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DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 23 1 Legislatura Any 1984 

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

Sessió celebrada els dies 24 i 25 d'Octubre de l'any 1984 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

'. SUMARI 

1.-Projectes de LIei: 
a) Dictamen del Projecte de Llei de Regim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les 

Illes Balears (R.G.E. núm. 529/84). 

2.-Preguntes: 
a) R.G.E. núm. 812/84, del Diputat Sr. loan March Noguera, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a 

les importants contradiccions entre el Conseller de Sanitat i el Director General de Sanitat. 
b) R.G.E. núm. 855/84, del Diputat Sr. losep Alfonso Villanueva, del Grup Parlamentari Socialista, re

lativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 1983. 
c) R.G.E. núm. 866/84, del Diputat Sr. losé Luis Martín Peregrín, del Crup Parlamentari Socialista, re

lativa al compliment de l'apartat 3 de la Moció Socialista, relativa a les subvencions d'Agricultura, 
Cam.er<; i Indústria. 
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d) R.G.E. núm. 698/84, del Diputar Sr. Sebastid Serra Busquets, del Grup Parlamentari Esquerm Nacio
nalista (PSM), relativa a les peticions de centres escoZars que volen impartir Z"ensenyament en ca· 
tald. 

e) R.G.E. núm. 704/84, del Diputar Sr. loan F. López Casasnovas, del Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM J, relativa a la continu'itat de la Federació Menorquina d'Activ itats Subaqualiques. 

f) R .G.E. núm. 784/84, del Diputar Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Esquerra Nacio· 
nalista (PSM J, relativa a l'actuació de la Direcció General del Medi A71lbient de la COl1selleria d'Or
denació del Territori del Govern de la Comunitat Autononw. 

3.-Interpel-lacions: 
a) R.G.E. núm. 533/84, del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a la política de 

personal del Govern de la Comunitat Autónoma. 
b) R.G.E. núm. 665/84, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política 'de Consells Insulars del 

Govern de la Comunitat Autónoma. 

4.-Proposicio/1s de Llei: 
a) Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei presentada pel Consell Insular de Menorca 

(R.G .E. núm. 712/84), relativa a la decIaració de la zona de Macarella-Cala'n Turqueta com a Area 
Natural d'Especial Interes. 

b) Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei presentada pel Crup Parlamentari Esquerra 
Nacionalista (PSM), (R.G.E. núm. 738/84) , relativa a la decIaració de Cala Agulla, Cala Moltó, Cala 
Mesquida i Cap Des Freu, com a Area Natural d'Especial Interes. 

c) Debat de presa en considemció de la Proposició de Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(R.G.E. núm. 744/84), relativa a la decIaració de Cala Mondragó, com a Area Natural d'EspecialIn
teres. 

l.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes. Iniciam la sessió d'avui amb el punt 
corresponent al Dictamen que han fet arribar a aquesta 
Presidencia la Comissió Permanent d'Assumptes Insti
tucionals i Generals sobre el Projecte de LIei de Re
gim Jurídic de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears. Ni el Govern ni la Comissió han fet arribar a 
aquesta Presidencia el nom del Diputat que hagi de 
defensar aquest Projecte de LIei . Es mantenen 14 es
menes vives . idos vots particulars, que han estat co
municats a la Presidencia d'acord amb alló que pre
veu l'artiele 118 del Reglament Provisional d'aquesta 
Cambra. Es debatra, per tant, el Projecte de LIei, arti
ele per artiele i s'acabara amb una votació global, de 
conjunt d'aquest, en compliment d'allo que determina 
l'artiele 33.3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Ba
lears. Per tant, tenint t01s els membres d'aquesta Cam
bra el Dictamen en qüestió, passam a }'artiele primer 
i, si cap Grup Polític vol fer ús de la paraula dins 
un tom a favor, passaríem a la votació d'aquest arti
ele, i a continuació del vot particular de l'artiele 2. Vol 
fer, qualque Grup ús de la paraula per l'artiele primer? 
Aleshores passam a la votació d'aquest artide, per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? Queda aprovat aquest artiele 
per unanimitat. A l'articIe segon, hi ha un vot particu
lar del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Secretaria, 
vol donar-ne lectura, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSE'ÑAT: 
ArticIe 2. EIs organs superiors de l'Administració 

de la Comunitat Autonoma de les Illes BaIears són: el 
President de la Comunitat Autonoma, el Consell de 
Govern o Govern, les Comissions delegades el GoveI11 

i les Conselleries, tots els altres órgans de l'Adminis
tració Autonómica, depenen del President de la Ca
munitat Autónoma o del Conseller corresponent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per defensar aquest vot particular 

té la paraula el Sr. Felb: Pons . 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, Sr. President, el vot particular es refereix a 

l'apartat segon, que va esser introdu'it a partir d'una 
esmena presentada que va esser acceptada a Comissió 
i ratificada, a la ponencia, ratificada a la Comissió. 
Aquest apartat segon, que és el que no ha estat llegit 
i del qual el vot particular socialista ·suposaria la seva 
supressió diu que el President de la Comunitat AutO
noma assumeix amb el seu nomenament el carrec de 
President del Govem i exercira, per aixo mateix, la 
totalitat de facultats inherents a un i aItre carrec. Ha
vÍem presentat aquest vot particular perque entenem 
que aquest afegit és absolutament innecessari. que aixo 
es despren de totes les normes estatutaries i legals i 
constitucionals, i que no feia falta aquesta especifica
ció que, a una llei delicada com aquesta, podia intro
duir, a qualque mament, confusions. De totes maneres 
entenem que és una qüestió que no té la importancia 
sulficient com per originar debat a aquesta Cambra i 
retiram aquest vot particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Per tant, havent-se retira 

aquest vot particular, passam a la votació de l'artioJe 
2. De manera que les Sres. i Srs. Diputats que votio a 
favor de l'articIe 2 es volen posar drets, per favor? 
da aprovat per unanimitat. A l'article 3 s'hi ha nr,esetn-:; 
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tat una esmena de substitució per part del Grup Par
larnentari SOCIalista, la número 268. St:cretaria en vol 
donar lectura, p er favor? 

LA SRA. E NSEÑAT ENSEJ AT: 
L EJ Go i mo eSLá integrado p r el Presidente, el 

Vicepr siden le, . n Su aso, y lOl¡ onsellers. 2. Se s
tablecel1. las iguiellles Consellerias: Inlerior, Edllcacióll 
y CuHura, Obras Públicas y Ordena ión del Territorio, 
Agri ultura y Pesca, anidad y Segurid d So ial, Turis
mo, Econonúa y H acienda, Trabaj y Transportes, Co
mercio e 11 du tria . 3. La creación, modificación y su
presión de COllsellerias se e lablecerá por Ley aproba
da 1'0. 1 Parlamento de la Comunidad Aulónoma. 4. 
EL n úmero de Consellcl'ias con responsabilidad je
cutiva no podrá exceder d (Uez, s i e nombrara algún 
ConseJler in responsabilida<.l eje u tiva no formará 
parte del Cobiern ni pOdrá asistir a sus reuniones y 
lendrá la nsicleración de aseSOr del Presidente 011 e.1 
Estatulo personal que ¡'cglamenlariamente e deter
mine. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes gracies. Per defensar l'esmena, té la parau

la el Sr. Felix Pans. Disposa, Sr. Pons, dei deu minuts. 

EL SR. PO S IRAZAZ BAL: 
Sí, SI'. Pre ident. En primer Iloc voldria sab r si 

·1 text del Di lamen de la omissió, que h a permes la 
lectura de l'arti le 2 pcr par! de l a r. Se relaria, La 
redactat en calala o en Ce 1 ella a efcctes que si es lIe
geixen en catala els j·extos que estan redactats en cas
tella i molt bé, per cert, com ho ha fet, les es menes 
del Grup Socialista també es llegesquin en catala. Mol
tes gracies, Sr. President. 

EL SR, PRESIDENT: 
Gracies. El Dictamen esta en castella. 

EL SR .. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Aquesta esme

na a rapartat, a l'article tercer, és una esmena que pre
tén basicament que l'estructura del Govem de la nos
tra Comunitat Autonoma quedi fixada a aquesta Llei i 
que, de qualque manera, quedj slablert que l'eslruc
tura del Gavera, la omllo ició del Oovern per ons
lleries sigui materia reservada a una llei d'aquest Par
lament, en definitiva, que la darrera parauJa él J'hora 
d'estructurar un Govern la tengui aquest Parlament, 
Tema que, com vcurem ¡mm diatamellt, es ta ¡numa
ment re lacional amb un altre aparLal d 'aquest article 
que és el. deIs Consell rs sen e cartera. Per qu volem 
que sigui una lle i d 'aque t ParLament la que determjni 
les ConselLeries que ha de l nitO el Govera de la Co
munitat Autónoma? En primer Iloc, perque entenem 
qu.e aquest és un bon principi polític que té un prece· 
dent inspirad r qu és la no tra C l1stitució, I'art icle 
9 de la Cons litució, que ha estat I-espectat pe] Govem 
de la Nació p roposant una Llei aprovada a Le Corts 
Ceneral ; la U ei de 16 d'agost d ·1 83, a la qual queda 
establerta la composició i ['estruc tura del Govern de 
la Nació i a la q lal queda definitivament, tamb', f ixat, 
qLle la creació, modifica i6 i upressió deIs departa
ments minj tedal ,s'e l'ablira per L1ei aprovada per les 
Corts Generals. Entenem que aquest és un criteri que 
es correspon, endemés, millor amb la naturalesa de 
l'Executiu regional com a una emanació d'aquest ParIa-

ment, que és una circumstancia que jo crec que molt 
sovlnt sObhda, que l'.t:xecunu es Uita emanaclO del Le
g¡.SlaLlll, que LOtS elS poaers que te, elS te perque aques
ta Cambra els hi ha donar, que 11 ha aonat el suport 
per aur terma un programa, pero que esta en iuncló 
que aquesta Cambra 11 man.enguj el suporl, ti manlen
gui la s va conlian~a poútica. 1 entenc;1U que enaemes 
i, per [anL és lOglC, que, a un asp.!cle tan basic i l..:1.n 
important com es J'estructura de l'actuació adminí
lraLlva que ve canalitzada a Lravé de le e llsellenes, 
aquesl l:'adament 11i pugui dir semp.re, la darrcra p -
raula. Pel' a m~s nlellem que 51 la moctificacio, crea
ció i supressió de onsdlcd~s, passa per una llei d'a
questa Cambra esta garanlida, a m¿s a més, una Clr
cwustancia que creim que é positiva, que és una 
mínima eslabilital adminl lrélliva, és una barrera de 
cOl1lenció a excessius canvis que no afecten la possibi
litat de reorganitzar internament les Consellereis, sinó 
a crear Conselleries noves, a suprimir-ne, etc. I que 
si ha de venir aqui, i n'hem, de parlar, i s'ha d'apravar 
una llei, aixo ja és una barrera que garanteix un mínim 
d'estabilitat administrativa que creim que és una cir
cumstancia positiva per a la societat el'aquestes iHes. 
Pero no podem amagar que ens preocupa el risc que 
també hi ha d'utiIitzar una \libertat omnímoda, com 
la qu e despren practi amenl d'aquc ta reguJació que 
e vol consagrar el ri c que hi ha a aquesla l'cgulació 
que pugui ulilit7.ar-se aquesta llibertal d crear i mo
dificar onseUerie per rcsoldr pI' blem s POlíli . e11-
tre partits o dins un malei .\( pal'LiL, qlle vol dlr aixo? 
Que no és la primera vcgada que vc im que e!l Creen 
Mü1isleris O Conselleries, avui en dia Rixc) ja n era 
possible en Ministeris, per donar at i 'facció a compro
misos poJJlics, per resold -e problemes d'alianc , de 
Goalicions, de partil o amb altre ' partils. i entenem 
que aixo s una uti lilza ió distorsionada de la fundó 
que ha de el1ir un Ex <..'uliu que nO té la finaJitat de 
resoldre problemes poülics d'aque la naturale a. Per 
exemple, tampoc, donar satisfacció a una idea ele j'Exe
cutiu en el qual s'lti po a una r epr",sen lació territorial, 
en Conselleries qu de forma cobena o encob rla te
ncn repres I1la ió territorial. Pel'qu \ la funcio de l'Exe
culiu 110 és integrar representaciol1 territorials ni 
donar satisfacció a pr btemes d'aqueSi:a naturalesa . r 
amb aquesta regulació que avui es vol aprovar, aixo 
es pot fer, i creim que é una mala soludó. 1 endemés 
cnlla~a aixo ja amb I problema deIs Consellers ense 
a rtera. L'article 33 de j'EstaLuL dia que hj haura un 

maxilll. de deu Consell.er amb respollsabili tal execuli
va, més exactamenl ctiu que el l10mbr de Consellers 
amb responsabilitat exe utiva no excedir'a de deu. Vol
dría recordar quin é I'anlccedcnt mé ciar d'aquesta 
r · gu lació, que són e /s acords 3ulonómic que, per a 
qualcú són nefas ts, 1>~r a <l llre ón un bon instrument 
i que, sense dubtc p 1 Grup del Govern, n aquell mO
m n , e ren una olució compartida, a pe5ar que final 
m.ent no per aixo, l' gica mcnt, nO es varen firmar 
aque t acord autonomics, i eI .i naque ts acord auto
nomics «los consejos de G biemo e compond rán como 
má.x.imo el díez miembros con cargos de responsabili
dad ejecutiva», que ' una afirmació lleugeramenl di
ferent c\'aquella que finalment ha anibat a l'Estatut, 
«d iez miembros con cargos de responsab.illdad ejecu
tiva como máximo», i a partir d'aquí, crec que és un 
antecedent a tenir en compte el programa que va pre
sentar Alian<;:a Popular, el PDP i Unió Liberal en 11 e
tres molt més petites, també, a aquest, a les eleccions 
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autonomiques on del a «que entenuemos que na de cen
oer~e a cunsegUlr un bJcCUllVO 10 lIlas reUUCIUO POSI
ble»; 1 cuno~a.!llent a IHura ue pu;:,ar ea pracLlca alXU 
s'ha COnSIHW( un aelS exeCUllU::; ue maJors dlInel1-
sions úe tot el mapa aUlOnomlC o'J:<.spanya. bnlenem 
que el límIt uelS úeu L-onseuers amo responsabllüat 
executlVa no permet que 111 l1ag¡. mes oe aeu Conse
llers i que VOler posar W1S Consellers, que es diu que 
no Lenen canera, esta molt bé que no tenguln cartera, 
peró el que es indlscutlOle és que tenen responsabilitat 
i que la responsabllitat que ten en es solidana amb els 
altres membres del Govern, i els altres membres del 
Govern nomes tenen una responsabIlitat, que és l'exe
cutiva, per tant, els Consellers sense cartera que tenen 
responsabilitat solidaria, és una responsabilitat execu
tiva, i no pot esser d'altra casta. Perque si no tenen 
responsabilitat executiva en el sentit que vos tes volen 
dir, allo que no tendrien són funcions executives, i se
rien assessors o serien Vice-Consellers, o serien Secre
taris Generals o serien, una altra cosa, peró si estan en 
el Govern i voten a les reunions del Govern i són soli
dariament responsables, tenen responsabilitats executi
ves; i, per tant, s'esta anant més enlla d'allo que diu 
l'Estatut quan s'amplia el nombre de deu arnés Con
sellers, Entenem que és una manera innecessaria de 
fo~ar aquesta iHegalitat estatutaria, pero ens preocu
pa perque veim que aixo es posa al servici de políti
ques molt concretes i definides, i crec que hi ha una 
circumstancia que evidencia clarament que estam da
vant una utilització desviada d'allo que és integrar un 
Executiu. Per que no hi ha ConselIers sense cartera de 
Mallorca? Per que només hi ha Consellers sense car
tera de Menorca i d'Eivissa? És una pregunta que 
m'agradaria veure contestada. Entenem que aixo evi
dencia que s'esta utilitzant els lIocs en el Govern per 
a una política molt concreta i determinada que té la 
seva darrera ramificació en les relacions amb els Con
sells i amb les illes menors i dema parlarem del tema 
de les relacions amb els Consells, pero que, sense dubte, 
no respon a una idea clara d'allo que ha de ser la 
composició de l'Executiu i el que és més important, 
del paper que té aquesta Camota a l'hora d'integrar, . 
de definir la composició de l'Executiu. Per aquestes 
circumstancies demanam, per aquestes raons demanam 
el vot a favor de la nostra esmena i la modificació 
consiguient del text de la Comissió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Per acceptar o rebutjar 

l'esmena té la paraula el Sr. Joan Huguet. Intervé com 
a Govern o com a Diputat? 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Com a Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'obri la qüestió incidental. 

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

potser que al debat que ara acaba de comen<;ar una de 
les esmenes que es mantenem vives i potser, com he 
dit, més conflictives és aquesta de que ara anam a 
contrastar l'opinió, En el si de la Comissió, tant com 
a la Ponencia, no va esser possible arribar a un acord 
concret amb aIlo que respecta a l'article 3, on, per part 

del Grup Socialista, es proposava una eSLructuració del 
Govern mI1Jan<;ant Consellenes, i una estrucruracló que 
delxava tancal, les portes tancades a la inlCIaIlVa del 
Govern, a pOder estructurar, segons el seu enlendre, 
com na de ser el Govern, en la manera en que ha de 
funcionar segons les CIrcumstancies i que el moment 
li aicta. Indlscutiblement, el lext que esta a la Ponen
cia recull en certa manera un deIs aspectes de la Mo
ció presentada pel Grup Socialista, on diu que no im
porta que s'estructuri cada una de les Conselleries o 
digui el nom, pero sí diu en el text de la Moció que 
abans que el Govern o, una volta que el Govern faci 
o procedesqui a la reestructl1ració del mateix, haura 
de comunicar-ho al Parlamenl. Per tant, sera el Parla
ment, també, si no hi esta d'acord amb aquesta co
municació que faci el Govern a l'hora d'estructurar les 
Conselleries, qui haura de dir, mitjan<;ant una Inter
peHació o mitjan<;ant una Moció, haura de dir si hi 
esta o si no hi esta d'acord, en definitiva, el Parlament 
segueix tenint aquest principi sobira damunt tota la 
Instilució o damunt tota la Comunitat Auronoma. Per 
altra banda, creim que si a un Govern, ja, mitjan<;ant 
l'Estatut, se'l té, en certa manera, bastant encotillat 
perque es limita el nombre de Consellers, a~o provoca 
i ha provocat a moltes altres Comunitats Autonomes de 
signe diferent a la nostra, que el Govern hagi hagut 
de prendre la resolució de nomena!' no Consellers sense 
cartera, pero sí nomenar Vice-Consellers, i nomenar-los 
a la majoria de totes les Conselleries. 1 a(,:o, si feim 
resolucions practiques com normalment sol fer el Por
taveu del Grup $ocialista, ha de convenir que fin s i 
tot suposa molta més despesa. 1 entram en el tema 
de fons, en el tema de Consellers sense cartera. L'Esta
tut diu clarament que seran deu que tendran la res
ponsabilitat executiva, pero de cap manera no lleva 
la possibilitat que aquest Consell de Govern pugui estar 
ampliat a altres Consellers que nosaltres denominan 
Consellers sense cartera, que no tenen una area com
petencial concreta i, per tant, no tenen una responsa
bilitat executiva concreta amb un aspecte o amb una 
Conselleria, sinó que són solidaris amb tots els actes 
de totes les Conselleries, i, per tant, també tenen aques
ta responsabilitat, no una responsabilitat d'acte i d'exe
CUClO, sinó una responsabilitat, en certa manera, 
d'acords. Que a<;o obeesqui a problemes interns de par
tit o a pactes, a<;o són judicis de valor, a.c;o obeeix a 
un sistema d'estructurar el Govern que ha entes aquest 
Govern que era el més prudent i que era el més COll
venient per a la nostra Comunitat Autonoma. Si a<;o 
és així, també s'ha de dir que no s'ha anat només, i 
die només" no s'ha anat a una representació territorial, 
no estan fets amb aquesta funció els Consellers sense 
cartera, sinó que ~iguin una en certa manera, coordina
ció d'arees i que, en aquest cas, es dóna la circumstan
cia que hi ha Consellers sense cartera de les illes me
nors, concretament de Menorca i de les Pitiüses, per 
que no hi ha Consellers sense cartera de Mallorca? 
Perque aquest Govern no ha ha cregut convenient a 
aquest moment, en el moment en que ho cregui con
venient, hi podra haver Consellers sense cartera, també 
per Mallorca. Per tant, nosaltres demanam que es man
tengui el text tal com ha vingut redactat de la Ponen
cia i que es rebutgi la Moció socialista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Vol replicar, Sr. Felix Pons? 

Disposa d'un temps de cinc minuts. 
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EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Vice

President. La proposta del Grup Socialista no tanca 
la porta a la iniciativa del Govern a l'hora de mo
dificar la composició de l'Executiu, sinó que la tanca 
al fet que sigui el Govern que tengui la iniciativa i 
el fet que endemés decidesqui sobre aques~a iniciativa, 
que és una cosa distinta. Nosaltres el que entenem és 
que la decisió l'ha de tenir el Parlament i entenern que 
la simple comunicació en el Parlament dels canvis 
que ha volgut fer el Govern a l'hora d'establir una es
tructura de l'Executiu, és tensionar innecessariament 
la via política, perque crec que no és conecte entendre 
que aquest és un punt en el qual el Govern s'hi juga 
la confian<;a política, de dir, aquí hi ha una estructura 
de Govern i, si no els agrada, ens posin una Moció de 
Censura o ens posin una InterpeHació, aixo és una 
tensió innecessaria, entenem que aquest no té per que 
ser un problema de confian<;a política. En casos extra
ordinariament excepcionals potser sí, que un can
vi molt concret tengui una transcendencia i una signi
fjicació tal que el Govern s'hi jugui la confianc;a polí
tica, pero normalment no té per que esser així; i 
oreim que s'obvia aquesta solució que vostes volen 
donar venint abans al Parlament, que si tenen majoria 
aixo no té problema, tots els problemes en qué ens 
trobam aquí és que no tenen majoria, de 1ant en tant, 
de cada vegada crec que en tendran més, pero de tant 
en tant no en tenen, i per aixo aquests recels a la 
intervenció del Parlamento No és el mateix, per altra 
banda, no tenir area competencial concreta, que no 
tenir iesponsabilitat executiva. És possible que dins un 
Govern hi hagi, per la seva funció d'estricta, assessor 
polític de persona de confianc;a del President, de musa 
del President, com s'ha dit qualque vegada, i hi ha 
iHustres precedents en els darrers Governs del nostre 
país, gent que estava allí, a11a, i es deia obertament i, 
endemés, en to afectuós i cordial i simpatic que esta
ven actuant de musa del President, pero tenien res
ponsabilitat, votaven, i la responsabilitat d'ells era exe
cutiva, baldament no tenguessin una area competencial 
concreta. Nosaltres entenem que aquesta rigidesa que 
es vol introduir per la nostra esmena no afecta l'opera
tivitat, no és tan difícil dur una llei aquíi i aprovar-la, 
els tramits es fan amb una relativa agilitat, si es vol 
fer, si no es vol fer i es demoren tots els terminis, i 
s'esgoten tots els recursos, les coses s'etemitzen, pero 
si es vol dur aviat, i la iniciativa que vagin aviat sem
pre la té el Govern, sempre la té el Govern, no hi ha 
cap problema. Per tant, entrebancs. per aquesta banda, 
no n'hi ha. I finalment li vull dir, en el tema de la 
representació territorial, voste sap perfectament que 
cls crea molt més problemes tenir dos Consellers sense 
cartera com a maxim que tenir-ne tres o no tenir-ne 
cap, molts més problemes, que aixo ho hem parlat 
i ho hem discutit, i els crea un problema estrictament 
polític perque si només n'han de llevar un queda des
equilib:rada o Menorca o Eivissa que a aquests mo· 
ments tenen dos Consellers cada una dins el Govern, 
aquest és el problema, i sap voste que jo no estic dient 
mentides a aquest moment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Vol replicar? 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Gracics, Sr. President. Comenc;aré pel final, li he 

de dir que, tal vegada, no ha acabat d'entendre l'ac
tual estructura del Govern; en aquest moment, hi ha 
un Conseller sense cartera per Menorca idos Conse
llers sense cartera per Eivissa, no dos per Menorca 
idos per Eivissa, per tant, no quedara desequilibrada 
territorialment cap de les dues illes, a<;o en primer 
lloc. En segon lloc, dir que sotmetre la comunicació 
quan s'hagi d'estructurar el Govem al Parlament és 
perque se'l vol... de cara a una confian~a? Jo no ho 
crec així, crec el contrari, que si cada vegada que un 
Govern hagi de fer una modificació, sempre dins els 
límits que li marca l'Estatut, ho ha de fer mitjan~ant 
una llei, i que si no és per llei no pot modificar cap 
tipus de Conselleria, no solament de ConselIeria, sinó 
de nom fins i tot, típicament de nom, i a<;:o moltes 
vega des sabem i molt més a un procés autonomic OH 

ac;o anira en funció de les transferencies que anem 
rebent, quan s'hagi de reestructurar el Govern, s'ha 
de reestructurar en funció de cada una de les arees 
competencials que tengui l'Executiu, si per reestruc
turar aquestes arees s'ha de -modificar perque es vol 
modificar un nom concret d'una Conselleria i s'ha de 
fer cada vegada per llei, nosaltres creim que no és 
materia tan transcendental tota vegada que ve limi
tat, com ha dit voste, al nostre Estatut. Per tant, nos
aItres continuam mantenint el títol tal com ve redac
tat a l'informe de la Ponencia o de la Comissió. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Acabat el debat d'aque~

ta esmena, passam a la votació. Volen intervenir? Té 
la paraul'a el Sr. Damia Ferra Pens. Disposa d'l.lll 
temps de deu minuts. 

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

cionalista fara una explicació una mica detallada de 
per que no esta d'acord amb l'esmena que ha presen
tat el Grup Socialista. Entenem que a aquest article 
3 hi ha dos elements fonamentals de debato Un és si 
hem de donar a través d'una llei una estructura pre
determinada, completa, a l'estructuracÍó de les Conse
lleries que ha de tenir el Govem de les Illes Balears 
o si hem de deixar més llibertat al Govern per crear 
l'estructura que cregui convenient, agrupar o separar 
diferents matéries que formin part d'una Conselleria 
semprc comunicant-ho al Parlament. Nosaltres ente
nem que és més operatiu que sigui el Govern que ten
gui la responsabilitat d'estructurar l'Executiu de la 
manera més eficas;, pero que, naturalment, entenem 
que aquest article 3, apartat 2, quan diu que aquesta 
agrupació, divisió, supressió o creació de Consellerie~ 
s'haura de comunicar al Parlament, deixa que el Par: 
lament tengui la dan-era paraula en aquesta materia. 
Perque no entenem que no s'ha de fixar per llei, per
que tenim molt present que si fixam aquesta estruc
tura per lIei, ates que aquest ParJament de les IIles 
Balears, per imposició estatutaria només té quatre 
mesos de període de sessions, i una reorganització de 
Conselleries es podria transformar, ates que podria es
ser una materia urgent, es podria transformar en una 
qüestió molt llarga, perque únicament vull recordar el 
detall que la 11ei de regim jurídic que ara estam deba
tent, es va publicar en el Bolletí Oficial del Parla
ment de dia 29 de novembre de 1983, i estam a dia 
24 d'octubre de 1984 i encara no ho hem aprovat. Per 

... ---------------------------------
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tant, una estructura dins una llei, dóna, entenem no
saltres, una rigidesa excesiva, i, per tant, ares que te
nim el Parlament que tenim i tenim els períodes de 
sessions que tenim i no més, aquesta rigidesa podria 
anar en perjudici d'una major operativitat de l'Exe
cutiu. El segon element seria la ja famosa qüestió del 
nombre de Consellers que ha de tenir el Govern. Fent 
una miqueta d'historia vull recordar, i afortunadament 
el Portaveu del Grup Socialista que proposa l'esmena 
que ara discutim ho ha recordat, que l'origen d'un lí
mit de deu Consellers amb responsabilitats executi
ves ve d'uns determinats acords autonomics que Es
querra Nacionalista, que el PSM, en aquell moment 
no va compartir i que naturalment no continua com
partint els seus resuItats. Es partia, i se'u va fer nor
ma estatutaria, d'una dcsconfian¡;a cap a les auto no
mies que se'n deien no historiques, es creía que aques
tes autonomies tendrien uns petits parlaments inope
rants als quals se'ls havia de donar pocs mesos de 
sessions, en tenim quatre de mesas i ja veim el que 
ens passa, i també que aquests governs, com que lam
poc no tendrien massa coses afer, havien de ser, na
turalment, petitets, com a autonomia de tercer ordre, 
que pensaren els firmants d'aquells acords. Per tant, 
el PSM no comparteix la idea d'un límit de deu per
sones que hagin de formar l'Executiu. Naturalment, 
no podem ignorar que aixo s'ha fet llei a través de 
l'Estatut i, per tant, seria ara completament absurd 
voler-ho discutir. La qüestió deIs Consellers sense car
tera ha estat materia polemica, perque es planteja 
com una representació territorial, es planteja com una 
especie de pseudo-representació de les illes nienors a 
aquest Parlament, nosaltres evidentment, en aquest 
sentit no hi podríem estar en absolut d'acord. Nosal
tres entenem que la qüestió de, per una part, les Con
selleries amb l'estructura que han de tenir és respon
sabilitat del Govern, pero que el nomenament dels 
Consellers sense cartera, ja varen presentar una es
mena que nosaltres no la veiem necessaria, pero és 
que si prosperas aquesta es mena del Grup Socialista, 
vull recordar que no queda tancada en absolut la por
ta a nomenar Consellers sense cartera, sinó que queda 
la porta precisament oberta a nomenar-ne un nombre 
indiscriminat, diu, i ho llegiré en catala, perque amb 
aixo de l'idioma, Esquerra Nacionalista no té, en ab
solut, cap voluntat de fer concessions, «si es nomenas 
algun Conseller sense responsabilitat exccutiva, no 
formara part del Govern, etc., etc.» pero aquí no ens 
diu quants en poden nomenar, com a mÍnim, el Pro
jecte de Llei fixa la xifra de dos, estableix una limi
tació que nosaltres creim necessaria a aquestes Con
selleries sense cartera. No voldria fer qüe<;tió, qüestió 
fonamental, de si és més operatiu o no, tenir una es
tructura predeterminada quant al nombre i composi
ció de les Conselleries. Creim, i ho he dit, que no po
dem admetre l'esmena, perque dóna una rigidesa ex
cessiva i perillosa, ates el poe marge de funcionament 
que té aquest Parlament, pero és que vull recordar 
que deixar aquesta qüestió oberta s'ha fet precisament 
a altres parlaments, amb uns projectes de lleis refe
rits al Govern o a l'Administració d'aquella Comuni
tat Autonoma, i, precisament, s'ha fet a altres Comu
nitats Autonomes alla on els socialistes tenen majo
ría, í majoría absoluta, concretament, la Llei de Go
vern Valencia, article 35 dju «el nombre i denomina ció 
de les Conselleries s'establira per Decret dins el lí
mit d'aquesta llei i se'n retra compte a les Corts», les 

Corts Valencianes, equivalents, en aquest cas, al Par
lament de les IHes Balears. Per tant, nosaltres ente
nem que val més deLxar aquesta qüestió completament 
coberta i no pretendre una rigidesa excesiva en ma
a:ria del Govern, i creim, per tant, que aquesta es
mena no ha de prosperar, a tes que en materia també 
dels Consellers sense carteres precisament deixa la 
perillosa porta oberta a un nombre indiscriminat de 
Consellers. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Damia Ferra_ El Sr. Josep Maria La

fuente, pel Grup Regionalista de les Illes, té la parau
la. Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, 

en definitiva, aquesta esmena que plantcja el partit 
Socialista o Grup Socialista, no hi ha dubte que té 
una suggestió, és suggestiva, i per allo que es refereix 
a aquest que vos parla, que és membre de la Ponen
cia i la va estudiar amb profunditat, com tots els 
membres de la Ponencia, va causar un impacte, un 
impacte espiritual dins la meya anima, i dins la nos
tra anima de tots, perque, en definitiva, dir que 11osa1-
tres hem d'estar ben institucionalitzats, hem de tenir 
una situació clara i ferma j definitiva, aixo és sugges
tiu, és suggestiu, i el Sr. Pon eu diu, per exemple, 
dins la Llei de l'Estat, dins la Ll · i de Rcg im Jurídic de 
l'Estat Espanyol aixo e. ta aixi, esta 3ixi dins la Llei del 
57, que ens diu, i ho ha recordat eH, <<toda variación en 
el número y denominación y competencia de los di
versos departa:mentos ministeriales y la creación, su
presión o reforma substancial de los mismos se esta
b lecerá por L y vatacla en Corte » . Aixo esta bé, pero 
després diu, aque ta maleixa JI i «sin perjuicio), i te
nim ja la parauJa «sin perjui io» a que jo m'he refe
rit aVlIi malí, «siu perjuicio de lo dispue ~ to en la dis
posición final p 'imera de este texto refundido" i aquest 
«sin perjuicio» vol dir «salvo qu el Gobierno por De
creto baga lo que le de la gana», perqll' diu «se fa
cuIla al Gobierno para c!ktar por Decreto cuantas 
medidas sean conducentes a la ejecución de lo di -
puesto en esta Ley». Bé, i el Govern, el Govern de la 
Democracia Espanyola, que era un govern feble quan 
va come!1(;:ar, que era un govern incipicnt, que era 
un govern jove, se'n va adonar que necessitava aquest 
artiele, i aquest «sin perjuicio» que vol dir «salvo», 
baldament opinin aItres persones que no vol dir «sal
vo», aquest «sin perjuicio» el va emprar l'any 77, des
prés de les eleccions, «Real Decreto 1558,) i va donar 
un tomb total a la composició del Govern Espanyo1, 
Govern d'UCD, el va emprar l'any 79, després de les 
eleccions, govern d'UCD, dia 5 d'abril per «Real De
creto», i el va emprar el Govern Socialista, dia 7 de 
desembre del 1982, també per Reial Decret, Reial De
cret Llei que va dir, derogar, aquesta disposició addi
cional la va derogar després, «post mortem», quan en 
directament se11SC anar a les Corts va modificar tota 
l'estructura del Govern i va fer bé, i va fer bé perque, 
en definitiva, va creure que comenyava una situació 
nova definitiva, amb una situació hegemónica que pos
siblement tendria una continultat llarga, i va dir, a 
partir d'avul. a partir d'avui després d'allo que jo 
acab de fer per «Real Decreto», la Llei aprovada en 
Corts sera allo que modificaran les situacions minis
terials. Aquest criteri, que em pareix normal, és el que 

s 



b 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 23 ) 24 i 25 octubre 1984 b71 

em va fer a mi obrir els u11s, dient no, exactarnent 
aquesces mstnuclOna.lllzaclOns de pOSlclons termes, n
glues U"lill LJOvern Han ue ser llxaues 'lUdn aquesr Gu
vera SIguI aosoluLament consolluac, quan lill Sisrenla 
SlgUl aoso1uLament consolwat., 1 lill any 1 pocs mesus 
ue:>pres que 1 nSLatur ae la nOSLra L,oalulllLUI eSLa en 
VIgur, cree que no es el momenr oponu, amo tota 1'00-
jecClvuat ael mon, ba1aament SIgUI mOH suglSesnu, 
mon suggesLlu, 1 no és el crneri ue1 l'anlt ::'U(;!allsLa, 
no es ei nloment oportú. aVUl, 1 es mon mes oponu 
deIxar al Govern en condlClOns de mOUlIlcar, aunenys 
fms que SlgUl una autonollua de prmler grau, auuellys 
fms aquell moment que leng.Ul tOLes les LransterencH::s 
accepwaes, tlns aqueJl moment es abso¡utamenL ne
nessan per a mi, per bé ae la Comunnal, per al nos
ire lrrup, contmuar amb un cnten eC1eCllC de lnodl
flcaclO elastlca, retent compte, naturalment a la re
presenLac:ió del poble d'aquestes momticacions. Jo 
crec que és l'objectiu i alló valido Anem al segon plillt, 
el segon punt que parla deIs ConseHers sense cartera. 
Els Lonsellers sense cartera, l'artic1e 33 de l' Es ta tut 
diu lilla cosa molt important i moU int·.:ressant, dlU 
«el nombre de Consellers amb responsabilitat executi
va no excedirá de deu», el que VOL Ulr que el nombre 
de Consellers sense responsabilitat executiva pot exe
dir de deu, perque sinó no ho diría, hi ha un principi 
basic dins la interpretació jurídica de les normes que 
els diu que alla on la Llei no distingeix, nosaltres no 
hem de distingir, la qual cosa vol dlr que contrari el 
sentit, allá on la Llei distingeix i diu «si els nombres 
de responsabilitat executiva seran deu», aixo vol dir 
que hi pot haver altres Consellers que no cstíguin amb 
aquesta mateixa situació, si no, no ho diria, l'article 
33 és ben dar en aquest aspecte i, per tant, nosaltres, 
operativament, crcim que és molt possible, jurídica· 
ment també, que existeixin Consellers sense cartera 
amb la denominació que volguem, pero en definitiva 
altre tipus de Conseller distints deIs Consellers amb 
responsabilitat exec:utiva, perque l':artide 33 és sufi
cientment cIar al respecte, per tant, nosaltres no po
dem estalonar els criteris de l'esmena del partit So
cialista i votarem en contra de la mateixa. Gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESID.t'.NT: 
Grácies, Sr. Lafuente. Pel Grup Popular, té la pa

raula el Sr. Cosme Vida!. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa, Sr. Vidal de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
No, simplement per dir que, com és lógic nosal

tres donarem suport a la postura del Govern, o sigui 
que rebutjarem I'esmena del Grup Socialista, fent-nos 
solidaris a més amb tot a110 que s'ha dit aquí i, so
bretot, amb els arguments que s'han dit, perque aquí 
hi ha dues qüestions fonamentals. La primera, la ini
ciativa a qui corres pon quant a J'estructuració, 1 JO 

amb tots els respectes crec que s'ha fet lill embull el 
representant del PSOE quaD ha dit que no tancava ]a 
inciativa, peró la deixava al Parlament la seva esme
na, s'entén, cree jo, que la iniciativa queda cIar que 
ha de ser del Govern, peró que, naturalment el con-

trol sempre sera del Parlamento 1 quant a la resta, 
aoncs, 'lüe auu ueis Lonseuers sense cartera que es 
"cu. Lem·a ae rons o aquesla quesuol, i anam 'Pl'eClSd
menr a les comparaclOns que s 'nan tet aquí, per ac
tlva i per pasSlva, JO pUC mr, senzHlament que al Go
vern 11 sena raCll nonlenar vlce-COnsellers, a1eSIlores 
eHS crcuen OpOrtu, preClsament, i es posen aquesra 
lill1ltaclO oe uos L,Onsellers sense carLera 1 que slgum 
avUl un d' tlvlssa I lill oe Menorca no és una quesuó 
reHevanr, perque venaoerament el l:iovern pot temr 
molts ae DI0nus pcrque SlgUl alxÍ, i, tal vOlla, un d'ells, 
i no es que vU1gul entrar a les tunclOns del l:iovern, 
pero lill U"eilS poana esser tms i tot la residenCla aquÍ 
o no, per arendre a unes responsabilitats executlves. 
Per lant, per toe alxo, nosaltres, naturalmen t, rebutja
rem l'esmena del Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes graCles, Sr. Vidal. El Sr. FeIix Pons té la 

paraula. POl replicar. Disposa, Sr. Pons, de cinc mi
nuts. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Per a unes molt breus puntualitzacions. En pri

mer 11oc, per dir que l'opció que el Grup Socialista ha 
reflectit a la se va esmena per solucionar aquesta si
tuació, aquests problemes que resulta que són diferen
ciats de 1'opció que han pres al tres Grups Socialistes 
a al1.res Parlaments on són majoritaris, el que posa de 
manifest és que no hi. ha sucursalisme d'aquest tan 
evidenciat ni consignes uniformadores d'allo que ha de 
fer el Partit Socialista a aquestes situacions, sinó que 
cadascu valora i examina la seva situació. Per altra 
banda, voldria dir que la nostra esmena deixa molt 
cIar que de Consellers sense cartera es poden nome
nar tots els que es vulguin, interpretant d'una forma 
literal l'Estatut, pero també queda cIar que els Con
sellers sense responsabilitat executiva, que serien els 
Consellers sense cartera, no formen part del Govern, 
que es poden tenir tots els Consellers amb responsa
bilitat executiva que es vulgui, millor dit, es poden te
nir deu Consellers amb responsabilitat executiva, pero 
si es tenen ConselIers que no tenen responsabilitats 
executives i que no comparteixen solidariament la res
ponsabilítat deIs altres membres del Govern, no poden 
formar part del Govenl ni estar al Govern. Al Sr. La
fuente, que efectivamcnt la Llei del 57 deia el que eH 
ha explicat, que la transició va plantejar una proble
marica molt singular que s'ha resolt així com era im
prescindible que es resolgués, que el Grup Parlamen
tari Socialista va estar sempre en contra que els Go
verns es modificassin en la forma que es modificaven, 
a pesar que, en perspectiva, es pugui .,entendre que 
s'havien d'utilitzar els instruments que hi havia a 
aquell moment, que el primer que va fer el Govern 
Socialista va esser presentar un Projecte de Llei en el 
qual queda cIar que la modificació, creació i extinció 
de Ministeris no es pot fer més que per una LIei vo
tada en Corts, aixo també és un fet evident, i que no
saltres ens creim coherents amb aquest criteri. També 
vull dir-li que, com acab de dir, la nostra esmena dóna 
sortida a aquesta interpretació des deIs criteris de 
perplexitat que explicava que l'Estatut diu que hi hau
ra un máxim de deu Consellers amb responsabilitat 
executiva, i que aixo vol dir que hi pot haver Conse
Hers que no tenguin aquesta responsabilitat executiva, 
efectivament, si no tenen responsabilitat executiva, el 
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que nosaltres deim és que no poden esser solidaria
rnent responsables amb els que la tenen, i que, per 
lant, no poden tormar part del Govern. 1 al Sr. Vwal 
li vOluría dir que crec, modestamenl, no üavt:r-rne .<C-L 

cap embull Q embolic, que l'únic que he dit és, contes
tant al Sr. Huguet, que havia mamfesrat que la nos
tra proposta 11 lleva al Govern la iniciativa, que no:;al
tres entenem que no li lleva la iniciativa, el Govern 
pot tenir la iniciaüva d'entendre que s'han de modifi
car les estructures de les ConseHeries, peró que el 
que nosaltres entenem és que no pot ten ir endemés de 
la iniciativa la decisió sobre aquest assumpte, que sem
pre que ho cregui convenient pot dur a aquesta Cam
bra un canvi a l'estructura del Govern, i que a aquesta 
Cambra li correspon resoldre aquesta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Valen replicar? No, sí, 

Sr. Damia FerFa. Disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres . i Srs. Consellers. Felici tant 

amb alguna cosa que el Grup Socialista no sigui sucur
salista, es tan d'enhorabona, pero no han desvirtuat 
l'element en relació als Consellers sense cartera que 
nosaltres hem introdult. Amb aquesta esmena que vos
tes proposen, aquest Govern, d'una manera totalment 
legal i emparant-se, precisament, a aquesta esmena 
seva, podria nomenar un nombre indiscriminat de 
Consellers sense cartera, que no formarien part del 
Govern, pero evidentment serien can'Ccs, - serien con
sellers assessors, i evidentment aquesta política de no
menament d'un nombre indiscriminat d'assessors, com 
vos tes saben, vos tes i el Grup d'Esquerra Nacionalista 
no comparteix aquesta política de nomenaments que 
obririen la porta així. 1 vull recordar, perque quedi 
clar, que Esquerra Nacionalista en el seu moment va 
presentar, precisament, un text de supressió deIs ele
ments deIs Consellers amb responsabilitat executiva, 
1 recisament, suprimir ¡'apartat que parlava que a mé 
a més del Con e ller amb re pon abilttat executiva, 
se'n podran nomenar d'alCres sense cartera, a aquest 
apartat hi va haver un a! esmena de supres ió del PSM, 
pero posats a optar entre una esmena i a [lra, com
prendran que més val que sigui un nombre limitat de 
dos, que no deixar la porta oberta a nomenaments in
discriminats que no sabrem, en mans d'un govern poc 
responsable, on ens durÍem. Maltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Passam a la votació 

de l'esmena, per tanl, les Sr . ¡Srs. Diputat que vo
tin a favor d'aquesta esmena e5 volen posar dret , per 
favor? ra. Secrelaria , 01 pwcedi r al r ompte? Po
den scure, moItes grades. Les Sres. i Srs. Dputats que 
vot.in en contra d'aquesta esmena, es volen posar drets. 
per favor? Sra. ecretaria, vol procedi,· al recompte? 
Poden seurc, per favor. Le Sres. i Srs. Dipu tats que 
s'ab tengu ill. o n'hi ha. Queda rebllt ¡ael", l' sm na 
per 33 vots en contra i 21 a favor. 1 passam a la vo
tació de l'article 3, ja que no té més esmenes. Per 
tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'ar
tiele 3, es volen posar drets, per favor? Poden seure, 
per favor, gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
en contra, es valen posar drets, per favor? Moltes gra
cies, poden seure. Abstencions, no n'hi ha. Per tant, 
queda aprovat l'artic1e 3 per 33 vots a favor i 21 en 

contra. 1 passam als artieles 4 i 5 als quals no s'hi ha 
presentar, no 111 ha Viva cap esmena, per tant, passa
rem u la seva voració conjunta. Les :::>res. i :::>rs. lJipu
tals 4.ue VO.lll a tavor dels artieles 4 i 5, es volen po
sar ar<olS, p<;r tavor! Queaen aprovats per unammitat. 
Els arLlcles 6 i 7 tenen presentada una esmena con
juma que es la 265/84, de supressió, per part del Grup 
Pariamentari .soClallsta. Per tant, per defensar aquesta 
esmena de supressió aIs articles 6 i 7, té la paraula, 
pel Grup Soc13l1sta, el Sr. H:lix Pons. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, Sr. President, l'esmena és als actuals articles 7 

i 8, amb aixo sí que ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Era als antics m-tieles 7 i 8 . .. 

EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 
No, actuals articles 7 i 8. 

EL SR. PRESIDENT: 
Actuals artides 7 8, bé. Aleshorcs l'article 6 no 

té cap esmena. 

EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 
Bé, és indiferent, perque el que volem fer és re

tirar l'esmena que es referia a uns articles que nosal
tres enteníem que eren superflus perque regulaven as
pectes que o bé són de competencia estatutari, són 
reproducció de l'Estatut, o bé del Reglament de la 
.Cambra. pero en qualsevol cas, com que retiram l'es
mena, no val la pena embolicar-nos amb sí eren el 6 
i 7 o el 7 i 8. 

