuestro Estatuto sefiala que la Comunidad Autó
noma tiene en la cuestión de enseñanza, en toda su 
exLens ión, niveles, grado y modalidades y especialida
des in perjuicio del artículo 27 las leyes o rgánicas 
que las desarrollen. de las facullades que a lribuye el 
Estado, el a l-Lículo 149.1.30, y de la alta inspección que 
garantiza el cumplimiento de todo )0 anterior. Son com
petencia de d arrollo legislaLivo c ie rtamenLe y de eje
cución que están supeditada a un.as cieitas leyes bá i
cas_ Como observarán su SeJ;ol'Ías, e Le a rticulo con
tiene referencias expresas a niveles de enseñanza y uno 
de ellos, de acuerdo con la ley 14/70, de cuatro 
de agos to, concretamente )0 preceptuado en el título 
1.0, capítulo 2.°, sección 4.n , lino de esos niveles, repito, 
es la educación universi ta ria. En segundo lugar, se se
ñalan, haciendo referencia expresa al artículo 27 y al 
149.1.30 de la Constitución, las obligaciones del Estado 
en materia educativa, obligaciones cuyo correlato, por 
cierto, es garantizar el derecho a la educación reserván
dose además, el Estado, la función de la alt3. inspec
ción, así como el desarrollo del artículo 27, recomen
zado de nuevo con la Ley de Reforma Universitaria y 
con la discutida LODE, cuyo comentario, IJar supuesto, 
voy a obviaJ'. Por otra part , el artículo 16 del Estatuto, 
en el párraf gund, e !ablece dos vías, conocidas 
por lo rcs. Dipulado, para que se amplíe el nivel 
mínimo (j . competencias comunitarias del artículo 148 
de nuestra ley de leyes , La primera de esas vías nos 
remite al año 1988, concretamente al primero de octu
bre, pe¡'dón, pdmer de mo.rzo, 0010 el r . Portavoz 
elel Grupo Socialista ha recordado. donde: celebramos 
I aproba i6n, p¡-ímer aniversari de nuestro Estaluto. 
La s -gunda, a nue Lro juici la más ráp ida y op ra! iva 
que la que se di scute aquí, se basa en to prc eptua· 
d en los apartados uno do d >1 artícu lo 150 de la 
Constitución. Y vo a perl11ilinne leer es!: segundo 
aparlado que. s in duda, sus Señ rlas con cen: «El Es
tado podrá transl'el-ir o delegar en la Comunidades 
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Autónomas mediante Ley Orgánica, facultades corres· 
pondientes a materia de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o 
delegación. La ley preverá en cada caso la correspon
diente transferencia de medios financieros, así como las 
formas de control que se reserve el Estado». Y este 
artículo, ya que se ha hecho referencia a declaraciones 
de líderes de otros partidos, a cambios de actitud, que 
siempre hay que recordar que, como Ortega, «el hom
bre es yo y sus circunstancias», y con los grupos pasa 
igual, este artículo, este apartado concreto fue resul
tado de una enmienda presentada en el Pleno del Con
greso por los Grupos Vasco, Minoría Catalana y curio
samente por Socialistas de Cataluña; y la enmienda 
prosperó afortunadamente a nuestro juicio con el voto 
de DCD. Ahora curiosamente, Sres. Diputados del Gru
po Socialista, ustedes no quieren que se aplique o que 
el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, acogiéndose 
a lo preceptuado en el Estatuto de Autonomía, utilice 
esta vía. Como se observa en la Proposición de Ley y 
por las razones que acabamos de exponer se ha optado 
por el artículo 152 para que a iniciativa de este Par
lamento, si sus Señorías así lo consideran, que es lo 
que aquí se debate hoy y no otra cosa, se inicie la tra
mitación para que el Estado transfiera a esta Comu
nidad Autónoma las competencias de titularidad esta
tal si el Gobierno, el Parlamento de la Nación así lo 
considera conveniente. Y se ha preferido la transfe
rencia que no la otra técnica, la delegación, por dos 
razones. La primera es que en el caso de delegación 
de competencias la administración delegante, en este 
caso el Estado, podría revocar la delegación en cual
quier momento en base a razones de oportunidad u 
otras cualesquiera. La segunda razón es la existencia 
de un precedente legal que aquí ya se ha hecho notar, 
que es el precedente iniciado por la Comunidad Autó
noma de Canarias y seguido por la Comunidad Valen
ciana. Sus Señorías conocen la Ley Orgánica 11.82, de 
10 de agosto. por la cual se transfieren, se hacen com
petencia, se transfieren competencias complementarias 
a Canarias, así como también la Ley 12.82, la Ley Or
gánica 12.82, de igual fecha, de transferencias a la Co
munidad Valenciana. Por tomar un ejemplo, y en ma
teria educativa, el artículo 34 del Estatuto de Autono
mía de Canarias, dice que la Comunidad Autónoma 
Canaria, de Canarias, ejercerá también competencias 
legislativas y de ejecución en el apartado 6, la ense
ñanza en toela la extensión, niveles, grados, modalida
des y especialidades, sin perjuicio, etc., etc., reserván
dose lo correspondiente que cita el 149.1.30 de la Cons
titución. En este artículo, hay una completa identidad 
con el artículo 11.10 de nuestro Estatuto. No se ha 
dicho aquÍ, y creo que es importante, tomar como pun
tu uc [-e[crencia, la Ley de Reforma Universitaria. Esta 
ley que atribuye a las Comunidades Autónomas un pa
pel preponderante y así, por ejemplo, en el artículo 
3.3, encomienda a las Comunidades Autónomas tareas 
ele coordinación sin perj uicio de las funciones que co
rrespondan al Consejo de Universidades. Otras muchas 
menciones se hacen a los artículos 6, 12.1, 12.3, 14.3, 
26.3, etc., etc., hasta un total de catorce. Creo que hay 
un espíritu en general bastante afortunado en la ley, 
por la cual se revoca el ya tradicional sistema de ré
gimen administrativo centralista, no sólo reconocien
do la Autonomía Universitaria, tal como preceptúa el 
artículo 27.10 de nuestra Constitución, sino efectuando 
un reparto de competencias entre el Estado, la Comu-