EL SR. PRESIDENT: 
B é, ido molles grades per aquest aclariment, i, 

d'aquesta manera, passarem a la votaci.ó conjunta deIs 
arLides 6, 7, 8 i 9 que no tenen cap esmena. Per tant, 
les Sres. i S¡·s. Diputals que votin a favor d'aquests 
a¡·ticles es valen posar dl"et , per favor? Queden apro
vats per unanimitat. L'article 10 té l'esmena viva, nú
mero 263/84, de supressió, presentada pel Grup Par
lamentari Socialista. Per tant, Secretaria, vol procedir 
a la lectura d'aquesta esmena 263/84? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Enmienda. Al artículo 11. Supresión. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el 

Sr. Felix Pons. Disposa, Sr. Pons, de deu minuts per 
defensar aquesta esmena. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, Sr. President. L'artic1e que es pretén suprmur 

el que diu és que el President de la Comunitat Autó
noma és responsable políticament davant el Parlament, 
i que la responsabililat penal li sera exigible en els 
termes, en els mateixos termes que aquells que s'as
senyalen per als Diputats del Parlament de les mes 
Balear . 1 entenem que s'ha de uprimir aqucst arti
cJe, pcrque conv' no perclt-e de vista l'autentica pers
pectiva e1'aquesta ¡¡ei. aque ta Il e i és una Llei de Regim 
Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autonoma, 
i hi ha mo!ls c.I'nrtic1es encara a aquest projecte i n'hi 
havia molls més que no ten en res a veure amb el Re
gim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Auto-

s 
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noma. Podríem admetre que per davall aquest títol hi 
ha illla regulacíó que es pugui adaptar a alio que l'ex
posició de motius ctiu, que es la creació de l'aC1mirus
tració de la ComllDÍtat Autonoma i l'organítzadó de 
l'administració de la ComilllÍLat Autonoma, cap d'aques
tes dues coses hi ha a la lIei. Pero allo que és segur 
és que un article que diu que el President és respon
sable políticament davant el Parlament ni és una nor
ma de regim jurídic de l'administració, ni és una 
norma de creació de l'administració, ni és un norma 
d'organilza ió de l'adminlstració, és una norma de 
responsabilital politica i per tant de niveH inslilucio
nal, pl'aclicamenl estatutario No té re a veure, jo cree 
que es perd la perspectiva d'aquesla 11 i, j que aquesL 
article ¡,únie que fa és d nar UDa belerogeneltal j una 
alta de seriosila L al conjunl que acol1seLla vivarnent 

la seva eliminació d'aquest texto 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Pons. Sr. Joan Ruguet. lntervé, 

Sr. Ruguet, com a Govern. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sí, perque les meves intervencions seran sempre 

com a Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Grades, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Nos

aItres entenem tot el contrari d'alIó que aquí s'acaba 
de dir, perque predsament a la Llei de Regim Jurídic 
de l'Administració de la Comunitat Autonoma, que s'ha 
presentat i que ara discutim, hi esta integrat l'Estatut 
Personal del President, i és aquí on s'ha de dir el 
President quin tipus de responsabilitat té, tant davant 
el Parlament com també responsabilitat penal, i as;o 
s'ha de contemplar a l'Estatul Per onal, alla 011 es 
contemplen tant les atribucions coro le. seves obliga
cions com a President de la COl11unitat Autonoma, .que 
és una iran dp ió de l'Estatut d'Autonomia, n podia 
ser altra cosa, que j'Es lalul Personal del President di
gués preci ament allo que marca j'Estatut d'Autonomia 
quan parla d'aquesla respon abilital elel Presiden t, per 
lant, nosaltre.s entenem que a¡;o s'ba de manlenir ta l 
om ve en el Dictamen de la Comissió. Molle g racies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Vol replicar, Sr. Felix Pons? 

No. Vol intervenir en tom a favor, algun Grup? Sr. 
Damia Perra, Sr. Josep Maria Lafuente. Sr. Damia 
Ferra Pons , té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA.): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Les paraules 

del Portaveu del Grup Socialista entenc que donen la 
raó a una esmena que va presentar, en el seu moment, 
al text d'aquesta LIei, Esquerra Nacionalis1a . Esquerra 
Nacionalista va proposar que es digués Llei del Go
vem i Administració de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears, perque dins aquesta llei. hi ha, de fet, 
moltes coses més que Ilei de regim jurídic de l'admi
nistració de la Comunitat Autónoma, aquesta esmena 
d'Esquerra Nacionalista no va esser secundada i, si no 
record malament, el Grup Socialista, per a mi d'una 
manera sorprenent, va votar en contra d'una es mena 

que hauria adaptat el que la llei realment és amb el 
que la llei, a travé'i del seu títol, diu que éso Nosaltres 
entenem que aquest article pot esser sobrer, pero en 
tot cas no incorrecte, no fa més, potser, que reiterar 
algllls elements que ja estan a l'Estatut, peró tampoc 
no hi sobra dins aquesta llei i, per tant, no donarem 
suport a l'esmena de supressió. Sí que hauríem agra'it, 
en el seu moment, un suport a una modificació del 
títol que l'hauria fet més coherent amb anó que la llei 
estam comprovant que realment és, Govern i Adminis
tració de la Comunitat Autónoma. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Té la paraula el Sr. Josep Maria Lafuente 

i disposa el'un temps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Sí, Sr. President. Abundant en el mateix criteri que 

ha dit el Porta\'eu del partit d'esquerra, efectivament 
dins aquesta lIei no solal11ent hi ha el regim jurídic de 
responsabilitat d'administració de la Comunitat sinó 
que hi ha, d'acord amb les manifestacions i recomana
cions de l'article 10, de l'artide 11, de l'article 33, de 
l'article 41 de l'Estatut, ¡'Estatut del President, eL regim 
i organització del Govern i tota una serie de circums
tancies que són paraHeles a alló que representa el re
gim jurídic, i, per tant, no pot ser mai manca de serio
sitat fer una transcripció quasi literal de l'article 32, 
punt 4 i punt 6 de l'Estatut, en definitiva si el que diu 
aquest article que estam comentant és copiar el que 
l'Estatut diu quarú a responsabilitat civil i penal del 
President, d'acord amb alIo que l'Estatut estableix, man
ca de seriositat sera mai, potser que sigui una redun
d~mcia, pero seriositat manca, mai. Gracies. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Lafuente. Vol replicar, Sr. Felix Pons? 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Simplement per dir que a aquesta 

Ilei, efectivament, hi és quasi tot, és illla llei caleidos
copica i abigarrada i que, Jogicament, s'hi pot trabar 
ar&'llment pergue bi hagi el que nosaltres pretenem 
suprimir i mol tes allres co~es, per tant moHes de les 
esmenes. de lIpressió són pe. intentar donar un mínim 
d'homogenei"tat dins el cert caos de temes que s'ban 
volgul ticar din aquesta I1 ei i allres que es diu que hi 
'ón i que no hi son, coro per xcmple e l d'organHza
ció i creac ió d'una administració i, per tant, no tenim 
res més ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, . .. passélrem a la volació de l'esmena. 

Per tant, les Sres. i Srs. Díputats que voten a favor de 
l'esmena, es volen posar drets, per favor? Secretaria, 
pot procedir al recompte? 21. Poden seure, per favor, 
moItes gdlcies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en 
contra de l'esmena, es valen posar drets, per favor? 33 . 
Poden seure, per favor, no hi ha abstencions. Per tant, 
queda rebutjada l'esmena per 33 vots a 21. 1 passam a 
la votació de l'article 10 i , per tant, les Sres. i Srs. 
DiplItals que votin a favor de )'article 10 es valen posa r 
dre , per ravor? 33. Moltes gracics. Les Sres. i Srs. 
Di putar que votin el1 con t.ra de l'article JO. - vol n 
posar dre ts. per favor? 21. Poden eut", p er favor' i 
molles gdt ies. Tampoc no hi ha ab tencions. Queda 
aprovat l'article 30, 10 per 33 vots a favor i 21 en con-
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tra. 1 passam a l'article 11, que també té una es mena 
viva, la 261/84, esmena d'addició, del Grup P arlam en
tari Socialista, per defensar aquesta esmena té la pa
raula el Sr. Felix Pons. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol que la llegesquin, Sr. Felix Pons? 

EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 
No crec que faci falta. No. 

EL SR. PRESIDENT: 
No fa falta. Té deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Jo li agraesc molt, Sr. President, la seva observa

ció que es tracta d'una es mena viva, perque tenc la im
pressió que és una esmena moribunda. Sí, no pel que 
pugui ocórrer a la vOf.ació, sinó per a11ó que ha passat 
a l'article 3. Aquesta esmena estava en relació directa 
a aquella que hem presentat a ['m-ti ele 3, on preteníem 
que es fixas una estructura del Govel'n i amb un ordl'e 
de les distintes Consellel'ies, i que, pel' tant, quan arl'iba
va el moment, com és aquest, de parlar de la substitució 
del President, no s'apeHas, com s'apeHa al text, a un cri
teri estrictament biológic gerontocratic, on diu que cor
l'espondra la substitució al Conseller de major edat nos
altres el que proposavem era que al President i, en el 
seu cas, al Vice-President, si no hi fos o no n'hi hagués, 
el substituís el Conseller que correspongués per l'or
dre establert per l'article 3, com que a l'articlei 3 no hi 
ha ordre, no es tracta que hi hagi esmena viva, és que 
practicament no hi. ha esmena, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Volen intervenir els aItres 

Grups? En conseqiíencia, passam a la votació de 1'ar
tiele, no, no es retira. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President, nosclltres el que entenem és que 

resultaria una incongruencia total, primer que resul
tas que es votava a favor de la nostra esmena, segon, 
que si resultava aprovada, no seria aplicable perque 
a l'article 3 no existeix la referencia que s'hi fa i que 
a110 que correspon és votar l'article, no l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Aleshores, passam a la votació de 

l'artic1e 11. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de l'article 11 es volen posar drets, per favor? 33. Po
den seure, per favor. Les Sres. i Srs . Diputats que votin 
en contra de l'artic1e 11 es valen posar drets, per fa
vor? Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen es volen 
posar drets, per favor? Moltes grades, poden seure. 
Vots a favor, 33; vots en contra, cap, abstencions, 21. 
Queda aprovat l'article 11. L'artic1e 12 no té! cap esme
na, per tant, podem procedir directament a la votació. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artic1e 
12 es volen posar drets, per favor? Queda aprovat per 
unanimitat. Moltes gracies. L'articIe 13 té una esmena, 
la 259/84, de supressió, del Grup Socialista. Per defen
sal' aquesta esmena té la paraula pel Grup Socialista, 
el Sr. Felix Pons. Disposa, Sr. Pons, de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta es mena 

precisa per esser entesa correctament, practicament 
d'una lectura del mateÍx article 13, es refereix al seu 
apartat segon. L'article 13 a l'apartat primer diu que 
«el President de la Comunitat Autónoma ostenta la més 
alta representació de la Comunitat Autónoma i l'ordi
naria de l'Estat a les Illes Balears)), i l'apartat 2, diu 
<di correspon, també, la representació legal de la Co
munítat Autonoma com a entitat política i administra
tiva que opera en el marc de l'ordenament jurídic de 
l'Estat)). Nosaltres pretenem que aquest apartat 2 se 
suprimesqui, per- dues raons: la primera, perque fran
cament ens resulta ininteHigible, és a dir, que, no en
tenem el que vol dir i, tant a Ponencia com a Comis
sió, varem demanar que se'ns explicas que volia dir, i 
no hi hagut ningú capa{,: de dir-nos-ho, i pos per tes
timonis a la resta de membres de la CO'lllissió i de la 
Ponencia. Pero, és que si interpretavem¡ la seva literali
tat, i fent un esfor~ endevinassim un significat d'aquest 
apartat segon, llavors resuaa que és absolutament su
perflu i innecessari, que es vol dir quan es diu que el 
President de la Comunitat Autonoma, que ja s'ha dit 
que ostenta la més alta representació de la COl1lunitat 
Autónoma, endemés té la representació legal de la Co
munitat Autónoma com a entitat política i adminis
trativa, que opera en el marc jurídic de l'Estat, és que 
hi ha un altre marc jurídic, endemés del marc de l'Es
tat? Es qu.e s'opera a un marc jurídic? Jo crec que per 
operar a un marc jurídic el que es necessita no és re~ . 
presentativitat o representació, sinó personalitat, que 
és una altra cosa, si es tracta de representació a efec
tes polítics, esta recollida a l'apartat primer on es diu 
que ostenta la més alta representació, si es tracta de 
representació administrativa, que no sé quina diferen
cia pugui tenir de la política, pero si alIó que vol dir 
és que el que representa el Govern o la Comunitat 
Autónoma, que no és el mateix, que no és el mateix, 
no és el mateix representar el Govern que representar 
la Comunitat Autónoma, la representació administrati
va de la Comunitat Autónoma no sé que és, sí sé que 
és representar administrativament el Govern; si el que 
es vol dir és que el President representa amb les rela
cions amb els altres órgans públics, per exemple, a 
efectes de recursos davant el Tribunal Constitucional a 
la Comunitat Autónoma, aixó esta dit ja a l'articIe 15, 
que parla que el President té la representació legal de 
la ComunÍtat Autónoma. Per consegüent, de que es 
tracta, de donar una representació en blanc al Presi
dent? No és pro ed nL El President pot exercir totes 
les seves atribucions i competencies, pero quan es lrac
ta d'executar les deci ions del Govern, no té un a repre
sentac i6 que li vcngui de la lIei, s inó que estara de ter
minacln p 1 acords que en cada cas concret 'hagin 
pres i, pel- tant, no poI: t nir ulla representa ció admi
nistrativa en blanco Entenem que¡ fora del cas, que no 
descartam, que avui, a la fi es donas una explicació 
convincent i coherent d'alla que es vol dir amb aquest 
apartat, s'ha de suprimir per no íntroduír confusió dins 
un tema tan delicat com és' aquesto MoItes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Joan Ruguet té la paraula . 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquí s'ha de 

comen<;ar amb una pregunta, i és la següent: és o no 

E 
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és una atribució del President de la Comunítat Auto
noma ostentar la represencaclO legal! Si no es, és aquí 
on na u'eSLar recoHll 1 HO a un altre llOe; per aUra 
banaa, vosue, amb tOLa loa sene de preguntes que ha 
tet, lncilscunblement 11a donat peu a dlr que amb la 
condlclO de 1:'resldenL de la Cornunltat Autonorna va 
inclOsa també la representaCló com a President de l'Exe
cutiu, cosa que passa a totes les Comunitats AuUmo
mes, que una maLeixa persona té la representació ordi
nana del Cap d'Estat, en aquest cas el Rei, i talnbé 
té la representació legal de l'Adrninis,ració corn a Pre
sident de l'Executiu, per tant, en el punt 1 hi ha la 
represenlació ordinana, i en el segon punt hi ha la re
presentació legal. Molles gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? Disposa de cinc minuts. 

EL SR, PONS lRAZAZÁBAL: 

Sí, Sr. Presiden!. Estam ben d'acord que hi ha 
d'haver una deterrninaciÓ' de la representació legal del 
President, pero és que, com he dit, a 1'anide 15 s'atri
bueix al President la representació legal, si aixo és 
així, qu ' té a vcure o que vol di!" a lió de l'ar li le 13? 
La repre enlació legal esta determinada él !'al-tic1e 15, 
la reprcsel1taci6 pOI,íLka esta repr sentada a J'apartat 
primer, quan s diu que té la mé alta repre entació, 
insislesc qu rungú no 11, estal apa9 d'explica r ailo 
que es vol dir quan 'afirma que dins el mare juridic 
de J'Esla t, Lenru'a la r presentaci6 polític i dl11lnislra
Uva. 1 per aJtra banda, voste precisameUL em coruon 
la repres ntació de la COlnunitat Aul noma ~lmb la 
represen tacló de] Govern, que són clues, sí, perdó, vos te 
és qui ha dit que c 1U a representanl de l'Executiu, ha 
utiditzat la paraula Executiu, que és el Govem i no la 
Comunitat Autonoma, té la represenlació, és ver que 
el President tendra la representació de l'Executiu, pero 
el que jo he dit és que si és aixó el que es vol dir 
a l'apartat segon, que el President tendra la represen
tació de l'Executiu, que es digui, perque aquí el que es 
diu és que tendra la representació de la Comunitat 
Autónoma, que és una altra cosa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons, Vol replicar? Volen intervenir 

els aItres Grups Polítics? Pel Grup Esquerra Naciona
lista (PSM), té la paraula. el Sr. Damia Ferra, Disposa 
de deu minuts, Sr. Damia. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Esquerra Nacionalista dins Comissió es va abste

nÍr perque, efectivarnent, aquest article ¿s, entenem, 
bastant confús. Hem esperat fins al final a veure si cns 
donaven uns adariments, pero després de sentir la in
tervenció del Sr. Felix Pons, del Grup Socialista, i 
sentir la resposta del reprentant del Govem, seguim 
dins la nostra confusió i arribam a la conclusió que 
aques l article, ens cJecantaríem més av iat a I.a posició 
que maMé e l Grup Socialista, és un articll! conEús, é 
un a.rLicle que DO afegeix elemenls nous, que no cJefi
neix. Tes, i. per tan t reim que -] text hi guc\nya ria am b 
la seva SU1)!'essi6 pura i simple, per aixo, després de 
sentir aque te darreres intel'vencions, transfom:larem 
la nostra abstenció en un vot a favor d'aquesta esmena 
de supressió que es propasa. Moltes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
GraCleS, ;'1'. rons. Els Sr. Josep Mana Latuenre, 

pe! Grup Ke~lÜnallsLa ue les lues, Ulsposa ae ueu 
mínuts. 

EL SK. LAFUENTE LOPEZ: 
GraCles, ;'1'. 1:'reSlQent. 1:'el Grup Regionalista, aquest 

article, lor eu, es conerenr, el qu~ passa es que s nau
na a mterprelar llegmt el punr u i el punt das, perque 
el punL uos sense el pum u, per ventura té qualque 
dltlcunat de cümprenSlÚ o d'mterpreraCló. El pnmer 
apanat que recull l'article 32 de l' nsrarut quasi «ad 
pedem lineram», parla que el President de la Comunitat 
te la mes alta represen,ació i l'ordinari de l'Estat de 
les Illes, aixo ja crea un poc de coniusió, no se sap 
exacrament que és, el que passa és que l'Estamt ho 
diu i ctóna la sensació que aquest criteri representa un 
simbolisme dins la unitat de l' Estat que recull l'arti
de 2 de la Constitució de ¡'Estat Espanyol, i, per tant, 
el President és un representant d 'aquesta unitat de 
l'Estat, per exemple dit a les lleis «en nombre del Rey», 
per tant, és un poc el representant, simbolitza aquesta 
unilat d'Espanya dins totes les Comunitats, aixo és 
el que pareix que representa el punt u, o sigui, la 
represenl i6 simb lica, política de la unitat d'Espa
nya sense perjudici el'allres aulol-ilats estatals. Bé, ido 
e l punt segon, la sensació que té el representant del 
Grup RegionaJisl<l, és que parIa de la representació de 
tipus legal enfront a altres organismes amb una repre
sentacÍó de caracter jurídic, no simb6lic o polític, i la 
seva personalitat, enfrontada amb altres corporacions o 
amb altres persones jurídiques amb procediments ju
dicials, ha de tenir aquesta representació, i no és obsta
ele que diguin que l'article 15 parla d'aixo també, per
que l'article 15 desenvolupa l'articIe 13 que estam en 
eondicions de parlar, )'arlicle 15 diu <tcom a repre en
tant legal de la Comunitat Ji correspon 1, 2, 3, 4 i 5», 
o sigui, que es una conseqüencia ele I'article 13, per 
tant, el p unt 2 de l 'articl.e l3 este perfecté\,fllenl situat 
en conl1exi6 amb el punt 1, i aquests do punts són 
coherents amb l'artícIe 13 i l'artide 32 de ¡'Estatuí. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. Sr. Felix Pons, pot 

replicar. Disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. Presiden!. Realment el Sr. Lafuente no ha 

avan<;:at molt amb les explicacions que tampoc no va 
poder donar ni donar-se a aquel! moment, a la Ponen
cia i a la Cornissió, De tates maneres, crec que l'ajuda 
argumental que ha prestal al Govem és inapreciable 
i que al llarg d'aque la lIei ho continuara e senl, pero 
lógicament, no es pOl di!' que )'article 15 s igui un sim
ple de envolupament de )'article 13 ni de l'apartat 1 
ni de I'apartat 2, jo h e comenyat per dir que l'apartat 
segon de l'artic1e 13 no s'entenja sense haver llegit 
I'apartal primer, i he comenc;at per lIegir )' partat 
primer. i de"pl'és l'apartal 2, perque es ves clara 
la diferencia qu hi havia entre un i altr, i la 
dificullat de dis lingir aIlo que voJen di!' un i altre. Si 
el President de la Comunitat Autónoma té ia represen
tació legal de la Comunitat Autonoma, i aquí és diu 
endemés en que consisteix aquesta representació le
gal, no hi ha res a dir, és a dir, e tam d'acord, pero 
si endemés d'aixó t' la representació legal de la Ca-
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munitat Autónoma coro a entitat política i administra
tiva, que opera, com he dit, en el marc de l'ordena; 
ment jurídic de l'Estat que ningú no sap el que vol 
di,r, que és aixó del marc juríruc de 1'Estat? La Co
munitat Autónoma opera dins l'ordenament jurídic, no 
dins el mare jurídie de l'Estat, és absolutament inin
teHigible, i insistese, en el darrer extrem, quan se'ns 
hagl explicat i poguem endevinar una remota inter
pretació a tot aixo, resulta que és absolutament super
flu, o aixo o l'article 15. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. No volent intervenir més grups, passarem 

a la votació de l'esmena. Per tant, les Sres. i Srs . Dipu
tats que votin a favor de l'esmena a l'article 13, es vo
len posar drets, per favor? 24, 25. Poden seure, per 
favor. 24. Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra 
d~ l'esmena es volen posar c1rels, per favor? Poden seu
re, per favor, gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que 
s'abstenen, no. Per tant, queda rebutjada l'esmena per 
29 vols en contra i 24 a favor. I passam a la votació 
de ['article 13 tal com esta, resultat del Dictamen de 
la Comissió. Les Sres. i Srs. Diputats que- votin a favor 
de l'article 13, amb la redacci6 aquesta, es volen posar 
drets, per favor? Poden seure, per favor. Les Sres. i 
Srs. Diputats que votin en contra de l'article 13 es 
valen posar' drets, per favor? Poden seure i moltes gra
cies. Abstencions no n'hi ha. Per tant, queda aprovat 
l'article 13 per 29 vots a favor i 24 en contra. I passam 
a l'article 14. L'article 14 té dues esmenes, una, la 
121/84, apartat 13, d'addició d'Esquerra Nacionalista, i 
una aitra, la 256/84, de supressió del Grup Parlamen
tari Socialista. Per ordre de prioritat tractarem primer 
la 121/84, per tant, per defensar aquesta esmena, pel 
Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula, el Sr. Damia 
Ferra. Vol que llegesqui, que llegim l'esmena? Sra. Se
cretaria, vol procedir a la seva lectura? La 121, apartat 
13, d'addició. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Text proposat: IS .-Garantir la normalització de 

l 'ús de la !lengua catalana per part deIs poders públics 
de la Comunitat Autónoma. 16.-Consolidar i desenvo
lupar les característiques de nacionalitat comunes deis 
pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 
17.-Promoure la participació de tots els ciutadans de 
les Illes Balears a la vida política, cultural, económica 
i social. IS.-Designar el representant de la Comunitat 
Autonoma al Patronat de la Cor.ona d'Aragó. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, moltes graCles, Sra. Secretaria. Sr. 

Damia Ferra, te la paraula. Disposa d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Dipl.ltats . Vull recordar 

que aquesta esmena d'addició a l'article 14 fa referencia 
al President d'una Comunitat Autonoma com a titular 
d'una acció de Govern. Aquesta esmena addicional pre
senta punts diferents que poden mereixer valoracions 
diferents i, evidentment, votacions diferents, que inten
taré explicar a aquesta Cambra. D'una banda, el darrer 
punt, el 18, la designació d'un representant de la Co
munitat Autonoma al Patronat de la Corona d'Aragó, 
creim que no ha de menester gaire més explicacions, 
és una facultat de la Comunitat Autonoma que, en 

aquest cas, recau sobre el President, i que hi ha altres 
liels, concretament la del País Valencia la tenc dins 
la memoria que el récUllen així, expressament, creim 
que no ha de menester gaIre més matisacions. Sí hauría 
de menester una matisació l'apartat 15 que proposam 
afeglr quan encornana al President com a titular d'una 
acció de Govern, garantir la normalització de la llell
gua catalana. Se'ns pot argumentar que no estam dis
cUcínt un programa de normalització lingüística, j es ta
ríem d 'acord, ara bé que hí hagi la maxima figura de 
l'Executiu de les IIles Balears, que en tant que titular 
d'una acció de Govern estigui constitult com a garant 
d'una normalitzacio d'un idioma que esta en perill, que 
esta en situació greu i que ha de ser que hauria de 
ser, no és encara, objecte d'una potéuciació per part 
del sistema d'autogovern de les llles Balears, creim 
que és un clement clarament positiu i definitorio En 
definitiva, es tracta de si li volem donar al President, 
sempre, i ho vull recordar, com a titular d'una acció 
de Govern, una responsabilitat determinada dins el 
marc que l'Estatut preven quant a la normalització de 
la llengua catalana. Un segon apartat que aniria també 
una mica. en ré'lació amb aquest primer, el punt 16 que 
proposam afegir, parla de consolidar i desenvolupar les 
característiques de nacionalitat deIs pobles de les Illes 
Balears. Entenem que l'acció d'un President d'una Co
munitat Autonoma de les Illes Balears com a titular de 
l'acció de Govern,. no pot ser, no es pot entendre com 
a una simplé' ocupació física d'un poder, com una labor 
purament administrativa, sinó_ que, des de la nostra 
óptica nacionalista i d'es'querres, entenem que aquí 
hi ha un país que ha tengut un autogovem dins la 
história, nosaltres som una nacionalitat histórica, pesi 
a qui pesi, que aquestes característiques diferencial s 
deIs diferents pobles de les rIles Balears, han estat 
objecte d'una labor destructiva del centralisme, i que, 
per tant, la maxima figura de I'Executiu de les Illes 
Balears ha d'adquirir clarament un compromís de con
solidar i desenvolupar unes característiques própies deis 
pobles de les Illes Balears sempre a través de l'acció 
de Govern. Se'ns dira que el que proposam és evi
dentment un programa de signe nacionalista i d'esquer
res, i nosaltres direm que hi estam perfectament 
d'acord, i potser no tenim massa fe que aquesta part 
de l'esmena vagi endavant, perque és obvi que la majo
ria d'aquesta Cambra ni és d'esquerres, ni és naciona
lista i amb prou feines sent compromisos d'impulsar 
recobraments d'un país com el nostre. Finalment, el 
punt 17, proposa que el President, al davant del seu 
Govern, promogui una participació deIs ciutadans de 
les Illes Balears a la vida política, cultural, economica 
i social, que vol dir aixo? Estam detectant aquests dies 
passats, a través deIs mitjants informatius, tot~ una 
serie d'advertencies que l'Autonomia de les Illes Ba
lears, el Parlament, el Govern, etc ... estan funcionant, 
dóna la impressió, una mica d'esquena als seus propis 
ciutadans, sen ten els ciutadans de les Illes Balears com 
una cosa propia, positiva, que s'ha de defensar, a capa 
i espasa si fa falta, en contra d'un retorn al centralis
me, o aquesta Cambra i el Govern de les' rIles Balears 
funcionen mirant-se els seus propis problemes intems? 
NosaItres creim que l'arreIament de l'Autonomía dins 
els ciutadans d'aquestes illcs és extremadament preca
ria, i que, per tant, és ncce<;<;aria la participació dels 
ciutadans din s tota una dinamica moIt amplia que, 
per abreujar, qualificam de política, cultural, econo.. 
mica i social. Amb tot aixo, en definitiva, no feim més 

s 
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que recollir un apartat de l'Estatut d'Autonomia. i tras
l1aaar-no com una responsablutat del Presldent sem
pre com a thular d'una acció de Govern. hntenem, per 
tant que és una es mena d'addlció claranlcnt posItlva, 
és una esmena que no amagarn que té un color polític 
perlectament delcrmmat, pero que al marge de l'origen 
d 'aquesta esmena, entenem que la seva aprovació 1 la 
seva mcorporacló a aquesta mal dita Llei de Regim 
Juridic, per a nosaltres, continua essent llei de govern 
i adrnllllsLració de la Comumtat Autónoma, milloralia 
francament el text i donana, establina un compromís 
del .Presldent amb una sene de tasques fonarnentals per 
consolidar l"autonornia a les nos tres illes. Moltes gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Torn. El Govern té la paraula. El Sr. Joan Ruguet. 

Intervé el Sr. Huguet C0111 a ll1embre elel Govern, sense 
limitació del temps. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputal"s . Esta:rn davant 

una esrnena on es tracta de fi;,ar més responsabili tats 
al President del Govern de la C0111unitat Autbnoma 
com a titular. Sell1bla esser que ti-acta de uonar-li més 
responsabilitats, i no és així perque tOl quant respecte 
als punts número 15, 16 i 17 ja les té , a aquestes res
ponsabilitats, al moment d'assumir la Presidencia de la 
Cumunita t Au Lonuma i al ll10menl d'asswl1ir la Presi
dencia del Govern, pcrque si no fos així, s'hauria de 
posar, no solarnent fins a~ punt número -18, sinó que 
tal vegada s'hauria de posar un número limitat de res
ponsabilita ts que anirien des ele la protecció de la nos
tra llengua, des de la protecció de la nostra identitat 
hist6rica, fins passant per aspectes com puguin esser 
de desenvolupament sanitari, aspectes d 'ordenació del 
territori, etc .... , etc ... Com a responsable ffiaxim d'un 
Executiu aques tes responsabilitats les té. Aquest con
tingut que hi ha a aquesta esmena número 13, tal voJta 
sigui un contingut que s'hagi de contemplar dins la Llei 
de Normalització Lingüística que vindra d'aquí, no pas
sa el mateix, per exemple, al punt número 18, que és 
designar el representan t de la Comunitat Aut6noma 
al Patronat de la Corona d'Aragó, ve bé que s'esta
blesqui a aquesta Llei ja que és a l'Estatut qui és qui 
la de designar, i qui és qui té la facullat, per tant, per 
pan del Govern, entenem que aquesta esmena si és pos
sible, i el PSM així ho accepta, s'haurien de votar per 
separat els tres primers apartats i deixar pel darrer 
l'apartat 18 a l qual nosaltres hi estam total'l11ent d'acord, 
pero els aItres els rebutjam per les raons que he dit 
abans. Moltes gracies. 

'. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Vol replicar, Sr. Damia? Dis

posa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Presiden t, Sres. i Srs. Diputats. Satisfactori que 

el Goven1 evidentment, accepti incorporar, cnc:!r:.t qLl'~ 

sigui en part, alló de c1esignació del representant ele 
la Comunitat dins el Patronat de la Corona d'Aragó. 
Ara, no entenem en nom de que hi podria haver més 
responsabilitats que fossin assignades a través el'aqu esta 
Uei al President del Govem, que efectivarnent podría 
esser així, es elugui a la practica de llevar-E les poques 
o limitades responsabilitats que aquesta esmena en 

unes determinades materies proposa, francament, no ho 
entenem. Si el representant del Govern considerava que 
se li havien de donar unes aItres responsabilitats, les 
ens hauria d'haver detallades amb una es mena també 
addicional, i entenem que el fet que el dia de dema hi 
hagi una Llei de Norrnalització Lingüística, per cert 
Esquerra Nacionalista, si no record malament en va 
presentar una, i per raons de pressupost no va anar 
envant, i esperam que el Govern presentí d'una vegada 
la que ens té, tantes vegades, anunciada, el fet que 
aquesta Llei arribi a entrar en vigor no implica que 
no es pugui incorporar a aquesta Llei l'apartat 15 que és 
instituir el President de la Comunitat Autónoma com 
a persona que garanteix que aquesta normalització lin
lingüística, dins la labor de Govem, anira endavant. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Damia Ferra. Vol contrareplicar el Sr. 

Ruguet? Vo[en intervenir els aItres Grups Polítics? 
Grup Socialista? Grup Popular? Pel Grup Socialista t é 
la paraula el Sr. Felix Pons. Disposa el'un temps de deu 
minuts 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. El Grup Socialista, tan t a la Po

nencia com a la Comissió, va manifestar lw seva opinió 
en relació a aquesta esmena, que no fa referencia al 
seu con tingul, i nosalLres des de la nos ira posició di s
crepam de la presentació que n'ha fet el Grup que 
la propasa, que sernbla que tal com l'ha defensada el 
que vol és que no la votin els aItres grups, perque 
si comenc;:a per dir que és una esmena el'esquerres 
i nacionalista, i que la majoria de la Cambra no ho 
és, esta convidant que no la votin, sembla, bé, és que 
nosaltres no compartim aquesta opinió, aquesta es me
na pretén dur a aquesta Llei uns objectius institucio
na[s que estan a l'Estatut, i l'Estatut ni és del PSM 
ni és d'esquerres ni és de cap Grup, l'Estatut és de 
tots, i dur unes esmenes que són pura reproducció 
d'allb que diu l'Estatut mai no es podra entendre que 
és una esmena que pot dividir aquesta Cambra, aItra 
cosa sera que pugui esser oportuna i que pugui esser 
íd6nia la inserció d'aquestes esmenes, d'aquests apar
tats aHa on es vol en posar, perque l'artic1e 14 estableix 
una relació d'atribucions o facultats del President de 
la Comunitat Autonoma que és cosa molt distinta del 
compliment el'objectius institucional s estatutalis com 
el de garan tir la norma li tzació de l'ús ele la llengua 
catalana, establert a l'article 14 per a tots els poders 
públics, a tots han d'inspirar la seva actuació a aquesi 
criteri, o consolidar i desenvolupar les característiques 
ele nacionalitat comlmes que vinculen tots els poél.e rs 
púb[ics i totes les institucions d'autogovern o promoure 
la participació de tots els ciutaelans, que són criterís 
als quals han el'inspirar la seva actuació tots els poders 
públics. Des d'aquesta perspectiva, no hi bauria incon
venient que al marge el'allo que són les potestats i 
atribucions del President, hi hagués un aItre article on 
es eligués que el President haura d'inspirar la seva 
actuació amb aquests criteris, em sembla superflu, pero 
sobretot em sembla complicat i perillós, perque, una 
de dues, si dei m que el President ham'a d'inspirar la 
seva actuació en aquests criteris, cada vegaela que fa
cem una norma referida a un altre organisme, autori
tat o poder públic, haurem de repetir inexorablement 
que ha d'inspirar la seva actuació en aquests criteris, 
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perque si no, ens podem trobar que es pot interpretar 
que com que només hem dit que el President esta vin
culat per una llei a aquests criteris, els altres orga
nismes, institucions o poders no hi estan i crec que 
alló millar i allo més clar és, deixar l'Estatut com esta, 
que és una Llei, que és una Llei, no ha oblidem, que 
a vegades volem reproduir sistematicament allo que 
diu l'Estatut, i l'Estatut ja és una Hei en vigor que 
vincula tothom, i aixo de voler-la reproduir a cada 
moment, sembla com si no tenguéssim confian<;a en 
el fet que l'Estatui esta en vigor i que vincula, voler
la reproduir, en aquest cas, pot tenir una significa ció 
excloent i poc clarificadora. Quant a l'apartat quart, 
efectivament, aquesta sí que pot ser una potestat més 
o una atribució més del President del Govern, que no
saltres no li negarem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sr. Pons, té la paraula el Sr. Cos

me Vida!. Disposa, Sr. Viclal, de cleu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. Presideni. Simplement és per dir, per 

estalonar la postw-a del Govem i, com lOca formal
ment, el Grup Parlamentari Popular de mana una vo
tació per separat d'aquests punts ja que en principi 
estam d'acord amb l'últim i no amb els anteriors. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar, Sr. Damia? Disposa 

d'un temps de cinc minuts. 

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

Sr. Portaveu del Grup Socialista, coneixent la seva 
solida preparació en el terreny jurídic, esperava uns 
arguments una mica més solids, i valgui la redundan
cia, en aquesta ma~eria per rebutjar l'esmena addicio
nal que propasa Esquerra Nacionalista. Esquerra Na
cionalista no ha demanat que votin en contra, Esquer
ra Nacionalista el que confessa obertament és que 
aquesta esmena té un cadlcter determinat, i entenem 
que les esmenes, les 1Ieis, tot el que es proposa a 
aquesta Cambra no ha de caure dins el sedarisme, i 
Esquerra Nacionalista no hi caura de votar en funció 
de qui presenti les coses, sino en funció d'allo que 
les coses són i si són positives o no. 1 nosaltres en
tenem que afortunadament hi ha un apartat que veim 
que obté un consens, pero constatam que els altres 
tres, no l'obtenen i el que ens haurien d'haver dit, 
són no les excuses jurídiques, que voste té una solida 
preparació i les sap manejar molt bé, sino les reaIi
tats polítiques de fons que impedeixen que vostes as
sumeixin aquesta esmena. Estam per la normalització 
lingüística, endavant, estam per promoure que els ciu
tadans participin de la vida política, cultural, social, 
etc ... , enclavant; estam per consolidar un país, se
nyors meus, endavant; o estam per fer promeses elec
toral s i 1Iavo1's, quan tenim una responsabilitat, encara 
que només sigui la responsabilitat de donar suport a 
un altre Grup que previsiblement, vista la correlació 
de forces, perclra aquesta votació? Aleshores no hi ha 
compromís, jo, francament, senyor Portaveu del Grup 
Socialista, entenia que el seu compromís era més sa
lid amb la nOl'malització lingüística, amb la participa
ció deIs ciutadans i, valgui l'expressió, amb la consoli
elació d'aquest país com un poble amb una iclentitat, 

i francament m'ha decepcionat, esperava, perque ca
nee profunelament la seva trajectoria política, que la 
elreta d'aquesta Cambra rebutjas aquestes esmenes, 
pero francament estic pro[unelament decepcionat que 
l'altre Grup d'esquerra d'aquesta Cambra no hagi es
tat capa~ de donar una passa i donar-nos suporto Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Vol replicar, contrareplicar, Sr. 

Pons? Disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. No es un problema de qui pre

senta les esmenes, sinó de com les presenta, i em 
sembla indiscutible que tal com voste ha presentat l'es
mena, advertint que era una esmena de l'esquerra, que 
difícilment seria assumible, semblava convidar que es 
posas en dubte si era convenicnt votar-la o no per fer 
un favor a l'esquerra i als nacionalistes; i jo li he dit 
que aquesta esmena és W1a esmena que ve directament 
ele l'Estatut i que, per tant, no pot dividir aquesta 
Cambra pe! seu contengut. No perque a ('ada llei que 
es presentí a aquesta Cambra vostes presentin una 
esmena dient que quí sigui ha de garantir la norma
lització lingüística, vostes n'estaran més a favor, si no 
quan tenguin ocasió de fer feina, de tenir responsabi
litats a institucions i llavors facin o no facin se'n po
dra demanar responsabilitat, no per fer més declara
cions, ni més esmenes, ni més proposicions s'esta més 
a favor d'una cosa o el'una altra, pero sobretot m'es
tranya bastant, nosaltres no varem tenir cap problema 
per votar ¡'Estatut el'Autonomia en el qual hi ha aques
tes regulacions, i vostes sí que en varen tenir per vo
tar-lo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Atenent ~a petició d'aquesta 

Cambra, Secretaria vol fer lectura deIs apartats 15, 16 
i 17 de l'esmena 121, que són els que es sotmetran a 
votació en primer lloc? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
15.- Garantir la normalització de l'ús de [a llen

gua catalana per part deis poders públics de la Comu
nitat Autonoma. 16.- Consolidar i desenvolupar les 
característiques de nacionalltat comunes deIs pobles 
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 17.- Pro
maure la participació de tots eIs ciutadans de les Illes 
Balears a la vida política, cultural, economica i social. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sra. Secretaria. Per tant, les Sres. 

i Srs. Diputats que voten a favor el'aquests aparlats 
el'aquesta esrnena es volen posar drets, per favor) 4. 
Poden seure i moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats 
que voten en contra d'aquests tres apartats d'aquesta 
esrnena es volen posar drets, per favor? En contra. 29, 
poden seure, per favor. Les Sres. i Srs. Diputats que 
s'abstenen es valen posar elrets, per favor? Poden seu
re i mol tes gracies. Per tant el resultat és 29 vots en 
contra d'aquests tres apartats, 4 vots a favor i 20 abs
tencions. Queden rebutjats. Secretaria vol proccdir a 
la lectura de l'apartat l8? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
18.- Designar el representant de la Comunitat Au

tónoma al Patronat ele la Corona d'Aragó. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquesta part d'aquesta esmena es volen posar 
drets, per favor? Per unanimitat queda aprovaL. Per 
tant a l'article 14 s'hi afegira un apartat, número 15, 
que sera el que acabam d'aprovar. 1 passam a la dis
cussió de l'esmena número 256/84, de -;upressió, del 
Grup Parlamentari Socialista. 256/84, esmena electiva 
14 del Grup Socialista. És de supressió, és de supres
sió, i vist el resultat d'aixo passam, si li pareix, direc
tament a la votació de l'ar.ide. Per tant, les Sres. i 
Srs. Diputats que vo1in a favor de l'article 14 es volen 
posar arelS, per favor? Pollen seure. 2';) vols. Les :::'res. 
i ::;1'5. lJlpurals que votin en conTra de l'aniclc 14 es 
volen posar drets, p er favor? 21. Poden seure, per fa
vor i gracies. Les Sres . ir . Dipulals que s'absrenen 
es VOlen posar clrees, per lávar! S 'absLCnen. Per tant, 
quella aproval l'anicle 14 P '1" 29 VOlS a f.n or i 21 en 
conlra· i O ab5tencions. Aque ta Presiden ·ía decreta un 
descans de qultlze minuts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Prec aIs Srs. Diputats que vagin prenent lloc als 

seus escons. Dins breus instants COluenc;areln, recO
men¡;:arem la sessió. Recomen¡;:a la sessió. Els artides 
15 i 16 no tenen cap esmena, per tant elltram dircc.a
ment a la seva vOlació. Les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor deIs articles 15 i 16 es volen posar drets, 
per favor? Qucllcl"l ap ro vuLS p r unanimHaL. A aq ue t 
punt procedeix debaLl' I'esmena J21/84, apartal 14. 
presenlada pel Grup Parlam'enlad Esq,uerra Naciona
lista (PSM), esmcna d·addició, que si s'aprovava, su
posaría la crcació d'un nou capital qu seria el 2, i 
que incorporaria 5 articles nous, Per lant, p r clefcn
sar aquesta e~mena d'addició té la paraula pel Grup 
Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia FC1Ta Pons. Dispo
sa, Sr. Pons, de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (D · MIl\.): 
Sr. President, abans d'entrar a la defensa de l'es

mena, pregaria que fo Ilcgicla per a coneixement de 
tots els Diputats. tol j que supos que la coneixen, pero 
per major claredat. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha inconvenient per part d'aquesta Presiden

cia. Sra. Secretaria, vol procedir a fer lectura deIs, que 
serien nous artides? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Capítol Scgon. De les relacions entre el Govern i 

el Parlament de les Illes Balears. Artide Primer.~ El 
Parlament controlara l'acció del Govern d'acord· amb 
l'Estatut, les LIeis i les Disposicions del Reglament 
del Parlament. Articlc Segon.- Els membres del Go
vem hauran de fer aete ele pre encia davant el Pie o 
le ami sian ' per alendre le Interp Hacioos, Mocions, 
-Preou nles i pr es que els iguín fonnulats cl'acord 
amb les Di posicions del Parlam n1. ArLicle Tercer.
E ls membrcs del Govern Lenen accés a les e siolls del 
Parlament i de les Comissions i la facultat d'interve
nir-hi, així mateix podran ter que els aIts carrecs i 
funcionaris de I'Administració de la Comunitat Auto
noma informin davant les Comissions del Parlamento 
Article Quart.- La Presidencia de la Comunitat Auto
noma i el representant del Go\'ern a la Junta de Por-

taveus seran el vehicle ordinari de relació entre el 
Govern i el Parlament, Article Cinqué.- El Govern 
proporcionara al .t'ariament la intormaClÓ 1 ajuda que 
1i calgUl mhjan~ant eis seu s membres i funcionaris oe 
la Comunitat Autonoma. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Aquesta es

men¡l audí ional s'ha de, nl nem, debalre si és con
venienl a L'hora u'jncorporar-Ia a una tlei de regim 
junclic o si la I ' ixam om UJ1 sim.ple preceple del fu
tUl' egJrun nt, ' perem que defin iLiu, del Parlamel1,l 
de les Illes Balears. Entcncm que seJ;a positiu que 
un, lIeí que s'aprova avui UOlla ja un mar de r la
cio . ciares cnln:: el Govern i 1 Parlam ' nt cl ~ les IIles 
Balears, tol i que el fu tul" Reglam nL d'~\Cluesla 'am
br. puguj cont ni!" preceples semblant., per n di¡' 
iden lics, En tCl1em que aixccar a n ivell ue 11 i, d 1 i 
de Regim Jurídic, unes relaciolls nLre I'organjsme de 
r e pre entació que és el ParlamcnL i I'org< ni me d'exc
cució que é el G vern donaria una m:ljor lareclal 
.lllsliI u i()nal, i p l' aixo hem pI" sentat aq ues la Inc
na. l. I'hem presen tada a l marge del clima que v im, 
a a 11.le ts !cmps darr rs, que s'esla produint ntre 1 
Go en1 i el Parlamenl. E qu rra acionali la no igno
ra, no és inscl ,sible aUlles actilud relalivamenl dis
tanLS, per no dir rerractarie , per parl del G ern en 
r laei a l control parlamentari, per lanl, ~ntenem que' 
aquest onlrol ha de quedar avui, perfcclamenl lar, 
ha de ser i.ncorporaL dlll una Ll ei ele Régi m Jurídic, 
perqut: Henem que é tina man ra c1 'avan<;ar i d 
consolidar qu> aques l Govcrn e tará otmes per iro
pera tiu eS latulari a l control parlamentad i reglamen
tar, élmb aquesta liei. les rel.aciol1 qu entre aqu tes 
due institucion hao eI·existir. Aque. la 'mena con
eretament a ¡'articlc cinque, propo a que el Govel'n 
stigui obligat pet I1ei a proporcionar al Parlam nt la 

illformaeió i ajuda que Ji calg-l.Ii mitjan<;an I els seu 
membres i funGÍonaris de la Comunilal Autonoma, é 
a dir, no tan soIs hi ha cJ'haver Ul1 conu'ol parlamen
tari, entes d'una forma passiva, Loó que el Gov m, 
l' . xecu Liu, 11a d'ajudar d'una forma activa al funcio
nament correete del Parlamento 1 aixo és perque cn
tenem que en els paí·sos democratics 1- elements de 
control no són com sembla que dalTeram_nt es plan
teja, coro un jou pen6s qu ha de ofrir UD Govem 
que vol lreball:u' i hi ha un Parlament qu.! li oh tacu
litza e l [unciomuuent a travé eI'una legi6 d Mocions, 
Inleq e¡'¡acions, Preguntes, e lc .. .. , etc..... inó que tots 

Is elements ele conlr ! l'arJamentari són po itius, són 
conslructius, a I'hora de consolidar un sistema demo

re ti homol ga l al del palos europeus. S 'ns podra 
lir que aquesta mena sera recollida en J eu clia en 

e l Reglament dcfinitiu del Parlament el e les IIt s <1-

Icars i evidcntment n podria esser d'allra manera 
qu fos recollida en tenne semblant. o idcntics, p ro 

nt n m qu , si avu i aque a esme.na é incorporada , 
l1 au rem dona'! una pa a dins un procé de clarificació 
i de mi llor funcionament institucional. amagaré 
que el Govern de les llIes Balears, i és una valoració 
potse¡' subjecliva, pero qu Esquerra acionalis la plan
te ja i ereu que é així, que el G vem de les I1Ie Ba-
1 ars él aque L moment veu amb una certa preven ió 
e l control parlamentari, per tant, jo pregaria al . c
nvors del Govern, que acceptin aquesta esmena, i així 
quedara perfectarnent cIar que vostes accepten un 
control parlamentad dicta1 per una !lei i que no s'hi 
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oposen i que ho consideren un deIs elements normal s 
del funcionament d'un sistema democratic. Moltes gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons . Té la paraula el Sr. Joan 

Huguet. S'obri qüestió incidental. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tal volta no 

faria falta a aquest moment la meya intervenció, per
que el rcpresentant d'Esquerra Nacionalista ha expli
cat els arguments que emprava per preser1tar el con· 
tingut de la mateixa a la vegada que després també ha 
presentat els argwnents que ha d'emprar el Govern per 
dir que no al contingut. Pero abans d'entrar en el de
tall d'aquest, jo vull fer aquí una serie de manifesta· 
cions i d'aelariments. Que ser m és o menys democra
tics no vindra en funció d'introduir dins la Llei de 
Regim Jurídic aquests preceptes, que ser més o me
nys respectuosos amb el Parlament no vindra reflectit 
per introduir aquests preceptes, sinó que sera reflectit 
per una actitud, al llarg del temps, que adopti el Go
vern amb la seva presencia davant el Parlamento 1 jo 
vull dir aquí ben elar que l'Executiu, l'actual Govern 
és, sera i ha estat sempre respectuós amb el Parla
ment i que, per tant, ac;:o ja li ve marcat no solament 
com una obligació, sinó com un mandat de llei a l'Es
tatut on, alla on es reflecteix tot quant diu sobre el 
Parlament, obliga també que el Govern estigui present 
dins el Parlament, s'hagi de presentar tantes i quantes 
vega des faci falta a requeriment del Parlament i que, 
per tant, també li fixa l'obligació de donar aquella 
informació que requereixen els membres d'aquesta 
Cambra. Així i tot, he de dir que voste m'ha estalviat 
qualque argwnent per emprar i rebutjar aquesta es
mena, i és precisament que a90 és materia de fixar 
dins el Reglament que a aquests moments esta fixat 
encara que sigui el Reglament Provisional, pero que el 
Reglament definitiu, indiscutiblement, haura de fixar 
quina és la part estructural de fer aquest control, de 
com han de participar els membres del Govern i quina 
és realment la seva obligació davant la Cambra, és un 
precepte d'ordre intern regular aquestes potestats que 
aquí es marquen, amb tot i a<;o, reiterar una vegada 
més que aquest Govern no per no acceptar, no per no 
acceptar aquesta esmena vulgui dir que tengui por al 
Parlament, al contrari, estam oberts a donar qualsevol 
informació i qualsevol tipus d'explicació o el que ens 
demanin, a90, com he dit abans, no es pot traduir en 
acceptar o no acceptar, ac;:o es traduira en els actes i 
les actituds que adopti aquest Govern davant la Cam
bra. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Huguet. Vol replicar, Sr. Da

mía? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PON S PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És agradable 

sentir una proclamació de respecte al ParIament per 
part d'aquest Gcvem, esperem que els fets confirmin 
les paraules, nosaltres desitjam que sigui aixÍ. Que les 
relacíons de Govern i ParIament hagin de ser, hagin 
de ser exclusivament materia reglamentaria, Sr. Hu
guet, potser, poden esser materia reglamentaria, pero 
aixo no impecleix que hi hagi al tres lleis de Govern i 

d'administració d'altres Comunitats Autonomes que 
hagm procurat recollir aquest aspecte dins el mecanis
me de les lleis, i, per tant, deixar que el Reglament 
amplü, matisi, etc. el que la llei contempla. ~ntenem 
que aquesta esmena no és una esmena sobrera, per
que aquesta es mena té un cankter immediat de ser 
aprovada avui, de ser votada favorablement per aques
ta Cambra i tendra unes conseqüencies immediates i 
donara a l'element de relació Parlament-Govern de les 
Illes Balears una esiabilitat que tal vegada a nivell pu
rament reglamentari, no té, no té el rnateix a niveIl 
legal, com voste sap, un reglament que una llei, no
saltres atCs que estam comenc;:ant a construir un sis
tema d'autogovern, entenem que la premissa basica i 
fonamental és que l'Executiu estigui plenament sot
mes i accepti que és no tan soIs, diríem que s'hagi 
d'acceptar, sinó que ha de ser una cosa valorada po
sitivament, el control que sobre ell ha d'exercir per 
norma estatutaria, pero també per esperit democratic 
el Parlament, i amb aixo, si vostes fan aquesta pro
elamació de respecte al Parlament, que jo cree, i em 
remet als futurs fets que esper que es produesquin, 
estíc satisfet que vos tes no facin cas, esper que no el 
facin, a aquestes muses negres que, des d'algun mit
ja d'informació, estalviaré anomenar el nom, les con
viden a no atendre els mandats o a no atendre les 
orientacions o els elements de control que aquest Par
lament els va donant puntualment. Moltes grades. 

EL SR, PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Vol contrareplicar? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, Sr. President, només per puntualitzar que aquest 

Govern no s'ha mogut mai ni es maura per informa.
cions deIs mitjans de comunicació, venguin d'on ven
guin. Per una altra banda, nosaltres valoram positiva
mcnt tot quant control surti d'aquest Parlament, per
que qui realment ha de controlar la conducta del 
Govern és el Parlament; per tant, tengui ben segur 
que la recomanació que té el Govern no són els mit
jans de comunicació, sinó la Constitució i l'Estatut. 
Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Huguet. Volen intervenir els altres 

Grups Polítics? No. Aleshorcs, passam a la votació 
d'aquesta esmena. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquesta esmena d'addició, es vo
len posar drets, per favor? 4. Poden seure, per favor. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques
ta esmena d'addició es \;'olen posar drets, per favor? 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, no n'hi ha. 
Per tant queda rebutjada l'esmena que només ha ten
gut 25 vots a favor per 29 vots en contra. 1 passam a 
debatre, no, ¡'article 17 no té cap esmena, en con se
qüencia, podem votar directament l'artiele 17. No hi 
ha cap artiele, era una esmena d'addició d'un capítol. 
Article 17. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de l'artiele 17, que no té cap es mena, es volen posar 
drets, per favor? Queda aprovat per unanirrútat. L'ar
tiele 18 té un vot particular del Grup Parlamentari 
Socialista, per defensar aquest vot particular a l'arti
ele 18 abans 19.12, té la paraula pel Grup Socialista el 
Sr. Felix Pons Irazazábal. Disposa, Sr. Pons, de deu 
minuts. 

7 
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EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquest vot 

particular es refereix a l'apartat 13 de l'actual article 
18 i pretén la supressió de la frase final que va ser 
introduida, com a conseqüencia d'una esmena del Grup 
Popular, acceptada a la 1:'ouencla, que cUu, l'aparlal 13 
llegit sencer diu «entre le atríbucion del Govern és 
competencia del Govern 13 i qualsevol alll'a atx.ibució 
que li vengui concedida pe.c qualsev J dj posició legal 
o reglamentaria o que no véngui atribu'ida o s'hagi 
atribult a cap altre órgan de l'Administració de la 0-

munitat Aut6noma», aquesta expressió «o que no vén
guí atribuida o s'atribuesqui a cap aItre 6rgan de l'Ad
ministració de la Comunitat Autónoma» és alió que 
entenem que s'ha d'eliminar. Per que? Perque ente
n em que no és procedent una atribució que no és tal 
atribució, de competencies d'aquesta naturalesa, per 
exemple, per que a l'article 14, qua n s'han ressenyat 
to tes les competcncies del President de la Comunitat 
Autónoma, i es diu finalmenL «endemés de les que es
pecificament se 1i han atribuit, exercira totes aquelles 
facultats i atribucions que li corresponguin d'acord a 
disposicions Icga1s» no es diu i totes aquelles que no 
vénguin atribults a qualsevol altre, per que no es diu? 
1 pcr que es diu quan es tracta del Govern? Una po
testat, Wla competencia és sempre una derivació d'un 
«s tatus» legal, i per aixo mateix resulta inexcusable 
una norma previa que endemés de configurar aques ta 
competencia l'atribuesqui en coneret a un organ o a 
una entitat, és una derivació elemental del principi de 
legalitat; l'Administració, els organs de l'Administra
ció, les institucions només tenen aquelles atribucions 
i competencies que una !lei, que una nOITna jurídica 
els ha atribult específicament, alló que no es pot ad
metre és que tenguin totes aquelles que la llei o la 
normativa no els. hagi prohibit, l'Administració ha d'ac
tuar sempre amb potestats que li hagin estat previa
ment atriblÜdes, el Sr. Lafuente, a Wl magnífic article 
que publica avui matí, exposa de forma brillant aques
ta mateixa teoria, que no pot esser que no tengui com
petencies ni l'Estat ni la Comunitat Autonoma, ens 
trobaríem sense que cap autoritat ni estatal ni auto
nomica pogués actuar sobre un contingut, la qual cosa, 
diu, és absolutament i jurídicament impossible, per 
que? Les compettmcies no es creen en abstracte, no 
hi ha un llimbs de competencies on flotin unes com
petencies que no tenen fil que les unesquin a un ens, 
no hi ha un aparcament de competencies abandonades, 
no hi ha competencies orfes o filles de pares desco
neguts, jo crec que podem agrair aquesta autentica
ment emocionant generositat del Govern de convertir
se en una institució hospici de competencies abando
nades, la inclusa administrativa, pero sincerament no 
fa falta, no fa falta, aquí d'allo que es tracta és pura
m ent i simplement de reconduir el tema a allo que és 
el seu terreny natural, que és el de la interpreta ció 
jurídica, hi pot haver, a vegades, problemes de saber 
una competencia a qui li correspon, per6 aíxo es resol 
fent ús de la interpretació, que és el que fa avui matí 
el Sr. Lafuente, hi ha problemes per saber si podem 
o no podem legislar a aquest Parlament, no esta clar, 
el Sr. Lafuente el que diu, el que és segur és que 
aquesta competencia no navega peIs espais infinits, ni 
esta abandonada. anem a veure de qui és, i una ve
gada feta la feina d'interpretar les normes i veure de 
qui és, sabrem cert de qui és, el que no es pot dir és 
i totes les que no se sapiguen o no se diguin pel Go-

-
vern, aquesta és una tecnica absolutament inadmissi
ble d'atnbucló de competencies, estlgum segurs que 
no en quedara cap a l'aire, totes trobaran son pare i 
sa mare i s'exerclran per qui correspon i no per una 
instancia que és l'Executiu que no és per recel de 
l'ExecuLiu, voliliia que aix ho entengues in, no é un 
PI" bl ma de rec 1 de l'ExecuLiu, perque lal vega da les 
normes determinaran que és ompetencia de j 'Execu
tiu, és Ul1 problema de fUJ1cionat itat es tricta en el 
f uncionamenL d 'una norma, el'un s1st ma adminisll'atiu 
com el que hem d'anar edificant a aquesta Comunitat 
Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Sr. Joan Huguet té 

la paraula. Queda oberta la qüestió incidental. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Amb 

l'explicació que s'acaba de donar, entenc que el que es 
prelén no és eliminar l'apartat 13 en la totalitat, sinó 
el darrer paragraf, si és així he de manifestar que 
per part d'aquest Govern i iot essent conscients que fins 
i tot és un concepte anticuat, i pretenim fer una !lei 
moderna ¡que ens servesqui, estam disposats a accep
tar que es supremisqui aquest darrer paragraf, si ve bé 
també han de dir que a qualsevol !leí d'administració 
es deixa un darrer apaltaL residual, i aquest és l'apar
tat residual del número 13, a aquest cas, potser que a 
la redacció, tal com ve aquí dictaminada, aquesta fa
cuItat o aquesta potestat residual no sigui cohcretada 
i quedí a l'aire perque diu, com voste bé ha explicat 
aquí, «vagi atribUIda o se atribuya a otro órgano de la 
administración», per tant, nosaltres, d'acord amb alió 
que s'ha dit aquí damunt, estam disposats a acceptar 
la modificació i que, per tant, es suprimesqui aquest 
darrer paragraf. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Huguet 

EL SR. PONS PONS (DAMIA.): 
President, agraesc la sensibilitat del Govern davant 

aquest arguments, i, efectivament, el nostre vot par
ticular es limita a l'únic, a allo que es pot limitar que 
és pretendre l'eliminació d'alló que havia estat afegit, 
perque, a la resta de l'artiele i d'aquest apartat, nos
altres no hi havíem fet esmenes, perque estam d'acord 
que és una tecnica usual i necessaria, quau s'enumeren 
unes competencies, no pretendre una enumeraclO 
exhaustiva i tancada, sinó endemés de les que s'han 
pogut nomenar i enumerar, dir «i qualsevol aItres que 
1i siguin atribuides per les disposicions legals i regla
mentaries» fins aquí estam d'acord, amb aIlo que no 
estavem d'acord era amb la resta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Volen intervenir els altres grups? 

Grup Regionalis ta. Té la paraula el Sr. '" 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Sí, Sr, President, per dir que el Grup Regionalista 

donara suport a aquesta esmena perque el criteri de 
l'esmena tal com ve explicat pel Sr. Pons és completa
ment diferent del que jo estava pensant, jo pensava 
que es referia a llevar la totalitat de l'artiele 13, arti
ele residual que esta practieament a totes les: lleis que 



682 DIARI DE SESSIONS / Núm. 23 / 24 i 25 octubre 1984 

s'apreciin de ser lleis, quan es tracta de donar corres
pondencies i donar competencies, i, per tant, aquest 
Grup, en principi, era contrari al criteri del Partit So
cialista, ara bé si es tracta d'eliminar a partir de la 
paraula «rcglament~H-ia» , nosalLres estam completament 
d 'acord, perqu aquest punl dan"er, jo no és que digui 
que n han a!'jcaL un gol. é que no ho comprenia ni 
ha sabia, m'he trabal sorpres, perque aquesta «o que 
no venga atribuida o se at ribuya» per a mi ha estat 
un poe paraules celestials, jo, a aquest eriteri que }'ar
ticle 13 aeabi a la paraula «reglamentaria>} és al que 
donarem suport. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. Sr. Lafuente. Entén aquesta Presi

dencia que aquest apartat 13 dira «i qualsevol altra 
atribució que li sigui concedida per una disposició legal 
o reglamentaria.». Per tant, es vota aquesta esmena. 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin a favor d'aquest 
vot particular es volen posar drets? Per unanimitat. 
queda aprovat. L'article 18 tal com queda redactat amb 
els seus 13 apartats és el que es posa ara a votació. En 
conseqüencia, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor de l'articIe 18, es volen posar drets, per favor? Per 
unanimitat, queda aprovat. Els articles 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 no tenen cap esmena, 
en conseqüencia se sotmeten tots ells a votació, a no 
ser que vulguin intervenir. S'obri un torn ordinario 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President, voldria intervenir en relació a 

l'artide 20. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per intervenir quant a l'artide 20. 

És per un aclariment conceptual, supos, perque com 
que no hi ha cap esmena presentada .... esmena, només 
un acIariment. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Voldria, malgrat no varem pre

sentar esmena a aquest article i que a la fase de 
Ponencia es va advertir la possibilitat d'un problema 
a la seva redacció, fer palesa aquesta preocupa ció nos
tra a aquest moment i convidar a la reflexi6 deIs Srs. 
Diputats en relació a la conveniencia de mantenir 
l'apartat segon d'aquest articIe 20. L'apartat segon 
d'aquest articIe 20, que és el que regula la potestat 
reglamentaria del Govern estableix que el Govern ten
dra potestat reglamentaria a aquelles materies a les 
quals correspongui el desenvolupament legislatiu i l'exe
cució. I els membres de la Ponencia recordaran que 
aquest va Sfr un tema que, efectivament, es va suscitar 
i que es va 'discutir llargarnent, pero que la tramitació 
posterior del projecte no ha tengut una traducció tan
gible final, per que ens preocupa aquesta redacció? 
Perque aquí es diu que el Govern de la Comunitat Auto
noma poelra exercir la potestat reglamentaria en relació 
a aquelles materies a les quals li correspongui la com
petencia la tasca de elesenvolupament legislatiu i exe
cuGió, aixo ens fa anar, necessariament, a un concepte 
previ que és el concepte de base, per que? Perque 
amb l'Estatut i la Constitució a la ma la competencia 
es té per desenvolupar i executar la legislació basica 
de l'Estat, la legislació basica, que passa? que la legis
lació basica de l'Estat, com esta ja avui totalment 
adrnes i definit no és un concepte formal,. sinó material, 

que passa? que la definició d'allo que és basic no es 
fa a lleis de restat, ni tan soIs a lleis organiques, sinó 
que es pot fer i es fa també a reglaments, i, per tant, 
a definir aBo que és basic hi poden contribuir no només 
les lleis, sinó també les normes reglamentaries de rEs
tat, aixo ho ha dit ja el Tribunal Constitucional a mol
tíssimes sentencies, i el Tribunal ha vengut a adoptar 
ja un criteri definitiu i és que la regulació material de 
l'ambit de que es tracti, sigui quin sigui, la categoria 
d'aquesta regulació, i tenint en compte que es compte 
que es tracta, en aquests casos de normes basiques, de 
mantenir una uniformitat a l'ordenació jUlidica de la 
materia, entra dins el que es la competencia de l'Estat, 
dictar reglaments en aquestes materies, i ens podem 
trabar amb un conflicte important. Esta admes perfec
tament que les Comunitats Autonomcs poden dictar per
feclament reglaments organit7.aLiu , reglame nLs orgaoil
zatius que no ho discute ix ningú, i normes de regulació 
material que siguin desenvolupament legislatiu de les 
bases, em sembla que entrar dins una regulació com 
aquesta, comprec que el tema és un poc iecnic i com
plicat, pero és clelicat i és precís, pot dur a una regu
lació innecessaria i, en certa manera, aventurada, crec 
que hem de ser partidaris, hem de ser conscients que a 
partir d'ara l'operació de desenvolupament legislatiu i 
cfexecució és una operació a la qual ens hi veurem 
abocats molt sovint, i que, per tant, és molt precís 
tenir en compte els pw1ts de partida deIs quals convé 
no separar-nos per no entrar dins una tecnica ele legís
lació excessivament aventurada i arriscada, sobretot 
quan no sigui estrictament necessaria, perque si aquí 
no deim aixo, el que és indiscutible és que a la Co
munitat Autonoma no se la priva de tenir competen
cíes reglamentaries amb aBo que les tengui, per que? 
perque no és aquesta llei la que els hi dóna, la com
petencia reglamentaria no ve d'aquesta llei, la compe
tencia de desenvolupament legislatiu i d'execució no ve 
d'aquesta Hei i, per consegüent, ens podem trobar en 
que un dia direm aquesta llei deia, que nosaltres varem 
aprovar, que teníerrt competencia reglamentaria amb 
aquelles materies en que podem fer desenv0lupa ment 
legislatiu, i resulta que s'impugna aquest reglament dic
tat estalonats amb aquesta Hei, i que el Tribunal Cons
titucional diu vos tes no tenien aquesta competencia 
reglamentaria i ens haurem enganat nosaItres mateixos. 
Crec que suprimint aixo conservam totes les compe
tencies i evitam entrar en operacions reglamentaries i 
excessivament arriscades que poden dur a audacies, a 
audacies que ja s'han comen¡;at a produir, ¡que, per 
ventura, hauran de ser objecte d'examen més detengut 
a aquesta Camora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol fer ús de la paraula per accep

tar la suggerencia interpretativa el Sr. Ruguet? o el 
Sr. Felix Pons? o el Sr. Lafuente? Lafuente té la pa
raula. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

El criteri del Sr. Pons, que he escoltat amb molta 
atenció, du com a conseqüencia que nosaltres feim 
un acte de fe que no scm fills de l'Estatut, i aixo és 
delicat, és a dír, si tenim un Estatut que és una Llei 
Organica, aprovada, no recorreguda constitucionalment 
i que, en definitiva, és ferma i vígent, i l'article 11 
que diu «en el marco ele la legislación básica del Es-

s 
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tado» que és el que dm el Sr. Felix Pons, la Comu
mrac te tacUltals per aescnvolUpar «leglsmuvamenre y 
eJecuuvamenLe» LOLes aquesLes n1atenes, 1 el que mu 
el punr 1.. de l'arucle 2u es exacwmenc el mateIx, serm 
tanL com reburpr l 'arncle 11 oe 1'.l::.S[3tut, es c11r, anam 
a elimmar, anam a temr vergonya de ser bUs de 1'.l::.s
taLue anam a ellminar el que dm l'articlc 11 de, l'Esta
luL per si d 'él.. L 'articLC J 1 diu d'una manera l:on
creLa que en el marc de la legi lació basica de l'Estat 
cOlTespon a la ComW1llat AULUnoma 1 desenvolupa
menL k:gisJa Liu i l 'exec;ució de lole ' aqueste matelies, 
que é xactaInt:nl e l que di.u I'¡lfliclc 20 en el punt 2, 
exac,amenL e l que dju el pUM 1 quant a l'article 10, 
i ' 1 qu dlu el punl: 3, quanl a I'artide 12; pcr ta.nL, si 
nosallres hem de ser con eqücnLs i blls de l'Esla'lUL, 
hem de ser fills lcgítims ele [,Estatut, no hem de ser 
fills del punt, per tant, nosaltres no suporlarem aquest 
criterio Gracies, Sr. PresiclenL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a aclarimcnt, té la paraula, sí. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
Sí, Sr. President. Tengui tota la tranquiHitat el Sr. 

Lafuente que no es tracla de renegar de l'Estat ut ni 
d'entrar en iHeg itimilats filials ni res ele tot aixo, el 
problema eslá en que després ele l'Es tatut hi ha abans 
fins i tal un Tribunal Constilucional que ha estat inter
pretant el que significa la Constitució i el bloc consti
tucional en el qual hi h a els E~latllls, rtosaltrcs no te
nim esmena aquí, l'únic gue -varem plantejar va ser 
W1a reflexió so bre la conveniencia de, o bé duro una 
reelacció que s'adaptas de forma més clara a a110 que 
és la doctrina del Tribunal Constitucional, que sense 
llevar res ha interpretat quin és l'abast aukntic d'aqucs
ta manifestació ,o senzillamcnt a aquesta Hei no r epe
tíssim una manifestació de l'Estatut qUe ja ha estat 
in(erj)1'etada pel TribW1al ConstituciOllal, com que no 
tcninl esmc1l3, jo no clem~n aquí loes a nillgú, in6 im
plem e n t deixar e nsla l1 cia de la nos lrd r f1exió obre 
aquesl al-tícle j obr o la pr ocupació que el dia de 
demil e pugui intcrprel~ll' élixo en un sentit. i un. abast 
que crec que no tendra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, interpreta aquesta Presidencia ... 

Vol intervenir, Sr. Damia Ferra? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sí, moli brcumen t. En Lén Esqu 1'ra Nacionalisla 

que . ¡ hi ha un. pre edent clel Tribunal ons titucion. l 
que sentencien le manera cklríssima a.qu,,-sLa qlies lió, 
enl, nem que hau ria ele el' s upril'l1it, pero <: ¡ hi ha pos
sibi lilaLs que <lixo sigui l1lanlcngllL, i l'úoic q!-lc en 
mou ~ un temor a in OlTer en Ulla incoo litucionali
tat, 110Saltl-es som partidaris que es corri aquest risc i 
es tiri aixo enclavant, perque entenem que mentre no 
es demos tri el contrari una llei és constitucional, ara, 
quan hi ha uns precedents que són taxatius, aleshores, 
seria innecessari inccírrer en inconstitucionalitat, pero 
fora d'aquests casos, i m'agradaria que el Portaveu del 
Grup Socialista ens ha aclarís, si aixo el Tribunal Cons
titucional ha sentenciat el'una manera clara i definitiva 
aquesta materia o si simplement tenim un temor d'in
córrer en una possible inconstitucionalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia considera aclarit aquest punt i 

creu que es manéén el text de l'artic1e 20 tal com vema. 
I, en consequencIa, tornam a SOlmerre a VOl.aClO u"a
questa Lamora aes de 1"anlCle l~ al j1, tOIS conJuncs. 

EL SR. PONS lRAZAZÁBAL: 
:Sí, no, Sr. PresIdent, nosaltres el que demanaríem 

és que l'apanat 2 ae l'artic1e 2U íos obJecte de votaCIo 
separada. 10ts els al tres arLicles que ha llegit el Sr. 
President es poden votar separats, fins i tot l'apartat 
1, 3 i 4 de I'article 20, i només el 2, separat. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'accepta per aquesta Presidencia aquesta propos

ta, i, en conseqüencia, es vota en primer lloc l'article 
19, per tant, les Sres . ... Farem una cosa, si els pareix, 
podcm votar l'apartat 2 de l'artic1e 20, s'accepta la sug
gerencia del Grup Socialista en relació a aquest apar
tat? Els Srs. i Sres. Diputats que votin a favor, a 
favor de l'article, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor de l'articJ e 20, que volin a favor de l'artícle 20, 
es posin drets, per favor? Apartat 2. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Per una qüestió d'ordre. Em sembla que la votació 

que pertoca aquí ha de fer referencia únicament i 
exclusivamenl a l'apartat 2. 

EL SR. PRESIDENT: 
A l'apartat 2. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Srs. Diputa,s que estiguin d'acord amb l'apartat 

2, i 

EL SR. PRESIDENT: 
Només fa referencia a l'apartat 2. 1 s'accepta aques

ta modificació proposada diDS aquest article, que que
daría, a veure si ens aclarim, perdonau. Vol llegir com 
quedara l'article 20 en el scntit segiient, l'article 20 
di u, el Grup Socialista propasa la supressió de l'apartar. 
2, per tant ens quedaria amb el ... 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Per una qüeSl' ió d'ordl'e, no es proposa la supres

sió, es proposa ÚTIicamen L i l!x. lusivamem que e voti 
l'aparLat 2, sens uggere n ie· ni r e , ¡ s'ha de dir a 
fa 01' de l'apar1at 2 i en contra i abs lencions, i res més. 
No i 'accepta la s uggcrcnCÍa o no uggercncia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Se sotmet a votació l'apartat 2 de l'article 20. Per 

tant, les Sres. i Srs. Diputats que l'acceptin que es 
posin drets, per favor. Gracies, poden seu re. Les Sres. 
i Srs. DipUlats que no l'3cceptin es valen posar drets, 
par favor? Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen es 
volen posar drels , per favor? Queda el maicix text p er 
29 \'ots a favor i 25 abstencions. Es poden seure i mol
tes gracies. 1, en conseqüencia, ara sí passam, ara sí 
passam a la votació de l'ar1icle 19, eh? a 31, tots junts. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquests m-Licles es volen posar drets, per favor? Que
den aprovats per unanimitat. L'article 32 1é tres esme
nes d'addició del Grup Socialista, que són la 240, 241 i 
243, les quals debatrem una darrera l'altra. Per tant, 
per deEensar l'esmena 240 té la paraula, pel Grup So
cialista, José Peregrin, Martín Peregrín. Dispone Sr. 
Diputado, de diez minutos. Se propone la defensa con-
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junta de las tres eruniemlas, 240, 241 Y 24.:1, Y se acepca 
por esta l'reswencIa. 'llene usted la palabra, ~r. lJlpU
tado. 

EL SR. MARTíN PEREGRIN: 
~r. Presidente, ~ras. y Sres. Diputadús. Si bien el 

título ele las enmiendas 31, al artículo 31, 32 Y -'4 que 
en su día propusimos, se dice de adición, lo cierto es 
que como consecuencia de que en su momento el Gru
po Popular propuso un texto alternalivo que es el que 
viene aprobado por el Dictamen de la Comisión, como 
artículo del Proyecto en cuestión, la defensa que se va 
a hacer es precisa~nente, no de adición, smo de substI
tución del texto que viene en el Proyectu por el que 
nosorros proponemos. Así, en relación 3.1 artículo 31 
original, nuestra propuesta iba dirigida en los siguien
tes Lérminos, el Vicepresidente y los Consellers ten
drán las incompatibilidades previstas en el artículo 10 
que hacen referenci3 a las incompatibilidades del Pre
sidente del Gobierno, sin perjuicio de que podrán os
tentar la condición de Diputados al Parlamento de la 
Comunidad Autónoma y de los Consejos Insulares. La 
segunda hacía referencia a que los Directores Genera
les y Secretarios Generales Técnicos tendrían las mis
mas incompatibilidades prcvi. las ~n e l :trtículo 10 Y 
que ademá., no podrían ser onsejero' Insulares y Dipu
tados al Parlamento de las Islas Baleares, y fUla lmente 
había ulla propuesta por ex epción tle uáles eran las 
actividades que podrían desarrollar o podrían desem
peñar las personas que estaban sometidas a incompa
tibilidad, en el ejercicio de funciones representativas, 
en Organismos, Corporaciones, Fundaciones y otras 
Instituciones similares, así como en Empresas 'y So
ciedades donde los cargos hayan de ser designados por 
los órganos institucionales de la Comunidad Autóno
ma, actuaciones que deriven de la administración del 
patrimonio personal o de la unidad familiar y, en el 
ejercicio de funciones docentes, siempre y cuando no 
supongan perjuicio para dedicarse al cargo de la Co
munidad Autónoma y no estén retribuidos. El texto que 
en su día se presentó, y que nosotros no admitimos, 
por parte del Grupo Popular, hacía una referencia a 
incompatibilidades en términos genéricos para el Vice
presidente, para los Consellers, para los Directores Ge
nerales y los Secretarios Generales sin hacer la distin
ción que, como se ha dicho antes en nuestros textos 
respectivos, se efectuaba, así mismo, en un segundo 
apartado manifestaba expresamente que esta incompa
tibilidad con el ejercicio de funciones directivas de 
todos estos cargos representativas y de gestión en em
presas y sociedades de carácter mercantil y civil, y 
con el ejercicio de cualquier actividad profesional o 
mercantil en este úlitmo caso limitaba al supuesto de 
que exista contradicción con intereses propios de la 
Comunidad Autónoma o se trate de asuntos de los que 
tenga conocimiento en razón de su cargo o de algún 
modo estén sometidos a jurisdicción. En vista de lo 
que se manifiesta en el presente texto, nosotros diji
mos que no podíamos admitir tal texto por las siguien
tes razones, en primer lugar porque es preciso hacer 
una distinción nítida entre las incompatibilidades que 
afectan al Presidente y a los Consejeros, a los miem
bros del Gobierno, o sea a los miembros del Ejecutivo 
y a otros cargos que no tienen naturaleza ejecutiva, sí 
casi una naturaleza «quasi" administrativa o por lo 
menos de designación para ejecutar, para ejecutar a 
través de las directrices que les marque el Gobierno, 

como puedan ser los Directores Generales y los Secre
tarios Generales y, a su vez, una incompatibilidad en 
cuanto que los Il1lembros del Gobierno y el Presidente 
pueden ser, mejor dicho, los miembros del Goblerno 
pueden ser miembros de este Parlamento de pleno de
recho, y los Directores Generales y los Secretarios Ge
nerales Técnicos no sean así, partiendo del supuesto y 
de la base de que sí es razonable que en este Parla
mento esté representado el Gobierno y que sus miem
bros tengan el carácter de Diputados para la defensa 
de los intereses que correspondan, pero que los Direc
tores Generales y los Secretarios Generales Técnicos 
que tienen una función completamente distinta a la de 
estos miembl-os no tienen porque estar aquí en su con
dición de Diputados porque podían afectarse intereses 
que evidentemente serían absolutamente contrapuestos. 
Ciertamente, del texto original que se presentó por el 
Gobierno al presente, me estoy refiriendo al texto. alter
nativo que ahora tenemos en el Dictamen, ha habido 
un buen trecho y un buen m'ance. y así hay que recono
cerlo, pero me parece que debe destacarse que en el 
texto que está aprobado por el Dictamen de la Co
misión hay algunas consideraciones que no son ni de 
recibo ni admisibles, en primer lugar, porque enten
demos que esa redacción es una redacción muy ambí
gua y muy incorrecta y que abre cualquier clase de 
puerta a que la incompatibilidad en vez de definición 
de objeto, la incompatibilidad sea una excepción, y la 
incompatibilidad para nosotros, para el Grupo Socia
lista es algo que no se puede discutir desde un punto 
de vista subsidiario, s1.no principal. Así, cuando en el 
texto aprobado por la Comisión se dice «que era incom
patible con el ejercicio de funciones directivas, repre
sentativas, etc .... » y después hace referencia a la acti
vidad profesional o mercantil, dice en este último caso 
«limitada al supuesta que exista contradicción con inte
reses propios», nos encontramos con una primera, con 
un primer razonamiento que no admitirnos bajo nin
gún concepto ¿por qué? Porque, cuándo, cómo y quién 
es el que va a decir cuáles son las contradicciones con 
los intereses propios de la Comunidad Autónoma, es 
el propio Conseller, es el propio Gobierno el que se va 
a definir su incompatibilidad, o tendremos. que consti
tuir un tribunal o al.gún órgano u organismo que pueda 
decir, señores, ustedes están en contradicción con los 
intereses propios, primera indefinición y primera incon
creción. Cuando se trate de asuntos de los que tenga 
conocimiento por la razón de su cargo, es!aríamos bue
nos, como se dice en mi pueblo, en Andalucía, cómo 
puede decirse de una manera taxativa en un artículo 
que hay incompatibilidades cuando se tra1a de asuntos 
de los que tenga uno conocimiento por la razón de su 
cargo si esto es un principio elemental, si esto es un 
principio elemental. Y lós que de algún modo, de algún 
modo estén sometidos a juridicción, volvemos a lo mis
mo, estamos diciendo que cuando se diga que están 
sometidos por quién, cómo y cuándo, entonces hablare
mos de incompatibilidad, y el principio que defiende 
el Grupo Socialista es total y radicalmente contrario, 
para nosotros, señores del Gobierno, la incompatibili
dad se define de la siguiente forma, es la imposibili
dad legal para los altos cargos públicos de realizar 
otras actividades públicas o privadas que no sean las 
de su puesto, porque partimos que son cargos que tie
nen capacidad de mando, que tienen dirección política 
y que tienen responsabilidad, y que, naturalmente. en 
el ejercicio de estas funciones, afectan tanto a los po-
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deres públicos y a la naturaleza de estos poderes pú
blicos como a los propios ciudadanos y al pensamiento 
que estos ciudadanos tengan del ejercicio del cargo 
público por parte de sus representantes . La incompa
tibilidad que tiene dos vertientes, funciona l y retribu
tiva, debe de quedar perfec1amente cla1'1\ y definida 
sin ninguna inconcreción, nosotros creemos que la de
fensa del interés público, la dedicación al cargo y sus 
exigencias y la eficacia y economía que eLcbe imp rar 
en el ejercicio de estos cargos son fundamentos sufj
cientes como para entender que la incom.patibilidad se 
debe de definir desde un principio de una mauera total 
y absoluta para las persouas que representan u osten
tan cargos públicos, yeso no es una cosa que nos este
mos inventando nosotros ahora porque seamos más 
éticos y más honestos que nadie, ni muchísimo menos, 
es un principio que está comunmente aceptado en la 
inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos, en 
Europ" en los pai es de demacra ia occidental, d cla
r a r la incompa tibilidad con cualquier ot.ra ",cti idad pú
blica o privada es cll!!o que, p r pOlWr cjempl d lo 
que ha podido su cdel" en E pa ila, se ha pro Lucido de 
una manera c lara y Gona reta en la Lcy de Incompatibi
lidades del. Paí Vasco, es algo que es tá definido en 
otras leyes de Comunidades Autónomas como puedan 
ser la de Castilla-León, la de Murcia y la de Madrid, 
y a mayor abundamiento, por citar la interpretación 
que el Tribunal Supremo haga hoy en día en lo que 
se refiere a la materia de incompatibilidades, me van 
a permitir ~us -señorías que les diga que, én sentencia 
de 14 de noviembre del 83, la Sala Tercera del Tribu
nal Supre;no declaraba «el principio de incompatibi
lidad es diametralmente opuesto al de desigualdad, ya 
que está prohibido por preceptos expreso" de la Cons
titución artículo 9, 14, 23.2, 32.1 Y 139.1, entre otros, y 
en cambio aque!», se refiere al principio de incom
patibilidad, «viene señalado entre otros por los artícu
los 127, y 70, Y 98.3, con garantía de imparcialidad y 
eficacia», esto que lo define el Tribunal Supremo en 
sentencia, como acabamos de ver, muy reciente, es el 
espír.itu que hoy en dia, n un stado democrát ico, debe 
de regir tanto en la interpretación que los propios 
políticos y Jas pe rsonas que nos dedlcamcs al ejercicio 
de la función pública, C01UO cargos repr senLativo , debe 
de estar dentro de nosotros, como en Los planteamien
tos que los propios tribunales empiezan a asumir en 
lo que se refiere al principio de incompatibilidad, la 
incompatibilidad no es algo subsidiario, la incompati
bilidad s a lgo que está cstabl ciclo definitivamenfe por 
la propia Constitución . Yo comprendo, ell.orcs del Co
biero , que algU! as veces e tas cuesLiones sean difíci
les ele entender, y digo que s~an difíc iles de entender, 
porq ue si e hubieran entendido," posiblem ~te, el Gru
po Socialista no se hubiera visto obligado a hacer una 
pregunta al Gobierno, que en su día formularemos, en 
el momento en que corresponda pero cuyo texto literal 
elice lo siguiente «considero al Govern de la Comuni
tat Autónoma que es compatible el ejercicio de su pro
fesión privada, a horas consideradas de oficina por 
aquellos Consellers u otros altos cargos del Gobierno 
que tiencn consignado en el presupuesto de dedicación 
exclusiva», ciertamente si ustedes hubieran entendido 
el principio de incompatibilidad, seguro que esta pre
gunta no se hubiera producido, por consiguiente, espe
ro que después de los razonamientos que acabam.os de 
exponer y pensando precisamente en que el primer 
ejemplo que debe dar, o debe darse de un cargo pú-

blico es demostrar a la ciudadanía que nuestra obliga
ción está en cumplir el puesto que se nos ha encomen
dado, desde un punto de vista representativo, que uste
des admitan las propuestas que se están haciendo en 
cuanto a las enmiendas de supresión, mejor dicho, de 
incorporación de los textos, del Grupo Socialista y vo
ten en consecuencia. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Té la paraula el Sr. Joan Ruguet, 

pel Govern. Queda oberta la qüestió incidental. 

EL SR. RUGUET ROTCER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ja ha 

arribat el tema de les incompatibilitats, pero, abans 
d'entrar en el fans de la qi.iestió, he de dir al repre
sentant del Grup Socialista que el temps i la forma de 
presentar la pregunta ja no el tindran, perque ja ha 
estat presentada i ja ha entrat en el Govern, ja con
testarem en el m0'ment oportú. Dit a~o; d'entrada, crec 
que s'ha de ré'coneixer, i així ho ha fet que el Grup 
Parlamentari de Coalició Popular, i el Govern ha donat 
satisfacció quant al compromís que va adquirir de pre
sentar un text alternatiu d'incompatibilitats, i que ha 
anat bastant més enlla d'allo que en principi recollia 
aquesta propia 11ei, i die que ha anat bastant més enlla 
perque no basta només centrar-se a un padtgraf del 
tema de les incompatibilitats, on ve reflectit a aquest 
capítol 4t. que nosaltres vam presentar com a text al
ternatiu, aquí es determinen les incompatibilitats deIs 
alts carrecs des del Vice-President, Consellers, Direc
tors Generals i Secretaris Cenerals Tecnics, i ha han 
regulat d'aquesta manera i no em sap cap greu dir-ho, 
tenint en compte també els textos que havia presentat 
el Grup Socialista, de tates maneres no han pogut reco
llir tots els aspectes, s'han recollit aspectes d'aquestes 
esmenes presel1tades, pero altres n0' els podien recollir, 
perque hi ha moltes altres Comunitats Autónomes, per 
exemple, on hi ha Directors Generals i Secretaris Ge
nerals Tecnics que també tenen la funció de parlamerr 
taris, ben igual que també hi ha altres Comunitats 
Autón01nes, on hi ha membres del Govern que no són 
parlamentaris i aquí sembla que voldría, segons les 
paraules que voste ha dit aquí, qua n ha dit és logic que 
els membres del Govern siguin Diputats, doncs són 
Diputats o no són Diputats, perque la potestat de no
menar Govern i de nomenar Directors Generals i Se
cretaris Gel1erals Tecnics anira en funció no de ser o 
no Diputats o Consellers, sinó en [unció de l'eficacia 
que entengui el President que pot desenvolupar una 
persona concreta, pero el tema de fons esta a veure s i 
queda o no queda limitada aquesta incompa Libililat. Hi 
ha una diferencia substancial entre allo g ue ve r eflec
tit a l'articIe 10 actual, si no es tic equivocat, ar-ticle 9 
del Dictamen on es tracta de les incompatibilitats del 
President, que també s'ha de reconeixer, i per que no 
es cIiu que anar més alla del mateix Estatut quant a 
la jncompatibilital elel mat eix PI" s ident. PenJ aquesl, 
aquc la incompatibiliLat, que aquest Govern ha entés 
que havia de ser de manera absoluta, no té perque 
transportar-se també en la incompatibilitat de Con e-
11cr5 o amb una incompaLibililat ele Direclors Generals 
i Secretaris Generals Tecnics, i manco, sense menys
prear el contrari quan la nostra Comunitat Autonoma 
és tan reduida quant a nombre d'habitants, que també 
ha de tenir el mateix pes que qualsevol altra Comuni
tat Autonoma. Jo crec que sí, que ja hem introdui"t un 
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element clarificador en el tema de les incompatibili
tats, i, és dir, i ha llegiré en castella, «asimismo será 
incompatible con el ejercicio de funciones directivas, 
representativas y de gestión en empresas y sociedades 
de carácter civil y mercantil y COn el ejercicio de cual
quier actividad profesional o mercantil», aquí, en lloc 
d'una coma hi tocaria haver un punt, si em permeten 
aquesta observació, i s'ha de dir i es diu «en este últi
mo caso, limitado al supuesto de que exista contradic
ción en intereses», és dir, si un Conseller o un Director 
General té una professió liberal concreta, i se li encaro 
reguen projectes o el que sigui, en concret, i tenen con· 
tradicció amb el carrec que ocupa no ha podra fer, 
pCIU hi ha aItre tipus, i ae,:o s'ha posat de rnanifest i 
segur que la pregunta ve per aquest caire, hi ha altre 
tipus de professions liberal s on es va a demanar, per 
exemple, es va a demanar o es va a consllltar o es va 
a veure o van a fer un examen, n~ per la funció de 
Consellcr o Director General, sinó per la [unció de la 
seva professionalitat manifesta, ningú no es posara en 
mans de ningú per esser Consellcrs o ser Director Ge· 
neral, l'altre esta pcrfectament regulat en aquesta cJau· 
sula. Per tant, nosaltres crcim que sí, que s'ha millo
rat molt amb aquest text i creim endemés que ve 
perfectament dclimitat quan pot i qua n no pot, per 
tant, dcmanarÍem a aquesta Cambra que amb tot l'es
fore,: que han fet per recollir ac,:o, en el text altematiu 
que van presentar, quedi tal com esta en el Dictamen 
i rebutgin aquestcs esmencs. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Ruguet. Sr. Peregrín, quiere 

usted replicar? Dispone de un tiempo de cinco mi
nutos. 