nidad Autónoma y la Universidad. Nuestro Grupo cree 
que esta Asamblea, en su momento, si es que se aprue
ba, se rechaza la enmienda a la totalidad, debe apro
bar el proyecto de ley de transferencias en materia de 
enseñanza universitaria, actitud que parece que es 
compartida por otros grupos que tienen asiento aquí. 
y ello implicaría, necesariamente, que solicitemos el 
rechazo de la enmienda a la totalidad que ha presen
tado el Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la 
enmienda número 363.84, presentada al proyecto de ley 
de proposición de ley orgánica en materia de ense
ñanza no universitaria, creo que podríamos aducir lo 
mismo puesto que se contempla en el mismo aparta
do del Estatuto y ya hemos expuesto argumentos su
ficientes para que se tome en consideración. Y conti
nuando con el proyecto remitido por el Gobierno, el 
que hace referencia a régimen de aguas y aprovecha
mientos hidráulicos, ¿qué dice nuestro Estatuto a estc 
respecto? El artículo 10.6, el apartado 6, corresponde 
a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en 
las siguientes materias, entre otras, régimen de aguas 
y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, 
aguas minerales y termales. Por tanto, la Comunidad 
Autónoma tiene esa competencia cxclusiva, pero, en ma
teria de régimen de aguas y aprovechamientos hidráuli
cos hay tal vez una expresión que es todo el contexto 
este, que es tan amplia que parece que lo abarca todo y 
también es un poco equívoca. Sin embargo, el término 
régimen de aguas, ¿cómo puede interpretarse?, ¿qué 
ámbito conceptual delimita este término? Para ello 
habría que remitirse tal vez al artículo 148, apartado 10 
de la Constitución, que atribuye a las Comunidades 
Autónomas, los proyectos, construcción y explotación de 
los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de 
interés de la CommlÍdad Autónoma, las aguas minera
les y termales. Este apartado es claro, las Comunida
des Autónomas tienen competencias exclusivas en ma
teria de aguas minerales y termales, sin embargo. en 
cuanto a lo referente a aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos, se establece que los mismos sean de 
interés de la Comunidad Autónoma. Pero por otra par
te el artículo 149.1.22 de la Constitución atribuye al 
Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, 
ordenación y concesión de recursos y aprovechamien
tos hidráulicos cuando las aguas discurran, y esto es 
importante, por más de una Comunidad Autónoma. 
Por tanto, ¿qué delimitación conceptual podemos dar 
al término régimen de aguas? Creemos no equivocar
nos si decimos que régimen de aguas puede identifi
carse con el contenido del artículo 149.1.22 de la Cons
titución, y aprovechamientos hidráulicos, por su parte, 
con el artículo 148.10, de la Constitución. Esta cs nues
tra interpretación y no otra. Y no somos al parecer 
los únicos, por lo visto, también la Comunidad Autó
noma de Canarias se decantó hacia esa conc~pción in
terpretativa. En efecto, el artículo 29 del Estatuto de 
Canarias, referido a competencias exclusivas, cita en 
su apartado 6, aprovechamientos hidráulicos, canales 
y regadíos, aguas minerales y termales, sin embargo, 
el artículo 34, equivalente al 16 de nuestro Estatuto 
especifica aguas superficiales y subterráneas, nacientes 
geotérmicos por condiciones normales de las islas, cap
tación, alumbramientos, explotación, etc., etc. Es de
cir, el equivalente a lo que podría ser el 149 de la 
Constitución, pero especificado. En resumen, la en
mienda presentada en la motivación, apartado a), vie
ne a señalar que el artículo 10.6 del Estatuto contiene 
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ya todas las competencias y que, por tanto, resulta 
innecesario y absurdo reclamarlas por la vía que pro
pOLle el Gobiemo de esta Comunidad_ Aquí ya se ha 
dicho por representantes del Gobierno que cuando se 
han rezado las comisiones mixtas de t..ransferencias en 
Madrid pues parece ser que el sentÍ!- y el pensar de 
las personas que estaban allá por parte elel Gobierno 
e ntral, era el que esta Comunidad Autónoma pudiese 
disponer d una Ley Orgánica para la transferencia 
concreta en ,materia de régimen de aguas y aprovecha
mientos hidráulicos. Tal vez, por último, habría que 
citar, para finalizar este apartado, el borrador de an
teproyecto de la ley de aguas, que viene a reconocer 
la necesidad de una Ley Orgánlca de est.as caracterís
ticas a la vista del tratamiento diferencial, por no uti
lizar la palabra cliscrimülat.orio, respeet a Canal-ias y 
respccto a Baleares_ A Canarias, amo los Sres. Dipu
tados saben, en virtud de su Ley Orgánica de Tra ns
ferencias, se les reconoce la potes tad legis lativa, mien
Ira qu e Baleares queda sometid al régimen general. 
EnLendemos P01- tanto que nccesilamos una Ley Orgá
nica de Transferencias para estar a nivel de la Islas 
Canarias. En cuanto a la eJlmicnda número 365, en
mienda presentada también por el Grupo Socialista, 
en primer lugar, es cierto que nos encontramos ante 
un proyecto que es unicomprensivo, aquí se ha seña
lado ya por parte creo de dos grupos, y que es un 
proyecto gl.obal el transferencia de competencias_ Es 
eieno que este Pl' ye l Je Le nglob a todos los 
anterior s y los sobrepasa. Sin embargo también es 
cierto que lodos los l>royectos de Ley anteriores tie
nen entidad sufic ienle para ser aprobados por sepal-a
do, debido a su importancia_ Nuestro Grupo Parlamen
tario cree que el Gobierno ha obrado acertadamen te 
al e legh- una presentación sectorizada de las Lransfe
rencias de competencias. Y cree que es acertado por
que los Grupos Parlamentarjos puecten pronunciarse 
sobre áreas d.iferentes, pudiendo probar unas y r echa
zar otras, poder elegir entre una, varias o todas, esa 
es en este momento la cuestión. El Grupo Parlamen
tario Socialista ya ha manifestado su voluntad de que 
sean devueltos al Gobierno alegando razones de ino
portunidad y otras. En las enmiendas a la totalidad 
se considera que los Proyectos de Ley adolecen de gra
ves deficiencias, incluso, creo haber recogido textual
mente, «implican una altcración de las bases compe
tencial es y estaLutarias»; no, Sres. Diputados, no, no 
hay alteración porque alterar, y no quiero entrar en 
elle tiones de c.Ii[el"enciales semáticos, es cambiar la 
esencia de algo. Y estos Proyectos no alteran nada, y 
no alteran nada porquc actua l- así presupon ir contra 
la Constitución y contra el Estatuto. Sres_ Diputados 
del Grupo cinli te , nf) · SlamM ~11 · r;¡nd nada , re
pito, sino intentando ampliar compe tencia utilizando 
vías legal s ya establecidas, vías, como yo hemos dicho, 
·mpleadas por ll-as Comunidadcs A \I.Ónomas. Tampo
O estamo ante una mod ificación porque modificar es 