EL SR. MARTíN PEREGRIN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Yo creo, 

Sr. Vicepresidente, que efectivamente partimos de con
cepciones distintas, y no es un problema de que el 
artículo esté redactado de una manera más fuerte o 
menos fuerte, con mayor contenido o menor conteni
do, es que se quieren decir cosas distintas y así hay 
que decirlo de claro. Ustedes creen que las incompa
tibilidades pueden o deben de ser una cuestión subsi
diaria del ejercicio del cargo, nosotros decimos que no, 
que el ejercicio del cargo es incumpatIble con, defini
rnos de una manera objeti'ia, y partimos de ese prin
cipio objetivo entonces la cuestión, en efecto, tiene 
una diferencia substancial, cuando le decíamos que los 
miembros del Gobierno, podían ejercer actividades par
lamentarias, yo no me estaba remitiendo, aunque tam
bién lo he hecho en otro caso, a lo que digan las 
leyes de otras Comunidades Autónomas, he puesto corno 
ejemplo la que efectivamente o he puesto como ejem
plo las que efectivamente pueden estar cercanas en 
nuestras tesis o coincidentes en su totalidad, puede 
haber leyes de Gobierno de Comunidades Autonomes 
que digan que los miembros del Gobierno no deben de 
ser miembros del Parlamento, yo, en este caso, le digo 
que nosotros estamos más con lo que la Constitución 
en el artículo 98 dice en :-e!ación a los miembros del 
Gobierno, que con lo que puedan decir esas leyes de 
Comunidades Autónomas, en donde se dice que los 
miembros del Gobierno no pueden hacer, pero que 
pueden ejercer funciones representativas o las propias 
del mandato parlamentario, y por eso estarnos defen
diendo que aquí también, en este Parlamento, se pue-

de producir esta circunstancia, yendo a uno de los con
tenidos o profundidades que pueda subyacer en la pro
puesta que ustedes hacen y dentro de esta subsidiarie
dad, perdón no me ha salido ahora el concepto, yo le 
voy a decir a usted que cuando hablan de profesiones 
liberales, que terminen la contradicción o de activida
des mercantiles, habría que considerar la pregunta que 
en un principio le dije, ¿quién dice cuáles son esas 
contradicciones? ¿quién especifica cuáles son los inte
reses propios de la Comunidad Autonoma? ¿Quién en
tiende cuáles son asuntos de los que se tienen o no se 
tienen conocimiento ereFazón de su cargo? Estaríamos 
dentro de apreciaciones estrictamente subjetivas que 
nos llevarían a un verdadero maremagnum de inter
pretaciones, y por eso es por lo que entendernos que 
esta propuesta es absolutamente inviable, porque, que
riendo decir todo, no dice nada, sino todo lo contra· 
rio, o sea está abriendo una puerta, es un cajón de 
sastre para que entre cualquier clase de interpretación 
que bude el principio de incompatibilidades. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias, Sr. Peregrín. Tiene la palabra el Sr. Juan 

Ruguet. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Srs. Consellers, efectivament 

entenc que no parlam un mateix llenguatge i no faig 
qüeslió idiomatica aquÍ, sinó quant a criteris, primer 
de tot, em sembla que vostc ha fet una confusió de 
termes qua n s'ha referit als membres del Govern. Els 
membres del Govern no tenen perque tenir el carac
ter de Diputat, la representació parlamentaria sera 
quan estan aquí que no ten en representació parlamen
taria, perque no voten, sinó que sÍ'mplement estan aquÍ 
per clonar compte deis seus actes i no tenen perque 
ser, ni crec que cap llei, crec que cap llei digui que 
els membres del Govern hagin de ser o no hagin de 
ser parlamentaris. Ae,:o per comen<;ar. El tema de les 
incompatibilitats que voste m'ha tret, a un punt con
cre~ es refereix a les incompatibilitats, a les incompa
tibilitats deIs jutges i deIs tribunals, en aquest cas, esta 
molt ciar que no poden exercir aquesta funció a l'hora 
de ser nomenats fins que no ces sen del seu carrec, 
empero, quant a les incompatibilitats que aquÍ discu
tim estam dicsutint una serie d'incompatibilitats que 
sí, que estan perfectament delimitades, perque el que 
no es pot dir és que no es diu i es vol dir tot el con
trari, si no es diu és que no es diu res, ara, si es diu 
tot el contrari, és que es diu tot el contrari, pero jo 
no entenc que có; digui tot el contrari de les incompa· 
tibilitats i que sigui a<;:o un «cajón de sastre» ni molt 
manco, qui dira si esta o no esta incorrent en allo 
que diu l'anicIe 32? Si esta o no exercint alguna cosa 
que no pot exercir i que, per tant, incorre en una 
incompatibilitat, de moment qui ha ha de dir és la 
llei, de moment qui ha ha de dir sera per la super
visió cl'aquest Parlament al Govern i, de mamen!, en 
un futur ha dira el desenvolupament rcglamentari d'a
questa llei i ningú més, simplement, com voste molt 
bé ha dit, amb dues concepcions distintes, pero són 
dues concepcions distintes que no vull fer un judici de 
valor, perque no hi estic massa donat, afer judicis de 
valors que parteixen tal vegacla d'un desconeixemcn t 
de tota la filosofia que ha regnat quant a incompatibi
litats des del principi fins al dia d'avui. Aquest principi 
que voste defensa és un principi que ha defensat sem-

s 
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pre el seu Grup Polítie quan estava a l'oposició, és 
UH pnnupl que, en eena manera, na anar malnant a 
puc a poc 1 na uonat cenes cüllcesslOns perque s'na dlt 
que HU el poola our a tenne, 1 aao mes recent no 
Lelum ara, acmalment, en el Congrés de Dipmars on 
SOTura una u el d 'mcompallbiliaaaes que no sera tan 
Clara com la que voste CllU, perque ni na preceptes que 
no es podran regular d 'wla m anera taxauva 1 Clara, i 
aixÍ es ral com eSlá previst, aquí sí que ho deim, quan 
és compatible i quan és incompatible, aquÍ del m que 
aquesca incompatlbilitat esta tixada i només en aquells 
casos concrets és quan un alt carree pot exercir altres 
funcions, sempre i quau no incorri, aixo esta clar, en 
cteLnment de la seva dedicació al seu carrec, Moltes 
gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Ruguet. Volen intervenir els 

altres Grups? Volen intervenir els altres Grups? Sr. Da
mia Ferra. Sr. J osep Ivlaria La rucnte. Molt bé. Dispo
sa, Sr. Ferra d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAl\1IA); 
Si". President, Sres. i Srs. Diputats. En mat~ria d'in

compatibilitats, Esquerra Nacionalista pot contessar, 
amb un cert orgull, encara que s igui amb un orgull 
molt modes t, que ha estat un GIUp Parlamentari bas
tant matiner. Varem presentar en el seu dia una Llei 
d'lncompatibilitats del Govern i Administració de la 
Comunitat Autonoma, que, com tots vos tes saben, va 
esser rebutjada p er aquesta Cambra, se'ns va anunciar, 
si no record malament, dins aquel! debat que hi hau
ria unes certes disposicions en materia d'incompatibi
litats , es va agafar un determina t compromís que al 
marge d'aquella Llei que, en aquel! moment, es rebut
java, es duria endavant una determinada normativa, 
una determinada legislació en materia d'incompatibili
t a ts. Quan es va, presentar el text de la Llei de Regim 
Jurídic de la Comunitat Autonoma mancava evident
ment un capítol dedicat a aquesta materia d'incompa
tibilitats, per aixo entenc que tant el Grup Socialista 
com el Grup d'Esquerra Nacionalista varen ter tota 
una serie d'esmenes en aquesta materia, i finalment el 
Govern, el Grup Parlamentari que li dóna suport, va 
presentar una determinada normativa d'incompatibili
tats com a, entenc, complirnent d'unes determinades 
comeses que s'havien fet dins aquesta Cambra, aquesta 
pass a que evidentment és d'agrair, perque encara que 
sigui a petita escala dóna raó a les propostes que en 
el seu dia va fer el Grup d'Esquerra Nacionalista, que 
era urgent dur endavant una legislació en materia d'in
compatibilitats, indica que evidentment el buit era una 
situació impresentable, una situació que no podia con
tinuar, com nosaltres en el seu moment ja varern de
nunciar. 1, per tant, hem de recon.eixer que és sa tisfac
torí que hagin esmenat, encara que modcstament, una 
actitud inicial de rebuig frontal de les incompatíbili
tats. Ara bé, he escoltat amb molt d'interes la inter
venció del Sr. Martín, del Grup Socialista, perque esta, 
entenc, bastant documentat a nivell jurídic, i ha intro
dult un eIement que a mi em sembla decisiu, perque 
aquesta proposta tal com ve en el Dictamen de la lIei, 
no en materia d'incompatibilitats, no és gaire operativa 
i podría donar !loe a moltes confusions, una normativa, 
una Iegislació en materia d 'in compatibilitats ha de ser 
clara i rotunda, i aquest articulat que se'ns proposa no 
és dar ni rotund, sinó que és confús i subjecte a inter-

pretacions diverses, aixo és l'eIement ronamental que fa 
que nosaHres, en lleglr amb deLaH aquesc arUCUlat en
tenem que no es l'arLlcUlat o la 1egl~lac1Ü CI'mcompaCl
bJllLals que na de meneSter aquC:'la l. mUDlCaL AULU

norna pa a t ts el cat-recs (te V lce-l're ¡Clent, Conse
llers, lhreClOJ.- GeneraL i Se reLal'! General; perque 
eLlléném que una It i d'incompatibihlal que no té 
aquelxa claredal i aqueixa .rOLUndiLal que ha de 1 n1r, 
és Wla Hei absolutament morta 1 inoperant, i, més en
cara, és una lIei polemica, perque si ens hem de trobar 
amb tota una casuística d'incompatibilitats i aleshores 
h em d 'anar inlerprc lélnL dins aquesta nebulosa que se'ns 
Pl- posa, clins aguesl arlicle 32, de les inlerprelacions 
subje ' ¡i ves () mOLivades per delerminad~ p res ion cir
cum Lallcials per part de I'exe LLLiu qu esugui en aquell 
moment en e l pod er, s poden donar sO lucion ' a in
compalibi li lats dI.! molles manerc.s difer 1115, es poden 
crea¡' ' i luaci ns desiguals, e' poden crear soludon in
ju tes. Per aixo, per una par! , aques ta nO,illaljva eI'in· 
compalibilita ls cnlt.! ne m qu\:! no va lan lIuny om po
dria aoal', j per l'allra, en lenem, que aquesl lem nt 
de con us ió que hem de denunciar, la l<lo notol"iament 
jmproceclcnL, per aixo, nosalLr s que varem l1.evar les 
11osl1' s esmene eI' incompatibiljtats, perqut: eviden t
m e111 e. tan absolutamenL dins el m leLx carhí del Grup 
Socialis ta, donarem suport en materia d'aquestes in
compatibilitats a les propostes que fa el Grup Socia
lista i no el donarem a les del Govern, tot i que vull 
matisar Ji agraim. que hagi fet una autocrítica, hagi fet 
un esfun; i hagi comenpt a donar unes cleterminades 
pas5cs en ague La O'laleri" pa se qu espel'am que no 
s ran les darreres i que, el 'fulur ho clira, entencm qu 
són el Grups d'E que n -a Nacionalista i el Grup Socia
li s la que, en aqucsL momem , estan din el bon camí 
de la JegisJaci6 d'incompatibilital . Molles grades 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. El Sr. Josep Maria Lafuente, 

pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula. Dis
posa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. Presidcnt. Aquests Dipulat , quan es 

tracca elel problema de le incompatibilitat no hi 11a 
dubte que s'ha plantejal dues qüestions, una de cadlc
te¡- juridic, i una altra de ca racter espiritual o de 
caracter cHc. Quanl a la ele caracler juddi , que la 
con idel' fonamenta l, li he plantcjat el problema de si 
juridi amenl és possible que Is membres del Govern 

¡gu in compatibles amb delermjnades a tivitat pro
fessional , i elat' le ninl en comple q le l'artic1e 32.9. de 
l'Esta Lut, fin i tol pe)ll1et que tengui activ.itatR pro
fe sióna J el Pres ident de l Govern, no bi ]la dubte que 
ju.ddica Olcnt és pcrfectamen t vhlid, és perfectament 
positiu e l fet que qualsevol mcmbl"e o qualsevol carre.c 
pel- l'a'ltura que lengui, en pl'incipi, de d'un punt de 
vista lega l no l1i ha cap dispo ició que prohib sql.li la 
sevCl compalibilitat amb determinades ['Uncions que si
guin com patibles cspirituálmcnt amb les lasques que 
eSla c1csenvolL1pant clins la viela políli a . Aque. la és la 
primera qües ti ' jurídica qu jo m'he plante'al i que 
h e re olt jo per nalment eI'una manem positiva, el'una 
manera que, en cJefiniliva, por haver-hi tlna compalib i
litat amb determinades funcions privades que no iguin 
O que no tenguin dificulLats spiritua ls etiques amb 
I'activital que desenvolupa din la politica, La segona 
qüestió, que és 1 fonamenta l, és s i eticament aquesta 
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incompatibilitat podría esser dificul tosa des d'un punt 
d VISLa pubLic, aes C\'un pum oe vIsta espintuaJ, des 
d 'un pune ae vista, en dcb.ruúva, oe quaJsevol l)ersona 
que esrigLLi < senyalant amb el diL d terminac.ta p r 0-

na per exer ir acli lLa ts que pugwn esser o pUguill 
crear difi ultats. Jo diré que en prmcipi, Les incompati
biJitats, coro diu el Sr. Martín PeregrÚl, no hj ba dubte 
que s'ban de mira l- d'una forma objeclÍva, j aque la 
objectiviLat, qu és lllolt dlI:íciJ de fe l-, hem de 1 nir 
en compte que l'hem de contemplar també d'una ma
n era personal, a mb una Comunilat pe lita, amb un cú
mul de persones, 500.000 o 600.000 persones no s por 
.:omparar Dlai amb aH que cunlempla l'arlic1e 96 de 
la Con tiLució, seria absurd pensar que ek membl'es del 
Cov rn d l. Comunilat AuLunoma de Salears, amb 
600.000 per one han de ser xac tamenl igual que cls 
membres del Covern de l'Esta1 E panyol amb 36 o 38 
milions de pet-sone a l eLl can-cc, p" r tant, la compa l-a
ció de l'al'Licle 96 amb l'ar1'icle 32.9., per cerl d finJ
lÍva, n admeL cap críti ca , n i és de rcbut. són s ilua
cioos completamenl diferents. Un llame pragmatic, com 
jo, que veu que el partit Scialista (ambé dins la seva ma
nera d'actuar se n'adona, com ¡¡ucn ' n IU< 11 ¡'quí, que 
té arrancada de cavall i arribada d'ase, p l'que, en de
finitiva, té criteris l'any 32 complelamem diferenl. a 
l'any 84, té uns criteris que cle ' pn!s Lúrna atTera i torna 
arrera bé, perque se n'adona que s'ha equivocat, se 
n'adona que les circurnsUll1cies no són les que el! pen
sava, i les circumstimcies, de fet, a determinades cir
cumsl~lnc ie , valgLLi la redundancia, modifiquen un poc 
el crit r i e pil'iLua l i els criteris de lI an~amel1t de 
1'any 82, i a ixb és bo, aixo és bo, perque, en definitiva, 
demostren que saben equivocar-se i saben rectificar a 
temp , i aixo és el que Ca també en materia d'jncompa
tjbiUlats, o sigui que la !lei, per exemple, de descm bl'e 
del 83, no s 'a sembla en res a un projccte de lIei deIs 
Diputats i SenadO I- que va r [u ar el Tribunal Cons
titucional, en que no permeticn cap compatibi lilat, en 
cap actuació ni cap actitud pl'ivada, jara ja comencen 
amb el pro jec te de 11ei electoral que tcne aquí. a les 
mans, que m'ha VClJgul a mi de de la Cambra de Dipu· 
tats , ja comencen a parlar de po . ibililat d compati
bHilats, d'objectiu, res. Si tenim en compte, per exem
pLe, que, ta l vegada, el President de la Cam bra és pro
fesso,r univel." ¡tari, ve't aquí que els professo rs univer
sitarTs ja poden tel1ir compatibili tats per aq uí, no els 
professors no univel-si taris, els d'lnstitut no es COn
temp len de moment, pero els PI' fessol' universitads 
es contempl n, al projecLe del. que e va I'e[usar peI 
Tribunal Constilucí na!. aixo no es con templavs, en el 
projccte del Tribuna l C n lilucional que va refusal', 
projecte que era excl'u ivament d J Tribunals de Se
nadors i Dipulats, hi havia une incompalibiliLats abso
lute , totals ara comen a a ser diferent, ara hi ha 1 s 
pen jons de dI." t paso ius, eguretaL públi a, prof s o
ra l univcl's itari , 10t aixo é perl11issible, i aq uell a objec
Uvi ta t absoluta que el ia el r . Martín Peregl"Ín que és 
el «desideralum l> que, en definitiva, no h i ha duble que 
hauria el'c s -r l's rq uetipus d'a ll que ha de er una 
lIci, ' s molL dificil I fer, és difícil de di .. , aixo ha de 
ser taxal iu, aixo ha de ser taxat iu , és practicament 
impossi blc, fin i Cot amb el r gim d' incom patibi litats 
que el Gove rn Socia lista ha pl anteja l tanL a la .Ll i de 
25 de desembre de l 83, quau a aq uC!-,>L projectc que esta 
ja a la Camb ra deIs Diputats. j a parla, naturalmenl, que 
«es compatible con el desempeño de actividades pri
vada , sa lvo en Jo supues~os sigu i" nles: actividades de 

gestión, defensa, dirección, asesoramiento en las admi
nistraciones pÚblicas de asuntos que tengan que resol
vers por eS lOS menos señores», abe·o, aixo d 'objcctlu no 
té res, és que cn definili a. és un «cajón de saSLre" per
que no lé mé . mei que er-ho, 1::5 a dir que, en de
t'initiva h m de eJ- pl"agmatic , b 'm de pensar que no 
eos hem de penedir d diclar unes nOrrues que de. 
pré , d'aqui W1 any, d'aquí un any i mig en ' ad,onem 
qu dÜ1S la Comunitat Autonoma de Bale r. a ixo no é 
de «recibo», pel'que és practiCal1JellL impossible que els 
ConseHers lellguin unes aClivi ta ts j siguin persones de 
roconeguda olve ncia i 1 r cOl1eguda capacit l i ende
més que DO puguin CxcrCIl' del rminade ' pI' rc ' sioos 
que -ÓI1 perfeclament compat ibles amb la seva activiLal 
de Conscllel' , ~ qu Sl és el critcrí del Crup Regionalisla, 
perqu ' n lerinitiva, ni a un mt! tgc ni a un advocat ni 
a un arquitecte ni a una persona que exercesqui de
terminades activitats, se li ha de constrenyer a evitar 
sÍtuacions personals de tanta diticultat com la de ser 
ConseIlers amb aquestes circumstancies. Per tant, el 
Grup Regionalista no donara suport a l'esmena del Grup 
del Partit Socialista. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Tiene la palabra Don 

José Luis Martín Peregrín . Dispone, Sr. Diputado, de 
cinco minu tos. 

EL SR. MARTíN PEREGRtN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. En primer 

lugar, agradecer el apoyo manifestado por Esquerra 
Nacionalista, y dar una muestra de consideración a 
eS le apo o , como con eCtl ncia de las reflex iones que, 
no otros entendíamos, podían e l' aceptadas por toda 
la Cámara. En lo que se refiere a lo ma ni fes tado por 
el Diputado Sr. Laf uente, puedo decirle, igual que le 
decía también al Sr. Huguel, que es to no es Wl pro
blema que deba de con l mplar e desde un punto de 
vista jurídico, o de un punlo de vjs ta espiritual. mucho 
má esotérico, etéreo todavía que lo jurídico, que yo 

reo que es un problema de hoy, concrelO, e pecífico, 
un problema de omportamicnto, es un problema de 
actitud y es Wl probl ma que se refiere a cómo se 
deb e de cj el-cer un cargo, y en qué condicionc$ se eje r
ce ese cargo, con la dignidad y con la competencia ne
cesaria para que nadie tenga que sospechar en ningún 
sentido que esa persona no está desempeñando su fun
ción como corresponde y con el tiempo necesario que 
el cargo le exige, que esto es una comunidad pequeña, 
que somos solamente 600.000 habitante, pero qué ti -
nen que ver los habitantes y qu. sea una ccmwlidad 
pequeña con lo prob lemas que e pueda o p lantear, 
que pueden ser tan gOL-dos o má. gordo que lo que 
pueda haber en los . stado¡; Uni lo , por tl ide un nú
m ero de 200 mil lones de habitan tes. Lo pr blemas no 
tiene.n que ve - con lo habiLantes. los problemas on 
problemas en razón de u nalura lcza, y los hab itantes 
no lienen nada que ver on e O problema, es que 
acas un miembro lel Gobicrno lIn alto cargo, por· 
que hay gu recordar que aquí lo que estarno plan
teando es incompatibilidades de miembros del Gobiern 
y de altos cargos, no estamos diciendo ni hablando de 
incompatibilidad de Diputados a este Parlamento ni 
hemos hecho referencia a la s incompatibilidades de 
Congresistas o Diputados o Senadores, estamos hablan
do de que puedan incurrirse, eh? en deshonestidades, 
pueden incurrirse en actividades de dudosa concreción, 
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puede haber tentaciones qu efecLivament la ley desde 
un principio, la ley de un principio, p r esumiendo, eh?, 
presumiendo que lodos van a cumplir con la ley ya les 
impida o les obligue a se comportamiento, y no es que 
creamos que todos los miembros del Gobierno ni mu
chísimo menos tengan que ser ya propensos a la co
rrupción, en absoluto, lo que estamos eliciendo, lo que 
estamos diciendo es que la ley en estos casos debe 
de ser taxativa y general y no debe de contemplarse 
en sentido particular o subjetivo, sino en sentido obje
tivo como usted bien me reconocía ante,>, ustcd ha 
hecho referencia a la legislación que el partido Socia
lista está desarrollando o llevando a cabo en el tema 
de incompatibilidades, bueno, yo le voy a decir a usteQ 
que lo único cierto, es que lo que está vigente es la 
Ley 25/1983 que se refiere a incompatibilidades de al
tos cargos, me va a permitir que, aunque el texto sea 
un poco largo, le lea lo que elice esa Ley que está 
vigente y aprovada por el Parlamento Español. «Artícu
lo 2.°: el ejercicio de un alto cargo se desarrollará con 
dedicación absoluta, SIendo incompatible con el desem
peño por sí o mediante substitución de cualquier otro 
puesto, profesión o activ idad, públicos o privados, por 
cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, 
arancel, honorarios o cualquier otra [arma, incluidos los 
cargos de representación popular, así como los elec tivos 
en Cámaras o Entidades y los retribuidos de Colegios 
Profes ionales que tengan atribuidas funciones públicas 
o coaelyugucn él éstas sa l\"o los autorizados en esta ley", 
y se está refiriendo a los miembros del Gobicrno, se 
está refiriÉndo a los Directores· Generales, se refiere a 
los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autó
nomas, etc., ·etc., etc., como dice el artículo 1.°, y no 
se está refiriendo en nada ni para nada a los Senadores 
y a los Diputados que, efectivamente, tendrán su regu
lación cuando corresponda y de acuerdo con el desarro
llo parlamentario. Los cargos y las funciones docentes, 
nosotros no nos oponemos ni muchísimo menos, ya 10 
dice el artículo 34.3 original, permítame que le diga que 
este artículo decía que, sin perjuicio de lo previsto en 
la presente ley, el cargo es compatible con el ejercicio 
de funciones representativas en organismos, corporacio
nes, etc. o las actuaciones que deriven de la adminis
tración de su patrimonio personal o de la unidad fami
liar y con el ejercicio de funciones docentes siempre 
y cuando no supongan un perjuicio para dedicarse al 
cargo de la Comunidad Autónoma, es evidente que lo 
que se le puede pedir a un profesor o a un Catedrá
tico de Universidad no es que en el momento en que 
tenga que ejercer el cargo público esté también dando 
clases con el don de la ubicuidad, práctica que lamen
tablemente se ha venido desarrollando y practicando 
en España con bastante asiduid·ad, es algo que efecti
vamente no tiene por qué producirse, y entonces, en 
función de esa posible compatibilidad, sí se ejerce sin 
la incompatibilidad de retribución, porque ya antes es
tamos hablando que la incompatibilidad hay que me
dirla funcionalmente y retributivamente , sin la incom
patibilidad o con la incompatibilidad de atribución, por
que no se va a ejercer esa función siempre y cuando 
se pueda hacer con la dignidad necesaria que tiene que 
hacerla un Profesor de Universidad, pero sin olvidar 
que también, si es un Alto Cargo, tiene que tener la 
dignidad necesaria para ser alto cargo y cumplir con 
la función que le ha sido encom endada. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias, Sr. Peregrín. En tunlO de contrarréplica, té 

la paraula el Sr. Josep .. . 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Sr. President. Bé, Sr. Martín Peregrín, el que ha 

dit vos te, en definitiva, des d 'un punt de vista etic, no 
mereix una possibilitat de contestació, perque en defi
nitiva , voste diu, i diu el Diputal, el reglament possible 
de Diputats i Senadors d'incompatibilitats, i diu el cri
teli del Par tit Socialsta, que sí, que els professors 
universitaris poden tenir bula a aquest enterrament, 
l'otorrinolaringoleg no pol tenir bula a aquest enlerra
ment, o sigui que, en definitiva, un senyor perque sigui 
professor universitari pot exercir la seva professió pri
vada, i no pot exercir la seva prüfessió privada un se
nyor que sigui otornnolaringolcg, per dir una, o que 
sigui especialista en ossos, jo crec que tan respectable 
és la professió d'un metge, com la professió d'un prü
fessor universitari i jo ho som, per tant, el que no pot 
ser és que jo pugui anar a la universitat, i un senyor 
no pugui llevar laringes o no pugui llevar un deter
minat os o no pugui es ser un operador d'una úlcera 
d'estómac, aixo em pareix absurd, o tots han de tenir 
compatibilitats o tots han de tenir incornpatibilitats, 
el que no pot esser és que perquc de lerminats mem
bres d'un detenninat partit siguin professors universi
taris, hagin de tenir una especial considcració pels pro
fessors llniversitaris, i jo som el primer que puc parlar, 
perque jo ho somo Si no, no parlaría així, per tant, 
jo crec que aixo no és de ... , «o todos cristianos o todos 
moros» com diu l'aforisme castella. Jo cree que el 
criteri, hem de comen¡;ar a pesar que el futur no ens 
posara poc a poc en el seu terreny, i les compatibilitats 
d'aUó que sigui exercicis privats o simples a l'activi
tat política s'han d'admetre. Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. I passam, senyors, a 

la votació conjunta d'aquestes tres esmenes. Per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes es valen posar clrets, per favor? Secretaria, 
vol procedir al recompte? Poden seure i moltes gra
cies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aques tes esmenes es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, per favor. Les Sres. i Srs . Diputats que 
s'abstenen, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena per 
29 vots en contra i 25 a favor. I passam a la vota ció 
de l'article 32. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor de l'article 32, es volen posar drets, per 
favor? Poden seure, moltes grácies . Les Sres. i Srs . Dipu
tats que votin en contra de l'article 32, es valen posar 
drets, per favor? 25, poden seure. AbstenclOns, no n'hi 
ha. En conseqücncia, queda aprovat l'article 32 per 29 
vots a favor i 25 en contra. I passam a debatre l'esmena 
239 a l'article 33, de supressió del Grup Socialista, per 
defensa r l'esmena té la paraula el Sr. Felix Pons Iraza
zábal. Disposa, Sr. Diputat, de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Aquesta esmena és de supresslO 

de l'actual article 33, perque el seu contingut no afec
ta ni el regim jurídic de I'Adminis1ració de la Comu
nitat Autónoma, ni l'organització de l'administració 
de la COIllunitat Autónoma, ni I'estructura i compe
a::ncies del Govern de la Comunitat Autónoma, ni 
1'Estatut personal del President o deIs membres del 
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Govern o deIs alts carrecs de la Comunitat Autonoma, 
ni tan soIs a les relacions del Govern de la Comunitat 
Autónoma, amb altres poders de l'ambit comunitari, 
és purament i simplement una transcripció de l'article 
47 de l'Estatut que, em sembla a mi, és producte d'una 
confusió deIs redactors d'aquesta LIei, pc:rque l'article 
47 de l'Estatut esta englobat a una rúbrica d'un capí
tal 7, que és un capítol denominat com a del Regim 
Jurídic de la Comunitat Autónoma, que no és el ma
te ix que el Regim Jurídic de l'Administració o del Go
vern, i hem. de dir, perque reconeixer errors crec que 
sempre és saludable, que aquesta denominació de Re
gim Jurídic de la Comunitat Autonoma tampoc no és 
correcta, perque el que estableix l'article 33 és el sis
tema de fonts de drets dins la Comunitat Autónoma, 
aplicació principal o supletória de dret estatal o de 
dret autonomic, de dret privat, o de dret foral, etc., 
etc. que no té res a veure amb el regim jurídic ad
ministratÍu ni del Govern ni res que se li sembli, per 
la qual cosa entenem que altres esmenes de supressió 
poden pareixer fruit d'un criteri excesivament rigorós 
respecte d'allo que ha de ser aquesta LIei, peró aques
ta cm sembla que planteja un tema d'absoluta inade· 
quació a a110 que és l'esperit d'aquesta LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Té la paraula el Sr. Joan 

Huguet. Queda oberta la qüestió incidental. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sí, per defensar el text tal com ve reflectit; efec

tivament, tal com ens ha dit el representant del Grup 
Socialista, esta dins el capítol sete del Rcgim Jurídic 
de la Comunitat Autonoma, i vos te es fixara que la 
transcripció, encara que sigui literal, no és de tot el 
capítol, sinó que és d'una part, perque entenem que sí 
són bases jurídiques alIó que es regula a l'article 33 

. en materia exclusiva de la Comunitat, i que és potes
tat del Govern regular aquestes fonts tant de Dret Ci
vil Especial com altres fonts, i, a més a més, a l'apar
tat 3, alla on diu «i amb tot allo que no esta regulat 
es fara mitjanc;ant el dret de l'Estat», també ve re
flectit a la propia Constitució a l'article 149 en el dar
rer apartat, per tant, si el títol, el títol 1 ambé de la 
Llei de Regim Jurídic de la Comunitat Autonoma que 
aquí estam debatent diu aquest títol quart «Del Ré
gimen Jurídico», perfectament entenem que aquest ar
tiele 33, hi té cabuda aquí dins. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el Sr. Fe

lix Pons. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Potser és que partim d'una idea 

distinta d'allo que és el Regim Jurídic, el Regim Jurí
dic és el conjunt de normes, en el modest veure d'aquest 
Diputat. el conjunt de normes que regulen l'activitat 
d'una entitat pública o d'un organisme públic, i ente
nem que aquí alló que s'estableix no és el conjunt de 
nOl-mes que regulen l'activitat del Govern ni de l'Ad
ministració ele la Comunitat Autonoma, sinó el sistema 
de nOrmes que han ele regular la vida sencera d'aques
ta Comunitat Autonoma, les relacions entre particulars, 
també, perque aquí diu quines són les normes aplica
bles entre particulars, que no té res a vcure 3mb el 
Regim Juríelic de l'Aclministració o del Govern o de 
l'Estatut del Govern de la Comunitat Autónoma 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Volen intervenir els altres 

grups? El Sr. Damia Ferra, pel Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM). Disposa de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sí, Esquerra Nacionalista, Esquerra Nacionalista, 

com va dir en el seu moment, considerava que hi ha
via una inadequació entre continguts i títol, i no ho 
reiteraré. Aquesta Llei, entenem, que no va esser gaire 
feliC;, prova d'aixo és la quaniitat d'esmenes que ha 
anat acollint al llarg del seu pas per Ponencia i Comis
sió, i aquest article, tant hi podia esser, francament, 
com no esser-hi, és a dir, és reiteratiu amb la seva 
presencia, i nosaltres, davant aquesta situació d'una 
cosa que és practicameni indiferent, optarem per l'abs
ienció. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. POl1s. Té la paraula el Sr. J osep Maria 

Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Sr. President, en definitiva, aquest article és una 

copia literal de l'article 47 de l'Estatui, efectivament, 
hi pot esser i pot no esser-hi, el que passa és que hi 
ha una quantitat d'articles reglamentaris i una quanti
tat d'articles dins les normatives de Regim Jurídic que 
figuren dins tates les normatives, igual esta dins la 
Llei de Regim Jurídic l'Administració Central de l'Es
tat, i la Llei de Rcgim Juríelic de Valencia, en defini
tiva, hi ha una serie de normatives que són reitera ti
ves de principis basics fonamentals, aquest, l'artiele 47 
de l'Estatut, <do que abunda no daña», pcrque, en de
finitiva, esta donat dins aquestes normes, allo que re
glamentariament seran fonts d'aplicació, i no ens digui 
el Sr. Pon s que es tracta també de qüestions entre 
particulars, perque el que diu l'artiele 47 de l'Estatut 
i que repeteix l'artic1e 33 d'aquesta Llei ele Regim Ju
rídic, parla de la determinació de les fonts de dret 
civil, aixo és competencia de la Comunitat, de Dret 
Civil especial, que pot esser aplicable també en rela
cions de la Comunitat amb particulars, que també les 
tendra, i, per tant, les fants de Dret Civil Especial, po
den ser en determinats moments, fonts de determina
des actuacions de la Comunitat quan es iractin qües
Hons amb particulars. Per tant, totes aquestes fonts 
són el punt de partid? d'uDa normativa ele Regim Ju
rídic que la Comunitat ha de tenir dins el desenvolu
pament de tota la seva vida. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. Vol replicar, Sr. Fe

lix Pons? Disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, molt breument. L'artic1e 33 és una reproducció, 

com s'ha dit, i havia dit jo de l'article 427 de l'Esta
tut, i aixo que <do que abunda no daña», és una frase. 
o un refrany que com tots els refranys, tots absoluta
ment són perfeci8ment reversibles, tots, perquc logi
cament, <do que abunda, puede dañar muchísimo», eh? 
«muchísimo». Aquí, «no daña», efectivament, el proble
ma és que no hi té absoIutament res a veure, no tot 
el que afecta a competencies de la Comunitat Autóno
ma, no totes les 11eis que fan referencia a competencies 
de la Comunitat Autonoma, ni tan soIs les que facin 
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referencia a competencies del (jovern son normes que 
eSllgU1I1 lnsenes Ulns el que es el reglffi Junu!c, el uC

ternunat SIStema ue tOlllS, que ereCl1vament la ~omu
nira[ Au.ónoma, aquesL rarlanlenl, pOI entrar a reguldr 
el Uree CIVIL, que te a veure alXU amo el r~glm ud 
Govern i de l'AUl11ll11straclO! No té res a veure. Ara, 
que no valen delxar perque no ho volen tocar, perque 
troben que ja esta be, d'articles que s 'nan lleval! rlO 
delXll1, p ero no deixara de ser un bunyol. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? Aleshores, passam a la votació 

de l'esmena 239. Per 1ant, les Sres. i Srs. Diputats que 
estiguin i vo ,in a favor d'aquesLa esmena, es valen po
sar drcts , per favor ? Vol procedir al r ecompte? Sra. 
Maria Antonia, Ji hem de recordar el procediment de 
les votacions, no es pot entrar ni sortir !11entre s'esta 
proced int a la vota ió. Le res. ¡Srs. ipUlats que 
vo ti n e n 'onu'a d'aqucsta csmena, es volen posar dre.s, 
per favor? Moltes grácies. Le Sr ·S. i Srs. DiJ lItats 
que s'abstenen, es volen p o al' d1' l.. p'J" ravor? !VIol
tes gráci s, poden scure. P'l" L, nt qu cla r 'buLjacla rcs
meo, per 29 v t e n nlra, 21 a favor j -+ abstencions. 
1 pas '1.111 a la \lowció de l'ul'llClc 33. Per ta nt, 1 s Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor de l'anicle 33 es yo· 
len posar clrets, per favor? 29. Poden seure, moltes gra
cies. Les Sres. i Srs . Diputats que \lotÍn ~n contra de 
l'article 33 es volen posar drets, per favor? 24. Poden 
seure, per favor. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abste
nen, es volen posar drees, per favor? Moltes gracies, 
poden seure. Per tant, queda aprovat l'article 33 per 29 
vots a favor, 21 en contra i 4 abstencions. L'article 34 
no té cap esmena, i pot procedir-se a la votació d'ell. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 
l'article 34 es valen posar drcts, per favor? Queda apro
vat per unanimitat. Poden seure. A l'article 35 hi ha 
una esmena, la 237 de supressió del Grup Socialista, 
per defensar aquesta esmena té la paraula el Sr. Felix 
Pons. Disposa, Sr. Felix, de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Defensaré endemés l'article, l'es

mena 235 als articles 38 a 43, perque el tonament de 
les dues es menes és identic. Aquestes esmenes, que són 
de supressió de tota una serie d'articles, pretenen la 
supressió, perque etltenem que l'operació de desenvo
lupar les bases del l'egim jurídic, que és l'operació a 
la qual en aque Ls moments ens trobam, no es fa cor
rectament, no enlrarem per obviar temes i discussions 
que al final poden esser ociosos, si aquesta competen
cia es té al cap de cinc anys o es té ara, el que és se
gur, i amb aixo crec que estarem tots d'acord, és que 
el que podem fer a aquests moments, a aquesta Llei 
és desenvolupar les bases, les nonnes basiques en ma
teria de Regim Jurídic perque l'article 149 dóna com
petencia a l'Estat per legislar les normes basiques, dic
tar les normes basiques del Regim Jurídic de les Ad
ministracions Públiques, i , per tant, a aquesta Llei el 
que hem de trobar són les norrnes que no són nonnes 
basiques, sinó que, acotada la materia basica, aquí re
gulam el que és particular, privatiu de la nostra Co
munitat Autonoma, i jo només deman una cosa, que 
se'm digui quines són les normes basiques que desen
volupen els articles que nosaltres pretenem suprimir. 
Jo no discutesc la competencia per exercir el dret a 
desenvolupar normes basiques, baldament l'Estat no 
hagi dictat una norma solemne de fixació d'aquestes 

bases, bi ha d 'baver, hi pot haver, insistesc que no ho 
OlSCULesc, una operaclO alTlscaoa, pero pOSSlOle, per 
pan ut:! ca aa ~ornunllae AUlonoma que a la VIsea de la 
IntXIM~nCla a 'aqueStes nonnes oaslques, perque 1 i,~

tat encara no les na ulctaaes, s'enUll1sa a una operac!ó 
d acutar, pel seu comp,e, d'alllar, de cnstarHlzar el que 
e~ la lnaeena basIca en un determinat tema, es a alr, 
que per emrar a desenvolupar les bases dd RegIm Ju
rImc, una de dues, o s'ha uc dir desenvolupam lal l1ei 
o desenvolupam tals conceptes o tals crit~ris, que bal
dament Lt:s[ar no els ha reglamenrat, nosaltres sí que 
el~ nem acota., els hem aülat. cm volen c1lr quins son 
aqueses concepte~ basics, que vostés desenvolupen i 
que, p er tane, no entren a tocar? que, per tant, ~ón 
puní de referencia a partir del qual comen<;a el de
senvolupament d'aquestes 110rmes de Régim Jurídic? 
No m'110 diran, no m'ho diran perque no üo poden dir, 
vos tes l'únic que fan és dur a aquesta llei autentiques 
bases dc Regim Jurídic, normes que són eúteris basics 
establerts a lleis que també constitueixen punts basics 
del Regim Jurídic, i en el debat de totalitat ja \laig 
advertir tots cls perills que lli bavia en aques ta ope
ració; en primer lloc, la incorporació de les bases pro
dueix un efecte que és absolutament ficlici, perque 
s'incorporen a la normativa autonomica unes lleis q uc 
no són autonomiques, baldament no es modifiquin, 
aquesta pUl-a i simple il1corporació a la Iegislació re
gional de regulacions que haurien de ser estatals, des
virtua la naturalesa estatal de les normes aplicables i 
confon sobre el seu origen i suposa una innovació 
iHegítima de les fonts,. petque les normes han de pro
duir-se per la font que correspon. En segon lloc, su
posa córrer el risc de ser víctimes d'un efecle de des
plaz;:amerít, que també vaig explicar i que ara els record, 
i és que qualificada una materia com a basica o d'in
teres general, aquesta qualificació no és fixa i definiti
va, no és permanent, sinó que és relativa o circums
tancial, i que el propi Estat, amb ús de les seves com
petencies de fixar aquests criteris basics els pot mo
dificar i que aquesta varia ció produeix un despla~a
ment de tots aquells que s'hagin acollit a aquesta tec
ni ca irregular, incorrecta d'assumir a la seva Iegislació 
totes les bases, si produeix l'efecte de deixar fora de 
joc tot el que ha estat un desenvolupament conecte 
de les bases, ara pensin el que suposa quan el que s'ha 
fel no ha estat desenvolupar a partir de les bases, sinó 
introduir les bases autentiques dins la propia legislació. 
Per altra banda, és una mala tecnica de desenvolupa
ment legislatiu. La regulació basica és limita a fixar 
una regulació uniforme per atenelre l'interes general ele 
tots els ciutadans espanyo1s, i el legislador autonomic 
el que fa és, a partir d'aquesta normativa basica que 
és invariable per a tots els ciutadans, elesenvolupar 
aquells aspcctcs que afecten l'interes propi ete la Comu
nitat Autonoma. L'objectiu d'aquesta operació i d'aques
ta tecnica no és un objectiu neutre, políticament, és 
aconseguir que aquestes bases tenguin una regula ció 
normativa w1iforme i una vigencia a tota la nació, és 
a dir, són una emanació el'un principi essencial que és 
el d'igualtat en temes, en temes en que la igualtat és 
considera d'interes constitucional, i, per tant, en temes 
importants com són aquests, crec que haunem de fer 
tots un esfore,: per avane,:ar cap a un Estat viable, si a 
aquests moments inicials ens deixam dur per un ma
lentes frenesí legislatiu, per voler quedar bé amb unes 
lleis molt aparatoses , pero que es basen en tecniques 
legislatives que no responen ni a la lletra, ni a l'espe-
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rit oe la Cons.üuclÓ i de l'Estatut, podem arribar a 
una SHuaclO caULlca oel nostre pals en nlOH poc temps. 
~l JU tractas ue pnvar a ayuesla L,OITlUllna[ 1\.uwnoma, 
i soorewt als Clurauans a aquesta Comumtat Au.ono
ma, oe qualque garantla, aametna que ara matelx se'm 
digues cie quma garanüa estic pnvant als cimadans 
á'aquesta Comumtat Autónoma, perque aquest és el 
proolema basic, el Keglm Juríctic d'una adminis'ració 
s'estableix en tunció d'un equilibri entre prerrogatives 
de l'administració i garanties deIs ciutadans, i és im
prescindible que no hi hagi ciutadans que davant de 
les administraciolls, i la Constitució parla de normes 
basiques de les administracions, és inadmissible que 
hi hagi ciutadans que puguin estar en Ull':l situació de 
desavantatge. Peró, precisament perque aquesta és una 
qüestió tan important, la Constitució ha volgut que 
aquest tema sigui de competencia de l'Estat i que sigui 
l'Estat qui el reguli, i intentar introduir aixó dins la 
nostra legislació, és una operació que invadeix inneces
sariament una competencia que és ele l'Estat que pro
elueix un efecte fictici sobre allo que nosaltres estam 
regulant, que no ho estam regulant , i que qualsevol 
dia, amb una llei pura i simple de l'Estat, tot aixo pot 
quedar sense efecte i no pcrque invadesqum les 110S

tres atribucions, sinó perque nosaltres haurem invadit 
les seves. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Sr. Joan Ruguet, com 

a Vice-President del Govern, té la paraula. Queda ober
ta la qüestió incidental. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Consider que 

l'argumentació fonamental que s'ha donat aquí per ha
ver de suprimir aquests articles que es proposa és per 
si s'incorre o no s'incorre en competencies que són 
materia exclusiva de l'Estat i que, per tant, ens podríem 
veure obligats a haver de modificar en un temps no 
massa llarg si aquesta llei fas ... , peró contra aquesta 
interpretació, en tenc una altra, d'interpretació, i és 
simplement, l'Estatut en ma, on l'article 10, punt 1, diu 
«organització, regim i funcionament de les seves ins
titucions d'autogovern en el mare de l'Estatut present», 
i l'articIe 11, també, punt 1, diu «regim jurídic de 
responsabilitat d'administració de la Comunitat Auto
noma i d'administracions locals», a<;o atorga compe
tencies exclusives d'adrninistració de les institucions i 
d'organització de l'autogovern, i li dóna competencia 
perque ho faci el regim i el funcionament, perque dm 
aquí quin ha de ser el regim i el funcionament. 1 a<;o 
permet regular el Regim Jurídic d'una forma, de quina 
manera s'han d'adoptar els actes, les disposicions, etc., 
etc., per altra banda és indubtable que l'Estatut no in
corre a aquest moment en inconstitucionalitat, i que, 
per tant, aquests articles aquí reflectits tampoc no in
corren en inconstitucionalitat, podem discutir si vol
dria o caldria més que hi hagués uns principis o unes 
normes basiques a nivell d'Estat i que tates les Comu
nitats Autonomes s'haguessin d'adherir a aquestes nor
mes basiques, a<;o és un punt d'interpretació i és un 
punt discutible, el que sí també esta cIar, és que a 
altres comunitats, com és Catalunya mateix, que ha 
desenvolupat la seva propia Ilei, es contemplen, es con
templen articles on es reflecteixen també aquests que 
aquí es pretenen suplimir en manera de com han de 
ser els actes, quan s'han d'efectuar, qui té facultat per 

dir-ho, qui té facultat per dictar, si han de ser circu
lars, si sún Decrets, si són Úrdres, etc., etc. Per tant, 
aquests principis de Regim Juríctic de procediment que 
s'incorporen el que fan és que la nostra comunitat ds 
tengui com a propis, i constitueix i ha de constituir, i 
per a~o és el títol, que dur aquesta darrera part de 
Regim Jurídic constitueix el marc basic i efica<; del 
desenvolupament que aquí han pretes de fer, que a<;o 
pugui esser una copia, que pugui dir que no és una 
tecnica legislativa massa aconsellable haver de copiar 
d'altres, potser sigui cert, peró el que també és clar 
és que aquí s'havia de dir quins eren aquests principis. 
MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. El Sr. Felix Pons té la pa

raula. 