alterar, es cambiar la forma o el fondo de algo. Aquí, 
Sres. Diputados, no intentarnos cambiar nada, ni cn 
fondo ni n forma, sino que empleamos el fondo, bas
tante quívoco y ambiguo . por cierto, y la forma 
de lo preCCl1tO constitucionales estatutarios para 
asumir nuevas competencias. No creemos tampoco, 
Sre . Dil utados del Grupo Sociali sta, que la ampUa
ción de compe enejas que se solicilan, caso ele conse
guirlas , a fe le a la e- t::tbi)jdad ele l orel na r;niento jun
di o ni al fUll iona mient global del E Lado. 1 0 habrá 

desestabilización de ordenamiento jurídico porque tal 
evento tampoco se produjo cuando se aprobaron las 
Leyes Orgánicas de Transferencias a Canarias y Valen
cia. No habrá tampoco afectación al funcionamiento 
global del Estado porque no son las Leyes Orgánicas 
de Transferencias las que inciden en ese funcionamien
to global con carácter de deterioro, sino otras circuns
tancias tales como el terrorismo, el paro y la insegu
ridad ciudadana. Sras. y Sres. Diputados, nuestro Es
tatuto de Autonomía tiene unos límites, límites que no 
son absolutamente rígidos y por eso el Estatuto admi
te el tratamiento intensivo y extensivo hacia otras 
competencias. Yeso es lo que reconoce el párrafo se
gundo del artículo 50, mencionado varias veces, del 
texto constitucional, que contempla la posibilidad de 
que tal asp iración perfectamente legitimada y legítima 
pueda hoy debatirse en este Parlamento. Es el primer 
paso, paso necesario, aunque no suficiente, para que 
nuestra Comunidad Autónoma pueda asumir nuevas 
transferencias de funciones y servicios a fin de acer
car la Administración a los administrados, y resolver 
aquí y desde aquí nuestros propios problemas. Para
fraseando una frase del profesor Tierno, a todas lu
ces conocido por ustedes, estamos iniciando un nuevo 
sistema en la estructura de la Comunidad Autónoma 
que no nace del capricho ni de la arbitrariedad. Qui
siera finalizar, por tanto, agradeciendo a Esquerra Na
cionalista PSM, y al Grup Regionalista, I!l ap yO, por 
una parte, de Esquerr:t N:lcion:tlisra a la I t Hclad de 
los proyectos de ley, he querido entender así. y por 
otra pa -te al Grupo Regionalista por el apoyo a Jos 
tres primeros . Y por nuestra parte decir que rechaza
remos estas enmiendas a la totalidad. Muchas gradas, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, D. Manuel Jaén Palacios. Srs. Di

putats, abans d'entrar dins el tom de repliques i con
trarepliques descansarem deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, recomen~a la Sessió, facin el favor 

de prendre Uoc en els seus escons. Toro de replica. Té 
la paraula el Diputat Sr. Felix Pons Irazazábal del 
Grup Socialista. Silenci, per favor. Disposa, Sr. Dipu
tat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Intentaré con

testar, no sé si donar satisfacció, pero sí contestar, 
tampoc a totes, perque han estat moHes les coses que 
s'han dit aquí, pero sí a aquelles que, al nostre en
tendre, exigeixen deixar 'clara la nostra posició. Efec
tivament, aquest no és un debat en el qual es plante
gin problemes de legalitat en relació a si la Comnni
tat Autonoma pot o no pot plantejar unes Proposicions 
de Llei d'aquestes característiques; ja he comen~at per 
dir que ho podia fer, és un problema d'oportunitat po
lítica j de contrast de criteris sobre una política auto
nomica, sobre una política autonomica. La política au
tonomica té dues vessants, la vessant deIs interessos 
d'aquesta Comunitat Autonoma i de cada una de les 

omunital AutoDomes, i la vessant de coordinar 
aques ts inlercssos amb cl.s interessos generals de rEs
tato T és evidcnt que al Govem de l'Estat Ji correspon 
fer una p lít ica autonomica, que no és dir que sí. a 
tol el que li demanin a cada una de les Comunitats 
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Autonomes. El Sr. Ruguet es queixa que ara tenguem 
una Autonomía de segona o de tercera, i que ara vo
len canviar, millorar, progressar. Ara. lian tengut dues 
ocasions, perque aquest Estatm s'ha tramitat dues ve
gades a dues legislatures dístintes, per potenciar les 
competencies de l'Estatut. I com s'ha dit aquí, si 
aquest Estatut no va poder tenir més competencies, 
no va poder presentar un front unit, solidari, per as
sumir compettmcies que altres Comunitals tenien, és 
perque a vos tes el tema de les competencies no els in
teressava, estaven concentrats en el tema de la repre
sentació en aquest Parlament, en el tema de la subsi
diarietat de les competencies deIs Consells, pero el 
tema de les competencies no els interessava per a res. 
Per seguir una mica el fil de les seves manifestacions 
i per entrar molt concretament en el Projecte de Llei, 
no vull fer distincions entre un í altre, la filosofía que 
he exposat cree que és valida per a 10ts, pero amb el 
de les compe1encies en materia hidraulica, sé que, efec
tivament, al Ministeri, i per una falta de eoordinació, 
sí senyor, per una falta de eoordinació, se'ls pot haver 
manifes1at que les pretensíons, per ventura, justes, 
comprensibles, que vos tes plantejaven tenien solLleió 
per via d'un Projecte de Llei d'aquestes earaeterísti
queso No ho nee, que es pugui haver plantejat així; fal
ta de coordinació. El criteri del Govern és un alire, 
pero crec que a més hi ha un error, crec que hí ha 
un error perque cree que les competencies que tenim 
en materia hidraulica són molt amplies, molt més del 
que vol donar a entendre aquest Projecte de LIci, que 
per altra banda no és molt cIar amb les seves preten
sions. I que una cosa és que es trobin que l'Adminis
tracíó Central diseuteix quina és la frontera exacta de 
les competencies que, d'acord amb el nostre Estatut, 
ens corresponen a nosaltres i les que els corresponen 
a ells, i l'altra cosa és assumir més competencies que 
les que tenim a l'Estatut. Per definir exactament les 
competencies que ens dóna l'Estatut, des d'ara els pro
met i els oferesc tot el noslre suport. 1 crec que amb 
les compclblcies que hi ha a l'Estatut en materia de 
política hidrauJica n'hi ha a bastament per exercir unes 
competencies importants i dur a terme una política 
efica~ e11 aquesta mater ia. Per no mesclem el que pu
guin e 'ser d ifi. u ltal: le destriar compelencies amb el 
que é demanar mé competcncies ele les que hi ha a 
l'Estatut. Ha pedal que pc:.r enLura la 11.0 tnl actitud, 
a pesar que la LOAPA ha quedat a mitjan camí, era 
la que ens duiél. a demél.nar ara aquesta espera de cinc 
anys; no, Sr. Vice-Pr;;sident, els cinc anys no vénen de 
la LOAPA, eIs cinc anys vénen de la Conslitució. 1 vull 
dir, vul! dir que a pesar del que s'ha dit aquí, la LOA
PA la Vél defensar el Partit Socialista, dins un conjunt 
d'actuacions molt més amplies en el primer semestre 
de l'any 1981 i en el principi de l'estiu de 1981, quan 
estava a l'oposició. Que no és un problema que ara 
que esta en el Govern hagi eanviat d'opinió. He expo
sat a la meva primera inten'enció el que na b filoso
fia del Partit Socialista en relació a la conducció del 
procés autonomic, abans d'arribar al GOVé:D1, i arribat 
al Govern ha estat coherent amb uns plantejaments 
que havia fet amb molta d'anticipació. Certament, 
cree que tots hem canviat plantejaments durant aguest 
procés que ja he dit que havia estat problematic, si
nuós, amb errors, amb rectificacions, tots hem canviat 
posicions. Pero certcs posicions inicials donen més le
gitimació en aquests moments per dur a 1erme deter
minades poIítiques. Els que partíem d'llna idea de I'Au-

tonomia que, per ventura, tenia una projecció de fu
tur més ambicIosa, que tenia un contengut més elevat, 
i hem fet durant aquest proeés el sacnfici de renun
ciar a moltes de les nostres posicions, crec que estam 
més legitimats per, en aquests moments, imposar o ae
manar que es respeeti, tenim la majoria per aprovar
la, pero demanar que es respeeti una política que, pre
cisament, parte ix d'una visió global del proeés a11tol1o
mie i que suposa, efeetivament, rebaixar les nos tres 
posicions inicials. El que no esta tan cIar és que quan 
es defensaven les mancomunitats de regim comú de 
Diputacions i un «Regionalismo bien entendido» i una 
pura descentralització admiaistrativa, que vos tes logi
cament accepten ara la Constitució, em pareix molt bé 
i tenen tot el dret d'utilitzar-la, no hi cap dubte d'ai
XO, no es diseuteix. El que dic, és que havent defensat 
fins al darrer moment un nivell de competencies in
finitament més baix que els que els altr~s defensa
vem, crec que estam autoritzats per manifestar la nos
tra sorpresa davant aquesta fuga cap enclavant que 
signifiquen aquests Projectes de Llei. 1 jo no he dut 
aquí testimonis d'intervencions passades de membres 
d'Alianc;:a Popular per jutjar aqucst passat. Passat esta, 
pero sí per establir la coherencia deIs plantejaments 
i perque crec que la trajectoria de les nostres actituds 
i conductes és allo que marca una cosa importan1 en 
política, que és poder saber raonablement el que faran 
cada una de les forces polítiques. Tenim dret a saber 
que és el que raonablement es pot esperar d'una for
t;a pulítica que havia inlentat S¿l11prc l"I .. :baixar lcs com
petcncies i resulta que no ho podem . saber, perque 
quan manco ens ho esperam aquesta fon;:a política in
tenta rompre el marc estatutari que s'havia perfilat 
després el'aquesta primera etapa. I voste em parla de 
prudencia, que els Consel1s tendran les seves compe
tencies a un ritme prudent, ni pus ni més. Les Comu
nitats Autonomes, permeti que el Govern també ho 
digui, tendran les seves competencies a un ritme pru
dento Són vos tes que li han de clir, són vos tes que li 
han de dir als Consells que és el prudent i que és l'im
pruclent. Aquí no estam parlant de competencies que 
les Comunitats Autonomes ja tenguin. Jo estie curat 
del complexe de ereure que el més autonomista és el 
que demana més i el que en vol més. Dcsprés parla
rem també d'aquest tema. Aquí hi ha unes competen
cies que la llei i l'Estatut i la Constitució atribueixen 
a les Comllnitats Autonomes, i que esta establert un 
ritme i un procediment per arribar-hi; canviar a mit
jan camí aixo suposa una decisió política. Vos1es en 
relució als Consells opinen que sera un problema de 
prudencia, admetin que per al Govern c;mviar el que 
ja esta establert també sera un problema de plUden
cia, entre altres coses, perque l'articIe 150 de la Cons
tilució no estélbJeix: l1l1 clret ele les COlllllllitats A1\to
nomes a demanar competcncies, estableix un dret de 
[,Estat, Ulla facultat de l'Estat a transferír o delegar 
competencies a les COIllLlnitats Autónomes, que és una 
cosa molt distinta. Per tant, quan l'Estat considera i 
el Govern considera que 110 és oportú ni és prudent 
mlClOr un procés nou de transferencies, una carrera 
d'a.uravis cOlllparatius i ele protagonismes, el que esta 
és fenl un ús el'un dret sen, constitucional, i la Cons
titució I'hem el'aprovar supos que tota. Podcm discutir
li si és oporlú o no és oportú i si és un criteri bo o 
no és un criteri bo, que aquest és el problema de 
fons. Pero el que no li podem discutir és que estigui 
l1Egant a les Comunitats Autonollles els seus drets per-
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que aquest és un altre tema. J, Sr. HugueL, voste ens 
aLDOUt:1X una aculUU que no es la noslra, aquí ningú 
ha OH: «no pasaran»; 1 no se si VOSLe esta entre elS 
que varen vOler passar, pero em parelx desafortunada 
l"acutud. Hi va haver unes elecclOns, 1'0ctubre de lY152, 
hl va naver una maJorIa absoluta a les Corts Generals 
del r-artÍl .soClalIsLa, ID ha un Govern qUe li dóna su
pon, que está actuant amb Wla legitimítat, crec que 
ab Olu La, j ue lé pertecte dreL a duJ.· a tenue una po
líll a. 1 di r, ca,la vegacla que es a ús d'una majoria 
absoLUta, que es el SOBUll de Jes democdl.cics. pode~- le
nir un paniL que cloni e ,abililal i coh renda a una 
aeció de Govern, W1 Govel'l1 forl, que acLua amb ús 
de la seva majoria, que utilitza el «rodillo», com diu 
a les seves declaracions que abans ha esmentat o que 
«.l)O pa arán», és poc seriós i poc democratic. El Grup 
d'Esquerra Nacionalista, e l Grup d'Esquerra Naciona
lista és, efectivament, el que té dret, més legitimitat 
per criticar-nO. Jo 110 sé si ha canviat o no ha can
viat, aixo seria una qüesLió difícil d'aclarir. És efectí
vament el que sempre n'ha demanat més, que no ha 
estat mai conforme ni amb l'Estatut, pero tampoc 
amb la Constitució. És un Grup que no esta d'acord 
amb el nostre Estatut, que sempre l'ha considerat ma
gre, també ha considerat magre la Constitució. :Es un 
grup que ha aplicat aquesl criteri dietetic de la polí
tica sistematicament a tot el que s'ha posat per da
vant; ara es presenta a les eleccions de Catalunya, 
dónJ. suport a una fon;:a política ql1e tampoc no esta 
d'acord amb l'Estatut de Catalunya. És a dir, no sa
bem, sabem que en vol més, pero fins on i fins quan 
no ho saben, perque les vegades que ha proposat, que 
ha plantejat alternatives concretes eren alternatives 
que no cabien dins la Constitució 