EL SR. PONS IRAZAZÁBAL: 
Sí, Sr. President. Poques coses he jo de dir. He 

fet unes preguntes que logicament no s'han contestat 
i sabia que endemés no se podrien contestar. Aquí no 
es tracta que les Comunitats Autónomes s'hagin d'ad
herir a unes normes basiques que ja existeixen, simple
ment si existeixen aquestes normes basiques, que 
d'acord amb l'esquema institucional i jurídic que regeix 
en el nostre país, són les adeqllades, les Comunitats 
Autónomes el que han de fer és respectar·les i complir
les, no s'hi han d'adherir, si estan vigent i són les que 
toquen per a cada cas i per a cada situacíó no és un 
problema d'adhesió, és un problema de respecte i de 
compliment. La jerarquia normativa dins cada Comu
nitat Autónoma, efectivament, és una competencia que 
la Comunitat Autónoma ha, de desenrotllar, ha de dir 
quin tipus de normes administratives es produiran i 
quin sera l'ordre jerarquic que aquest tipus de nor
mes hauran de respectar, principi basic, és un aItre, és 
el de la jerarquía normativa, és un principi que s'ha 
de respectar inexcusablement, que és cosa distinta d'es
tablir una jerarquía normativa concreta en funció de 
l'organització própia de la Comunitat Autónoma. Bé, jo 
he dit que estavem en una operació de desenvolupa
ment de la legislació basica de l'Estat en materia de 
Regim Jurídic de les Administracions Públiques, he de
manat que se'm digués quines bases són les que es de
senrotllen, crec que si no hi ha contestació a aquestes 
preguntes, és innecessari continuar argumentant. Mol
tes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Pom:o Moltes gracles. Vol repli

car? Volen intervenir els altres Grups Polítics? Pel 
Grup Esquerra Nacionalista, Sr. Damia Ferra, disposa 
de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
serem molt més breus, perque el temps s'ha allargat 
moIt . Per una vegada que aquest Govern que, a judici 
d'Esquerra Nacionalista, judici discutible, C!videntment, 
és tan poc entusiasta de l'Autonomia, per una vegada Que 
peca per excés, jo som partidari, Esquerra Nacionalis
ta és partidari de deixar-Ios pecar tranquiHament. si 
hi ha una vulneració de l'Ordenament Jurídic de l'Es
tat, hi ha un Tribunal Constitucional que ja ens dira 
si hem posat la frontera massa lluny o massa prop, 
peró, en tot cas, nosaltres entenem que val més que 
intentem fer ús d'aquestes «leyes regionales» que pro-

s 
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posa o de que parla l'esmena del Grup Socialis ta i dei
xem tirar endavant amb tots aquests artic1es que p ot
ser sigUÍn excessius , p ero, en tot cas, que sigui un Tr Í
bunal Constitucional qui en s h o digui. Moltes gr acies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Sr. J osep Maria La

fuente té la paraula. Disposa de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Sí, Sr. President. Jo voldria recordar totes les dis

cussions continuades i molt fortes que varem tenir a 
la Ponencia, per tenir un poc de criteri d'a11o que va 
succeir llavors, és a dir, en el Grup Socialista, d'acord 
amb e1s criteris que e11 va sustentar, se li varen llevar, 
de totes les seves esmenes, se li varen acceptar pdlC
ticament el 80 %, dins aquest capítol que esta d'acord 
amb l'artic1e 41 de l'Estatut que diu concretament «cor
respon a la Comunitat Autonoma de les llles, la creació 
i I'es tructuració d'una aclministració política propia 
dins cls marcs deis principis generals de les normes 
basiques de la legislació de l'Estat i de l'Estatut d'Au
tonomia», estam perfectament d'acord que el marc ge
neral deIs principis basics de la legislació de l'Estat, 
són punts importantíssims que ha de seguir, i ha de 
seguir la cOl11unitat i, té raó el Sr. Pon s dient, i si el 
dia de dema els principis basics canvien, hauran de 
canviar les normatives comunitaries perque els prin
cipis basics de l'Estat, que és el mare dins el qual s'ha 
de desenvolupar tota l'estructuració de L'administració 
nostra, podien canviar, té raó, i per aixo, dins la Po
nencia varem manten ir aquells articles que són prac
ticament irreversibles perque corresponen a principis 
generals de dret absolut i totalment reconegut sempre, 
i varem llevar ni més ni manco que deu articlcs que 
podien ser conflictius el clia de dema, perque la legis
lació basica de l'Estat pogués canviar, i varem dir, per 
exemple, <da administraciói1 no podrá dictar disposicio
nes contrarias a las leyes», el dia de ::lema, vos tes 
creuen que l'Estat canviara aquest criteri? «Los regla
mentos y demás disposiciones no pueden establecer 
temas ni poner obstrucciones ni tasas», creuen vos tes 
que aixo el dia de dema, la ... de l'Estat sera diferent? 
«Serán nulas de pleno derecho las disposiciones que 
infringen lo dispuesto en los artículos anteriores para 
que produzcan efectos jurídicos de carácter general los 
Decretos y demás Disposiciones administrativas habrán 
de publicarse en el Boletín Oficial, las Resoluciones de 
cal-ácter particular no pueden vulnerar lo establecido en 
una Disposición General». Tot aixo són principis basics, 
copies exactes de l'article 26, 27, 28, 29,30 i 31 de la 
Llei Basica de I'Estat, aixo és ver, pero aixo són princi
pis basics que mai no podnm ser re\'ertits, mai, els que 
podrien ser revertits, per exemple, l'article que et diu 
«contra los acuerdos que pongan fin a la via adminis
trativa acaba el recurso en treinta días o en veinte días», 
aixo ho hem llevat, «las particulares en los términos 
establecidos por la ley que tengan del-echo a ser indem
nizados por toda lesión», aixo ho hem llevat, i tots els 
articles que podricn esser conflictius el dia de dema amb 
el, princiuis bisics de l'Estat els hem llevat, ni més 
ni menys' que deu articles, per tant, aixo té un criteri, 
té un fonament. si llevam aquests aItres cinc articles, 
si els lleva m ja no seria un bunyol, seria un bunyolí, el 
que diu el Sr. Pons, per tant, nosaltres som del criteri 
de mantenir aquests articles, perque, en definitva, estan 
ben suportats per l'article 41 de l'Estatut i són princi-

pis bas ics de l 'Estat i r eflecteixen principis gen er a ls de 
dret, r es m és. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Lafuente. Vol contrareplicar? 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Els principis, crec que tampoc no 

són immutables i el Sr. Lafuente ho sap millor que jo 
i si els principis no són immutables, molt manco ho són 
les seves formulacions, hi ha principis que són obten
guts per, absolutament adquirits, intangibles i que el 
temps els va erosionant i a un moment donat es des
cobreix amb gran sorpresa que durant segles s'ha estat 
pensant i creient en una cosa en la qual no s'ha de 
Cl-eure. El que em preocupa de tot aquest debat és, no 
el «sostenella y no enmendalla», que m'és igual, crec 
que aquesta és una Llei dolenta per la seva estructura i 
per les seves formulacions, el que em preocupa és el 
concepte d'Autonomia que es vol utilitzar, per defensar 
una regulació d'aquesta manera, nosaltres creim que els 
excessos, com diu el Sr. Damia Pons, no per esser exces
sos, són més autonomistes, aquí ens trobam davant una 
autentica ficció política, és una pura ficció política 
aquesta, que nosaltres volguem introduir com un con
cepte que és particular del Regim Jurídic d'aquesta Co
munitat Autonoma el principi de la inderrogabilitat sin
gular deIs Reglaments o principi de legalitat de l'ac
tuació administrativa, no per aixo sercm m.és autono
mistes, de cap manera, si llevam aixo també ens haurem 
de subjectar al principi d'inderrogabilitat singular deIs 
Reglaments i al principi de legalitat i a tots els altres 
que hi ha a aquests articles que pretenem ... , també 
ens hi haurem de subjectar, i si els hi posam, no hau
rem fet cap aete de sobirania regional, haurem fet una 
pura ficció, i nosaltres el que volem és que ens ajustem 
a una concepció seriosa i sincera de l'Autonomia, que 
facem ús. de les competencies que de bon de ver tenim, 
i que facem ús en aquelles materies en que fa faIta que 
facem ús d'aquestes materies, d'aquestes competencies, 
que és per comenc;:ar a resoLdre els problemes deIs 
ciutadans deIs quals té encomanada aquesta Comuni
tat Autonoma la gestió, aquest és el problema, no in
tentar tenir aires de grandesa en lleis que de cap ma
nera afegeixen res ni al dret de la Comunitat Autonoma 
ni a les seves institucions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Vo1en contrarreplicar? Sr. Damia 

Fen-a, disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs . Di¡:mtats. Contrariament 

a allo que ha manifestat el Portaveu del Gntp Socia
lista, Sr. Felix Pons, nosaltres, Esquerra Nacionalista, 
entén que per esser excessills som més autonomistes, 
és a dir, nosaltres no ens hem d'estar posant traves 
continuament per por de caure dins inconstitucionali
tat, per anal' més lluny de l'Estatut, etc., perque li vull 
recordar, Sr. Felix Pons, ¡tal vegada no li hauria de 
recordar perque vos te, que és un home de gran cultu
ra política, ho coneix millor que jo, que els Parlaments 
que han estat més objecte de recursos d'inconstitucio
nalitat, no deu esser casualitat que siguin el de Cata-
1unya i el del País Base, alla on hi ha realment una 
pretensió no de sobirania regional. perque sobirania 
regional no existeix, sinó de sobirania Nacional, per bé 
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que clins el marc de l'Estat Espanyol. Per tant, nosal
tres tenim una concepció seriosa, i aixo sí que li puc 
assegurar absolutament sincera de l'Autonomia, nosal
tres volem la maxima autonomia possible, i per aixo 
estam en contra de les auto-limitaciois i de les preven
cions de caure en pecat d'excés, perque nosaltres, quan 
hi hagi d'haver pecat d'excés, estarem per l'excés i no 
per anar minvant per por de caure dins inconstitucio
nalitats o de vulnerar les lleis o les normes o els esque
mes mentals i polítics heredats del centrallsme, i aires 
de gradesa, evidentment, res de res, nosaltres entenem 
que aquest país ha de treballar d'una manera modesta, 
d'una manera constant i nosaltres estam aquí a aquesta 
Cambra, i aixo, jo li assegur, precisament perque el país 
vagi endavant no són aires de grandesa el que propo
sam, sinó dur endavant el maxim de l'autonomía possi
bIe, si ha de ser inconstitucional ja hi ha un organisme, 
un Tribunal Constitucional que ens ho dira oportuna
mento Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, ::;1'. l'erra. Té la paraula el Sr. Josep Maria 

Lafuente. 

E LSR. LAFUENTE LúPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sr. Pons, aquí, en definitiva, 

voste diu, els principis no són mai irrunutables, d'aquÍ 
dos segles tal vegada ens diuen que l'Administració pot 
dictar normes contraries a la lIei, bé, per ventura té 
raó, i tal vegada no és d'aquí dos segles, només és 
d'aquí vint anys, perque hi ha un sistema que ja enS 
digui que l'Administració pot modificar les lleis i dic
tar Disposicions contraries, modificarem la Llei nostra, 
i que hem de fer? la Llei de Regim Jurídic no és un 
principi immutable tampoc, es modificara ¡a Llei, i en 
pau, en definitiva, no passa res. 1 voste ens diu, és que 
si llevam aquests m-ticIes haurem d'estar sotmesos al 
principi de legalitat, al principi d'igualtat. Evident
m.ent, i si no els lleva m també, per tant, o llevam o 
no llevam queden les coses exactament ig'-1al, els princi
pis que són mutables deIs principis generals i basics de 
l'Estat s'han llevat, i hem fet la concessió al Partit So
cialista d'admetre tota una serie d'esmenes perque són 
efica~ment possibles de mudar pero el que és immuta
ble, per favor, crec que pot estar perfectament i no 
passa res, voste mateix ha dit, si les llevam, manten
drem el mate ix criteri i si no les llevam, mantendrem 
el mateix criteri, no afegim res, no afegim res, pero 
no les llevam. El nostre criteri és queda com esta, 
natural. 

EL SR. PRESIDan: 
Gracies. 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ : 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. Bé, arribat aquest punt, pas

sarem a la votació de les esmenes 237 i 235. Per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes es valen posar drets, per favor? Poden pro
cedir al recompte. 21 vots, poden seure, mol tes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
posar drets, per favor? 33. Es poden seure. Absten
cions, no n'hi ha. Per tant, queden rebutjades aquestes 
dues esmenes. 1 passam a la votació de l'article 35 i 

si els pareix afegirem el 38, 39, 40, 41, 42 i 43 que 
han estat objecte d'aquestes cliscussions. Per tant, les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests pre
ceptes, es volen aixecar, per favor? 33. Poden seure, per 
favor. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra es 
poden seure, per favor, aixecar? Perdó, moltes gracies, 
poden seure. Passam a la votació de l'article 36 i 37. 
Per tant les Sres., i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquests dos articles es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, gd:tcies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
en contra d'aquests articles. Estan aprovats per unani
mitat. Per unanimitat. I ara passam a la votació de 
l'article 44, article 45, Disposicions Addicionals primera, 
segona i tercera, Disposició Transitoria única, Disposi
ció Final primera i segona i Exposició de Motius, que 
no tenen cap esmena. Per tant, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor es volen posar drets, per favor? 
Queden aprovats per unanimitat. Bé, establint l'artide 
33, paragrat tercer del nostre Estatut que una lIei del 
Parlament aprovada per majoria absoluta establira l'or
ganització del Govem fa falta aquesta majoria absoluta. 
digui, Sr. Huguet, digui vos te . 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
És per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Que me n'he adonat en aquest moment, quan esta

vem repassant i m'agradaria si fas possible que es 
reunissin dos minuts eIs representants de cada Grup 
Polític perque, si no estic equivocat i si estic equivocat 
dissent d'ac;o, a l'article 9 on es regula alio de la incom
patibilitat del President, em sembla que va quedar 
d'acord i veig que no esta reflectit, no sé si s'ha escrit 
o no que «es compatible con las que deriven de la 
administración de su patri~nonio familiar», com és per 
tot. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, aquesta Presidencia recorda a la Cambra la 

vigencia de l'artide 120, en relació a aquelles qüestions 
que bé per terminología o bé per expressió gramatical 
no quedin suficientment clares, que a judici de la 
Mesa podran esser remeses a la Comissió per a l'ada
riment d'aquest concepte o per a l'oportuna rectifica
ció. I passam, senyors, com deia a la votació de majo
ria absoluta, pero abans, per fixar les seves posicions 
don un torn a cada un deIs Grups Polítics, perque du
rant deu minuts. puguin fixar aquesta posició si volen. 
Per tant, els Gru·ps Polítics que vulguin intervenir? Vol 
intervenir, Sr. Joan Ruguet? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Jo voldria insistir a veure aquesta qüestió com que

da a aquest moment, perque, efectivament, va esser 
estalonat i aprovat per tots els Grups Polítics dins Po
nencia i dins Comissió, el que no ve reflectit en el 
Dictamen. 

EL SR. PRESIDENT: 
... global de tots' els Grups Polítics, no hi ha incon

venient, i aquesta Cambra, a part de dissentir, ha 
admetra. 

s 
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EL SR. PON S IRAZAZÁBAL: 

Sr. President, a aquests moments m'és impossible 
assentir a aques,a observació perque la documentació 
que ha produit ja la tramitació d'aquest Projecte de 
Llei, que ha sofert bastantes modificacions, sobretot 
en el tema d'incompatibilitats, amb es menes que s'han 
introdult a moments, també bastant particulars, no 
puc dir si estan d'acord amb aixo o no. 

EL SR. PRESIDENT: 
. .. vol replicar? Per tant, poden fer ús del torn que 

he dit de deu minuts per fixació de posicions. Vol en 
intervenir algun de vostes? PET ... el Sr. Joan Ruguet 
té la paraula. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, hem arribat al 

final tl'aquest llarg peregnnar d'aquesca Llci, i crec i 
em veig en l'obligac¡ó, no de fer una prcsentació per
que no és el moment 111 el lloc, ara, a aquest moment, 
empero sí, dir que aquesta L/ei de Regim Jurídic que 
va esser presentada ja i que es va discutir amb les 
seves esmenes a la totalitat, en aquell dia, es varen 
contrastar, ben igual que avui diversos tipus de filo
sobes o manel'es d'entendre la questió, i aquesta cosa 
va susciLar un debat viu, intercssant i que, sense cap 
dubte, tots vam sortir més iUustrats, va esser precisa
mcnt en el debat de la totalitat quan vaig manifestar 
de manera clara i contundent _que aquesta Uei no tenia 
les portes tancades i que; per tant, estaríem eberts a 
acceptar tates aquelles modificacions que fossin pos
sible, sempre dins l'esperit general d'aquesta. A-:;o, 
Sres. i Srs. Diputats, he de dir que s'ha [et, i s'ha fet 
perque aquesta llei no podia sortir sota un únic pris
ma i sota una mateixa escala de valors, aquesta Llei, 
com s'ha dit aquí reiterades vegades, és tan important 
que no podia es ser patrimoni de cap Grup Polític, 
aquesta Llei havia de ser, i així ha estat, fruit del debat 
constructiu on cada Grup hi ha aportat la seva part, 
per tant, no em sap greu, al contrari, vull manifestar 
el meu agraiment a tots els Grups Parlamentaris, que 
van participar i que han participar en aquesta diseus
sió, avui, com he dit, és el moment de reconeixer i 
han de reconeixer la millora tecnica introduida dins' el 
Projecte de Llei primitiu, com a conseqüencia, com he 
dit aban s, deIs treballs fets dim la Comissió que l'ha 
estudiada i com el que acaba de produir-se ara, aquí. 
Pero vull agrair a tots els Grups, ja ha han dit, aquesta 
coHaboració prestada, i ho faig perque entcnc que s'lla 
demostrat que quan hi ha participació i quan hi ha 
coHaboració, i quan tots els Grups Políties són capa~os 
de davallar de principis inicia!s per arribar a una com
prensió mútua, el que estam [ent és que entre el tre
ball, l'estudi i aquesta coHaboració, siguem tots els que 
anem construint aquesta nostra Autonomia. Per aItra 
banda, també manifestar que aquesta Llei és, o podra 
ser, una volta la mutació final. el fruit, i amb a-:;o acab, 
no el'un Govern, no d'un Grup Polític, sinó el fruit de 
la discussió d'aquest Parlament, i a<;ü és bo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

MoItes gracies, Sr. Ruguet. Vol intervenir algun 
altre Grup? El Sr. Felíx Pons, té la paraula. El. Sr. 
Damia Pons, ... el Sr. Damia Pons té la parauIa. Dispo
sa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Presiaenl, Sres. i Srs. lJlputats. Disculpi, Sr. Por

taveu del lrrup SOClallsta, pero d'acord amo (evangeli, 
panax que els peLlts son els pnmers, d'acord amo el 
Reglament. t:squena Nacionahsta, una intervenció bre
vÍsslma, per que crec que tots estam francament es
gotats després d 'aquest llarguíssim debat parlamen
tari, vol fer una valoració global, obj etiva de com ha 
anat el debat d'aquesta Llel i quin ha estat el seu re
sultat final, indicant els signes positius que hi veim 
i els signes negatius. Vull recordar que aquest Projecte 
de Lle¡ de Régim Jurídic de l'Administració de la Ca
munitat Autonoma de les IIles Balears, publicat en el 
Butlle,í Oficial del Parlament de 29 de Novembre de 
1983, va esser, de principi objccte de dues esmenes a 
la totalitat, una per part d'Esquerra Nacionalista, i 
l'altra per part del Grup Socialista. Varcm indicar que 
hi havia tota una serie d'aspectes que eren francament 
n galius , laven mal plantej ts, no vul! tomar insistir 
en l tilu l, pero el titol, és francament sig,nificatiu que 
aquesta Llc i estava mal elaborada, era incol1erent i tenia 
molt , l110ltlS im d punt que, francament no podien 
esser apl'uvats, ;:\lxÍ com així, fins i tot, entenÍem, i 
pe!' aixo varem presentar l'esmena a la lotalitat, que 
unes esmcnes parcials difícilmcnt hi podien posar re
mei. Una vega da que aquesta Cambra va donar el Vist-i
Plau a aquest Projecte de Llci, perdb, va rebutjar, les 
esmenes a la totalitat, tant el Grup Socialista com el 
Grup d'Esquerra Nacinnalista, hi varen presentar abun
doses esmenes, concretamcnt, Esquerra Nacionalista 
n'hi va presentar 19, i símptoma que aquesta lIei era 
considerada inefica~ o improcedent o, en tot cas, poe 
afortunada, és simptomatic que el mateix Grup Popu
lar, que dóna suport al Govern, hi presentas tota una 
serie d'esmenes, amb un procediment que no és gaire 
habitual dins aquest Grup. Per tant, varem tenir, de 
principi, una Hei poc afortunada, es varen presentar 
moltíssimes esmenes a fi de corregir aqu<osts defectes 
i afortw1adament dins la Comissió, hi va haver, ente
nem nosaltres, un sentiment, una certa autocrítica 
per 1 art del Govern que havia presentat aquest, aquest 
Projecte ele Llei,i V3r ·n eSSer admeses moltí i mes es
menes tanL ele 1 Crup Socialista, com del Gmp d'E -
querra Nacionali ta, i ja no diguem, del Grup Popular. 
Pel' tant, la Llei que avui se SOLmel a aprovnció cI'aque -
ta Cambra és molt diferent de la Llei que va es ser 
publicada en el Bolletí Oficial del Parlament de 29 de 
novembre de 1983. Afortunadament, el Govern no es 
va tancar en b anda a actmetre tota una serie cl'esme
nes, cosa que creim que és així com s'lli, de treballar 
dins Comissió. Ara bé, al costat ele tota una serie d'es
menes, d'esrnenes admeses, hi ha també esrncnes, i molt 
substancials, que no han pogut es ser incorporades al 
text d'aquest Projecte, d'aquesta Llci que votarem 
d'aquí uns instants. No vulI reiterar, perque ho he 
defensat fa un moment, els aspectes referits concreta
rnent a relaeions amb el Parlament i Govern, referits a 
materies de normalització lingüística, participació ciu
taclana, et . que han estat rebutiats , i no.;;altres reim 
qu ' haurien suposat una miUora molt: sub lancia l, pero 
finall1lent, i l'asp 'cte que creim més preocupant, { 110 

hcm cxposat, el Sr. Martín per pal'! cle l Crup ocia
lista, i jo mateix per p art diE quen-a Nacionalista, és 
que la pass a que s'ha donada en materia d'ineompali
bilitats és una passa positiva, pero és una passa que 
té dos elements negatius, una que és una passa massa 
tímida, no s'indica una voIuntat de rnoralització en 
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profunditat de l'exercici del poder executiu, de l'exer
cici deis Alts Carrecs de l'Administració de la Comu
nÍIat Autonoma, i seg.ona, ens preocupa, fins i tot més, 
que sigui contusa que que sIgui tímida, perque una 
cosa confusa és objecte d'in,erpretacions subjectives, i 
pot donar lloc a aplicacions arbitnli"Íes i injustes, per 
aix6 sospesam, per una part, l'actitud que no ha estat 
del tot negativa, i no tenim perque reconeixer-ho, 
d'aquest Govern a l'hora d'admetre moltissimes esme
nes deIs grups de l'oposició, pero també, valorant que 
les parts que han estat rebutjades són molt substan
cials, torn referir-me a la nonnalització lingüística, tom 
referir-me a la participació ciutadana i de manera cla
ríssima i rotunda a la qüestió de les incompatibilita;s, 
és perque Esquerra Nacionalista s'abstendra a aquesta 
votació, sospesant uns elements i sospesant altres, en
tenem i per aixó potser a aquest Govern no li agrada 
que li donin UI1S certs cOl1sells, pero jo els agrairia que 
quan hagin de fer determinades lleis institucionals re
cuHin la idea que un dia va planiejar aquí el Grup 
Socia lista en materia de la Llci de Normalització Lin
güística, facem una Uei institucional o facem unes lleis 
institucionals, sobretot a través el s istema de Ponencia, 
p erqué! amb aques tes lI e is tOl cls Grups d 'aqucsta Cam
bra, que es tan mogut per un espe riL cOns ll'uc tiu, hi 
v lem dUI' elernents il11porlants, el m nt ~ p . i LillS, no 
facem una !leí que, una vegada presentada a aques ta 

ambra, hagi e tat e mentada, hagi estal dcsmunlada 
en més de 50 % d'aquest articulat. Per aixo, per totes 
aquestes raons, sospesant els elements positius i ne
gatius, Esquerra Nacionalista s'abstendra a aquesta vo
tació, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Damia Pons. Pel Grup Regionalista de 

les Illes té la paraula el Sr. J eroni Albertí Picomell. 
Disposa, Sr. Jeroni, per fixar la posició d'un temps de 
deu minuts 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Només per dir 

en nom del nostre Gmp que donarem suport, a aquest 
Projecte de LIei encara, que sera LIei, perque pen
sam que s'han complit els requisits que fei en aconse
Hable que a aquesta Bei hi hagués un acostament de 
postures entre tots els Grups Polítics, es va presentar 
fa quasi un any, com deia, com deia el Sr. Damia Pons, 
i el Grup Regionalista va dir que donaria suport a 
aquesta LIei si realment s'arribava a un concens, es pot 
dir que no hi ha hagut un concens total, el que sí 
podem dir és que les postures s'han atracades, que és 
ver que, comparant aquesta Ilei inicial a la d'avui ha 
milIorat moltíssim amb aportacions de tots els Grups, 
recalcant fins i tot la tasca positiva d'acceptació d'esme
nes per part del Grup Popular, pens que hem fet una 
feina difícil, crec i estic d'acord amb el Portaveu del 
Grup Socialista que no li agrada la LIei, pero crec 
que també vendra d'acord amb mi que aquesta Hei 
ha canviat molt des d'aqueIl projecte inicial, que jo 
diria que no agradava a ningú, a aquesta d'avui que 
té una majoria de gent que creu que és una LIei que 
pot servir per continuar caminant endavant, fent l'en
tramat jurídic de la nostra Comunitat Autonoma, des
prés de l'aprovació de l'Estatuí, pens que avui donam 
una passa endavant, el nostre Grup esta, realment, sa
tisfet, d'aquest esperit que l1i ha hagut d'acostament 
de postures, ha arribat a punts impossibles de consen-

suar, p erque quan hi ha postures que no poden mou
re's, i jo les comprellc, de certs punts que són, real
ment, lllnegociables, s'han de temr en compte, s'han 
de respectar i, lamen,ablement o afortunadament, per
que en democracia el vot és qui dóna, realment la raó, 
s'han de votar, hi ha hagut votacions, pens que les 
tasques a Comissió han estat reaiment positives, llar
gues i hi ha hagut vertadera vo-luntat de tancar pos
tures en aquest punt, per alxo el nostre Grup, endemés 
de demostrar la seva satisfacció per aquesta vertadera 
coHaboració de tots els Grups, donara, com dic, el 
vot afirmatiu a aquest Projecte de LIei, perque es con
vertesqui en Llei. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Jeroni Albertí. Pel Grup Socia

lista té la paraula el Sr. FeIix Pons Irazazábal. Pot 
fixar la seva posició durant deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup So

cialista no donara suport a aquest Projecte de LIei. Jo 
crec que el mateix Govern, molt particulanncnt el Vi
ce-President, Sr. Huguet, que ha estat endemés Ponent 
a aquesta LIei, han estat en certa manera víctimes 
d'aquest Projecte, perque una vega da presentat, i no 
seria inoportú recordar que no va f<11tar molt perque 
fos retirat en el seu moment, ha estat molt difícil do
nar-li viabilitat i sortida decorosa, jo sé que s'ha fet 
un esfore;: amb bona voluntat política per H·~var a aques
ta LIei moItes coses, que mol tes se li han llevat, i no 
vull recordar que ha estát iniciativa del Grup Socia
lista, pcrque ha estat per suport unanime quan nosal
tres ho hern proposat, el problema no esta en si a 
aquesta LIei s'han aprovat el 80 % d'esmcnes, que no 
ha estat el 80 %, per descomptat, del Grup Socialista, 
sinó si el que queda és assumible com a LIei que ha 
de cobrir la finalitat que vol cobrir aquesta LIei, no 
és un problema, per tant, de transigencIa o intransi
gencia des del nostre punt de vista, hem estat dispo
sats a pactar aquells punts que tenien un contingut 
més estrictament polític, perque a aquesta Hei hi ha 
materies que tenen un contengut moit nítidament po
lític i unes altres que no el tenen tan clar, que també 
el tenen, indiscutiblement, pero que tenen una aparien
cia més tecnica o jurídica, hem estat tlisposats a pactar 
solucions polítiques , i possiblemenl si només l1i hagués 
hagut els ternes de cont ingul políLic i s'hagués entrat 
en una negociació més a fons de la que s'han entrat, 
tal vegada aquesta Hei, només pe1s temes polítics no 
hagués hagut de sortir com ha sortit, el problema és 
que nosaltres no ens volem prestar finalment a avalar 
unes operacions legislatives innecessáries; que creim que 
responen 3 una idea de l'atltonomia que, corn he expli
cat abans, no té contingut real, i que, per tant, ende
més de perilloses i arriscades, creen una ficció a la 
qual nosaltres no volem contribuir, s'ha reconegut efec
tivament que teníem raó en certes coses i en altres 
que s 'hagués pogut reconcixer que no la teníem o que 
no s la'ns voJia donar, s'ha vengut a la posició que 
nosaltres defensavem, per exemple amb el tema de les 
Comissions delegades o amb el tema de Secretaria Ge
neral de la Presidencia, que era un criteri estrictament 
polític mantenir-les él la LIei o no mantenir-les, s'han 
suprimit a iniciativa del Gmp Socialista, s'ha suprimit 
tot aIló relatiu al procediment administratiu, a la re
gulació basica del procediment administratiu, s'ha su-

s 
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primit la regulació, totalment inacceptable de la res
ponsabilitat administratÍva. Pero hi ha al tres coses que 
estan plantejades a aquesta llei que també es reco
neixia en privat que tenÍem raó, i avui quasi quasi es 
públic perque s'ha reconegut que el que diu la Llei no 
serveix per a res, no s'ha volgut anibar a j'excessiva 
concessió de retirar tota una serie de coses que fan 
d'aquesta Llei un instrument jurídic de difícil accepia
ció. Subsisteixen, com s'ha vist durant el debat, impor
tants elements d'aquesta Llei que la fan una Llei, que 
per a nosaltres és inacceptable, no només per la in
coheI'encia que hi ha en relació a allo que la seva expo
sició de motius diu, que aquí es crea i s'estructura una 
administració pública propia, o que s'organitza l'Admi
nistració de la Comunitat Autonoma, que no s'organitza 
tal cosa, ni es fa referencia a l'Administració de la 
Comunitat Autónoma, sinó estrictament a un Regim Ju
rídic i mal resolt, als dos temes als quals aquesta Llei 
vol atendre, que són, Uei del Govern i aquest és el seu 
contengut real, llei de Govern, Estatut personal del 
Presiden!; i del Govern i Llei de Regim Jurídic, a aquesfs 
dos temes no respon, des del nostre punt de vista el 
que hauria de ser, en 1. tema de Ilei de Govern no hi 
res pon, perque 11i tentru clisc repa ncies polítiques im
portants com la de ¡'es tructura i la comp sició del 
Govern, el número d.cl Co em, On elleri.es i le in om
patibilitats, i com a Llei de Regim Jurídic entenem 
que el que regula no és el regim jurídic d'aquesta Co
munitat, sinó que introdueix: de forma innecessaria i 
perillos a unes normes basiques de Regim JUlidic amb 
totes les considcracions que sobre aquest tema ja s'han 
fet i el que podria haver regulat que és les especialitats 
de procediment administratiu derivaeles de la nostra 
Comunitat Autonoma, no hi entra, per tant, en anó 
que hauría de regular, no encerta, i en allo que podria 
haver ele regular, no hi entra. Nosaltres no votarem a 
favor d'aquesta Llei, no és una bona LIei, crec que el 
temps evidenciara que no és una bona Llei i, per tant, 
volem salvar, cadascú és molt lliure, logicament, d'in
terpretar les coses, la nost1'a responsabilitat i poder 
dir qualque dia, nosaltres no la varem votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Pel Grup Popular té la 

paraula el Sr. Cosrne Vida!. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracics, Sr. President, Sres. Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
SenziJlament el que vuU dir, és que respectant totes 

les postures fin s i tot els parers deIs Grups Polítics 
que han quedat aquí expressats, fins i tot les postures 
en contra i també les abstencions, és patent i evident 
la bona elisposició elel Grup Popular dins la seva re
presen [ació a aques ta Comissió que ha emes el Dic
tamen, ele ser receptiu de tota una serie d'esmenes 
que en Comissió es varen presentar, sense renunciar 
també que hi va haver iniciatives que, pareix que aquí 
s'ha confús en dir-ho, que varen esser propiament del 
Grup Popular representades com a l'assumpte de la 
Secretaria Tecnica que va esser una iniciativa, si no 
estic mal informat, amb una esmena, a través d'una 
esmena elel Grup Popular, pero aixo no canvia en abso-

lut allo que he dit abans, alló que, com passa sempre, 
«al César lo que es del César» i en aquest cas, que 
quedi patent que el Grup Popular, agraeix a aquells 
que li han donat suport i han estat comprensius i res
pecta les altres postures. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. I passam a la vota

ció. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquesta Llei de Regim Jurídic es volen posar 
drets, per favor? Vol computar els vots? 28. Poden 
seure. Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra 
d'aquesta llei, es volen posar drets, per favor? 21. Po
den seure, per favor. Moltes gracies. Les Sres. i Srs. 
Diputats que s'abstenen, es volen posar elrets, per fa
vor? 4. Per tant queda aprovada aquesta Llei de Regim 
Jmidio, mol tes gracies, pel seu trebal!. Dema aquest 
Pie recomenc;ara a les deu hores, trenta minuts. A les 
deu hores trenta minuts. 

2.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Recomcnc;a la sessió. El punt segon de l'Ordre del 
Dia fa referencia a preguntes. La primera és la que 
formula el Diputat Sr. Joan 1'.1arch Noguera del Grup 
Parlamentari Socialista, número 812/84, i relativa a les 
importants contradiccions entl"e el Conseller de Sanitat 
i el Director General de Sanitat. Té la paraula el Sr. 
Joan March Noguera. 

2,-a) ·· 
EL SR. MARCH NOGUERA: 

Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. És U11 tema 
que en el seu moment va tellir un resso important dins 
els rnüjans de comunicació de la 110stra Comunitat, 
que, gracies a Déu, el problema no va esser tan greu 
com tal vegada podia es ser, que hi ha una altra pre
gunta feta, més extensament, amb resposta oral, a una 
Comissió i que, per tant, es podra debatre rnés exten
sament, peró hi havia un tema que ens va preocupar 
moltíssim que, a part que es varen veure al llarg ele 
tot el procés que hi havia importants problemes, és 
dir, a nivell de la Conselleria, de coordinació, el que 
més ens va cridar l'atenció és que entre el Director 
General de Sanitat i el Conseller de Sanitat, amb una, 
tan soIs amb una diferencia d'un dia, pa1'eixia que hi 
havia unes importants contradiccions respecte a veure 
si s'havien enviat unes mos(res o no a Madrid, després 
ha resultat que evielentment s'havien enviat, peró el que 
no acabam de comprendre és com poelen existir aques
tes contradiccions, jo voldria, a veure si el senyor Con
seller de Sanitat ens podria aclarir aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? El Conseller de Sanitat. .. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sr. President, jo, és que m'agradaría em llegís 

aquestes contradicciül1s, perque entre el Director Ge
neral i jo, realment, no existeix cap contradicció, pot 
estar segur, pensam exactament el mateix. Jo si qual
que, si qualque titular o qualque, o per ventura un 
deIs dos es va produir un ,<lapsus linguae» o, per ven
tura, un periodista va produir un ,<lapsus» d'interpre
tació, potser, i en deman excuses, pero, és evident que 
nosaltres dos no tenim cap falta de coordinació, que 
es varen enviar les mostres que s'havien el'enviar i les 
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que no s'havien d'enviar no es varen enviar, aixo ha 
varen decidir els tecnics i no veim que, que a damunt 
unes, és a dir, nosaltres no veim aquestes contradic
cions, pero, en fi, si ens ho vol llegir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paremIa, Sr. Joan March? 

EL SR. MARCR NOGUERA: 
Sí, bé les contradiccions són molt cIares, voste diu, 

dia vint diu que s'han enviat com evidentment va esser 
les mostres a Majadahonda, respecte d'unes, ... respecte 
d'unes morts, sinó que va esser respecte deIs malalts 
que varen sortir de la Clínica J uaneda, i el Sr. Sangui
no, en el mateix, al dia següent indica que no s'havien 
enviat les mostres a Majadahonda, o sigui, que és una 
contradicció, vol dir que hi ha una falta d'informació 
o no va circular bé la informa ció dins la Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, Sr. Conseller? 

EL SR. OLIVER CAPÚ: 
Sí, perdó, és que eH diu que no es varen enviar 

unes mostres i les alU-es sí, i és ver, unes no es varen 
enviar, i les altres sí, pero aixo ho diu el titular, pero, 
si ho llegeix, veura com no és així aquesta contradic
ció, és a dir, a part que jo no crec que aixo tengui 
una irnportancia per dur al Parlament, no ho sé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies i passam a la pregunta 855 del Di

putat J osep Alfonso Villanucva, del Grup Parlamentari 
Socialista i relativa a l'aprovació de la liquidació del 
Pressupost de l'any 1983. Té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso_ 

2.-b) 
EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sr. President. Aquesta pregunta, realment havia 
d'haver decaiguda, perque cinc dies després d'haver-Ia 
formulada i abans d'arribar a aquest PIe, es va convo
car la Comissió corresponent, després de set mesos que 
la Liquidació del Pressupost fossin, ja estassin en po
der del ParlaII'.ent. Bé, encara que aquesta pregunta 
hagi decaiguda, sí volem cridar l'atenció sobre el con
siderable retard, sense, almanco en el nostre parer, jus
tificació de les comunicacions obligatories previstes 
per la Llei de Pressupost, tenen quant a la presentació 
i reunió de la Comissió de Pressuposts, en aquests mo
ments, i amb aixo acabarem, hi ha cinc decrets de mo
dificació de credits de trenta d'agost del Govern, que 
havent transcorregut 24 dies de període de sessions, 
encara no, ni s'han vist ni esta convocada la Comissió 
de Pressuposts, nosaltres demanaríem a la Presidencia 
del Parlament que, per favor, ja que, sobretot en els 
primers dies de sessions parlamentaries no hi ha feina 
de plens a causa del Reglament, si aquestes, aquestes 
comunicacions ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. J osep Alfonso, en relació a la pregunta de la 

Liquidació, que és la concreta, que és el que vol? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Senzillament que tots els documents que venguin 

del Govern, prevists a la Llei de Pressuposts, es donÍ 

agilitat a la seva presentació a la Comissió de Pressu
posts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mantén voste la pregunta, de tates maneres? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No, no, la pregunta ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Passam a la pregunta 866/84. Del Sr. Jo

sep Lluís Martín Peregrín, del Grup Parlamentari So
cialista, relativa al compliment de l'apartat 3 de la 
Moció Socialista relativa a les Subvencions d'Agricul
tura, Comen; i Indústria. Té la paraula el Sr. Josep 
Lluís Martín Peregrín. 

2.-c) 
EL SR. MARTIN PEREGRIN: 

Sr. Presidente. El día 28 de julio de 1984, el Par
lamento aprobó una Moción en la que, entre otras co
sas, se instaba al Gobierno a tomar las medidas admi
nistrativas adecuadas para depurar las responsabilida
des derivadas de las conductas irregulares producidas 
en la concesión de las últimas Subvenciones para Agri
cultura, Industria y Comercio. Rasta la presente fecha, 
no tenemos conocimiento de que se hayan tomado este 
tipo de medidas, al menos, nosotros, vuelvo a insistir, 
no tenemos conocimiento de que estas medidas hayan 
sido las adoptadas y, en consecuencia, int~resamos que 
es lo que se ha hecho a este respecto y en que situa
ción nos encontramos, también. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, contesta el Sr. Joan Ruguet. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sí, Sr. President. El que fa respecte a aquesta pre

gunta dir que aquest Govern ha revisat tots i cada un 
deIs expedients referits a la concessió de Subvencions 
tant per part d'AgriculLura com de Comer~ i Indústria 
i que no ha trobat cap tipus d'irregularitat, per a<;:o 
les mesures que s'han pres, que s'han pres després 
d'aquesta revisió, han estat a la vista que no hi havia 
irregularitats, s'han tramitat com era d'esperar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, el Sr. Peregrín? 

EL SR. MARTIN PEREGRIN: 
Resulta un tanto sorprendente la manifestación del 

Sr. Vicepresidente al respecto, porque, si en un prin
cipio parece que en efecto podía haber graves respon
sabilidades de la actuación de, o por lo menos irregu
lares actuaciones de estos cargos, ahora nos enteramos 
de que, como una especie de diligencias previas, se han 
visto unos expedientes, no sabemos si en realidad se 
ha iniciado el expediente oportuno para esclarecimien
to de hechos, y como consecuencia de este expediente, 
se ha resuelto lo que corresponda, parece ser que ha 
habido una iniciativa de c:=trás ter previo, rero que ni 
siquiera ha llegado a tomar el cuerpo v la naturaleza 
de expediente en serio. 

EL SR. PRESIDENT: 
¿ Quiere con trareplicar? 
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EL SR. HUGUET ROTGER: 
No hay expediente en serio, porque no hay lega

lidad, y si ustedes creen lo contrario, tomen las medi
das oportunas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracia~. Pasamos a la pregunta siguiente, 704, que 

es la que formula el Diputado D. Juan Francisco Ló
pez Casasnovas, d el Grup Parlamentari Esquerra Na
cionalista (PSM), i relativa a la continwtat de la Fe
deració Menorquina d'Activltats Subaquatiques. Té la 
paraula, el Sr. J oan Francesc López Casasnovas. 

2.-e) 
EL .sR. LOPEZ CASASNOVAS: 

Gracies, Sr. President. El Bolletí Oficial de la Co
munilat Autonoma ele les IHes Balears, en el seu nú
mero 6 de dia 13 d'abril del 84, aprovava un Decret, 
publicava un Decret de funcionament i constitució de 
Federacions Esportives, de les qllals cre iem que se'n 
podien derivar conseqüencies 1110lt desfavorables per a 
algunes Federacions que tenien ambit ins ular, concrC
tament ens referíem a la Fecleració d'Activitats Suba
qua tiques. A la vista d'aquesta situació, i que el ma
teix Decret preveia que en el termini de sis mesos po
díem presentar aHegacions, el Consell Insular ele 
Menorca, a través del Consell, elel ConseIl de Govenl 
i també a través ele Plenari, posteriorment, va decidir 
per unanimitat, elemanar a la Comunitat Autónoma, al 
Govern ele la Comunitat Autonoma, que modificas els 
seus Estatuts respecte' a les Federacions, per tal que 
poguessin tenir continui'tat les Feeleracions que ja ve
nien funcionant dins un ambit insular, han passat me
sos, aquesta soHicitud unanime no ha trobat una res
posta justificada dins l'actuació del Govern i, en con
seqüencia, per a<;:o presentam aquesta pregunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Per part del Govern, el Sr. Francesc Gilet 

té la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

primer lloc, d'acord amb el contingut de la pregunta 
s'ha ele dir que el Govern no prohibcix res en absolut, 
sinó que regula, mitjan<;ant aquest Decret el funcio
nament i constitució de les Federacions. Efectivament, 
el Consell Insular de Menorca, en data 8, 9 de juliol 
del 84, va remetre aquest escrit, i en data 23 d'agost 
del 84, per part de la Conselleria se Ii va donar res
posta, alla on es dedueix que no existeixen raons Sll
ficients, ni des de cap, ni des del punt de vista jurielic 
ni, de fet, perq lle es produesqui aques ta I!l0dificaeió 
de Decret de Federacions. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Joan López? 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller, l'article 7 deIs Es

tatuts de la Federació Espanyola d'Activitats Subaqua
tiques admeten l'illa com a demarcació territorial, ates 
el tipus d'activitats que representa, aquí es diu que no 
es prohibeix la continultat d'aquesta Federació, jo vol
dria que ac;o constas per escrit, constas en acta, avui, 
aquí dins, a conseqüencia que pogués tenil' continultat 
la Federació Menorquina d'Activitats Subaquatiques. 

En segon lloc, se'ns contesta també que no és qüestió 
ete Cl"1lenS, smó ct'orclenació jurídica, si a<;ó és aiXÍ, no 
enrenem com més endavant la resposta del Director 
General diu «es mi cnterio, y puede asegurar que en 
cada caso concreto trabajaré para que sea así, com
prendo que para vosotros pueda signiticar un sacrificio 
cos.oso clejar de ser delegación inclependit!nte de la es
pañola, para pasar a integraros en la organización ba
lean>, aquí, al meu entendre hi ha una conLrarucció de 
termes notable, total, a conseqüencia, dcmanalia al 
Conseller si em pot aclarir d'una manera definitiva si 
la Federació Menorquina d'Activitats Subaquatiques 
sera prohibida segons l'Ordenament JurÍdic, en la seva 
continultat o podra conLÍnuar les seves activitats com 
tots desitjam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar! 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. En primer lloc, he d'in

sistir que cl'acord amb el contingut de la pregunta no 
hi ha prohibició, sinó que lli ha regula ció, i la Federa
ció Menorquina eI'Activitats Subaqllatiques, hallra eI'ade
quar els seus Estatuts a aquest Decret aprovat pel Con
sell de Govern i, per tant, haura de tenir, s'haura d'a pli
car aquest Decret, l'aplicabilitat del Decret ja no depen 
de la Conselleria, sinó de les propies Associacions o 
de les propies Federacions. A partir d'aquí, aixo és el 
que li he de manifestar, en el sentit que el que feia 
referencia al Director General d'Esports, jo entenc que 
no hi ha, de cap de les maneres, cap descoordinació, 
S1110 que senzillament diu el que es pot fer o el que 
eH entén que es pot fer. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Passam a la pregunta 

següent, que és la 698/84 que formula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), i relativa a les peticions de 
Centres Escolars que volen impartir l'Ensenyament en 
Catala. Té la paraula el Sr. Sebastia Serra Busquets . 

2.-d) 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, un exemple 
molt concret, moIt puntual, I'Escola Rafal Ve\l, el mes 
d'abril del 83, va sol·licitar poder ensenyar en la nos
tra llengua i va estar d'onze a tretze mesos per resol
dre's aquesta petició. Entre la Conselleria, la inspecció, 
la Comissió Mixta, etc. s'esta entorn a un any per con
testar peticions, al mateix temps per ensenyar en la 
nostra Hengua, al mateix temps no es fomenta en ab
solut, entenem nosaltres, aquest tipus de plantejament 
entre els professionals, pares i estudiants, demanam 
que és el que succeeix i a veure per que aquests en
trebanes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Contesta el Sr. Francesc Gilet per part del Govern. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies Sr. President. Jo el que faré sera con

testar a la pregunta, la pregunta que ve donada en el 
Butlle tí d'aguest Parlament, alla on se'm diu a quina 
situació es troben actualment les peticions de Centres 
Escolars que volen [er l'Ensenyament en Catala, i a 
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aixo contestaré. Es troben en fase de re.orn pel- deh
ciencies de documentació, el CoHegi Públic Ca'E Concos, 
el CoHegi, l'Escola de Practiques, secCló A de preesco
lar, l'Escola Practica, secció A, Ciencies Socials, Escola 
Practica, secció B, també Ciencies Socials i el CoHegi 
Públic de Selva. Es troben enviades a informe d'ins· 
pecció, el CoHegi Públic, Verge del Monte Toro de Ciu· 
tadella, el CoHegi Nacional Mixt Ciutat de Malaga i el 
CoHegi Públic Francesc de la Branca, i després de la 
darrera reunió de la Comissió Mixta, ha arribat una 
altra petició de l'Escola Graduada Mixta Tramuntana 
de Maó, aquesta és la sitllació en que es troben les 
peticions formulades per a l'ensenyament en la nostra 
llengua. 