EL SR. PRESIDENT; 
Vagi acabant, Sr. Felix, vagi acabant. 

EL SR. PONS JRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Quant a la iniciativa per anar 

pel 143, voldria dir que el Partit Socialista va agafar 
aquest camí abans d'arribar al poder. també; i que 
aixo ho va fer amb aitres forces polítiques que en 
aquell momenl eren majoritaries. J vull dir una cosa 
malt important, ens ha acusat d'arrogancia, jo no sé 
les meves paraules exactament quines puguin haver es
tat i puguin haver estat interpretades de quina mane
ra. Naturalment, el Govern no té facultats per vetar, 
ni el Grup Socialista d l Congré de Dipu!ats té facul
tat per velar que aquesta Llei, si és aprovada aquí, es 
dugui a tramitació. E preudra en consideració, sera 
sotme a a un U'amir de presa en consideració, hi hau
ra un de~at com el que tenim en aquesta Cambra per 
la presa en consideració. El r. Ferrn P n p r ventu
ra tendra I'oporlunilal hi tori ca el'estrenar- e a la ' ri
buna elel Congrés de Dipulats, i el vot de la majoría 
del ' DipuLats d I ngrés el id iran i aquesL s Lle is 
e pr nen en consideració o no es prenen en e nside
ració. 1 a partit- d'aquf, jo ja dic qu tampoe no sé si 
és possible, si és possible dir que són coherents o no 
ho són. Jo no sé mai si vostes estan efectivament dins 
la Constitució a fora de la Constitució ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant, Sr. Felix. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President, si em permet un minuto Vost~s 

han dit aquí expressions que hem anotat i que eus han 
aswra[, perque mal encara no els les navíem senclt O1r 
pÚbllcamelll o oncialment. 1 per aoreuJar, delX el co
men.an d'aquestes atlrmacions. (Juant al .sr. Aloern, 
al Grup ReglOnalista, jo he illt que, efectlvament, el 
proces havia es13t un procés dificu, problemauc, con
flictiu i un d'aquests punls mes conUic[¡us i al qual 
per ventura hem de reconeixer que hi va haver més 
errors de tots, va es ser el tema d'Andalusw; el Sr. 
Clavero es va apuntar, i vost.e estava amb el Sr. Cla
vero en aquella ocasió. Aquí es diu que les decisions 
s'han de prenc1re aquí, que l'imponant és que les de
cisions es prenguin aquí; jo també estic curat d'aques
tes generalitzacions, Sr. AlbertÍ. Unes decisions s'han 
de prendre aquí, pero no totes les decisions s'han de 
prendre aqui, és evident que no totes. 1 hi ha unes 
lleis que són la Constitució i l'Estatut, i si feim polí
tica seriosa ens hem d'atendre qualque vega da defini
tivament al que diu la Constitució i al que diu ¡'Esta
tut, que marquen clarament quines són les decisions 
que es poden prendre aquí i quines són les decisions 
que no es poden prendre aquí en funció J'uns interes
sos generals que també estan a la Constitució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Felix, moltes gracies de la seva intervenció. És 

que l'he avisat tres vegades. Gracies. Torn de contra
replica, Sr. Damia Ferra. Disposa de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Presidenl, Sres. i Srs. Diputats. Creim poca 

afortunada la replica que ens ha donat a les nos tres 
manifestacions el Portaveu del Grup Socialista, perque 
el PSM, ha estat, esta i estara en el mateix lloc tant 
a nivell d'Estatut com a nivell de Constitució. El mo
Liu que el PSM s'abstengués a la Constitueió es va [el" 
púbtic i va e setO preci 'ament la insuficiencia del títol 
vuile que és el Litol ete le auLonomie, pt:;rquc con si
deravem que era un Lílol onfús que donaria ltoc a 
molls ete probJemes, que no establia unes fronteres 
ciares entre unes omunitat Au ton me i uns podcrs 
eenlrals; i el resulta l'hem visl. Hi ha hagut Autono
ruies por l'a rlicle 151, historiques, unes nItres tumbé 
historiques pel 151, eom Gallcia, peru ja no tanl; une 
a ltres que han viscut un procés gair bé surreal ista que 
ha etonal pcu a una erisi gair bé d'Eslal, com el ca 
Andalús, etc., etc. De les altres, n'hi ha hagucles pel 
143 d'una man. ra, <1mb unes comp tendes, el que és 
bo pcr a Canarles no é bo per a aquí. El PSM, que 
és un parlil m c1cstíssirn, pero que és un Partit que 
ha anat a escola j sap llegir, va Uegír le propo'l i 
va dir: senyOrs, aquí h i ha una [Ol1t de con[licles, aix; 
n és lar. 1 la hi toria en ha donal la ra6. E l títol 
vuite de la Conslitució que obrí porles, obri portes en 
relació al poder que té qui les mpen. r er arXQ, a
talunya i el País Basc 011 hi ha un nacionali me mili
tant, massiu, fins i tot indepcncl e nti s ~a, pel'qt1~ s'han 
ele reconeixer les realitats, com és en el País Basc, en 
el País Basc la majaria "ota independentisme, no vota 
ja autonomisme. 1 alla hi ha hagut un Estatut, de 
maxims. 1 alla on hi ha una gent que esta enquadrada 
i vota els par! il's e tata} d'una manera massiva, coro 
passa aquí; ele totes maneres aquí hi ha vint mil vots, 
que són de ' ¡gn/! nacionali "la i cl'esquerres, pero en els 
110cs alla 011 n hi ha ni aqucsts vint mil vots, ja veim 
quina autonomia hem feta. La Constitució per tant nO 
era totalmen t afortunada, i l'abstenció del PSM era 10-
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gica, legítima i, si avui haguéssim de tornar anal' a un 
Referendum Constitucional, amb les mateixes raons, ens 
abstendríem. Quant a l'Estatut estam igual, el PSM va 
dir sempre, l'Autonomia sí. Una de les raons fonamen
taIs de l'exis1t:ncia del PSM és la lluita per J'autogovem 
de les Illes Balears. I aixo s'havía de plasmar amb un 
Estatut, i amb un Estatut que nosaItres enteníem i 
entenem que havia d'esser el maxÍIn constitucional pos
sible. Perque ja que estam en pla d'igualtat siguem 
íguals pero per alt i no iguals per la miseria. Per tanL, 
aquest Estatut és valid?, sí; és s utlcienl?, n; i com 
que no és suficient nosaltres varem donar un no a 
aquest Estatut, si hagués estat un Estatut equivalent 
al del País Basc i Catalunya, logícament el nostre vot 
hauria estat plenament afirmatiu. Estam per tant díns 
la Constitució, perque l'hem acceptada, per aixo estam 
a un Partit democratic, estam dins l'Estatut i, per 
lant, amb aquestes·materie no hi ha en absolul dubles. 
Aquest, Sr. Porlaveu del Grup Socialista, no era el de
baL i voste ho sap perfectamenL. E l dcbat era cixam
plam, plantejam, per unanim.ítat una ampliaci6 sub -
lancial de les competencies del noslre ESlatut al Govel"ll 
Central que avui és Socialista, pero que a nosaltres 
aixo ens és absolutament indiferent pel problema que 
aquí discutim. Si hagués un Govem d'Aljan~a Popular 
i el Grup Socialista plantejas aquesta iniciativa tenint 
el poder dins aquesta Comunitat Autonoma el vot del 
PSM seria exactament el mateix, perque el vot del PSM, 
d'Esquerra Nacionalista, no és ni sera mai un vot con, 
juntural; precisament perque Jenim una claredat i ho 
estam demostrant d'una nianera clara, contundent i dia 
per dia. Ara, he dit i tom dir, que allo que el PSM 
combatra és la idea que hi ha unes raons d'Estat que 
estan per damunL els drets deIs pobles de les 1lles Ba
lears. Uns dret , que com sap és una petita polemica 
que tenim sempre el Portaveu del Grup Socialista i el 
Diputa! que ara pada, que a.quests drets hi torics de Is 
nosLrcs pobles no deriven de la Conslitució, estan rec -
neguls Fer la ConstiLució. Al nostre autogovem no va
rcm haver (l'esperGl'r l'any 1978 a tenü--Io, i no deriva 
de I'any 1978. é un autogovenl que té segles d'exi -
tencia, és un autogovero hisloric, i nosa lllóes reclamam 
1a seva puntual i plena re: titució. Per tant, nosaltres 
combatrem aquesta idea d'aquest estat «leviatán» que 
en nom seu es poden ometre iajustícies, injúries i dis
crim in aci n ontra avui aquesta Comunitat i dema 
aquella altra. Pero vostes saben perfectament que no
més cometen aquestes injustícies quan es tracta de 
nacionalitats o regions o Comunitats Autonomes, li di
guin el que vulguin, aLla en no bi ha un nacionalisme 
beHigerant. Perque els crileris que vos tes proclamen 
dins aquesta arnbra sc'n guardarien prOll evident
menl dins un Parlament cOm el de Catalunya. q el del 
País Basc de manifestar-los. Vos tes saben, en tot cas 
donen el joc per escampat i poden jugar la carta del 
perdedor que ja no s'hi juga res, pero en tot cas, 
aqueixes nacionalitats han demostrat que se saben fer 
valer, i nosaltres creim que és aquest el camí. Hem de 
lIuitar per una Aul nomi a i en aquesl cas Iluiram con
lra lffi intent d 'imposició de I'E ·tat Central de retallar 
unes ompetencies. Ten n dret a ter-ha? D'acord. Es 
legal? Sí. f.s elie? Des del nostre punt de vista d'auto
nomia milirant ¡plena. considcr·am Que aixo era legal, 
sera constitucional. tenen tots el dret, pero que, n 
tot cas, estarem pel debat que es produesqui al Con
grés de Diputats, aIla on estam segurs que aquesta pro
posta que avui es planteja dur al Congrés de Diputats, 

feim, potser una afinnació temeraria, pero que els 
nacionalismes de dins l'Estat Espanyol seran plenament 
solidaris amb nosaltres, els que no seran solidaris són 
els que no compleixen la seva funció d'esser portaveus 
deIs drets deIs pobles de les Illes Balears, sÍl1ó que 
s'han erigit per propia voluntat en sentineHes de Ma
drid. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pons i Pons. El Sr. Jeroni 