2.-f) 
EL SR. PRESIDENT: 

Vol fer ús ele la paraula, Sr. Sebastia Serra? Pas
sam a la pregunta següent que és la 784/84, que és la 
que formula tamhé el Sr. Sebastia Serra Busquets, del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, i relativa a 
l'actuació ele la Direcció General elel Medí Ambient de 
la Conselleria d'Ordcnació elel Territori. Té la paraula 
el Sr. Sebastía Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Amb satisfacció per part del nostre Grop Parla

mentari varem veure que es creava una Direcció Ge
neral del Meeli Ambient, a la Conselleria d'Ordenació 
del Territori, pero des que es va crear fins ara, no te
nim, en absolut, coneixement de quins estudis ha fet, 
quines accions ha comen~at afer, i volem que quédi 
clarificat per que hi ha aquesta Direcció General i que 
fa, concretament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Govern contesta el Sr. Jeroni Saiz, 

ConseIler d'Ordenació del Territori. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb moIt de 

gust contestaré la pregunta del Sr. Serra, la Direcció 
de Medi Ambient, la seva funció o la seva actuació ba
s ica i general ha estat, naturalment, preparar la polí
tica de medi ambient del Govern i en general elaborar 
tota classe d'informes el'ordre intern que Ji han estat 
demanats. D'una forma més concreta li diré que ha ac
tuat en tres camps específics, un de la Iluita contra la 
contaminació, va comem;:ar per fer un estudi de la si
tuació actual de tots els sanejaments deIs nuclis urbans 
de la costa, com a actualització del PASIF i que ha 
servit de base per preparar el Pla de Sanejament que 
va aprovar recentment el Govern i que, a aquest mo
ment, ja s 'ha comen<;at a desenrotllar. I d'una forma 
continuada la Direcció de Medí Ambient, vaja els seus 
serveís tecnics són els que van fent els informes tec
nics adequats damunt les distintes propostes deIs Ajun
taments per desenrotllar aquest Pla de Sanejament. 
Dins d'aquesta mateixa actuaeió esta preparant un PIe e 
de Bases per a un estudi per a la ubicació i caracte
rístiques per a tots els vessaments d'aigLies brotes a la 
mar, a aquests moments, a través d'emissaris subma
rins, encara que sigui un terna, els vessaments a la 
mar que encara no esta transferit a la Comunitat A1.1-
tonoma, pero ja esta preparant l 'estudi preví per a 
poder actuar posteriorment. Així mateix ha eomen<;at 
també el Pla d'Assessorament Teenic que s'havia oferit 

als AJuncaments, el manteniment i funcionament de les 
eSlaC,Ul1,S uc;puraaores d'algues brotes, tamoé ja als pri
mas ~JunLamenLS que han demanat aquesTa coHabora
ClO (tel uovern ae la Comul1ltat, tambe ja s'ha comen
\;at a prescar aquesta ajuda. Quant a la protecció el'es
país nalUrals va encarregar i elur el seguiment dels 
espals naturals a proteglr que el Sr. Sena ja coneix 
tOla la documentació que esta a aquests moments en 
mans del Govern i per altra banda estam fent, d'una 
forma concreta el Pla Especial de recepció del Trenc 
i Es Salobrar de Campos, com corresponia com a ele
senvolupament de la L1ei que va aprovar aquesta Cam
bra. Quan t a la protecció del medi ambient, en gene
ral, de les nos tres iIles, esta fent els estudis necessaris 
per implantar l'obligatorietat deIs estudis d'avaluació 
el'impacte ambiental a determinades activitats de tip1.1s 
d'obres públiqucs o el'activitats industrials o de qual
sevol tipus d'activitats que pugui tenir aquest impacte 
sobre la naturalesa. Dins aquesta línia i a fi de con
trastar ac¡uests <.:stuclis aban s d'imposar-los com a obli
gatoris mitjam;ant una adequada normativa jurídica 
que possiblcment s'hagi d'avanc;ar a la de caracter es
tatal que enG1ra no esta publicada s'esta desenvolupant 
aquests ches un curset en coHaboració amb el CoHegi 
d'Enginyers de Camins, dirigit als professionals i amb 
la coHaboració de la Direeció General de Medi Ambient 
del Govcrn Central es fara un altre curs, dedicat als 
funcionaris de l'Administració que hauran d'avaluar i 
controlar el desenvolupament d'aquests estudis d'ava
luació d'impacte ambiental. Per altra banda, esta fent 
en 'aquests moments un estudi d'ubicació ele les dis
tintes pedreres, les necessitats que tenen les nostres 
iHes i la ubicació en relació amb les característiques 
del nostre espai natural on normaIrnent est:m ubicades 
i, així mateix, la possibilitat de procedir a un Pla de 
Rehabilitació de les que estan en aquest moment aban
donades. I darrerament, naturalment, dur ]a tramitaeió 
deIs expedients de subvencions, d'empreses privades, 
que realment és la única competencia que d'una forma 
específica va esser, vaja competencia, l'única funció 
que d'una forma específica va esser transferida en el 
corresponent Decret. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Sebastia Serra? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt breunwnt, Sr. Conseller, no seria, i és una 

segona part de la pregunta, no seria important que 
aquesta Direeció General hagués mantengut ja reunions 
o periüdiques o no periódiques, de coordinació, asses
sorament, etc. amb organismes d'aquestes illes que 
s'encarreguen de la defe.psa i protecció del medi am
bient? 

EL. SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula? 

EL SR. SATZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Bé, aquesta és una segona part 

de la pregunta que no estava contenguda i que jo en 
aquests moments m'estimaria més no contestar, no 
perque formalment no estigués contenguda a la pre
gunta inicial, sinó perque aixo ja és un cert judici de 
valor sobre el que haurien de ser les act1l3cions de la 
Direcció de medí ambient. Jo supós que el Sr. Serra 
té les seves idees de com hauria d'actuar, i el Govern 

s 
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en té unes aItres, evidentment si a qualque moment 
es creu necessari mantenir contactes amb qualque 
organisme o qualque organització la tendra i de fet, 
n'ha tengut diversos amb distints organismes. 

3.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Srs. Diputats. Passam al punt ter
cer de l'Ordre del Dia que és el relatiu a les Inter
peHacions inelo es qu ón Les números 533 i 665 i, per 
defensal' la prim o ra, la 533 deJ Grup Parlamentari Es
querra acionali ta (PSM), relativa a política ele per
sonal del Govem de la COJllunilat Autouom , té la pa
raula, el Sr. SebasWl Serra Busquets, si no vol que es 
llegesqui abans la InterpeHació. Vol que es llegesqui? 
Sra. Secretaria, pot procedir a la lectura de la Inter
peHació. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Quants de contractes laborals i administratius i a 

qui s'han fet en aquest primer any de Govern de la 
Comunitat Autónoma i quins llocs de treball ocupen, 
quines funcions desenvolupen i quin tipus de rebció 
laboral tenen . Existeixen persones que ocuparen car
recs políticis en el Consell General Interinsular i que 
ara són funcionaris o contractats de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears, quin procediment s'ha 
seguit? S'ha11 inl.ciat . amb quins criteris negociacions 
amb el persona l funcionari o contractat per arribar a 
pact.es o convcnis laborals per a l'any 1984? Exiteixen 
Cliferencics de sou per a personal que fa el mateix tre
ball i té la mateixa categoria professional? Quina ex
plicació tenen els al·ticles quai-t i dese del Decret 74/ 
1983 que fa reCerencia a les gratificacions de ret ribu
cions de per sonal ele la ounitat Alltonoma de Les IlLes 
Bal.ears publical en el BuULetí Oficia l de la Comunitat 
ALtlonoma número 7, de 30 ele cLesembre ele 1983. No 
es creen agravis comparatius? Per que s'ha denegat a 
funcionaris de l'Administració periferica de l'Estat 
participar en el concurs d'oferta pública d'ocupació, 
publicada en el Bulleti Oficial de l'Estat de dia 21 de 
novembre de 1983? Qllants de funcionaris treballen a 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears i quin Uoe 
de trebaU ocupen? Que ha fet el Govern de la Comuni
tat Autonoma, per ta l de complir el que disposa d'ad
dicional cinqul:: punt quart de l'Estatut d'Autonomia 
de les les Bale~\J-s? Quin model de funció pública té 
aquest Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears i quines passes s'han donat per homogeneitzar 
els diversos coHectius labarals? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, S1:a. Secretaria. El Sr. Sebastia Se

rra té la paraula. Disposa, Sr. Serra, de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. ÉS, en 

certa manera, satisfactori que en aquestes hores el Go
vern de la Comunitat Autonoma estigui negociant amb 
els funcionaris i amb el personal laboral, si no ho te
nim mal entes, avui matí a primera hora, i entorn a 
les dotze, hi ha dues reunions convocades per comen
c;ar a negociar d'acord amb un calendari que s'ha anat 
fixant. Pero, de cap manera, voldría que aixo fos una 
pantalla, un allargar, allargar un procés que quan s'ha 
llegit la InterpeHació, pens que tots ho hem entes per
fectament. Feia un any que hi havia Govern Autonom, 
qua n Esquerra Nacionalista (PSM) va registrar aques-

ta InterpeHació, era dia 11 de maig del 84, ara, han 
passat una serie de mesos més, i ens trobam amb una 
situació molt concreta, que es comenc;a un calendari 
de negociacions, amb el personal transferit de l'admi
nistració periferica de l'Estat, siguin contractats o si
gui personal amb contracte administratiu laboral, etc. 
Es a dir que, amb un any i mig, no ha passat de con
verses, la política de personal d'aquest Govern de la 
Comunitat Autónoma, pero sí que hi ha hagut negocia
cions, sí que hi ha hagut acords amb una serie de 
persones contractades pel Govern d'una forma, que 
anirem comentant al llarg d'aquesta InterpeHació i sí 
que hi ha hagut converses i arrenjaments amb un gru
pet petit de funcionaris que eren els de l'antic Consell 
General Interinsular, i, per tant, provenents de l'Admi
nistració Local. Per tant, senyors del Govern, partim 
d'un problema de base que és d'un tractament desi
gual entre gent que probablement fa la mateixa fun
ClO, i aixo és el que ara anirem comentant. Insistec 
que ens alegra que avui hi hagi n gociacions, csperem 
que duguin a bon port, creim qu les vegaelcs que el 
personal ha pogut discutir amb el Sr .ConseLLer de l'In
terior hi ha hagut un bon tracte, aixo és la nolícia que 
nosaltres tenim, creim que les coses van bé, pero creim 
que hi ha uns problemes estructurals i uns problemes 
formal s i uns problemes de fons gravíssims, i que és 
el que Esquerra Nacionalista, avui, vol plantejar en 
aquest debato Anem a comentar un primer problema 
que són el Decrets de Retribucions que ha fet el Go
vern Autonom. A la lectura de la InterpeHació s'ha par
lat del Decret de Retribucions publicat el desembre 
del 83, hem d'afegir un altre Decret de Retribucions, 
pósterior a la presentació d'aquesta InterpeHació, que 
per un problema de Reglament d'aquesta Cambra, re
sulta que veim les coses més de mig any més tard de 
quan les presentam, hi ha un segon Decret, de juliol 
del 84, i ens trobam que amb aquest Decret de Retri
bucions, pensam que hem de ser molt c1ars, no hi ha 
el que diríem una justícia distributiva, sinó que el que 
hi ha són unes diferencies de nivell, unes diferencies 
importants quant a les retribucions entre aquest per
sonal que prové de l'Administració Local del CGI i 
també a favor de la gent contractada pel Govern des 
que ha pres possessió i en canvi un agravi compatiu 
bastant greu deIs funcionaris transferits per l'Admi
nistració Periferica de l'Estat. El tema de diferencies 
de nivell, el tema d'incentius de productivitat, el tema 
de complement específic són una serie de qüestions 
prou cIares si comparam, si llegim aquests dos Decrets 
del Govern Autonom. Hem de dir que algun defecte 
importantíssim de l'articIe quart del Decret del desem
bre del 83, bé, d'octubre del 83, publicat el desembre 
és rectificat una mica en el Decret del juliol del 84, 
publicat el juliol del 84, pero sempre estam dins la 
trampa del Decret del desembre del 83 que fa que hi 
hagi uns complements específics, que hi hagi uns in
centius de productivitat, que creen agravis compara
tius importants, i, al mateix temps, hem de parlar que 
en aquest conjunt ele gratificacions, per serveis ex
traordinaris etc., qui és qui els concedeix, els conce
deix, segons aqucsts Decrets, el Conseller de l'Interior, 
previ informe de la Comissió de personal, pero la pre
gunta és, i qui és la Comissió de Personal? Hi ha re
presentant dels distints nivells del personal, funciona
ris, personal contracta!, personal laboral? o estam en 
una Comissió de personal que actua amb uns criteris 
només polítics i on practicament només hi ha els dl.r
recs poJítics i públics importants d'aquest Govern Au-
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tonom, com són Directors Generals, Directors de per
sonal, sots-secretari, etc. En definitiva, ens trobam, 
l'expressió sots-secretari queda retirada perque l'orga
nigrama que tenen no és aquest, de qualque manera 
ens trobam, en definitiva, que qui concedeix unes gra
tificacions per serveis extraordinaris és, en definitiva, 
la cúpula política, i aixo és un tema que nosaltres pen
sam que és molt important que quedi resolt, perque 
ja dic que es crea agravi comparatiu, pero també po
dem parlar d'un altre problema, molt ciar, si agatam 
per exemple un nivel! d'un Auxiliar Administratiu, d'una 
Consel!eria qualsevol, de Sanitat, per exemple, d'un 
personal transferit i agafam un altre Auxiliar Adminis
tratiu deIs contractals pel Govern, pels seus sistemes 
que ha posat en marxa i que ara tot d'una comentaren1 
una mica, ens trobam amb diferencies que quasi són 
del 40 (lo, diferencies a favor del personal contractat 
amb concurs o sense directament pel Govern Autonom 
i en canvi, un personal transferit es troba amb un 
problema de, ja dic, un 40 00 menys, hem agafat el 
nivel! Auxiliar AcLl1 :nistratiu, nivell molt corrent dins 
el mil i busques de p ersones que integren :a funció pú
blica del Govern Autonom. Si passam a comentar la 
manera en que vos tes han contractat la gent des que 
han pres possessió, ens trobam amb problemes molt 
diversos, no anit-em a comen tar per ara casos molt 
puntuals ele noms i llinatges, pero perque no volem en
trar en aquest tipus ele qualificacions, pero sí que co
mentarem, p er exemple, una prova que varen fer pú
blica vostes, a final de juliol del 84 vos tes fan unes 
proves per a una serie de llocs de treball, Bibliotecari, 
Tecníc Superior, Tecnic d'Esports, Auxiliar Administra
tiu, Subaltern, Tccnic de Grau Mitja i Tecnic del Pa
trimoni, es publica l'anunci dia 3 de juliol del 84 en el 
«Diari de Mallorca», es elóna de termini fins dia 14 de 
juliol per presentar instancies i currículum, consiele
rant que aquest termini és mínim ele dia 3 a día 14 
de juliol, pensam que és molt poc, i la publicitat, pen
sam, que és mínima malgrat cls seus Decrets parlin 
de qualque manera que basta aquest típus de publici
tat, pero, Decrets, per aItra part, posteriors a aquesta 
data, pero ens trobam amb les següents irregularitats. 
Temari d'oposicions, no es publica, a I'hora de l'oposi
ció que es fa en el Consolat, no se so1-1icita identifica
ció de la gent que es presenta en aquestes Oposicions, 
o Concurs, senyors, un, professionalment, es troba de 
vegades examinant tribunals diversos i sempre una 
norma és sol'licitar la idcntifícació elel que s'examina. 
És molt greu. Tribunals, saben els opositors qui són 
els tribunals? Que ¿s, que no saber el Tribunal garan
teix imparcialitat, ens fa dubtar moIt, per altra banela 
se soHicÍta d'entraela un relació de merits per concór
rer en aquestes places, cosa que cns sembla molt im
portant, pero, i la valoració cj'aguests merits, amb quin 
barem, amb quina publicitat s'ha feta? En definitiva 
entenem que tant la publicitat , com les Clrcumstancies 
de fer aquestes proves, com ele qualque manera, fin s 
i tot, l'avÍs que vostes fan per escrit als que s'han 
apuntat per fel' l'Oposició, o el Concurs, amb moIt 
poc tenl1ini, fan que, de qualque manera haguem ele 
parlar c1'importants irregularitats, fins i tot, a aquestes 
proves que han tengut una publicitat a J'hora de rea-
1itzar-se i són les que es va publicar, repetesc, en el 
«Diari de Mallorca", dia 3 de juliol del 84. Pero des
prés ens trobam que aquest personal mateix que vos
tes contracten amb aquesta mateixa prova, va al seu 
lloc de treball i té un sou base el'unes 75 mil pessetes, 

pel que es· refereix als Tecnics i resulta que aquest sou 
base d'unes 75 mil pessetes que 11avors du un sou brut 
d'unes 109 mil total esta per damunt de la gent que 
ocupava aquest carrec amb oposicions trctes els anys 
60, els anys 70 dins l'Administració de l'Estat, el sou 
esta per damunt i fins i tot igual que funcionaris anti
quíssims que consideren, per tant, un agravi compa
ratiu molt important, per altra banda no hem de co
mentar que a alguns llocs s'envia gent amb poca ca
pacitat per ocupar la feina que s'ha el'ocupar, exemples 
n'hi ha una serie que es coneixen i tampoc no entra
rem amb aquests detalls perque no creim que es 
tracti de desqualificacions personals cap él cap treba
l!ador ni cap a ningú de l'Aclministració, sinó un pro
blema molt més global. un problema molt més general 
i podem continuar parlant c1'altres aspectes, l'oferta pú
blica d'ocupació que es fa a través del Butlletí Oficial 
ele l'Estat , és cert que l'oferta pública d'ocupació es 
negocia a través del Govern Autonol11 i l'Administra
ció Central, pero també és ver que hi ha tres elements 
molt imporlants, un que és que hi ha hagut gent que 
no hi ha pogut participar, funcionaris de J'Administra
ció Perifcrica de l'Estat que no han pogut participar a 
l'oferta pública d'ocupació, segon, que queelen molts 
de !locs vacants cosa que no comprenem si es necessita 
d'una administració C0111 vostes reiteradament han dit, 
que necesiten contraetar gent perque tenen problemes 
de funcionament, i també, llegint un poe la gent que 
té feina amb aquesta oferta pública el'ocupació que es 
fa a través del Bolletí Oficial de l'Estat, ens trobam 
que hi ha excessius noms coneguts d'alt., carrecs dél 
Consell General Interinsular i que són reciclats cap a 
can-ecs dirigents de l'Administració de la ComunÍtat 
Autónoma en aquests moments. Per tant, pensam que 
també cal una explicació, un debat sobre aquestes ne
gociacions entre vostes i l'Administració Central c1avant 
l'oferta pública d'ocupació que pot haver tengut pro
blemes de certa discriminació. 1 parlem ele política la
boral, he dit que, amb satisfacció, hi ha unes negocia
cions en marxa, pero esperem que aquestes negocia
cions vagín cap a una homogeneltat de tol el personal, 
que vagin cap a un conveni únic, de tot el personal de 
la Comunitat Autonoma, que vagin cap a una Llei de 
Funció Pública clara, i que vagin a salvar aquests agra
vis comparatius de sous i de moltes altres circumstan
cies que vénen donades, jo pens, que amb logica a 
partir d'aquests Decrets retributius, pero la política 
laboral no acaba amb aquestes converses, la política 
laboral del Govern Autonom té un problema gravíssim 
que és el Decret· que vostes publiquen dia 25 de setem
bre del 84, Dccrct de 9 d'agost del 84, senyors del 
Govem, vostes coneixien la Llei publicada día 3 el'aqost 
del 84, sis dies abans, en el Bolletí Oficial de l'Estat, i 
que crea les bases de la futura Llei de la FuncÍó PÚ
blica de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
Llei estatal de necessari compliment; i vostes, sis dies 
després, aproven un Decret, en contradicció, un De
cret que a un moment determinat parIa que a partir de 
l'entrada en vigor ele la prese nt Llei no es podran 
celebrar per Administracions Públiques contractes de 
coHocació temporal, a rcglm de contracte administra
tiu, aixo és la Disposició Addicional quarta de la LIó 
de 2 d'agost del 84, publicada en el Bolletí Oficial de 
l'Estat de 3 d'agost del 84, aquest és un punt que, a 
més a més (festar en aquesta LIei estatal és una de 
les reivindicacions del personal, de la cool-dinadora de 
personal transferit i laboral ele la Comunitat Autono-

s 
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ma. l:'er tant, és Ulla qüestió que ens fa estar completa
ment perplexos que m nagl un vecret contradlcwri 
amo Ulla Llel puollcada un poc aoans i que, a la 
vegada, es una ae les ren mmcaClOns oel personal de 
la Lomurutat AULonoma, pero nem ae plaIUepr taIllbé 
un pareJl d'inlerrogants mes, es.an avan'tades les plan
tilles organiques aelS trabaaadors Oe la Comunitat Auto
noma! Aquesres plantilles són públiques, es coneixen? 
Perque un deIs problemes mes greus i d'agravis com
paratius és la taHa de publicitat, la falta de planti
lles. La carrera administrativa eSLa perfeClament reco
neguda, i no hi ha parts i quarts entre tata la política 
laboral que vos tes duen? La professionalitat deIs tre
balladors tant transferits com nous contrac1ats, está 
toialment i absolutameni aclarida? Que sén principis 
que en aquesta Espanya actual pareix que es va avan
<;at per aquesl ca mí i que aquí no enlenem nosaltres 
que s'hagi avan'Cfat gaire, per aLLra banda, voldria també 
plantejar-los el problema de nomines. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabanl, Sr. Sebastia. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, senyor. Un minut. El problema de nomines, la 

nomina, enlenem nosallrcs, que ha de tenir una expo
sició pública, i, al mateix temps, no 11i ha d'haver les 
inegularitats que hi ha hagut aquest estiu. Un mes es 
va cobrar dia 6, un altre mes, dia 9 i un altre mes 
d'estiu es va cobrar puntualment. Nosaltres entenem 
que no pot ser, la gent té dret a cobrar el dia que 
correspon per llei í per norma, sobretot a les Admi
nistracions Públiques que són les primeres que han de 
donar el to en aquest sentit, no pot ser cobrar amb 
retard com ha passat aquest estiu. I, en definitiva, la 
pregunta que també hem de formular en aquesta In
terpeHació és si el Decret de Retribucions pel 85 ten
dra un punt que sigui l'equiparació deIs .funcionaris 
trans.ferits amb e[s propis que té la Comunitat Auto
noma, li diríem propis perque és aquest conjunt de 
gent contractada, és aques! conjunt de gent que prové 
de l'Administració Local. Per tant, senyors del Govern, 
voldríem que entenguessin aquesta InterpeHació en un 
sentit constructiu, amb un esperit solidari per part 
del nostre Grup Parlamentari amb la plataforma, amb 
la coordinadora de personal, i que fa un any i mig 
que vos tes han pres possessió d'aquest Govern, i que 
creim que és molt dolent que continuln els agravis COffi

paratius, les males interpretacions i, en definitiva, una 
justícia distributiva molt discutible. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Sena. Per part del 

Govern té la pamula el COl1seller de l'Interior, Sr. Jau
me Llompart. Disposa, Sr. Conseller, de quinze minuts. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Mo ltes grlc ies, r. Pres i.dent. Sre . i Sr . Dipulat . 

QU3n vaig v tire la primera vegada el e ntengut de la 
InterpeHac ió del Grup d'Esquerra acionaJis (a vaig 
pensar que aixo no era, no é si reallllen t ho és, ho 
cIubt, una InterpeHació, el que sí és, é una cascada de 
preguntes i més ara amb la passada que en s acaba de 
donar el Sr. Sebastia Serra, exeptuant una cosa que 
ja li diré i que Ji agraesc de tot cor; és ja una super
cascada de preguntes que no sé quin temps es pot 
necessitar per contestar-les, ::1 aixo jo no crec que hi 

hagi ningú, aquí dins o que vegi els papers, que 110 

pu¡sUl ContraUlr. :::'era 01t1cll, sera cut1cll que en cmc 
mUlU.S, en qumze nunuLs, perao, ID nagl remps pcr 
conceSLar aquestes nou aenses preguntes que es telen 
a la lnlerpel'13ClO, i moll manco amo el que acaoa Ué 

demanar el :'r. :cierra, representant d'Esquerra NaclO
nallsLa; pero Clar, aqueSLes preguntes hem ele conswe
rar que son totes, con1 OellTI a JVla11Orca, ae pinYOl ver
meH, 1 que, tenen tons, naturaIment, naturalmenL pro
curaré contestar tots eJS punts, en pnmer lloc, que 
figuraven a la lnterpeltacio, despres, S1 11i ha Lemps, 
amré contestant aquestes notes que he preses, i que 
m'l1a exposatel::'r. Sena. Aniré contestant, naturCll
ment de la 10rma més simple possible, perque haurá 
de ser d'una turma concisa 1, i quasi telegrabca. Anem 
per la primera, quants de contractes laborals i adrni
nistraLius s'han fel) 65 laborals i 25 administratius, hi 
pot l1aver una pelita diferencia, perque clar, continua
ment hi pot baver un o dos, se'n van fent, i hi pot 
have!" un error. En total, 91, posem en aquestes dades 
que don, i s'han fet a persones titulacles pel !loe que 
han d'ocupar, persones cfiClcnts i que tenen capacilació 
que han demoslral amb les proves que s'han fetes, no 
tates elles publicades, com vostes saben, pero que sí 
des del Decret de Contraetació s'han anat publicant 
i tent les proves corresponents públiques. Quin !loes 
de treball ocupen? Senzillament, un Auxiliar Adminis
tratiu, un Uoc d'Auxiliar Administratiu, un Aclminis
tratiu, per excmple, una Direcció de Negociat. elc., hi 
ha pe!" ex mple UIl profe 'osrs de música i • que ' l 
enyol' com que saben molta solfa, ensenyen solfa O 

en enyen a t. ele un inlrumcnt. QUÜ1CS fuociollS desen
volupen 1 quin lÍpus de relacjons labora l tenen? La 
fWl i6 que clcsenvolupen és la que dju el contracte, 
pel gu e ompromet, i · ls Lipus ele r lació laboral 
tumbé són ls que diuen els contracLes, perque a lla 
figura el sou que cobrara, etc. i les condicions, les 
hores, a plena jornada, a jornada redilida, etc., alla el 
contracte ho diu. Aixo és en contestació a la primera 
pregunta, simplement cree que está suficientment con
testada, si no, ja en parlarem, no hi ha inconvenient en 
donar més explicacions. La segona clemana a veure si 
existeixen persones que ocuparen can-ecs polítics en el 
Consell General Interinsular i que ara són contractats 
de la Comunitat Autonoma, i quin procedimerit s'ha 
seguit. Jo, en aquesta pregunta la contestaré amb un 
sí i amb un no, i m'explic. Si aquesta pregunta vol dir, 
perdó, que aquestes persones que han ocupat un cár
rec polític, han estat contractades per la Comunitat 
Autónoma, diré no; si aquestes persones que han ocu
pat un carrec rolític abans havien estat, abans ele pren
dre possessori el Govern, o sigui, a constituir-se la Co
munitat Autol1oma, havien estat contractades, diré sÍ. 
Es a dir, n'bi ha clues , aquestes dues, contracládes 
anteriorment de la constitució del Govern, ocuparen 
arrec polílj s duran( el Consell Ge n mI Intcrinsul r, 

í, com qu e Caven contractades ja abans, leshores 
e nlinuen, i hem respeclal ólquesl conLracte perqu' n 
podfem fe r alrra COS-lo Lo¡ Ler ra rregunlu c1emalla si 
s'han ini ial i amb quin l-i L ri neg cía ion amb el 
personal funcionari i contractat per arril)ar a pactes 
i convenis !aborals, per a J'any 84. Aquí hem d'anar 
a veure, perque ja vos tes saben que hi ha diversitat 
de persones, de procedt!l1cies de persones que estan a 
la Comuni Lut Autonoma, les primeres qUe venguéren, 
qu fOl·maren la bas · eren les d'Administració Local, 
aquestes per ones eren funcionaris, podien esser labo-

... ------------------------------------
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rals també, encara que estassm a AdministraclO Local, 
alnD aquesces pcrSUlles sernpre 111 lIa ilctgUL Ull tractc, 
sempre ni l1a nagur una fHanera ti enLC-UUre:,; yUUIl[ 

als rUl1clOnans lranstenrs, !lns ara, no J11 navia uua 
lllanera mes que aquel1a que Qlcrava )'tS1a., per cXcIl1-
pIe Q arrIbal' al b 1 rnlg per cenl, corn va esser l'aay 
passaL, i, alesllores, aixo s'ha respectat sempre. Amb 
aquesl coHectiu es varen iniciar, l'any passat, d'una 
nlanera tOI'lllaJ unes conver~es lJer lünnar una peuta 
comlssló per nacrar els assumples que temen en aspec
te Iaooral, etc., i quanl a pl':rsonal ele CO.1:lectm laboral 
s'ha ete ctlslinglr, Lambé, el que ve transtent i el propi 
de la LOmUl1lwt Auronorna. tl personal transfent teilla 
uns convel1lS que acabaran dia .H Lie desembre d 'cn
guany, ara ja s'han iniCial converses, com aquí ha re
conegut el Sr. Sena, que avui n'hi ha una, no era a 
les umze que COl11Cl1l;:ava, sinó a les deu, Sl, conforme; 
raltra, contOl"l11e, pero a les deu comen<,:ava la prime
ra, no a les dotze. I, aleshores, s'han iniciat converses 
per vcure si podenl anar a un conn,:ni inai'C, no únK, 
sinó un con veni marc, i després anal' fen, les ciis tin tes 
especialital s en qüestló d'aqu~st convenio Ai:-,:ü está en 
marxa, i crec que !Ji ha bona prcelisposició per part ele 
tots. En aquest pUlIt, Sr. Sen-a, em pCI'mel agrair-li 
aquí, púbiicament, el que \'oste ha elit r,úbíicament, 
ljLlé el [racte que han rebut els qui han venguts co
missionals, tant ele J'uncionaris. com de laboral s, a la 
Consellcria, han trobat semprc la m e va pona, la porta 
del clcspatx oberta, m'alegra molt i li agraesc de tot 
cor que per qualque vegada hi hagi una publicitat 
quant a comportament, i Ji afcgiré una altra cosa, la 
gent que C111 coneix, i n'hi ha molta, sap que a la 
meya profcssió , sempre he tengut tant de respecte pd 
darrer com pel primer, quant a traete, pcrque consi
der que un home és tan home C0111 un altre, no hi ha 
distincions en aquest aspecte. La quarLa pregunta, 
aquest punt tan imporlanr que fa sang, si existeixen 
diferencies ele son peí personal que fa el mateix treball 
i té la mateixa ca~egcria professional, simplement, si, 
aixo és una cosa sabuda, és una cosa sabuda, peró le
galment tothorn té el que li toca, "suum quique frigue· 
re», caela un té el seu, els que vénen de l'Estat amb 
les transferencies, es diu tal quantitat, per lal, per qual, 
etc., els que eslan contractats laboralment tencn en el 
seu contracte la quantitat corresponent, els que estan 
contractats éldministrativamenl, el mateix, els funciona
ris procedents de l'Administració Local tenen el que cls 
correspon, aixo no vol dir que sigui just, alerta!, pero 
que legalment, legall11ent, cada qual té el que té dret 
en qüestió, perdonin la redundancia, legal. És un pro
blema amb que la Comunitat Autonoma s'ha trobat, 
que no el s'ha inventat ella, que ha vengut així, funcio
naris procedents de l'Administració Local, funcionaris 
c'bntractats administr;ltivamcnt per la Comunitat Auto
noma, contractats laboralment per la Comunitat Auto
noma, personal transfent, personal de 1'orerta pública, 
que ja en parlarem, de l'oferta pública, i, aleshores, 
el que pass a és que aquest problema el s'ha trobat 
i no hi ha més remei que pagar ara, la CO'11unitat Autó
noma, els plats romputs, i s'haura c\'arreveixinar fort 
per veure si li dam una solució logica i justa, amb aixó 
estam. A la pregunta cinquena, quina explicació ten en 
els articles 14 i lQi del Decret 74 del 83, ja ha fet refe
rencia el Sr. Serra a l'altre Decret, número 40, del 84, 
en referencia a les gratificacions i les retribucions del 
personal de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears? Aquests articles, com jo Ji he dit, és que cita 

el 4 i ellO del Decret del 83 es corresponen amb el 
2, d) i 11 d'aquest Decret darrer, número 'fU, per a l 'any 
84. Adequant el primer d'aquells, la seva terminologm 
amb el que respecta al personal funcionari, a la ver
tadera naturalesa de les retribucions, que es consagran 
en dits articles adoptant una expressió, que en posle
rior.itat, és a dir, aquest darrer Decret de retnbuciollS 
del 84, té una expressió que després figura a la Llei 
de Funció Pública, que és aquesta de complement es
pecífic, o eligui que ja en aquest aspecte, va ser, no sé, 
una especie de prernonició, tal vega da m'he inflat un 
poc massa amb aixo, pero vap la qüestió és la que la 
Llei de la Fundó Pública, que de juny, cl'ogost, cOm 
vos tes saben, ja utilitza el «complemento específico». 
Concepte que respon, basicament, utilitzan t els ma
teixos argumcnts danats per l'Executiu de la nació, a 
retribuir la major rcsponsa!Jilitat d'alguns 1I0cs de tre
ba1l o amb atenció a lél seva ·o?special dificultat tecnicél, 
de pcrilIosiial i ele pCllosilat, aixo és una cosa quecsla 
avui reconegueb fins i lot ti la nova Liei ele la rUl1ció 
Pública, i, per talle, no és fer parts i quarl s, sinó que 
és retribuir amb el que t:S mcreix aquell es persones 
que s 'exccdeiscl1 o tencn més ha res o tcne il una [unció 
difícil él realitzar, per exemple, si un xófcl' té una 
funció que 11 cxigci:-,:, que tal vegacla haura de fer unes 
bores, si no cxlres. almanco haura el'estar disposat a 
fer-les, nccessaL'iament s'ha de donar-li qualque COlll
pensació, i, COl1l a ixo, es podia allar desgrané1nt aquí 
una serie de persones que ienc;n aquesta gratiticació, 
aquest complement especifico La pregunta sisenü , pel' 
que s'ha denegal a funcionaris ele l'Aclmini s tració Peri
[erica de l'Estat participar al concurs el'o rerta pública 
d'ocupació? No, aixo no és ver, aixo és un error. La 
Comunitat Autonoma, facem una mica el'historia, I'a 
proposar unes vacants, clevers 140, exactament no ha 
sé, no ho record, 140, o 142, a la Direcció General de la 
Funció Pública, i la Funció Pública va esser la que 
va afegir les condicions, .no va esser la Comunitat Auto
noma, sinó que nosaltres enviarem la relació, i la Fun
ció Pública, d'acord amb un Decret, va establir les 
condicions, no crec que hi h agi ningú que pugui dir 
que no ha pogut prcndre part al concurso en no esser. 
que aixo ho prohibia el Decret que va anunciar aques
tes vacants, en no esser qualque persona que ja estava 
transferida a la Comunitat Autonoma, és a dir, si una 
persona ja transferida a la Comunitat Autónoma, volia 
demanar un lIoc a la Comunitat ALLtonoma, a aquest 
no li donarem possibilitat de fer-ho, pero és perque 
ho deia el Decret, i el Decret, les condicions del De
cret no les varem fer nosaltres , les va fer la Dirccció 
General ele la Funció Pública . Quants de funcionaris 
treba!len a la Comunitat Autonorna ele les Illes Ba
lears? I !locs de treball que ocupen. En primer !loc ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi concretant, Sr Conseller, vagi concretant. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sí. Bé, li diré els números, i així en sortirem més 

aviat. Funcionaris: 710. Labora l: 498. Contractats admi
nistratius: 25. Són 1.233. Personal destinat a la Comu
nitat Autonoma de les Illes Balears, procedent d'oferta 
pública d'ocupació: 73, és un 50 % aproximadament ele 
l'oferta. Personal procedent d'Administració Local: 46. 
Personal contractat propi de la Comunítat Autónoma: 
146; amb un total, en aquest moment, perque cada día 
can vi a de 1.498, La qüestió aquesta, cada dia, canvia. 

s 
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La pregunta vuit, que ha fet el Govern de la Comuni
tat Amünüma pcr complir el que Qlspüsa l'adclicwual, 
nO és l 'adcLicional, és la transitoria, l'ac1dicíonal no és 
la Cll1quena, és la transitana cinquena, pun~ quart de 
l'Eslatut d'AulOnomia de Balears. Aquesla pregunta era 
obligada, Bé, he de contestar a base d'un informe que 
em dóna la Conselleria de Cullura i la Conselleria de 
Cultura, en resum em diu: ha realilzat una serie de 
cursos voluntaris d'aprenentatge i perieccionament en 
la llengua, de la llengua catalana, pels seus funcionaris 
i que j Lll1t als que tenen programants per a aquest any 
i previsls per él 1'any 85, scmpre cüm és Jógic que 
s'aprovin els pressuposts que vendran ara de la Comu
nitat Autunomn, dins la Campanya ele Normalització 
Lingüística, suposen el compliment d'alló previst a la 
Disposlció Transi ,uria cinquena que no aclclicional, re
petese, del punL quart ele l'Estatut d'Autonomia, l el 
pum n OL! , quin mu(leJ dc fUllCió pública té aquc~t Go
ver n ete la Cornullilat Autónoma a les Illes Balears i 
quin;::s pé\~;ses ha clunades? Resumiré aqucst fol i mig 
en molt poqucs paraules. El J110del que ha ele tenir la 
COl11unitm Aut611onw, aixo esla en l11arXél, no és possi
ble dir ara cx,lc lélJ1l en l el que $(:1 ~ la noslra Llci de la 
Funció Pública, p e rque encMa falil~ll di:.;pusicions que 
aclaresguin aquesta de l' Es lat, será la de ['Estat, an i
rem a la de l'Estar, peru, néttura ll11c'l1L aplicacks aquí 
i amb una !lei de la [unció pública quc es durá opor
tunament a aquesl ParlamcnL, de l110ment no es pot 
dur-Ia, perque CSnCralTl enear;.; aclarimenL en aquesla 
Llei de Bases de ['Es lat i que vendrá opurtunamenl. 
En principi, sí" li ¿liré que hi ha Ul) primer esborrany 
jJ'- p::tnil, per o " un primer e borrany que Qll4.1 i quas i 
no es p l dir ai _' í, pcrqut: r"ll '11 ckmL'l1t~ de .iuclici per 
púclct--I fe r. Cree quv he re post, ncm'a qtlC mo lt ~\l i al 
i tal vct!:lda i.: ! I·I; ~ - ) ¡cmp. moll pCliL, i ¡ti e l PI' 'i d ~ nl 
em erida I.'al nc iú perqll~ n:tgi < caben t, i hi 11' ']l'al
que cosa més en la replicn o en la contrarcplica, pru
curaré contestar-ho clins el temps que em doni la Pre
s idencia d'aquest Parlamenl Mol tes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Comeller, moltes graClcs, Sr. 

Sebastia SerTa, vol replicar? Disposa, Sr. Serra, de 
cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, efectivament 

són molles les prei:,'1lntes, són moltes les q Liestions, p ero 
pcnsarn que per a un eoHectiu cI'uns 1.200 lreballadors 
que configura, em pareix, en termes aproximadament, 
la gent contractada, funclOnari, etc. d'aquesta Comu
nitat Autónoma, pens que és molt impol'lant crear unes 
bases sÓlides. Pens que voste ha cOI)teslat una serie de 
preguntes, aItres no han estat contestades, n'hi ha una 
que no ho ha estat i que voldria tocar-la de molt aprop, 
la comissió de personal que es diu així Comissió de 
Personal, si bé qualque vegada compareix l'expressió 
Comissió Mixta de Personal, aixo en. el Decret de Retri
bucions del 84 és així, esta formada per vos te, pel 
Director General de Personal, i eIs Secretaris Generals 
d'una serie de Conselleries, em sembla, cap de perso
nal, pero els representants deIs treballadors hi són, no 
hi són i per que no hi són? Aquesta Comissió de Per
sonal és la que fixa les gratificacions, i fixa també la 
posibilitat de dedicació exclusiva de la gent contrac
tada a la Comunitat Autonoma, vos te ha parlat d'un 
conveni marc per al 85, que és el que es negocia, jo 

r 

diria que el que es tracLa és eI'un conveni coHectiu, 
que després tengui espeClticitats, pmser SI, f,eró en prm
cipi ¡'horitzó legal normatlU neccssari es un cúnveni 
cOl'lectiu, per a lots els trebal1adors de la Comunitat 
Autónoma, no pot ser que 11i hagi convel1lS a lCONA, 
«Príncipe ele Asturias», Cultura, lndús,ria, MOPU, Sa
nitat, i fins i tot la paradoxa que J'escola el'agricultu
ra, em sembla, que el professorat té el convem cl'ense
nyan¡;:a privada, quan estam dins una Administració 
Pública, per altra banda ens trobam amb una série ete 
problemes que voste ha anat esmentant, ha parla, de 
complements específics dins la L1ei de Retribuciuns 
del <l4, pero aquesl concepte que efectivament el recull 
tarnbé el Govern de l'Estat, a les seves lIeis actuals, es 
cer,'. que el recull, pero jo pens que úins aquest con
cepte de complements específics, que vos tes fan en el 
DeCl-el del 84, hi inclouen tota una si~rie cl'aspeCLes que 
hem crii:icat ele I'artide 4, ele l'arliclc 7 i d~ ]'artic1e, 
el 4 i el 7 fonélmenlalment, del DeCl-el e1el ti3 que crcim 
que dóna unes retribucions i graLificacioJ1s a tota una 
serie ele p ersonal d'una manera desorbitada, el 'una nw
nera ll1ult clarament atemplatoria ele la igualta, ",nlre 
els LlTballadors el'aquesla Comunitat Aut6numa, P,T 
aUra banda, "osle Cl1S ha parlat d'una resposta pun
tual, ha clit que tota la gent que han conlractada és 
titul a l, és dieient, té capacitat i ocupa ,°1 lloe de ,re
oaU en cOllseqücncia, jo lenc alguns elub :es, pul se r 
s'hauria cl'airib2l' a l'Arxiu Historic, per ventura, pcr 
vcurc si ai xo és cxactarnent ai'(í con1 vo"le ha camCj}
lal, ¡Jer altr~( ba,lda, i jo. que el temp s és mol, bn::u, 
vosee ha parlat de Lipus ele c011tracte del personal amb 
calTccs polí éics del Cansell General ln~erinsular, JO Ji 
c1emanar-ia, l1i ha centracles administra! ius , aquests 
que h<:l11 fet són labo~"als, quin lipus de contracta ció és 
d'aquests canccs políties jel Consell General Interin
sular. Per al tra banda, voldríem insistir mo It amb e1s 
detaIls basics, creim nosaltres que SÓD, aC]ucst Decret 
de Retribucions e1el 85, amb quina orientació s'esta 
plantejant, cnlenem nosaltres que en aquests moments 
els agravis conToaratius hi són, voste ha parlat que 
tothol11 té legalment el que li per~oca, pero jo voldria 
dir que am beIs seus Decrets de Retribucions vos tes 
tenen una Comissió de Personal, "ostes len en un;:¡ ca
pacitat dc gralificacions, vos tes ten en tots UDS comple
ments específics que pens que no estan ni 1ractats con
crelamcnt ni, al mateix temps, responen a la necessaria 
igualtat retributiva quan la feina és la mateixa, final
ment havia de clir i recordar el tema de l'homogeneit
zació, el tema d'un conveni únic, el tema de plantilles 
orgill1iques públiques que no m'han contestat en aquest 
tema de les plan tilles organiques, esta cIar que un 
Auxiliar Aelministratiu fa feina eI'Auxiliar Administra
tiu, pero crec que els treballadürs volen saber i ets 
Grups Parlamenlaris volem poder saber quin lloc con
crelament ocupen, quin s canvis hi ha, per que un lloc 
i per que un altre. El tema de la carrera administrativa 
no de deixar congelada la qüestió ." 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, senyor. La qüestió de professionalitat i, en de

finitiva el problema de la nomina pública, que volem 
insistir que són W1S drets, a vegades drets adquirits 
per gent que ha fet oposicions fa estona, a vegades drets 
adquirits perque fa uns mesos que treballa una serie 
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de genr, i que, en definitiva, és necessan yue es com
plby' Uln. GraCles. 

EL SK. PRESIDENT: 
LVlOltes graCles, Sr. Serra. Vol contrarreplicar, Sr. 

Jawne? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. Serra, jo crec que no m'he explicat bé, quan 

he comen~at la meva intervenció he aH que dubtava 
que el que vostes presentaren fos una lnterpeL-lació, que 
era una cascada de preguntes que s'havia augmentada 
amb [Otes aquestes notes que jo he pres aquí, que el 
temps no m'era suficient. Coses que voste volia que Ji 
contestas, perdó, també he dit que primer contestaría 
a la vertadera InterpeHació, a les nou preguntes, que 
després , si em donava temps, afegiria el que voste em 
demanava a la seva interven ció. Vostes han vist que a 
dures penes he tengut temps de contestar rapidament, 
quasi quasi telegráficament a la InterpeHació, no he 
pogu t aribar aquí, preguntes que em fa <Ira, per sego
na vega da són aquí, no són a la InterpeHació, per tant, 
no em doni la culpa que 110 he contestat, perque la 
té, en Lot cas, el temps, O, en tot cas, la podríem donar 
al President del Parlament perque m'ha tallat 

EL SR. PRESIDENT: 
El President 1'accepta. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Li contestaré a aixo de les bases solides, i, per fa: 

VOl', Sr. President, si vol tenir l'amabilitat de deixar-me 
acabar almanco aquestes. Bases solides, a aixo anam, 
perque sabem que no hi ha res que jurídicament s'hagi 
ele tirar endavant que si no té unes bases solides pugui 
tenir, pugui triomfar. Nosaltres anam ara a fer una 
autonomia i, si no tenim unes bases solides per anar 
caminant, travalerem i caurem i ens estrellarem, amb 
aixo estam totalment d'acord, pero no podem córrer, 
alerta!, perque si correm ara i no ho feim bé, alesho
res ens donaran la culpa que no en sabem. A la pre
gunta de la Comissió Mixta de Personal, sí, efectiva
ment existeix una Comissió Mixta de Personal que ja 
fou creada pel Consell General Interinsular i que, se
gons les meves notícies, no s'havia reunida mai, fins 
que la vaig comenc;ar a reunir jo, que hi ha mesas 
que es reuneix tres i quatre vegades; esta formada per 
les persones que voste em diu, pero li he d'avam;ar 
un aItre cop, hi ha preparat un Projecte de Decret de 
la creació de la Comissió Superior de Personal, que 
aixo ho tenen totes les Autonomies, pero que dóna la 
casualitat que la Llei aquesta d'agost d'enguany, sobre 
la Funció Pública, diu, no record quin article és, que 
el Govern dictara un Dccret en relació a les Comissions 
Superiors de Personal, i tornam a estar tancats, ha 
podem tirar envant, pero ens passara tal vegada el que 
ens ha passat amb aqucst Decret de Contractació pero 
al erta , eh? jo no crec que tengui tanta importancia í 
jo Ji don almanco aquest sentit a aquest Decret de Con
tractació, perque diu «contratación administrativa» í 
que hi va haver aquesta diferencia de dies, pero que 
aquest Decret s'havia anat preparant feia ja tres o 
quatre mesos, i que ens va agafar de sorpresa que sor
tÍs aixo de la Llei de la Fundó Pública, pero no crec 
que tengui tanta d'importancia una funció semantica, 
és a dir, existeix ja, i el tenc aquí, si el vol veure, li 
puc mostrar, un Ordre de Conselleria qu~ ha estat la 

norma que s'ba seguida per dur aquestes proves que 
s'nan leces ja 1 puollCades abans als lJIans ue la reglÓ, 
i nu es pana (Le contractaclO ac1mll1lS,ratlva, sinó a'in
tennlla[, que SI es pot ter, no perque ha dlgui la Uei 
de la .t<uncló pública, que no bo dm, pero ..sí anuHa, sí 
anuua, sí deroga un Decret que la permetia i que des
pres va esser retirat, pero que després ha sortit també 
una DISposició Ministerial aient que sí es pot fer la 
con,racració administrativa, després de po es dies d'ha
ver sortlt la Llei al Bolleti Oficial de l' Estat. Es fara, 
segurament, pe[lO ens acixin alenar, ha hem de fer 
damunt una cosa, que diríem, legal, ne ens ha de pas
sar cada vegada que no, ara resulta que l'Estat diu aixo 
altre, i nosaltres, com que ens bcm de regir per la 
legislació de l'Es tat, dones, 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. J aume, vagi concretant, vagi concretant. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Conveni l1larc o conveni coHectiu. Bé, \':S pot opinar, 

nosalt¡-es opinam que hcm d'anar a un convcni marc i 
després hem d'anar a aquestes altres coses, no és que 
ha c!igui jo, ho diuen persones que també dominen 
aques t assumpte laboral. Complement específic i gra
tificacions desorbitacles, jo només li diré una cosa, quan 
la Comissió de Personal informa una gratificació, aques
ta gratificació ve soHicitada pel Conseller respectiu, hi 
ha un formulari general per demanar aqueste~ gratifi
cacions que s'estudia amb interes, que es propasa amb 
moltes dacl~s, i damunt aixo es resol, i ha resol la Co
missió Mixta de Personal. Decret de Retribucions del 
85, vaig passant coses, perque, veurem el que hi haura, 
encara no ha sabem, perque segons la Llei de Regim 
de la Funció Pública de l'Estat, no parla d'aixo, pareix 
que aixo ha d'anar al Pressupost. Homogeneització, ja 
n'hem parlat, d'aixo. Plantilles organiqucs públiques, 
també vendra, carrera administrativa, no la podem fer, 
ara, no podem convocar unes oposicions, hem d'espe
rar que ens ho permeti 1'Estat. Moltes gracies, Sr Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Jaume. Moltes graCles, de bon 

de ver. Els altres Grups, volen intervenir. Pel Grup So
cialista, té la paraula el Sr. Josep LluÍs Martín Pere
grín. Disposa, Sr. Diputa!, de cinc minuts. 

EL SR. MARTíN PEREGR1N: 
Sr. Presidente, Srs. y Sras. Diputados. En vista de 

la escasez de tiempo que dispongo, procurRré abreviar 
lo más posible y decir que efectivamente hay que reco
nocer que ~l problema relacionado con la materia de 
personal no' es una cosa baladina, sino q L1e tiene una 
importancia fundamental para un adecuado desarrollo 
para lo que la Comunidad Autónoma tiene que ser, 
en lo que se refiere al servicio a los ciudadanos. Y 
hallo algo que efectivamente tal como ha reconocido el 
propio Conseller, condiciona el desarrollo de la política 
de personal, me estoy refiriendo a la Ley de Reformas o 
de Medidas de la Función Pública, que posteriormente 
se desarrollará en lo que ~ea el definitivo Estatuto de 
la Función Pública, y que marca unas pautas importan
tes y con rigor relativas a 10 que es la selección de 
personal, la política de retribuciones, la promoción pro
fesional de los funcionarios y el personal laboral y lo 
referente a las plantillas orgánicas. Nosotros creemos 

s 
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que con este condicionante, importante, como hemos 
dicho, aquí, en la Comlmidad Autónoma se puede lle
var a cabo o se ha de empezar a llevar a cabo ya una 
política bastante racionalizada en lo que se refiere a 
cuáles son los puestos de trabajo, qué puestos de tra
bajo son los que realmente se necesitan y cómo deben 
de ser ocupados estos puestos de trabajo, bien por 
funcionarios, bien por personal laboral, en otras pala
bras, estamos hablando de lo que incluso la propia 
Ley de Presupuestos, que aprobamos en su día, mani
fiesta en su artículo 13.4., en el transcurso del ejercicio 
presupuestario se elaborará una plantilla orgánica que 
se propondrá en la futura Ley de Presupuestos para el 
año 1985, lamento decir que esta circunstancia, a pesar 
de que con fortuna se han iniciado negociaciones con 
el personal que pueda quedar afectado por la Ley de 
Presupuestos, creo que ya no hay tiempo para que se 
llegue a un acuerdo que efectivamente pueda producir 
las consecuencias legales y digo que no hay tiempo 
porque eslán los presupuestos al caer y me parece del 
punto o de todo punto imposible, que una materia tan 
compleja como ésta pueda resolverse en cuestión de 
días y significarse con el verdadero detalle y con la 
verdadera responsabilidad que se necesita en la Ley de 
Presupuestos. Hay, creo un grave inconveniente tem
poral, y ese grave inconveniente temporal habrá que 
salvarlo de la mejor medida y ele la mejor manera, 
evidentemente en primer lugar negociando con los in
tCrt~s ados, negociando cn profundidad, después, con 
criterios claros ele con quien se está negociando y has
ta don ele se quiere negar, con criterios claros de cua
les son las posiciones que tiene el Gobierno en refe
rencia a la política de personal para que los funciona
rios y los otros colectivos que van a quedar afectados, 
me estoy refiriendo al personal laboral tengan plena 
conciencia de en qué campo de juego se están movien
do, que hasta el momento parece ser que no estaba 
nada claro. Y posteriormente tener también muy claro 
que mientras no se sepa o no se entienda, por parte 
de los Entes que están interesados, que una política 
de representatividad, de representatividad en los Entes 
que negocian, por supues to h el el Gobiern,) no se dis
cute, pero también podía entcnderse, quiénes SOn las 
personas que están negociando, por parte de los tra
bajadores, esta política tiene que quedar perfectamen
te clarificada, el Grupo Socialista entiende que en las 
actuales circunstancias y p8ra futuros ejercicios no es
tarÚl de más, cara a esa Reforma o mejor dicho a ese 
Estatuto Autónomo de la Función Pública, que puclie
ra desarrollarse o la Ley de la Función Pública rela
tiva a la Comunidad Autónoma, que la negociación se 
entable con las personas que verdaderamente reprc
sentan a los colectivos, para que después no nos en
contremos con sorpresas y con inconvenientes difíciles 
de salvar en relación a estos puntos, en consecuencia 
creo que para evitar problemas posteriores que tuvié
ramos que lamentar todos, para fijar y concretar una 
política ele personal en la que toelos coincidimos que 
es fundamental para un adecuado desarrollo de la Co
munidad Autónoma es importantísimo que tanto unos 
colectivos como otros conozcan donde están a través 
de las plantillas orgánicas correspondientes y conoz
can lo que son y lo que representan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Peregrín. Aquesta Presidencia 

decre ta un descans de deu minuts. 

3.-b) 
EL ::iR. PRESIDENT: 

Poden anar prenmt lloc als seus escons, per favor. 
J a esta arreglada l'avaria, es volen seurc, per favor? 
Dins breus instants recomen¡;:ara la sessiÓ. El punt se
güent fa referencia a la InterpeHació número 665/84 
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política 
deIs Consells Insulars del Govern de la Comunitat Au
t6noma. Valen que procedin a la lectura de la Inter
peHació? No fa falta_ Pel Grup Socialista, té la parau
la el Sr. Felix Pons IrazazábaL Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sr. PresiJent, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Inter

peHació crec que toca uns deis temes més reals i més 
vius de la nostra Autonomi2, potser són paraules que 
se m'ha ocurrit dir-les a la vista del debat d'ahir, en 
relació a la Llei ele Regim Jurídic, perque crcc que aquí 
sí que s'hauran d'exercir UGCS competcncies que són 
cerlcs, que són propies, que són irrenunciables i in
transfcl-ibles, i que han de contribuir a configurar una 
de les institucions, contemplaeles a l'Estatut e1'Autono
mia C0111 a peces de l'Organització territorial ele la Co
munitat Aut6noma. Potser val la pena recordar l'anec
dota que esta a I'origen d'aquesta InterpeHació, quan 
en el Consell Insular de Mallorca, Unió Mallorquina va 
decidir retornar unes competencies, en materia d'as
sistcllcia social, crec que e::, la pusar en evidencia un 
cert conflicte polític que bat~ig Ele forma pel-manent 
a la vida institucional d'aquesta Comunitat, eren únes 
competencies procedents de l'operació de distribució de 
les ele l'antiga Diputació que el Consell General Inter
insular havia transferit als Consells, i que es va en
tendre que o no es poelien gestionar o que no interes
sava gestionar-les, i es va entendre que el millar era 
retornar-les al Govern Autonom. A part ele l'interes po
lític evident que hi pot haver en no gestionar unes 
competencies que no resulta útil ni lhüt eles del punt 
de vista polític i que no ens ha d'escandalitzar que 
aixo es faci així, crec que hi ha un altre problema que 
és el problema institucional, i és que no esta assentat 
ni definit el marc per exercitar aquestes competeneies, 
i recordem que, en aquell moment, Alian¡;:a Popular o 
la Coalició Popular va haver de donar suport a aquesta 
pretensió, i es varen posar de manifest els dos caires 
d'aquest problema, el polític i l'institucional. Perque 
es va anunciar en aquelis 1110ments que .ia havia estat 
convocada la Comissió Mixta, Consells, Govern Auto
nom, encarregacla ele negociar les' transferencies als 
Consells InsuIars, la qual cosa implicava una confusió 
lamentable, primer, perque crec que quan es va dir 
que ja havia estat convocaela, no havia estat convoca
da, tema en aquests moments intrascendent; segona, 
perque el que havia cstat convocat, indiscutiblement, 
no el-a la Comissió Mixta encarregada ele les transfe
rencies Govern Autonom Consells Insulars, sinó una 
Comissió creaela com a conseqüencia el'una Proposició 
no ele Llei, arrovada en aquesta Cambra per tractar 
les competencies derivaeles, com dic, de l'extinció ele 
la Diputació, aixo s'ha corregit, s'ha presentat el Pra
jecte de Llei de la creació ele la Comissió Teenica In
terinsular previst a I'Estatut per, efectivament, prepa
rar les transferencies als COl1sclls Insulars, pero cree 
que aquesta és una part i no la més important de tot 
aquest assumpte, serveix ¡Jer situar el problema eleIs 
Consells Insulars. Cree que, practicament, totes les 
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Comunitats Autónomes ten en plantejat un problema 
d'articulació deIs seus Ens Territorials, i que hi ha 
una variada problematica, des de la del País Basc, on 
les Diputacions Forals, voldrien practicament que de
saparegués el Govern Basc o la de Catalunya, on el 
Govern de la Generalitat ha pretes i ha intentat la des
aparició de les Diputacions, potser són els dos casos 
més extrems, és evident que les Comunitats Insulars 
tenen també una problematica peculiar í singular, i 
dins la nostra concreta situació de Balears, haurien de 
que la Coalició Popular s'havia manifestat sempre amb 
unes tesis d'un insularisme extremat, que havia predi
cat un confús disseny de Consells Insulars tot podero
sos i d'un Govern Autonom practicaluent residual, a 
aixo vos tes no m'ho desmentiran, ho han dit, ha han 
escrit, ho han predicat en públic, en privat, a actes 
multitudinaris i en petit Comite, mítings d'exaltació 
insularista, hi ha cassettes, i han predicat una especie 
d'aversalisme insularista, que fins aquest moment no 
ha estat encara perfilat en posicions concretes. El seu 
programa electoral ja va introduir punts més modests 
en aqucsts plantejaments i així deiem que ,da idea bá
sica es que los Consells Insulares en quienes por prin
cipio de subsidiariedad ha de recaer la mayor parte 
del quehacer político, integren el Parlamento», idea 
relativament confusa que els Consells Insulars integl-as
sin el Parlament, «y puedan en este último, crear el 
marco jurídico necesario para su ulterior desenvolví
luiento», deiem també que "hay que determinar de una 
vez con límites claros y precisos las comp,:;tencias del 
Estado, Consells Insulares, derúás entes autonómicos y 
municipios potenciando todas ellas}), i deiem finalment, 
«hay que potenciar progresivamente a medida en que 
se produzcan las transferencias de funciones, los ser
vicios de los distintos Consells Insulares que deberán 
actuar COlUO verdaderos órganos ejecutores de las de
cisiones del Gobierno regional». Insistesc que són 
ja paraules que no es corresponen excessivament amb 
els termes que vostes utilitzaven a la campanya elec
toral, i he recordat i em sembla que ho he fet en aques
ta mateixa Cambra el dicteris i epítets que el Partit 
Socialista, i jo mateix, varem haver d'aguantar quan, en 
plena campanya electoral, replicavem aquesta postura 
extremada i deiem que nosaltres no érem partidaris de 
cap operació d'inundació automatica immeeliata de 
competencies en els Consells Insulars, sinó el'una po
lítica molt més pruelent i molt més planejaela i pen
sada. El seu esquema, si és que hi havia un esquema, 
crec que només s'explica des d'una analisi política en 
la qual puc estar equivocat, pero com que és el que 
jo crec, l'he d'explicar, i que obela a una situaeió ele 
previsió mental que els va fallar, vostes varen elaborar 
la seva teoria, sobre els Consells Insulars, sobre la base, 
primer d'un Govern Autónom d'UCD, i posterionnent 
d'un possible Govern Autonom del Partit Socialista, i 
volien garantir eIs reductes insulars de poder per bui
dar de contengut el poder regional deis que Cl-eien que 
serien els seus adversaris, no es tic inventant-me res, 
són vos tes els que varen escriure aquestes coses par
lant textualment de l'immens poder del Consolat de 
Mar que, en aquel! temps, quan es va escriure aixó es
tava en mans d'UCD, i que vostes veien que era un 
perill terrible per a la nastra futura Autonomia i que 
s'havia de contrarestar vigorosament amb una poten
ciació deis Consells Insulars, perque no volien que es 
perpetuas aquest immens poder del Consolat de Mar. 
Peró totes aquestes vele"itats i entusiasmes es varen re-

fredar automaticament en el moment que vos tes es va
ren trobar usufructuant i ocupant aquest immens po
der, que no sé si és tan immens, perque jo no hi he 
estat, vostes ho podran dir ara que ja ho han tocat de 
prop, pero que efectivament el poder del Consolat de 
Mar, sí que el tenen. 1 crec que els problemes del Sr. 
Garaicoechea són coses de riure quasi quasi devora 
aixo seu, perque en el País Basc, com a mínim, el Sr. 
Garaicoechea, té un problema amb les Diputacions Fo
rals, pero les Diputacions Forals estan controlad es ma
joritariament pel seu propi partit, aquí resulta que els 
nostres territoris historics estan en mans de tres fór
mules polítiques diverses, que crec que ha introdult 
un punt de perplexitat i paralització considerable a 
la seva política de Consells Insulars. Quina idea polí
tica tenen dins el cap, sobre el futur deIs Consells In
sulars? A partir de la indiscutible missió com a ens 
d'Administració Local, aquest no és el tema ele la In
terpeHació, lógieament, crec que és hora ele comenc;ar 
a concretar, ja al cap d'un al1y i mig, per respecte a 
l'electorat, per respecte als ciutadans, per respecte als 
mateixos Consells, i que és hora de comenc;ar a aclarir 
el panorama institucional, administratiu i financer ele 
tota la Comunitat Autónoma que se n'ha de ressentir, 
en tots els aspectes, financer, administratiu, juríelic, 
institucional, tota la Comunitat Autónoma se n'ha de 
ressentir, clesprés d'un any i mig de Govern, tenen o 
no tenen un disseny de política pels Consells Insulars? 
Tenen un esquema de possibles competencics él delegar 
o a transferir? Tenen un esquema de financ;al11ent 
d'aquesta opera ció ? Tenen un esquema cl'articulació 
administrativa del paper deIs Consells com a órgans 
de gestió i execució de la política del Govern, com 
vos tes mateixos dei en en el seu programa electoral? 
Tenen un esquema de l'articulació jurídica, deis nivells 
de tutela, dels recursos administratius, de la jerarquia 
que hi pugui haver, de la eOOl dinació deIs Consells dins 
el conjunt institucional de la COl11unitat Autónoma? 
Fins ara no s'ha vis1: res de res, fins ara l'únie que s'ha 
vist en aquest sentit és l'obertura d'una oficina del Go
vern a Menorca, que sembla prou significativa deis re
flexos polítics i de les seves preocupacions i obsessions 
en aquesta materia. El President, en el Discurs d'In
vestidura, va anunciar que la Llei deIs Consell s seria 
presentada abans de setembre de 1983, el Vice-Presi
dent, Sr. Ruguet, va ratificar elia 26 d'octubre del 1983 
que aquesta Llei era una ele les prioritats basiques del 
Govern, la Comissió Teenica Interinsular comem;:ara 
dins un termini relativament breu la seva tasca, i seria 
important que disposas d'un marc de referencia defi
nit tant institucionalment com financeral11ent, com ju
rídicament per una opera ció tan delicada com la d'anar 
decidint i esbrinant les competencies que s'han de 
transferir o delegar als Consells Insulars, pero crec 
que vos tes no han pOgllt encara superar aguest trauma 
d'haver guanyat les eleccions i que no acaben de tro
bar una fórmula per conservar aquest immens poder 
del Consolat de Mar i, al mateix temps, clonar la im
presslO que el reparteixen als Consells Insulars per 
que? perque els paralitza pensar que també han de 
repartir al Consell de Menorca o al Consell de Mallor
ca. 1 no pensin que aquesta InterpeHació ~ignifica que 
el Grup Socialista s'ha passat a les seves posicions an
teriors, i que ara els exigim que siguin coherents i 
que facin el que varen dir, no, el que volem és que 
aclaresquin realment quina és la seva política en re
lació als Consells, quin es són les seves intencions res-
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pene a aquesla pe<;:a que té una transcendéncia vical, 
no estam pananl ue coses abslractes, swó d'un tema 
que arecta ele rorma elrrecla 1 quOtlellana a serveis lm
medraLs als ciutaelans, 1 que estan en aquests moments 
a una fase de semlparalI.zació basrant preocupant, es 
hora de definir cmrament qUlna es la seva idea sobre 
aquest terna, vos tes h::m rendabilitzat W1a poslció po
lítica, a un mament en qué varen creure que predicar 
un paper excels i omnipotent deis Consells els podia 
donar rendiment, han creat unes expectatives, pero ja 
no és un problema que ara responguin a aquestes ini
ciatives o e1s defraudin, sinó que des de les responsa
bilitals que tenen com a Govern, defines quin darament 
quin paper dins el conjunt de la nostra estructura ins
titucional han de tenir els Consells. No els puc amagar 
la meya preocupació, no fa molts de dies he vist que 
el seu partit, per boca del seu President, Sr. Fraga, ha 
anunciat que les Diputacions constitueixen realment la 
pe<;:a basica i essencial de la seva concepció de l'orga
llització territorial de ['Estat, en certa manera, en con
traposició a la idea i a la visió ele les Comunitats Au-
10nomes com a peces basiqucs de l'estruclura territo
rial. No vull en trar en si és un problema po lític, i que 
aixo esta en funció que si tcnguéssim més poder 
autonomic, per ventura, no volelríem tant ele poder pro
vincial, el que vull elir és que és hora cl'aclarir quin 
papel' es dóna realment en aquests ens intermedis de 
l'administració territorial, i si vos tes tenen aclarit ja 
él aquestes altures, una cosa que creim que no pot es
pet-ar ni resoldre's al final de la legislatura, perque 
llavors ja no es resoldra, ni d'aquí quatre o cinc anys, 
perque és un tema urgent, i que vostes es varen com
prometre a resoldre'l amb tota urgencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grá.cles, 0r. Pons. Per part del Govern té la 

paraula, el Sr. Joan Huguet, Vice-President d'aquest . 
Disposa, Sr. Joan Huguet, de quinze minuts . 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. ¡Srs. 

Diputats. Prest ens arribarem a acostumar que quan 
es presenta una InterpeHació s'aprofiti, no els temes 
que hi ha a la InterpeHació, sinó per provocar un de
bat que, en aquest cas, no hi ha cap mica de dubte, 
que és un debat interessantíssim, trascendental i vital, 
i on cada una de les paraules que es puguin dir, són 
paraules que comprometen, com totes, pero aquí, tal 
volta més. Pero, essent respectuós, primer de tot, guant 
al contingut del que és la InterpeHació, i després no 
estalviaré, no obviaré el tema que s'ha plantejat aquí 
damunt, jo em centraré més en allo que vos te ha plan
tejat que no era c.l tema d'aquesta InterpeHació, en una 
part, en una altra part, sÍ. Quant a la Comissió Mixta, 
aixo em sembla que va quedar ben ciar fins i tot es 
va ter i es va dir a la premsa, i es va dir el dia que 
es va reunir la Comissió Mixta que la convocatoria 
d'aquesta Comissió Mixta, que no va fer el Vice-Presi
dent, sinó que el Vice·President, mitjan<;ant un ofici, va 
requerir el President de la Comissió Mixta, Consells 
Insulars, Govem que si poclia, si tenia bé a convocar 
aquesta Comissió, perque alla exposa, creiem nosaltres 
que era un marc, que era el marc adequat per exposar 
una iniciativa que volia prendre el Govem, no perque 
la Comissió Mixta agafés aquí la decisió de donar trans
ferencies, sinó plantejar-li una idea, i per que vaig 
creure convenient a¡;o? o va creure el Govem conve-

nient a<;o? Per una raó molt senzilla, perque allá. no 
sOlament estan representars els tres Lonsclls Insulars 
i el liovem Autonom, SIllO que ramoe eSlan representaLs 
tors els Grups l'Olltlcs 1 eSta oen CIar que, guan va esrar 
allá. dlllS, van1 manI1estar el'una n1anera Clara 1 con·un
dent que no tractavem de resolelre res, que no tracIa
vem de substitUIr aquesta Comlssló J.VlIna en alJo que na 
de ser la: Comissió ·lecnica lnterinsular, smo que la con
vocatoria s'navia fet precisament perqué b hav13 una 
voluntat d'aquest Govern de comen<;:ar a fer, experimen
tar delegacions de cara a aquells Consells que ho vol
guessin assumir, i a,<;:o va vemr donat, com he dit abans, 
per una serie de peticions, ja sigui institucional, per 
part de Consells, votades per unanimitat o en contac
tes personals entre Consellers, Consells, o Consellers, 
més ben dit, de Consells Insulars i Govern Autonom, 
es va dir també, fa temps, no record aquí amb quina 
Jata, en una visita deIs President deIs COl1sells Insu
lars quc cada Consell Insular preparés quines serien 
les cle1cgacions que en aquest momenL podl·ien comen
<;ar a asslU11ir, perque ens donés una visió de '::0111 fun
ciona i pcrque ens donés realment el murc i les difi
cultats que ens poclríem trabar. Aquesta idea no va 
quallar aUa clins, no alla dins, sinó que ja abaas es 
va expressar una opinió totalment contraria, perquc 
potser s·havia entes que nosallres volíem substituir la 
Comissió Mixta per la Comissió Tecnica Interinsular, 
i el tema no era aixo, i all:\ dins es va dir clarament, 
i estic conven¡;ut que tots els membres ho reconeixe
ral1, es va dir per part del Govern, voste no faci res 
en tema de delegaciol1s, i el que ha de fer és la Llei 
de la Comissió Tecnica Interinsular, i vos tes han de 
convenir que en el moment que al representant del 
Govern se li va comunicar ayo dins aquella comissió, 
va dir, em compromet que en Un termini d'un mes es 
presentara la Llei de la Comissió Tecnica Interinsular, 
i aquí avui se'ns demana i se'ns fa preguntes i ens 
diuen, quins són els nivelIs de tuteles? quina és la coor
dinació? com s'establira el grau de competencies? Quan 
alla dins es va dir que el nivell ele tuteles, la coordi
nació, els graus de competencies, quins havien de ser 
i quins no havien de ser, els havia c1'establir la Comis
sió Tecnica Interinsular que, mitjan<;ant unes Proposi
cions de Llei anirien al Parlament, perque després es 
fixés, mitjan¡;ant Llei si estaven aprovades aquestes 
competencies que s'havien de dur. I a<;o ¿s així i no és 
d'wm altra manera, i a¡;o va ser el criteri que va seguir 
el Govern des d'un principi, vostes ens diuen que no
sal tres amb una efervescencia de campanya o d'electo
ralisme vam voler aprofitar el moment, vam voler apro
fitar el moment per elir que els ConselIs havien de tenir 
el maxim de competencies i que el Govem Autonom 
havia de quedar reduIt únicament i exc!usivament a 
un organisme coordinador, nosaltres vam manifestar 
sempre que els Consells Insulars, vam manifestar i ma
nifestam que els ConselIs Insulars havien de ser i han 
de ser els pi/ars basics de la nostra autonomía, i per 
que a¡;o? per una raó molt senzilIa, perquc la nostra 
Autonomia no té una configuracíó geografica com pu
guin tenir altres autonomies, i no ho vam dir perque 
fos un programa electoral de la Coalició Popular, sinó 
que ho vam dir en virtut del que estableix el mate ix 
Estatut d'Autonomia, on diu que el Govern, l'adminis
tració i la representació de les illes de Mallorca, Me
norca, Eivissa i Formentera, a que es correspon els 
ConseIls Insulars, els quals gaudiran el'autonomia a la 
gestió deis interessos propis d'acord amb la Constitu-
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ció, amb aquest Estatut i amb alló que estabüran les 
llelS ud l:-anamenL. (¿Ulnes son les llels 1onamen,alS, 
iao, que s'nan a elaborar 1 qUllles son les uelS que nan 
de ter el marc perque aixo és pUgUl desenro[Jlar? La 
insplració d'aquestes l1els, em creguin, senyors repre
senlams del panit Socialista, canVla en el moment que 
el panorama polític té una composlció o <;n té una al
tra, SI en aquesta Cambra hi hagués una majoria ab
soluta d'w1 partit cOl1cret, seguramenL aquest partit 
concret faria les lleis tal com se li dicta, pero és que 
fins i tot encara vull anar més enfora, ID ha vegaaes 
que circunstancies motiven que un Govern s'hagi de 
replantejar molt seriosament la situació en que es 
troba, per exemple, quan s'havia vist mai en el nostre 
país que hi hagués un Parlament amb una majoria tan 
abrumadora com té avui el Govern Socialista de la Na
ció, no s'havia vist mai, de totes maneres en el darrer, 
en el debat de la nació el mate ix President, conscient 
d'una promesa electocal que havia fet, que havia es
tat norma sempre contínua dins el seu programa es 
trobava amb unes dificultats d'ordre internacional que, 
tal vegada no havia previst, i brinda a la Cambra per
que junts trobin una so lució, no en aquest tema sinó 
en aItres temes. Reconeix un President d'un Parlament, 
molt més sobira que aquesl, quan és nacional, amb una 
majoria absoluta, que s'equivoca amb una promesa elec
tOl-alista, i que dificultats posteriors no poden seguir 
endavant, nosaltres no reeoneixem en aquest moment 
que ens haguem equivocat, sí que reconeixem que hem 
de fer uns replantejaments. Com quins, replanteja
ments? Els replantejaments vénen .donats preeisament 
per la configuració deis Consells Insulars, són tres Con
sells Insulars formats per ideologies polítiques total
ment diferents i que, per tant, tenen una visió i una 
manera d'entendre quin ha de ser el paper deIs Con
sells Insulars i, en base a aixo, aquest Gover:n no es 
pot permetre el luxe de fer una llei sense tenir en 
compte els tres Consells Insulars, i des d'aquí vull 
brindar i brind que si hi ha una llei summament im
portant de desenvolupament estatutari, és la llei de 
Consells Insulars, i dir ja aquí que s'estan elaborant 
estudis diariam.ent en eomparació com es pot fer aques
ta Llei de Consells Insulars, i que aquesta Llei de Con
sells Insulars, entenc que ha de ser una Llei amb una 
coHaboració maxima i absoluta entre tots els Grups 
Polítics, i que ha de ser entre tots els Grups Polítics 
que facem el marc adequat d'aquesta Llei, i el marc 
adequat de quíns han de ser realment els papers, el 
paper que ha de complir els Consells Insulars. Per 
una altra banda, també se'ns díu que després d'un any 
i mig no s'han donat idees elares de quin havia de ser 
el paper deIs Consells Insulars, no s'ha fet res per 
avanc;ar de cara als Consells Insulars, és que, senyors, 
vos tes no s'oblidin aue a totes les autonomies, Quan 
s'ha comen<;at a parlar de les Diputacions, si havien 
d'agafar un caire o si n'havien d'agafar l'altre, s'ha co
menc;at a parlar precisament després d'un any o d'un 
any i illig on s'han conelós ja totes les negociacions 
de transferencies, negociacions que han estat dificulto
ses, i, en aquest moment, no podíem comen<;ar nos al
tres a posar en mana aquests Projectes de Lleis, per
que no sabíem com acabarien aquestes negociacions de 
transferencies, en el moment que aixo esta més o man
co conelos, en aquest moment és hora, i s'ha fet, i ho 
ha n fet, de presentar aquesta Llei, Llei de la Comissió 
Tecnica Interinsular que tractara els temes concrets de 
transferencies o delegacions, aquesta Llei ara és al 

Parlarílent, s'haura de debatre, i es comen~ara afer 
fema a panu' uel mom~n( que SIgui aprovaaa. Aquí 
tamoe se'ns ha acusat que nosalLrcS havJem uülilzat 
tor aquesr tema perque no esravem o es[avem segurs 
que no arribaríem a formar Gover:n a aquestes llles, 
3<;0 es po, tornar en passlVa, jo puc dIr que vostes 
havien presentat un tipus de programa electoral, de 
cara als Consells Ins111ars, perqué estaven conven<;uts 
que governarien aquestes iHes. Per tant, no han de te
nir aquí, crec jo, per prudencia, fer judids de valor 
de qum sistema de presentar uns programes electorals 
o UDS altres, perque els programes eJectorals es fan en 
funció de les idees, i a<;o no són paraules meves, són 
paraules, precisament, que va dir el President del Go
vern en el Debal de la Nació, al qual després quan es
tas en el lloc, qua n estas en el poder te n'adones que 
tens condicionants i com que ets President, no d'un 
partit, sinó de tota una coHectivitat, has de fer una al
tra r evis ió i has d'aconseguir al maxim possibJe, no el 
bcnefici que en aquel! moment d'un programa concret, 
sinó poder tractar d'aconscguir un programa público 
Per resumir he de dir ido, que pel que respecta, que 
ja ho han fet abans, quant a la InterpeHació en si, el 
primer punt, cree que queda contestat, sobre el pro
jecte legislatiu i administratiu, basicament dos, Comis
sió Tecnica Interinsular i Llei de Consells Insulars, Co
missió Tecnica Interinsular presentada i passada per 
la Mesa, Consells Insulars, l'estam, estam tent estudis 
i creim que ha de ser una llei que han de consensuar 
entre tots, sobre la convocatoria a l'emissió tecnica, 
a<;o dependra de quan estigui aprovada, sobre l'abast 
de la Comissió Mixta cree que també ha estat explicat 
que l'abast era per tenir, primer de tot un criteri on 
s'expressés cada Grup Polític quina era la seva idea, 
com ho poclíem ter i el'aquesta Comissió Mixta va sor
tir el fruit que a110 més important era convocar o pre
sentar la Llei de la Comissió Tecnica Interinsular. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-President. Vol replicar, Sr. 

Felix Pons? Disposa, Sr. Pons, d'un temps de cinc mi
nuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. El temps 

transcorregut i els fets posteriors a la presentació de 
la convocatoria de la InterpeHació, efectivament havien 
fet que hagués de tenir un tractament diferenciat a 
aquell que hagués pogut tenir en el moment que va ser 
presentada i he intentat ajustar-me a aquesta realitat 
per no tractar temes que ja no tenien interes, els he 
abordat i he dit clarament que el tema de la convoca
toria havia tengut una historia molt elara que crec 
que no deixa caires problematics. Com a punt de par
tida del tema el e: la InterpcHació, v3rem r¡ued,-tr, preci
sament, en aquesta reunió, amb el que és el paper inne
gable de la Comissió Tecnica Interinsular que li ve 
atribult per ¡'Estatut, la Comissió Teenica fixara cas 
per cas, les competencies que es transfereixen o es 
deleguen i els mecanismes de control que s'han de re· 
servar, pero aixo ho tendra molt més bo de ter la com
petencia, la Comissió Tecnica si ja hi ha un marc gene
ric de referencia, de metodes de control, d'articulació 
institucional, de finan<;ament, etc., etc., i aquest marc 
generic és el que nosaltres entenem que ha de formar 
part de la seva política, del disseny de política de Con-

s 
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seIls Insulars, vostes diuen que els ConseIls Insulars, 
és una frase que l'hem sentida i repetida, i que el pro
pi Vice-President l'ha dita en aquesta tribuna, són els 
pilars basics de la nostra Autonomia que vol dir en 
concret aixo? Aixo és el que demanam. Ja no és hora 
de fer frases, quan fan comptes comen((ar a cimentar 
aquests pilars? Es un problema ja de definició. Voste 
diu que és lícit replantejar, jo no els he negat el dret 
de replantejar-se res, el que he demanat és si s'havien 
replantejat o no, jo l'únic que conec són els seus plan
tejaments anteriors, els posteriors no els sé, de totes 
maneres he pres nota d 'una afirmació molt preocu
pant, que és que vostes s'estan replantejant les seves 
posicions inicials i clectorals en funció deIs resulta ts 
polítics i de la composició, en funció de les ideologies 
polítiques que hi ha en aquests Consells i aixo, em pa
reix que és molt delicat, les institucions s'han de crear 
amb uns es quemes que han d'estar al marge i a cobert 
de les ideologies que hi pugui haver dominants o no 
dominants a cada moment en els Consells Insulars, i el 
procés de transferencies no té perque condicionar 
aquesta definició i concreció de la política de Conse11s, 
si quan les transferencies estiguin en mans de la Co
munitat Autonoma, completes, acabat el procés, també 
tenim ja la manera de transferir-les als Consells o de
legar-les, haurem avan<;:at un camí, que si no, ens fara 
perelre molt de temps. Quant a la nostra posició pre
electoral, li he de dir que nosaltres hem dit sempre el 
mateix i que, a aquests moments, cOln li he elit, no els 
demanam a vostes, que diguin i facin el que deien als 
seus programes i a les seves posicions electorals, n~ 
nosaltres pensam substituir-los si vostes abandonen 
aquestes posicions, nosaltrcs sempre nem dit que 
aquest era un Drocés molt menys arriscat que el que 
els seus plantejaments donaven a entendre i ens man
tenim exactament en el mateix, ens mantenim exacta
ment en el mateix, i quant a l'oficina del Govern a 
Menorca, que vostC he vist que feia gestos de negació 
que s'hagués creat aquesta oficina, voldria que pogués 
explicar si no s'ha creat aquesta oficina, que és aquesta 
carpeta de «Oficina Insular de Menorca Comunitat 
Autonoma de les rIles Balears», amb una targeta del 
Sr. Joan Ruguet i Rotger, Vice-President del Govem 
Balear. Crec que és un mal sistema d'introduir-se dins 
esferes en que el Govern hi té competencies, hi ha una 
Administració que depen del Govern Autonom a les 
Illes, i és molt logic que funcioni aquesta administra
ció i una altra aelministració ele l'Estat, pero una dele
gació del Govern, una Oficina Insular del Govern, quan 
s'ha creat? a quin Consell de Govern s'ha creat? a 
quin Bolletí Oficial ha sortit? en carrec a quina par
tida pressupostaria? 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Vol contrarreplicar, Sr. Joan 

Ruguet? Disposa Sr. Vice-President, d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Gracies. Realment, he d'emprar aquella paranla, que 

estic totalment astorat, Es té una InterpeHació i 
s'aprofita per treure un tema concret que és un tema 
que ells diuen oficina i gue no existeix tal oficina, 
pero ac;o s'ha de demostrar, no basta que jo ho digui. 
Com ho puc demostrar? Em sembla que aquí s'acaba 
ele fer ara una acusació molt, molt imprudent, que 
voste em presenti una carreta groga gue digui a<;o i 

que dins hi tengui una targeta de Joan Ruguet, no és 
l'únic que en deu tenir de targetes, perque és normal 
que donis qualque targeta a qualcú, que, per tant, aixo 
pot ser una jugada, no ho dic així. Primer punt. Se
gon punt, el que hi ha alla, és una oficina de la Con
se11eria d'Educació i Cultura, que a110 és de la Co
munítat Autonoma i que va venir transferit des del 
Ministeri de Cultura al Govern de la Comunitat Auto
noma i que es troba a Menorca, i que potser sera un 
motiu per tractar si s'ha de delegar o no s'ha de 
delegar, pero que no s'ha creat aquesta oficina, ni per 
Decret, ni per res. Aquesta oficina ja existia, i no exis
tia ara, existía quan hi havia el Consell General Inter
insular que abans en el lloc on es troba era la Dele
gació de Cultura de Menorca, una volta es fa la trans
ferencia pass a a ser de la Comunitat Autónoma, per 
tant, alla, oficina, no n'hi ha cap, del Govern, sinó 
simplement hi ha una dependencia que és de la Co
munitat Autónoma i que es traba dins MenOITa. Pcr 
una altra part, aquest Vice-President que els parla no 
té cap oficina a Maó, ni una, l'únic que passa és que 
si qualque dia, qualque dia em trob a Menorca, i si és 
un día laboral, i tenc temps, em pas per alla per 
veure si hi ha res que em pugl1i dur, res més, no es 
prenen cap tipus de resolucions, no es prencn cap tipus 
d'actes per part elel Govern, d'un membre elel Govern, 
sinó que aquesta dependencia és una depenelencia, com 
he dit abans, de la Comunitat Autónoma, que es troba 
a Menorca, ben igual que es (roba a Menorca el Cam
pament ele .Biniparratx, i en el Campament de Bini
parratx que hi ha a Menorca, l1i ha tot un menjador 
i també hi ha una oficina, almenys hi ha una taula, 
una maquina d'escriure, uns arxius, etc., etc. Aixo sera 
un tema que s'haura de tractar, pero no es vulgui aquí 
emprar aquest tema per poder dir que alla es té una 
oficina. Quant al fet que nosaltres no mantenim els 
mateixos principis, com a Grup Polític, mantenim els 
mateixos principis; com a Govem, som conscient que 
no podem dur enelavant una LIei de Conse11s Insulars 
sense que no hi participin o hi hagi un consens entre 
tots eIs Grups Polítics, perque ac;o ho requereix la com
posició, no elel Parlament, sinó la composició ideologica 
de tot el roble de les Illes Balears, i que aquesta LIei 
de Consells Insulars no és una LIei que s'hagi de fer a 
imatge i semblan<;a d'aquest Govern que esta en aquest 
moment, perque les persones passen, pero les instiiu
cions romanen, aquesta Ilei de ConseIls Insulars ha de 
ser pro u ben feta, prou perfeccionada, que es pugui 
mantenir sigui qui sigui qui governi, que esperem que 
siguem nosaltres per molts d'anys. Res més. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Els altres Grups, volen inter

venir per a fixar la seva posició. El Sr. Damia Ferra 
Pons ele menor a major, té la paraula. Disposa d'un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PON S (DAM1A): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esquerra Na

cionalista no parlara de targetes ni d'oficines, sinó quc 
tornara al tema fonamental que és la política deIs Con
sells 1nsulars. Existeix aqucsta política? Ri ha una pro· 
grama? Hi ha una LIei de Consells 1nsulars en ela
boració? Sí o no? 1 guines perspectives, quines carac
terístiques tenclra aquesta LIei. En el debat cl'ahir 
vespre, Esquerra Nacionalista, va usar el terme mati-
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ner, aplicat al mateix Grup Parlamentarí parlant de 
les incompatibilitats, ara podem tornar reclamar el 
dret d'haver estat matiners en la qüestió de la Llei deis 
Consells Insulars. Perque, com recordara el Sr. Ruguet, 
varem presentar una InterpeHació publicada dia 2 de 
mar<;: de l'ány 84, sobre exercici d'iniciativa legislativa 
pel Govern de les Illes Balears, dins aquesta InterpeHa
ció. Esquerra Nacionalista va demanar una serie de pre
cisions, precisament en materia de la futura Llei deis 
Consells Insulars, i em permetra el Sr. Ruguet que 
recordi o que mal recordi aquel! debat, perqué entenc 
que va esser un debat absolutament penós, els viHem 
demanar unes precisions en materia de la Llei deis 
Consells Insulars, que el Sr. Ruguet va esser absoluta
ment incapa<;: de donar-nos, ni d'aquesta Llei ni de les 
altres, cap precisió en absoluto Ens va acusar, a Es
querra Nacionalista, que preteníem tenir una actitud 
intervencionista i va dir que hi havia un intervencio
nisme característic de totes les societats governaeles 
pe! Partit Socialista o per Socialistes, esta ciar que a 
causa ele la nostra posició conc\ició liberal, del Sr. Ru
guet, tractal1l de fer les mínimes lleis, pero les neces
saries. Com sap el Sr. Ruguet, els grans legisladors 
d'aquest país, de l'Estat Espanyol, varen esser en el 
segle XIX, precisament, forces de signe liberal, varem 
fer moltcs lleis, moltes de les quals varen es ser, pre
cisament, encertades, el problema que té el Govern de 
les Illes Balears, en aquest moment és que es troba, 
com ha denunciat bastan bé el Porta\'eu del Grup So
cialista, davant un dilema absolutament insoluble, no 
té una política institucional, una filosofia institucional 
solida i coherent, cosa que té, i li hem de reconeixer 
des d'una posició absolutament contraria, el Grup So
cialista; el Grlp Socialista ha mantengut un esquema, 
una filosofía institucional al marge de les majories po
lítiques que hi hagués en e!s diferems Consells Insu
lars, Esquerra Nacionalista, amb un signe absolutament 
contrari ha mantengut també la mateixa, una filosofia 
política sempre igual, si bé de signe absolutament Opo
sat, Esquerra Nacionalista entén que hi ha d'haver uns 
Consells Insulars forts i un Govern de signe més bé, 
més aviat coordinador, el Grup Socialista ho entén a 
l'inrevés, ara bé, resulta que en aquest país, els que 
han obtengut la majoria de les urn~s són unes torces 
polítiques que davant la qüestió deis Consells Insulars, 
hem de qualificar i qualificam de notoriament irrespon
sables, absolutament irresponsables, perque no es pot 
concebre que una institució i una llei en funció de si 
guanyarem denú les eleccions a tal o a tal altre lloc. 
Rem de ser honests i hem de saber que aquí estam 
construint un sistema institucional que pot es ser d'un 
color, com és el el'Esquerra Nacionalista, que és més 
tendent a donar poder als Consells o pot esser més de 
signe interinsular, com pot esser el del Gnlp Socialista, 
pero el que no es pot practicar és canviar la camisa 
institucional en funció deis resultats de les umes i 
aixo és cl que s'ha fet. 1 aquesta culpa, i amb aixo, si 
cm permet, Sr. President, acabaré aviat, aquesta culpa 
no seria justa carregar-la només damunt les espatlles 
deis que monopolitzcn el Govern de les Illes Balears, 
perque hi ha una altra fOl'<;:a política que l'altre dia, 
dins el Consell Insular de Menorca, de Mallorca, va 
donar l'espectacle penós d'obligar al Grup de la Coali
ció Popular a empassar-se cap al seu propi Govem 
unes competencies conflictives, no gaire lluicles d'Assis
tencia Social, practicament també una política d'abso
luta irresponsabilitat, per tant, és una actitud que ha 

anat molt bé que es plantejas en aquesta InterpeHació 
del Grup Socialista, perqué ens dóna l'avinentesa de 
denunciar uns comportaments irresponsables i a fi que 
cadascú pugui definir quina és la seva política davant 
una Llei de Consells Insulars, si és que e! Grup So
cialista no presenta una Moció subsegüent a aquesta 
InterpeHació, els puc anunciar que Esquerra Nacio
nalista presentara una Proposició no de Llei, alla on 
proposara que en regim de Ponencia es dugi endavant 
la Llei deis Consells Insulars, ates que aquests estu
diosos que ens cita el Sr. Ruguet i ens va citar ja fa 
un bon grapat de mesos, pareix que deuen haver d'anar 
a estudiar aquesta lleí devers Salamanca. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Damia. El Sr. J eroni Albertí, pel Grup 

Regionalista de les Illes, té la paraula. Disposa, Sr. Al
berií, d'un temps ele cinc minuts. 