Albertí, del Grup Regionalista de les Illes, té la parau
la. Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALBERTl PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només per pun

tualitzar la nostra postura i adduir unes certes raons 
que vagin abundant més amb la nostra decisió que hem 
presa i que ja hem dit, que votarem en contra de les 
esmenes, de les tres primeres Lleis i que a la quarta 
ens abstendrem. Bé, jo crec que és curt, jo aprofitant 
l'aHusió del Portaveu del Grup Socialista, referit a An
dalusia; jo li vuIl recordar que el Sr. Clavero estava 
amb mi, pero que al Sr. Clavero li va costar anar-se'n. 
Com a al tres ens ha costat moltes coses no estar 
d'acord. No hem de' fer historia del nostre partit, pero 
jo podria comptar, no és el Sr. Clavero tot sol que ha 
estat perseguit, n'hi ha hagut d'aItres que, quan no 
ha agradat el que feien, s'han muntat operacions per 
veure si també se n'anava, se'n va anar i continua es
tant aquí. Per tant, vull dir que és ver, és ver que 
varem cometre equivocacions. Jo l'únic que he dit és 
que en aquel! moment el Part-it Socialista no tenia la 
mateixa política que avui, i pens, i vulI valorar per da
munt de tot la responsabilitat que té el Partit que go
Yema, i si he dit el que he dit anteriorment és que 
crec que lIavors també s'havia de valorar el paper di
fícil que tenia un Govern, un partit que no governava 
amb majoria absoluta. 1 jo abund i jo estalon totes les 
seves tesis, que si hi ha majoría absoluta és un, és un 
fet democratic i que tots aspiram a tenir-la; i que els 
que critiquen el «rodillo» és que no el ten en, si el ten
guessin també, no aplicarien el «rodillo» pero també 
aprovarien les Ileis. Per tant, un regim democratic té 
aqu sls condicionants i, sobretot, si és ver, i é ver, 
que 11.0 diu u Constitució que el poder resideix en el 
pobl , el pOble \101 que Ii adminisrri aquells que el! 
elegeL"" I, si e legeix una gent que eJs adrninistri, el que ha. 
de fer és admin istrar bé. Qu per tanl, jo e tic d'acord 
i si he dit que les decisions s'havien de prendre aquí, 
em referia a les que afecten aquí. Jo entene que l'Estat 
de les Autonomies no pot funcionar bé mentre es vul
gui contrarestar a nivel! de partit el que diu la Cons
titució. 1 ho dic perque ho he sofert. És a dir, la 
Constitució dóna uns drets a les Comunitats Autono
mes, pero ja tendré cura jo, via partit, que no els ten
gui, i voste no es desmandi perque les raons d'Estat 
estan per damunt les seves raol1s. 1 jo sostene que 
amb la Constitució n05tra, amb el títol vuite de la 
Constitució, a posta li deim l'Estat de les Autonomies, 
i les Autonomies són tan Estat com és l'Administració 
Central, per tant, hauríem de dialogar i no decidir des 
de daIt que és el que convé a tothom, perque sinó 
estam invertint eIs termes i no s'esta complint l'espe
rit del tÍtol vuite de la Constitució. Aixó és el que 
jo volia dir que, o entenem que el nostre país, que Es
panya ha canviat, arrel i a partir del tÍtol vuite de la 
nostra Constitució, i si no ens agrada l'hem d'acceptar 
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perque la varem votar i no intente m maniobres distin
tes per evitar que aixo se'ns 'desmadri', perque tot el 
que esta dins la Constitució no hi ha res que estigui 
'desmadrat', al nostre criterio Que, per tant, jo he dit 
aixo, crec que hi ha decisions que s'han de prendre 
aquí, i aquesta és una de les que es poden prendre aquí, 
perque el nostre Estatut ho contempla i ho contempla 
la Constitució. I, raonablement, jo vull dir que, si des 
del Poder Central o des del Congrés de Diputats ens 
diuen que no, jo en tendré honestament que és que a 
niveU de tota Espanya s'ha de dir que no. Pero el que 
no podem confondre és que convertim 50 províncies 
en 17, i aixo és el que a mi em fa por, perqu~ aixo 
no és l'Estat de les Autonomies. La Conmnitat Auto
noma té com a primera premissa entrar dins la pers:J
nalitat de cada una de les Comunitats, es ser totalment 
diferenciades si ho són de fet unes de les altres i no 
aplicar que ara en lloc de 50 províncies en tenim 17, 
que també el mateix per a tothom, al mateix nivell per 
a tothom i que totes facin el mateix. Perquc' no és el 
mateix la problematica que tenim aquí, i aquí el nostre 
raonament d'emprar unes Ueis, perque per ventura aquí 
sí és necessaria la competencia d'aigües 1 no ha és a 
Aragó o Extremadura o Castella i, per tant, si aquí 
és necessaria i estam d'acord que és necessaria crec que 
l'hem de de manar. I aixo és un deIs fets diferencials 
de l'Estat de les Autonomies i per aixo hi ha Estatuts, 
que haurien d'esser molt més distints del que són, i 
que tots sabem que no són més dis-tints perque els 
poders que comandaven els varen ter quasi a tots 
iguals. Perque si hi ha VaU.mcia i Canaries, que tenen 
una LIei Organica que complementen la competencia 
del 149: i nosaltres no, ja he dit per que va esser. Per 
tant, jo crec que el que demanem, justificant que nos
altres pel fet diferencial nostre, per la insularitat, per
que ho necessitam d'una altra manera, es justifica que 
ha hem de demanar, nosaltres donam suport que es 
demani. I, quan es generalitza i no hi ha capl justifica
ció perque es demani, nosaltres no donam suport a 
aquesta petició, perque creim que és un acte volunta
rista que no té justificació quant al tret diferencial de 
les nostres Illes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Jeroni Albertí. Pel Govern té la 

paraula el Vice-President, Sr. Joan Ruguet. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si en 

la primera intervenció he dit que havia notat, potser 
estigui equivocat, dues parts diferenciades a la inter
venció del Portaveu del Grup Socialista, on he di! que 
semblava que una primera part la feia com a Portaveu 
del Govern Central i una altra emprant uns arguments 
com a Portaveu del Partit aquí representat, en aquests 
moments he de dir que a la replica, i si no ho he 
comptat malarnent, en cinc ocasions, ha dit el Govem 
a a<;:o no ho pot acceptar, el Govern té molt dar com 
ho vol, el Govern no es pot assumir amb una carrera 
esbojarrada. Jo Ji he de fer notar, amb tots els meus 
respectes, que voste no és el Portaveu del Govern Cen
tral aquí, i que els arguments que ens empren o que 
s'han emprat aquí per la contrareplica molt em tem 
que siguin els mateixos arguments que emprin al Con
grés de Diputats per oposar-se a la LIei. Pero aquests 
arguments que els emprin alla, aquí que siguin uns 
altres. Un altre deIs aspectes que vull dir. que em 

sembla que aquesta tribuna, en aquesta tribuna no es 
pot ter cap judici de legitimitat d'un o deis altres, que 
tant hi ha d'aquí alla com d'alla aquí. Que les raons 
que nosaltres hem exposat aquí no són unes raons 
d'oportunisme polític, ni molt manco, són unes raons 
que hem exposat concienciades i fonamentades amb el 
que nosaltres hem passat durant aquest primer any 
de Govern. Si durant aquest primer any de Govem no 
haguéssim tingut problemes quant a les transferencies 
que el mateix Portaveu del Grup Socialista diu que te
nim en materies d'aigiies, segurament aquesta LIei, indi
cada pel mateix partít o pels mateixos govemants des de 
Madrid, que diuen que si tinguéssim una llei a<;o seria 
i se'ns donaria. Nosaltres no feim res més que dema
nar aquestes tres competencies per tenir una viabilitat 
de cara a l'acció puntual per dur a terme tot el que 
a<;o suposa. Per altra banda, també vull manifestar el 
nostre agraiment al PSM quan diu que no és que s'ajw1-
ti amb el Grup Popular amb aquestes Proposicions de 
Llei Organica, que es voten a ells mateixos, no ho 
dubtam, pero sí també vuU manifestar que no hem 
intentat, com he dít abans, cap oportunisme. Aquestes 
LIeis s'han presentat perque s'havien de presentar, per
que el Govern creu que hem de presentar aquestes i 
no unes altres, perque amb aquestes sí que hern tingut 
dificultats i amb altres materies o amb altres compe
tencies, perdo, no han tingut dificultats. Per altra ban
da els canvis nostres no són uns canvis, j estic content 
que aquí es reconegui, negatius, són positius, perque 
tenirn.. una responsabilitat de Govern en aquest moment, 
i 'tenim molt cIar i ho he manifestat a vegades des 
d'aquesta tribuna que al moment de governar hi ha 
plantejaments del que es governa que estan per da
munt de plantejaments partidistes, i a<;o és el que ha 
entes el Govern nostre, que per damunt plantejaments 
o certes opcions passades, en aquest moments es fa 
necessari aconseguir ac;o; i es fa necessari aconseguir 
a<;o, perque, o tenim Autonomia, i com he dit abans 
financera, o no tenim res. Quant a veure qui és el 
transatlantic i qui és el lIaUt no s'ha dit qui era un ni 
qui era l'altre, jo també m'ho reservaré. Amb les ma
nifestacions que ha fet Unió Mallorquina ha posat de 
manifest que és un Partít eminentment regionalista que 
esta per l'autonomia, que vol tenir competencies que 
siguin capaces de desenvolupar tot el que l'Estatut mar
ca i tot el que la Constitució també marca. Jo no sé si 
amb aquestes darreres paraules puc fer canviar el seu 
vot o l'abstenció quant a la darrera Llel. La darrera 
LIei no és assumir tates les competencies de l'article 
149, sinó que ho he dit abans, és una porta oberta per
que no hagin d'anar afer lleis particulars de cada una 
de les competencies que volguem assumir, sinó que si 
tenim una llei marc s(lra a partir d'aq uesta lIei marc 
que es podran reconeixer aquestes competencies que 
ens facin falta i que volem assumir. 1, efectivament, 
l'article 150, tothom ho sap, es pot fer per dues vies o 
esperar cinc anys o la via que nosaltres hem empres, 
i consideram que en aquest moment hem empres la via 
que feia falta a aquesta Comunitat Autonoma. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Joan Ruguet. Vol replicar? Té 

la paraula el Sr., no. Per contradiccions volen interve
nir? No. Passam aleshores, senyors, a la votacÍó. Per 
tant, com he dit al principi del debat, s'aniran votant 
Esmena per Esmena de cada un deis Projectes de LIei. 
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Votació primera, de l'Esmena a la totalitat al Projecte 
de LIei de Proposició de LIei Organica relativa a la 
Transferencia de Competencies en materia d'Ensenya
ment Universitario Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
a favor de l'Esmena que es posin drets, per favor. Se
cretari, pot comptar? Em donin una nota. Poden seure. 
20. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'Esmena que s'aixequin, per favor. 30. Les Sres. i Srs. 
Diputats que s'abstenen. Cap. Queda rebutjada la pri
mera Esmena. Votació de l'Esmena a la totalitat al 
Projecte de LIei de Proposició de Llei Organica rela
tiva a la Transferencia de Competencies en materia 
d'Ensenyament no Universitario Les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de l'Esmena que es posin drets, 
per favor. 20. Poden seure, gracies. Les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin en contra que es posin drets, per favor. 
30. Poden seure. Queda rebutjada l'Esmena. Votació de 
l'Esmena a la totalitat al Projecte de Llei de Proposi
ció de LIei Organica relativa a la Transferencia de Com-

petencies en materia d'Aigiies i Aprofitament Hidraulic. 
Les Sres. i Srs_ Diputats que votin a favor de l'Esmena 
que es posin drets, per favor. 20. Poden seure, gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'Es
mena es volen posar drets, per favor. 30. Poden seure. 
Queda rebutjada l'Esmena. I per últim, vota ció de 
l'Esmena a la totalitat del Projecte de Llei de Proposi
ció de Llei Orgimica relativa a Transferencia de Com
petencies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de l'Esmena es volen posar drets, per favor. 20. Poden 
seure. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'Esmena es valen posar drets, per favor. 23. Poden 
seure, per favor. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abste
nen es volen posar drets, per favor. 7. Queda rebut
jada l'Esmena amb un resultat de 23 vots en contra 
d'eHa, 20 a favor de l'Esmena i 7 abstencions. I queda 
acabat aquest PIe donant-los molt bon vespre a tots, 
senyors. 
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