EL SR. ALBERTi PICORNELL: 
Bé. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo vull coin

cidir amb tots els que m'han precedit amb l'ús de la 
paraula que el tema deis Consells Insulars és un tema 
basic del desenvolupament del nostre Estatut. EIs Con
sells Insulars són pilars basics, no hi ha criterí ele 
ningú, sinó perquc així cls reflecte ix i els té elins I'Es
tatut, el nostre propi Estatut. I endemés més cnlla de 
les lletres ele l'Estatut, e! que sí hem de reconeixer 
és que hi ha l'espel-it de potenciar els Consells Insulars 
des de l'inici ele l'estudi de quin havia de ser el n05-
tre Estatut, inclusiu, i alla hi havía torces de distint 
signe, quan varem proposar el Projeete de Decret-Llei, 
que instituia el regim pre-autonomic de les altres illes. 
Perque el Reíal Decret-Llei 108;18 del 13 de juny del 
78, pel qual s'aprovava el regim auto, pre-autonomic 
d'aquestes illes, ja reflectia l'inspiració que els Con
sells Insulars, fin s i tot abans de néixer, recorelen que 
els ' Consells varen néixer l'any 79, i la pre-autonomia 
l'any 78, ja deia a l'article cinque apartat d), elins les 
competencies del Consell General Interinsular, el se
güent: «Delegar compelencies als Consells lnsulars». Un 
Decret de Pre-Autonomia ja deia aixo a uns Consells que 
havien de néixer, segons la Llei d'Eleccions Locals, quan 
hi hagués Eleccions Locals, que es varen procluir el man;: 
del 79, i l'articlc sete, dins les competencies assenyala
des als Consells Insulars, de l'apartat b), diu «com a 
competencia del Consell Insular la gestió i administra
ció ele les funcions i scrveis que les delegui el Consell 
General InteI'insular», vol dir aixo que dins l'anim 
deis polítics d'aquell tcmps ja hi havia i ja es pensava 
que els Consclls Insulars ha vi en de tenir un paper molt 
per damunt del que ten en les Diputacions, i els «Ca
bildos» havien de ser organs ele Govern a cada illa, i 
aquí, i més com a fet testimonial que com aItra cosa, 
es varen fer les delegacions de competencies del Con
sell General Interinsular als Consells Insulars, i per 
aixo, perque era un fet testimonial que sabíem que 
no era possible continuar, i deia el President del Go
vern ahir, i jo ho repctcsc a,'ui, s'han de dir les coses 
encara que no agradi, perque era impossible conti
nuar aquests Decrets, quan tenguéssim l'Estatut d'Auto
nomia, deien, aquest Decret deixara ele tenir vigencia 
en el moment en que entri en vigor l'Estatut d'Autono
mia de les Illes Balears, no era perque sí, era perque 
aquells Decrels no podien tenir vigencia aVlli, i esta ple
nament justificat, el que Ilavors havia de ser així, avui 
és impossible que sigui així i aquests Decrets no tenen 
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vIgencia ni possibilitat, avui. No en pot tenir, senyors, 
el l"ONAS, per exemple, i no tenir la polÍLica i el pres
SUPOSL de tercera edat. No es poden tenir els menja
dors públics, i estar tres mesos sense pressupost, és 
impossIble. No es pot temr una oficina de turisme a 
l'airoport, i haver d'esperar tres mesos si hi ha o no 
hi ha pressupost per posar una persona alla ... No pot 
esser. No pot ser avui que el Govern tengui la com
petencia d'urbanisme, i el Consells tenguin la disciplina 
llli1banística, o es pass a tot el paquet o no es pot con
tinuar. 1 repetesc, jo havia de fer així, per que? Per
que tenir unes competencies mal dotades, i els recursos 
que les possibilitaven estaven en els Consells Insulars, 
pillÓ avui el pressupost de la Comunitat Autonoma, 
pare ix quc per a l'any 85, ronclara cls 10.000 milions cle 
pessetes, les competencies delegades o transferides, 
han de tenir un reflex en el pressupost de la Comu
nilat Autonoma, i ha de ser el Parlament i no el Go
vern qui dediqui els recursos necessaris i convenients. 
Quin és el camí? Doncs, esta molt dar. El que asse
nyala l'Estatut, perque jo pens que aquí estarem tots 
d'acords, ates que els que el contesta ven en aquell 
temps volien aquesta política i fins i tot s'aixecaren de 
la Comissió Estatutaria, pero pens que avui estarem 
tots d'acord, els que varen votar que sí i els que es 
varen absentar en la línia que l'Estatut marca, rde
rida en el Consells Insulars, perque és ver, i ho ha dit 
el Sr. Ruguet, el nostre Estatut diu, quan parla deIs 
Consells Insulars, qualque cosa que no diu quan parla 
de ningú més, perque diu <<el Govern i d'Aclminis
tració de les iUes de Mallorca, Menorca, Eivissa i For
mentera i les adjacents seran els ConseUs Insulars de 
Mallorca», per aixo crec que aquest és un tema que 
realment és important, i per ventura, per ventura, jo 
m'atrevesc a suggerir des el'aquí que valdria més que 
parlassim de coses que poden unir les illes, com és la 
Llei de ConseUs Insular i manco de coses que les poden 
enfrontar, com és la Llei Electoral, i valdria més co
menc;:ar a donar prioritats a aUo que abans s'havia d'in
corporar al nostre Estatut, als mateixos Consells In
sulars, que representen cada una de les illes de Ma
llorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i no anar per 
altres temes que ens póelien complicar o dificultar el 
que poguem fer una comunitat on tots ens hi sentiguem 
comodes. Amb el cicle de conferencies que va orga
nitzar el Govem per difondre l'Estatut Autonomic, al
guns es varen e5candalitzar, quan el Sr. Garrido Falla 
va dir el que implicaven i el que representaven els Con
sells Insulars dins aquest Estatut, jo deman, per que 
no s'encarreguen per part del Govern a organismes 
tecnics i jurídics, coHegis ele missers, facultat de dret, 
un avantprojecte. de Llei ele Consells Insulars? Dema
nant només una 'cosa, que sigui ajustada a l'Estatut i 
res més, i amb aquest basament tecnico-jurídic ja 
farem entre tots una Llei que com els Consells, que 
són de tots, també sigui de tots. Per acabar, jo em 
remet a fer una, a fer una suggerencia al Grup Socia
lista que, com a interpeHant, pot presentar la Moció 
coresponent, en el sentit que proposi que es faci un 
debat en profunditat en el Parlament de quin és el 
concepte que tenim cada un deIs Grups Polítics del 
que ha de ser dins l'ensemblatge de les Comunitats 
Autonomes el vertader paper deIs Consells Insulars, 
independentment que sigui qui sigui qui governi. Mol
tes gracies, Sr. President 

s== 

EL SR. PRESIDENT: 
lVioltes graCles, :::>r. lerani. Pel Grup Popular té la 

paraula el :::>r. Losme VIda!. Disposa, ::ir. Dlputat, d'un 
temps de cmc mmu.s per tlxar la POSICIÓ. 

EL SR. VIDAL lUAN: 
Uracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per 

primera vegada en aquest període ocup la tribuna per
que les i11lervencions que havia tcngut abans havien 
estat des de l'escó, perque, per motius obvis, aixo de 
les caminadetes, que és el «paseillo», en castella, a mi 
no m'és molt comode, peró crec que aques[ debat, com 
s'ha dit abans, o millor dit, en aquesta fixació de pos
tures és prou real, viu i trascendental i val la pena fer 
el «paseillo». Dit aixo, i ja d'entrada, vul] advertir que 
parlam aquí en nom del Gi11p, com és natural, del 
Grup Popular, i que no venim a justificar una actuació 
del GoV"crn, ja el Govern s'ha defcnsat en aquest as
pede, i nosaltres, en aqueSL cas, veninl a fixar una 
postura, i puc dir afortunadament, perque el que vos 
parla, a pesar que vos parla en nom del Grup, no pot 
deixar de clir que ho té molt clar, en aquest aspecte, 
i naturalment li té el Grup, i, 51 se 'm permcL, i sense 
anim de cobrar real¡;, allo deIs pilars ho vaig comen
~ar a elir jo, alIó deIs tres pilars, i aquí avui s'ha dit 
que vertaclerament el que es necessita ara és cimen
tar-los, jo hi estic completament d'acord, i el Grup Po
pular esta completament d'acard en aixo. O sigui 
que, afortunadament i a pesar de les diverses ieleoio
gies que poden d'aixo en els diferents ConselIs, fona
mentalment és que estam en eIs ConselIs, ho tenim 
perfeclament clar i estam perfectament identificats 
amb el fonamental, per desgracia no hi esta el PSOE, 
perque jo crcc que fins i tot ha estat fora de context 
l'actuació elel Portaveu, del digne Portaveu del Grup 
Socialista, jo diria que no ha trobat el text i ha anat 
foIl, perque vertaderament, vertaderament, posar-nos 
aquí a recordar alIó de la prudencia, alio de la pru
dencia que sempre ha tengut el PSOE, en el tema deIs 
Consells Insulars, es pot tornar, vertaderament, contra 
ells, perque aquesta prudencia ja varem tenir ocasió de 
contestar, de constatar-la quan es va elaborar el pri
mer avantprojecte que va elaborar la Comissió deIs 
Onze, d'aquest Estatut d'Autonomia, d'aquest Estatut 
d'Autonomia, no d'aquen Projecte que en una ocasió 
i aixo ho he ele recordar, va fer que uns representants 
s'aixecassin i no hi estassin, perque no és el mateix 
aqueU projecte que aquest Estatut que és ele tots, com 
seria de tots si no es ves de forma molt unilateral o 
bilateral, que aixo no ho sé, haver-se llevat, després 
d'haver-ho pravat i aixo hi ha, a tots els que forma
ven la Comissió deIs Onze, aquen article 18 o el que 
dei a aquel! article 18 del primer avant-projecte que 
dins l'organigrama del Consen, de la Comunitat Autó
noma, s'hi posava els Consells Insulars, jo ensenyaria 
i, per tant, no voldria haver d'anar endarrera i parlar, 
perque vertadcrament aquest, jo no vulI caure en el 
mateix pecat deIs altres, jo ensenyaria a1lo de la In
terpellació, i es diu i tot que el Grup Socialista, que 
es el que presenta, doncs, algú o vistes les confuses 
raons per justificar la conveniencia a retardar una re
gula ció, etc., augmenta els punts de club te quan en el 
Consell Insular de Mallorca s'adopten amb els vots 
deIs Consellers de Coalició Popular retornar les compe
tencies relatives a l'acció social i a l'assistencia so
cial, jo crec que aixo, el dubte es deriva de llegir aixo 
o de posar-ho a la InterpeHació, perque puc dir que 
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en els Consells Insulars d'Eivissa i Formentera on go
vernd. L,OallClü .t'opular, nI Ian SOlS s'na lraC{dr d'aquest 
terna, 1 teneu les cornpelenCles 1 passar oe rol el que 
es pugui Ülr, no ni na cap ([ubre que la dlSpOSICio tran
sItuT1a novena, perao, ue l' bstatut d'AuLonomia dIU 
que en el pnmer punt que, en promulgar l'bstamt pre
Selle, les instiruclOns d'Alt Govern de les llles Balears, 
hauran de respeCLar les competencies que els Consells 
InsUlars hagm rebut de l' Ens pre-autonomic, per tant, 
a pesar que tothom és molt lLiure d'adoptar la pos
tura que cregui, crec que no és vertaderament un mo
tiu de dubte aixo, perque sinó, encara hi hauria més 
dubces, per tant, el que pugui haver dit el President 
Caüellas, quan va demanar que es reunís la Comissió 
Mixtal, tampoc té res a veure, i jo puc dir que els 
tres Consel1s, o els representants del tres Consells, va
ren estar d'acord que vertaderament el que havia de 
fer era senzillament anar a aplicar l'Estatut d'Autono
mia convocar aquesta Comissió Tecnica Interinsular, 
com, vertaderament ja s'ha fet, per tant, repetesc, la 
postura del Grup Popular es coincielent amb el sentit 
que no s'ha ele dir només que s'ompliran de conten
gut els Consell Insulars, sinó que s'ha ele fer i, com 
que s'ha de fer, com varem dir tots el representants 
deIs Consells Insulars, que eren dos per a cada Con
sell Insular que vare m dir que es convocas ja, com 
a primer pas aquesta Comissió Tecnica Interinsular, 
i, per tant, a partir el'ara, a partir d'ara, sí que tots 
els Grups, i repetesc, el Grup Popular el primer, hem 
d'empentejar al Govern perque vertaderament es com
plesqui aixó, Tota la resta,. que recordem histories pas
sades, etc., no aconduira a res ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Crec, tot d'una acab, Sr. President. Crec, vertade

rament, que aquest debat que ha proposat el repre
sentant del Gmp Regionalista no esta fora de lloc, que 
cada Gmp es definesqui clarament i que s'avanci pre
cisament en aixó que hem di tque és irrenunciable, que 
els Consells Insulars a partir d'ara s'omptin vertadera
ment de contengut, a partir d'ara i sense més tardan<;a. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu del Grup Popular. 1 

moltes gracies a tots els Srs. Diputats que han interven
gut en el debat d'aquest matí. Atesa I'hora que és, 
i vist l'Ordre del Dia, hauríem de tallar aquest debat 
per uns punts que són vertaderament importants. Con
sidera aquesta Mesa que hem d'aixecar aquesta sessió, 
que la recomen<;:arem avui horabaixa a les 17 hores, a 
les cinc de l'horabaixa continuara la sessió. S'aixeca 
aquesta sessió. 

4.-a) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam al darrer punt de I'Ordre del Dia, corres
ponent als debats de presa en consideració de diverses 
Proposicions de LIei. La Primera, Proposició de LIei 
que es debatra, és la presentada pel PIe del Consell In
sular de Menorca, i relativa a la declaració de la zona 
de Macarella-Cala'n Turqueta, eom a A.rea Natural d'Es
pecial Interes. Ravent transcorreguts els terminis pre
vists a l'article 122.3 del Reglament, sense que el Go-

vern de la Comunitat Autónoma hagi manifestat el seu 
criren, respecte de la presa en consideració d'aquesta 
Proposicio de Llei, es tramitara aquest torn d'acord 
amo el que preveuen els articles,12L4, 73.2 i 122.5 del 
mateix keglament d'aquesta Cambra. Volen que proce
dim a la lectura de la Proposició de Lleí o no fa 
falta? No fa faha. El PresIdent del Consell Insular de 
Menorca, Sr. Tirs Pons Pons, va fer arribar a aquesta 
Prtsiclencia escrit en el qual dei a que havien estat 
designats pel Consell Insular de Menorca, eIs Conse
llers i Diputats d'aquesta Cambra, Sr. Joan Francesc 
López Casasnovas i Sr. Benjamí Carreras Pont, i com 
a defensors designats per aquella corporacié, Jisposa
ran cada un d'ells d'un temps de quinze minu1.s per 
a la seva exposició i defensa. Per tant, per defensar 
aquesta Proposició de LIei té la paraula el Sr. Francesc 
López Casasnovas. Disposa, Sr. Conseller del Consell 
Insular de Menorca, de quínze minuts, com li he dit. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La pre

servació de tots aquells espais que contenen valors 
geológics, ecologics o paisatgistics singulars, és un dret 
constitucional que tenim els ciutadans, així com un deu
re per a les institucions democriltiques. L'Estatut d'Au
tonomia de les Illes Balears fa possible que aquest dret 
sigui exercít des de la propia Comunitat Autonoma, 
quan ens dota de competencies en materia d'ordenació 
del territori, litoral inclos, habitatge, urbanitzacions, 
segons diu 1'article 10, apartat 3. L'Estatut d'Autono
mía de les Illes Balears no és gran cosa, ja ho hem 
dit moltes vegades, pero és un mare jurídic que per
met exercir la nostra Autonomia d'una manera digna, 
si així es vol fer des del Govern. Per a<;o, el Parlament 
de les Illes Balears va aprovar una LIei d'Ordenació del 
Territori i Protecció, perdo, d'A.rees Naturals d'Inte
res Especial, que esdevé el mare per al desenvolupa
ment d'una legislació més concreta en aquesta ma
teria, concretament a l'Exposició de Motius, em permet 
recordar que deiem que a les Illes Balears hi ha arees 
amb unes earacterístiques naturals que fan necessari 
d'arbitrar mesures que permetin la protecció respecte 
als processos de degrada ció per al desenvolupament 
urbanístic que s'amena<;a. Els nivells de protecció pre
vistos dins el Pla Provincial d'Ordenació, d'Ordenació 
de les Balears i en els Plans i Normes Municipals, en 
aquests moments, no són prou concrets per poder asse
gurar l'ordenació efectiva d'aquestes arees, amb l'objec
tiu de! la defensa deIs valors natural s d'interes especial 
que contenen, a<;o són paraules certes, veritats indis
cutibles que es troben dins aquest prdlmbul. Així, ido, 
el ConselI Insular de Menorca és dins la nostra orde
nació autonomica, dins l'ambit de les Illes Balears, de 
l'illa de Menorca, el primer vetllador i defensor deIs 
interessos materials i culturals deis menorquins, i per 
a<;:ó mateix és el responsable de la salvaguarda del pa
trimoni natural, paisatgístic i ecologic com a marc i 
base de desenvolupament futur de la nostra cultura, 
que ens personalitza com a ilIa, que ens caracteritza 
com a poble. Sense cap dubte, el Consell Insulár de 
Menorca, hauría volgut tenir competencia concreta per 
ordenar el seu territori, <1'<;:0 en aquest moments no és 
així, pero, tot i a<;ó, la capacitat deIs Consells Insulars 
per esdevenir qualque cosa més que órgans d'Adminis
tració Local, per esser d'alguna manera els represen-
tants qualificats de la Comunitat que viu a cada illa, 
els legitima i els du davant aquest Parlament per poder 
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iuiciar una proposta de llei, per exercir una iniciativa 
legislativa, en aquest sentit, valoram des del Consell 
Insular, i així ho vam dir en el seu dia, que aquesta 
primera iniciativa legislativa referida a l'ordenació de 
territori de la nostra illa, no era gratui:ta, aquesta ini
c¡iativa responia a una analisi de valoració sobre el 
paper que ha de jugar una ordenació racional del terri
tori com a ambit de la nostra convivencia, record que 
també el Parlament de les Illes Balears ha exercit una 
iniciativa legislativa davant el Parlament de l'Estat, re
cord que aquí dins s'han produit debats on s'ha fet 
valer el pes específic que hem de tenir els Parlaments 
dins les arees nacional s i regionals de l'Estat Espanyol, 
davant el Parlament de l'Estat. Idó, bé, el Parlament 
de les IHes Balears també ha de servir com a ambit 
d'exercici de la nostra sobirania autolimitada, capa
citat d'autogovern, ningú no ens pot discutir, d'altra 
banda, aquest fet, perque esta previst, consta reglamen
tat i obsenTat dins l'Estatut d'Autonomia, anicle 26, 
apartat segon, i així mateix, Sr. President, cls articles 
121 i següents del Reglament Pmvisional del Parl2mcnt 
de les Illes Balears ens avala. Des c!'abans de les pri
meres eleccions democratiques, un gruix important, 
majoritari del poble de Ciutadella, deIs po bIes de Me
norca, en general té consciencia deIs valors generals pai
satgístics i fins i tot histórico-arqueologics que es con
greguen entorn a aquesta are a que definim a la Propos
ta de Llei, des de Son Xoriguer, des del límit de la 
mbani tzació de Son Xoriguer fins al límiL de la urba
nització de Cala Galdana, és a dir, cobrint una r.e les 
arees més belles d'-aquesta Menorca nostra encara no 
destrUida, encara no immersa dins el procés ele balea
rització, en que desgraciadament es coneixen e]s pro
cessos que han patit les alU-es dues iHes gennanes. Ido 
bé, aquesta consciencia col'lectiva que s'ha manifestat 
sovint, no només en escrits de diari, no només en ma
nifestacions de premsa, sinó també en manifes1é1cions 
populars efectives com la de l'any 1979, va fer, entre 
altres coses, que l'antic Ajuntament de Ciutadella, I'an
terior, regit per una majoria d'UCD, no aconseguís, 
malgrat els intents reiterats, de donar Hum verela al 
ProjecLe d'Urbanització de Cala'n Turqueta, ni aprovar 
els Plans Parcial s de Santa Ana i el Perico, que afec
ten les arees de Macarella i Macarelleta. Convit als Srs. 
Diputats que venguin afer turisme de qualitat per Me
norca i observin aquesta zona, sense cap dubte, estic 
conven¡;:ut que si actuen des d'interessos absolutament 
de consciencia, ens donaran, ens estalonaram la Pro
posta que duim aquí des del Consell Insular ele Me
norca, que és una proposta recollida i feta a partir del 
desig de l'actual Ajuntament de Ciutadella, a partir del 
desig de l'Autonomia municipal de la qua! el Consell 
de Menorca vol esser gran primer i valent defensor, 
la pressió popular era, en aquell moment, viva, forta i 
al carrer feia sentir dins la institució municipal el seu 
pes específic, i tal va ser aquella lluita que tots els Par
tits Polítics que van obtenir representació tant a I'Ajun
tament de Ciutadella com al Parlament de les Tlles, és 
a dir, Coalició Popular, és a dir el Grup Regionalista 
a través deIs indepcndents, és a dir el Partit Socialis
ta i l'agrupament d'esquerres, integrat aquí dins el 
Grup d'Esquerra Nacionalista (PSM), van manifestar 
durant la campanya electoral la nostra voluntat de 
mantenir la costa sud del terme de Ciutadella en es
tat natural, programes electorals ho avalen, i encara 
hi ha gent, dins el propi Ajuntament de Ciutadella, 
pertanyent a la candidatura d'independents, el Regi-

dor Sr. Torrent, concretament, que preguntat per un 
responsable d'un rnitja informatiu, Radio Popular de 
Menorca, afirmava la seva voluntat de mantenir la 
seva promesa electoral després de coneixer, fin s i tot, 
el vot i la intenció de vot que havien manifestat dins 
el Consell Insular de Menorca alLres Consellers de la 
mateixa candidatura. A ningú dmant la campanya elec
toral no se li ocultava que una espasa de DemocIes 
amb nom de Centre d'Interes Turístic Nacional pesa
va damunt Cala'n Turqueta, pesava damunt aquella 
zona privilegiada de Menorca amb una declaració de 
Consells de Ministres feta I'any 1968, i una declaració 
inscrita, en definitiva, dins uns propósits d'una socie
tat anónima, en fermes expectatives de negocis urba
nístics a l'empara d'aquella decisiÓ. El Consell Insu
lar de Menorca, ido, alIó que pretén, amb aquesta ini
ciativa legislativa, és estalonar la petició de l'Ajunta
ment ciuLadellenc en el sentit d'evitar qualsevol ac
tuació urbanística sobre aquella zona que pugui hipo
tecar la voluntat de la majoria de la població, d'altra 
banda, no es pot ocul tal' que el tema de Cala'n Tur
queta ha estat objecte d'acluació judicial, i en aquests 
moments és davant el Tribunal Suprem, no es pot 
ocultar, per a¡;:ó resulla altament preocupant que el 
Consell de Govern de la nostra Comunitat Aulónoma 
aeol-das, en sesslO de dia 27 d'oetubre de I'any 83, au
toritzar les obres d'urbanització del Centre d'Interes 
Turístic de Cala'n Turqueta, basant-se únicament en 
un informe juridic del seu alt carrec. I ates que dila 
autorització no ha estat figura jurídica, com vos tes 
saben, aquesta resulta nuBa de pIe dret i tanmateix 
va ser una decisió ben significativa de la voluntat ra
cionalitzadora i proteccionista, entre cometes, sigui 
dit, d'aquest Govern. El Consell Insular de Menorca 
no pot fer altrament que acatar la legalitat vigent, ex
pressada per la Constitució, llei de lleis i per a90 su
perior a qualsevol altra que entri en contradicció amb 
ella, la Llei de Centres d'Interes TUrÍstics Nacional de 
l'any 1963, ha estat, a la practica, i a90 no ho desco
neix segurament cap membre deIs aquí presents, un 
instrument, un mecanisme, per intentar d'alguna ma
nera burlar la competencia urbanística municipal i 
al'ludir la pressió popular en relació amb actuacions, 
socialment perjudicials i economicament lesives en els 
interessos económics, de tots, Així ho va entendre el 
Congrés de Municipis turístics de Capdepera, pero no 
és el moment d'entrar a fer historia de paraules, pa
raules dites, paraules assumides, pero paraules no rea
litzades. La derogació de la Llei de Centres d'Interes 
Turistic, Llei de dia 28 de desembre del 63, és una 
aspiració també manifestada pel Consell Insular de 
Menorca, esperam (ambé que es pugui produir, des 
de l'órgan que esta capacitat en aquests moments, es 
digui Consell de Ministres, pero es digui també a tra
vés de les transferencies Consell de Govern d'aquesta 
Comunitat Autonoma, l'anuHació de la dcclaració de 
zona d'interes turístic per a aquells espais. El tema és, 
ido, complex, i molts fc-rts són eIs interessos en joc, 
interessos privats legítims, per una band<l, interes so
cial públic, també legítim, i més important, segons 
nosaltres, per I'altra. Davant la crisi economica que 
va afectant el món, i Menorca també, naturalment, 
potser només ens resta la sortlda viable, s'ha dit aquí, 
s'ha dit fora d'aquÍ, també de terciaritzar la 110stra 
economia, terciaritzar més I'aetivitat deIs menorq'..lins 
via turisme, i a{,:o a desgrat nostre i de molts, pot es
ser en part veritat, pero no veim contradicció en el 
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fet de propugnar la salvaguarda de les zones naturals 
d'interes ecologic i paisatgístic, que encara resten a 
Menorca i la defensa d'un sector turístic que no és la 
panacea de la sortida de la crisi económica, pero que 
sense cap dubte en podría palEar els seus efectes més 
clars. L'argument del turísme de qualitat, com ara es 
diu, no esta barallat en el nostre entendre amb la im
possibilitat d'urbanitzar les zones que, encara que ten
guin expectatives ben concretes de coneguts promotors 
urbanístics no haurien de ser urbanitzades, si volen 
mantenir, precisament, la mateixa oferta turística. 1 
per exemple, en diré un, tothom ha pogut llegir les 
declaracions d'un tour-operador tan important com 
T.V.!., aquest tour-operador alemany que deia que el 
respecte al paisatge i al medí amblent figura entre els 
aspectes de que s'han mostrat més crítics els turistes 
alemanys que han visitat les Illes Balears enguany, 
podriem posar més excmples, el cas d'Eivissa i el seu 
port, el cas, per exemple, del que diu el pla de pro
veúnent i sanejan"lent d'aigües de les IIles Balears, es
tudis encarregats des d'aquests organismes de la nos
tra autonomia. Hauriem, ele [el' cas a aquests estudis i 
hauríeln de veure si d'una vegada comen<,:am a actuar 
racionalment. De tot ayO, elel fet que molts menorquins 
estigueln contents de veure que Menorca és encara una 
iIla que fins ara ha pogut fugir de la balearització, i 
que no són pocs els visitants que lloen la bellesa en
cara no malmesa del gust deIs nostres paratges, de 
tot at;:ó, dic, en resulta una conseqüencia diMana, al 
nostre entendre, cal impedir més degrada ció del sól, 
cal conservar aquests recursos escassos, si es vol ga
rantir, precisament, un futurO creixement economic i 
el desenvolupament social que tots volem al nostre po
ble, sincerament, a nosaltres ens preocupa la indústria 
turística, ens preocupa que millorin els serveis de cara 
als nos tres visitants, que l'aigua d01~a basti, que sigui 
suficient, que tenguem platges netes, accessos facils i 
oberts a tot arreu, etc., etc., pero no entenem com, ha
vent-hi prous terrenys construibles, tan tes expectati
ves urbanístiques obertes, tantes urbanitzacions co
men~ades ... 

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

EL SR. LO PEZ CASASNOVAS: 
Si, Sr. President. Ara ho faré. Tantes expectatives, 

repetesc, obertes i mig consolidades, comen¡;:ades i no 
acabades, urbanitzacions, la majoria d'elles no legals, 
és a dir, iHegals, com hem de fer més encIetxa, més 
trenc en aquesta situació menorquina? 1 record que 
hi ha un precedent en aquesta Cambra que és el pre
cedent d'Es Trenc, Menorca no pot quedar discrimina
da per part d'aquest Govern, jo voldría convencer als 
Honorables Srs. Diputats que no ens enganin, que el 
Consell Insular de Menorca presenta un tema trans
cendental avui per al problema futur de Menorca, dei
xin, idó, des d'aguest Parlament de les Illes a cadas
cuna de les forces que ajuntam esfon;os per aconse
guir aquesta autonomía, que avui matí ens recordava 
el Sr. Vice-President del Govem Autonom, són les illes 
les que tenen molta cosa a dir, són les illes els pilars 
basics de la nostra autonomía, els Consells Insulars, i 
aquests pilars basics, s'han de cimentar, com ha dit 
molt hé aquí dins el Sr. Cosme Vidal, Portaveu del 
Grup Popular, pero s'han de cimentar amb raons, amb 
arguments i no mai amb ciment porlant que faci de-

sapareixer les zones verdes que són el primer reclam 
i el nostre primer orgullo Moltes gracies, Sr. Presi
dent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller de Menorca, Sr. Joan 

Francesc López Casasnovas. També per Menorca, el 
Conseller del Consell Insular, Sr. Benjamí Carreras. 
Sr. Benjamí Carreras, disposa voste d'un temps de 
quinze minuts. 

EL SR. CARRERAS PONT: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Díputats. El Consell Insular de Menorca, per primera 
vegada exerceix la iniciativa legislativa elevant a aquest 
Parlament una Proposició de Llei, d'acord 3mb el que 
estableixen les disposicions contingudes a l'article 26 
de l'Estatut d'Autonomía i en els articles 109 i 121 del 
Reglament Provisional del Parlament. La present Pro
posició de Llei que pretén la decIaració de la zona de 
Macarella, Cala'n Turqueta, Arenal de Son Saura, com 
a Area Natural el'Especial Interes, i, per tant, la pro
tecció d'una de les arees naturals no transformades i 
més característiques de l'ilIa de Menorca, empero amb 
una amena<;a d'urbanització, com ha indicat el meu 
predecessor Sr. López Casasnovas, amb una amena¡;:a 
on hi ha per planejaments en fase de tr~mitació, un 
deIs quals esta afectat per la Llei de Centres d'Interes 
Turístics Nacional de negaliva experiencia, tant pcls 
muniqipi's afectats ctClm per les insititucio!lls autonlQ
miques, que, en general, hi ha un consens ben conven
gut en que és una llei ja obsoleta i que s'hauria defi
nitivament d'abolir. La !lei d'Ordenacíó i Protecció 
d'Arees Naturals d'Interes Especial ens proporciona 
un marc apropiat per situacions com l'actual, i a l'em
para d'aquesta LIei presentam aquesta iniciativa legis
lativa. Quant als aspectes jurídics i legals complemen
taris, es dóna prou cobertura i ben prou justificada a 
l'article 27 de l'Estatut d'Autonomia, que atribueix a 
aquest Parlament l'exercici ele la potestat legislativa 
en totes aquelles materies de la seva competencia, i 
resulta atnbui·da a la Comunitat Autónoma la compe
tt,:ncia exclusiva en materii'l d'urbanisme i ordenació 
del territori, en virtut del seu article 10, apartat 3, 
igualment l'apartat quint del mateix article atribueix a 
aquesta Comunitat Autonoma la competencia exclusiva 
en materia de patrimoní paisatgístic d'interes per a les 
Illes. Per aixD c1it, i, per tant, elisfrutam el'un mare jurí
dic prou ampli per a l'aprovació de la present Propo
sició de Llei, a pesar de la interferencia, com ja deia 
abans, que podria representar la tramitació deIs Cen
tres d'Interes Turístic Nacional, concretament els de 
Cala'n Turqueta. Per aquests motius, pretenim la pro
teccÍó de la costa sub de Ciutadella. A l'Exposició de 
Motius que es fa a la Proposició de Llci, presentam 
una !larga referencia de consicleracions de tipus ecolo
gic, paisatgístic, historic, agronómic, social, d'orelenació 
del territori, de preservació de recursos naturals i e1'0-
ferta turística diferenciada i complementaria per a la 
nostra illa. A part de tots aquests arguments essencials 
i suficients per si soIs, encari'l en podríem afegir bas
tants altres, aquest espai natural sense dubte una de 
les zones més riques de Menorca, des deIs punts de vista 
abans esmentats, i aquesta franja costanera esta for
mada per penyals vertical s el'un 40 metreSl d'al<;ada que 
s'obren per formar les cales de Macarella, Macarelleta, 
Cala'n Turqueta, Es Talaíer, Son Saura, totes aquestes 
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cales són d'una bellesa extraordinaria i excepcional. 
A1S Arenals que son extensos 1 amo aunes mObl1S, s'ni 
.rOben les llplques comunnats dunals 1 en els penyals 
que lanquen les cales hl ha una vegetaCló ... llwral 
i al fons, al VOllant de les cales, s'hi traben els boscos 
de pmars, alzinars, ullastras, etc, que protegeixen, a la 
vegada, els camps de conreu, ... i oe la pruvocaCla per 
aigua de pluja, els barrancs de Macarella i Son Saura, 
contenen comunitats vegetals de ribera, d'indrets mol.s 
humits, aquestes comunitals són molt escasses a I'illa 
de Menorca i de gran fragilitat, essent notori el gran 
interes cienlífic que presenten especies paleondemiques 
i esquisondemiques de la zona i algunes especies de la 
fauna i flora protegides. També hem de dir, com ja ha dit 
el Sr. López Casasnovas, que durant la campanya eleclo
ral absolutament tots els partits polítics van fer prome
sa elcctoral de protegir la costa sud de Ciutadella, si bé 
també hem ele reconeixer-ho, que alguns partils, con
cre,ament ho van fer amb certes ambigüetats, segons 
diuen ara, ara crec que tenen tots oportunitat de poder 
complir aquesta promesa, donant suport a aquesta Pro
posició de Llci. També diria que l'any 79, ICONA re
dacta un inventari oberl d'espais naturals de l'illa de 
Menorca, el qual scleccionava en tota l'iIla, tan soIs 6 
arees, en/re les quals hi estava la que el Consell pro
pasa protegir, o sigui que si aquesta urbanització pre
tesa o aquesta prolecció que aquí proposam, no es du 
endavant, resultara que des1ruirem possiblement una 
de les dues, tres o qualre, primeres o principals unitats 
naturals d~ l'iIla de Menorca, crec que seria una qües
tió bas"tant greu. També hem de dir que els informes 
ecológics i de valoració de l'impacte ambiental que 
l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell Insular de Me
norca han encarregat a JCONA i a eminents professio
nals, desaconsellen totalment l'ordenació tUTístíca d'a
questa zona des del punt de vista ecologíc, botanic, 
paisatgístic i agronomic, pcr la desaparició deIs bosc 
com a unitat funcional i, també, pel sensible impacte 
general que provocaría. Quant als informes d'avaluació 
de l'impacte ecológic, creC que, vull manifestar que 
el ConseIl de Menorca ja fa temps que els ha posats 
en marxa, des del principi de la seva legislatura i ens 
ha alegrat mol t que la Consellería d'Ordenació del 
Tcrritori manífesti que els arribara a posar en marxa, 
és una pena que no es facin, pero més aviat, perqu~ 
anam aprovant coses i aquests informes no apareixen 
per cap banda, no? També, com he dit abans, la costa 
sud de Ciuladella és una area no transformada, que 
disposa deIs costats, ni més ni manco que de cinc ur
banítzacions ja consolidades, com són Cala Galdana, La 
Serpentona, Cala'n Bosc, Son Xoriguer i el Cap D'Ar
truitx, i aquestes urbanitzacions estan dotades d'una in
fraestructura i d'una amplja oferta de perspectives 
socio-economiques prou satisfactories per justificar so
bradament la defensa d'aquesta reserva, practicament 
l'única area forestal amb una extensió amplíssima que 
compren tota l'area meridional del terme municipal de 
Ciutadella. També s'ha de dir que la ConseIleria d'Or
denació del Territori del Govern de la Comunitat Auto
noma ha encarregat recentment a l'INESE, «Instituto 
de Estudios Ecológicos» un cataleg d'arees de protec
ció de les Balears, i a les conclusions de la primera 
fase, entregada el mes de maig cnguany, cita com a 
espai natural de protecció Cala Galdana-Cap D'Artruitx, 
o sigui una extensió de costa fins i tot superior a la 
que el Consell Insular de Menorca esta proposant en 
aquest momento O sigui que creim que seria bastant 

desitjable que el Govern respectas almanco els seus 
proplS catalegs o eStudls_ 'Jétmbe he de dir que hi 11a 
una clara vown"al per part de l'Ajuntament de Ciuta
deHa de proLegir aquest espai, com ho demostra la 
soaicitud de suspensló de planejament presentada per 
la coorporació, davant la Consclleria d'Ordenació del 
Territori, i que encara no s'ha contestat i que va esser 
motiu de la pregunta en el darrcr plenari cl'aquest Par
lamenl, preClsament pel Sr. Lópcz. Aquestes urbanitza
cions, com la de Cala'n Turqueta, durant els anys del 
desenrotllisme podien oferir, creim nosaltrcs, inceres
sants expectatives turístiques, empero avui apareixen 
totalment obsoletes, atenent les direcirius deis docu
ments internacionals de política urbanística subscríts 
pel Govern Espanyol, com poden esser «La Carta Euro
pea de Ordenación del Territorio» on l'estrategia mun
dial «para la conservación» que ofel-eixen prou argu
menls per valorar com anticcológica, anticultlll-al i anti
constitucional la preservació el'W1 espai que reuneix 
excepcionals valors i a1ractius rellevants, mentre es 
conservin amb el seu estat actual, s'ha ele clir també 
que el Conseller d'Ordenació del Tenitori a 18 presen
iació en Comissió del seu programa d'actuació ens fa 
prom eses de respectar aquestes directrius de docu
ments intern8cionals de política urbanística abans es
mentats, creim que ja seria hora i seria desitjable que 
ja es fes així des de la practica. També diríem que 
la protecció de la costa sud no és només una qüestió 
d'ecologisles, hi ha altres ecologistes que són aquelles 
persones que simplement estan ja fartes de turismes 
o aquells altres que, passant d'ecologisme, l'únic que 
volen és reservar uns espais tranquils, no envalts, i 
aquests altres ecologistes, puc manifestar que a Menor
ca són molts i que també veurien amb molt bons ulls 
la protecció d'aquesta zona i aquests altres ecologistes 
que jo esiic manifestant aquí, tenen memoria i molt 
recent de la transformació i degradació que ha sofert 
la nostra illa durant els darrers anys. També el Con
seller d'Ordenació del Territori del Govern de la Comu
nitat Autónoma, amb motiu d'unes recents visites a 
Menorca, va declarar en els diaris insulars que «era 
evidente que la costa sur de Menorca merece una pro
tección especial», nosaltres pensam que també, que 
efectivament, que és evident, per tant el Consell Insu
lar li ofereix «en bandeja» l'oportunitat de protegir de
finitivamellt aquest trosset de la nostra illa, que sera 
el primer. Tampoc no estara de més recordar que el 
Sr. President del Govern, amb motiu del Discurs d'In
vestidura va manifestar que ningú tenia dret de des
truir el nostre territori, li he de manifestar, al Sr. Pre
sident, que segurament no estara assabentat que el 
seu Govern amb un poc més d'un any ha propiciat la 
destrucció de prop de mil hec1arees del territori me
norquí, o sigui, que és tot un record; com a exemple li 
exposaria la darrera actuació de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme que va tenir lloc dilluns d'aquesta mateixa 
setmana, la Comissió Provincial d'Urbanisme, Secció 
de Menorca, presidida pel ConseIler d'O,-denació del 
Territori, aquesta Comissió va aprovar les Normes Sub
sidiaries de Mercadal, i actualment aquest terme mu
nicipal de Menorca té una població de 3.100 persones, 
les Normes Subsidiaries permeten creixer fíns a 75 
mil habitants, com aya esta fixat pe! planejament apro
,'at, exposaré com a ciada de referencia que el Pla Pro
vincial fixava un sostre de 14.300 habitants per a aquest 
tenne municipal, o sigui, que s'han quintuplicats les 
previsions del Pla Provincial. S'ha de dir quant a la 
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posslble urbanització de Cala'n Turqueta que el dret 
a uroanitzar no eSla consolletal fms que l'JijUntament 
ue Llulaael1a no autornzi aquest l'rojecte d urbannza
CIO, 1 aquest are! ete l'Ajumament de Ciutadella no 
el pot rebaLre nmgú, conrarme l'avalen quaLre infor
mes jurídlCs de prestiglOses tratadistes sobre aquest 
tema i una, senténcia de l'Audiéncia Territorial, la 
Corporació Municipal, cas del criteri de protecció de la 
zona MacareUa-Cala'n Turque,a deu propugnar la seva 
aUlOnomia per mandat constitucional, emanat deIs arti· 
eles 137 i 140 de la nostra Constitució, el Consell In
sular de Menorca mantén el criteri de donar suport i 
respectar la voluntat municipal, i que el Parlament 
també així pensi que ho hauria de fer. De l'autol1omia 
del Consell Insular, ja que ho exposava el Sr. López, 
no en parlarem paque reaIment no en teníem, seria 
desitjable que aquesta Cambra prengués en considera
ció una Proposta ele Llei refrendada peí una amplia 
majoria de l'illa de Menorca. També. hi ha un altre 
tema que pol ser interessant en lota aquesta Proposla 
de Uei i que possiblement aquí també sortira més en
davant, és quanl a qüestió de les indemnitzacions, tot 
aquest aspecLe, jo voldria dir que el Consell Insular 
de Menorca ha estudiat molt atentament la qüestió ele 
les possibles indemnitzacions, els nos tres assessors jurí
dics interpreten, referent a aquest lema, que les inc1em
nitzacions es poden considerar raonables i plcnament 
justificades per motius que no existeixen inversions 
realitzades ni executadcs més que la redacció, o sigui, 
no s'han executat més inversions que la redacció del 
Pla Parcial, defecluoses havent tramitat, ellderñé;;, i ja 
que el Projecte d'Urbanització aprovat, pero no esta 
aprovat per l'Ajuntament de Ciutaelella, i, per tant, no 
s'ha comenc;at cap tipus d'obres de la zona de Cala'n 
Turqueta. És cert que les interpretacions poden ser 
certament diferenciades segons els criteris de les parts 
intervinents, ja sigui pública o privada. El resultat 
final, amb objectivitat, resulta difícil de fixar en aquest 
moments i determinant, cree que seria el realment 
desitjable, pero hem d'admetre que l'Administració 10-
gicament disposa de mecanismes necessaris per a la 
protecció de ¡'interes públic, tal com correspon a tota 
administració, i també que quedi elar que quan par
lam d'indemnitzacions, no parlam d'expropiacions de 
terreny, sinó simplement un ús d'un teneny encara no 
utilitzat per urbanitzar per l'Ajuntament de Ciutadella 
que és el que disposa de la potestat per decidir en 
aquest tema. Actualment, a Menorca les expectatives 
d'urbanització i preselecció són prou fortes per amar
gar la vida als ecologistes i defensors del territori i per 
tenir prou satisfetes les mentalitats més desenrotllistes, 
per a~o creim que és necessaria la protecció de la costa 
sud de Ciutadella, pensam que el Govem ja comen<;:a 
a esser hora que s'cstreni en qüestió tan anunciada com 
la protecció del territori, pensam que si no s'estrenen 
prest, potser que no hi arribem a temps. Com ja he 
dit, la preservació deIs nos tres espais naturals és un 
dret constitucional que tenen els ciutadans i un deure 
per a les institucions democratiques que sapiguen tenir 
consciencia d'administració autenticament pública, en 
el cas que ens ocupa una administració i uns partits 
que defensin elarament els interessos públics no ten
dran altra alternativa que estalonar aquesta iniciativa, 
i així ha deman en representació del Consen Insular de 
Menorca. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
lVlOltes graCles, Sr. Conseller de Menorca, Sr. Ben

jami carreras l'ont. Vol algun a!tre Grup fer ús de la 
paraula en torn a favor ae la i:'roPOSiCló de Uei? Sí? 
Intervé ja com a Diputat ctins el debat i disposa voste 
d'un temps de quinze m1nuts. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Potser no els esgotaré, quin

ze ·minuts, ates que els arguments, d'alguna manera, ja 
s'han exposat aquí amb anlerioritat defensant la pos
tura del Conse11 Insular de Menorca, pero ara em plau 
de dir que el Grup el'Esquerra Nacionalista (PSM) no 
pot fer altrament que refon,:ar i estalonar la iniciativa 
legislativa del Consell Insular de Menorca, i a<;o per 
que? Primera, Srs. Diputats, perque és una iniciativa 
presa per un Consell Insular base i ciment de la nos
tra Autonomia, per tant, logicament des de punts de 
vista autonomistes, s'han de estalonar aquestes pro
postes si són, com és aquesta, plcnament j ustificac\a. 
En segon 1Ioc, vuLl dir que Esquena Nacionalista no 
esta d'acord només a presentar propostes parcials d'or
denació del territori, ele conservació, hem dit i reiteram 
davant aquesta Cambra que és imprescindible fer un 
ordenament global de les nos tres illes, fer si és neces
sari como esta autoritzat í capacitat de fe 1- el Govern, 
una suspensíó de planejament des deIs organs supra
municipals per exercir una eficac; i real conservació del 
medi ambient que afectí globalment i de forma ade
qua da tot l'espai d'una i1la, deIs íllots adjacents, de 
tot l'arxipClag, pero sabem que aquesta postura potser 
no seria compartida per altres Grups, i la clcfensaríem 
pero nO' en faríem Wla qi.iestió d'intransigencia, de tota 
manera esperavem que Grups que aquí dins s'havien 
manifestat més d'una vega da per salvar Mallorca, per 
salvar el que és nostre, per fer possible unes illes soli
daries i agermanades, esperavem i esperam també, en
cara, que donín suport a aquesta iniciativa, i a<;o, per 
que? Perque hem de fer bo des del Parlament de les 
Illes Balears, hem de fer fa una política nova, una 
política de germanor de solidaritat entre les illes ~ 
no hem de fer bo els dits refranys i frases fetes que, 
impulsats per les classes dominants, com sempre sol 
succeir en aquests casos, fan que els menorquins 1'a
Hin malament deIs mallorquins, que els vegin com a un 
perill, etc., etc. Propostes, ja ho he dit abans, que estan 
potenciades per ideologíes dominants d'enfrontament 
entre els pobles, pero les hem de fer malbé des del 
Parlament, a aquestes posicions, i aixo és pot fer si es 
veu que hi ha sensíbilítat concordant, hi ha harmonía 
política i possibilitats de no trencar més la nostra 
Autonomia a partir de l'ordenació del territorio Sres. i 
Srs. piputats, Esquerra Nacionalista veu amb preocu
pació com organismes claus, decisius de l'ordenació 
del territori estan en aquests moments girats d'esquena 
a la representació deIs territoris respectius, la Comissiú 
Provincial d'Urbanisme, en aquests moments, esta fent 
a Menorca una política absolutament contraria aIs in
teressos manifestats pel Consell Insular de Menorca, 
portaveu, si no de tots els menorquins, sí de la majoría. 
1. com és possibIe que es deixin de banda informes 
tecnics que desaconsellen destruccions massives del ter
ritori que preveuen a termes municipals fins a 75 míl 
habítants, com Menorca en té 61 mil en aquests mo
ments, a<;o dins un terme municipal, i contra eIs crí
teris tecnics, políticament es voti per aquestes Nonnes 
Subsidiaries d'Es Mercada!? Com és possibIe, per tant, 
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que es pugui exercir l'autonomia des d'una illa, si els 
instruments estan en mans deIs altres? Si estan en 
mans deIs qui poden fer molt, pero no fan, per a la 
salvaguarda del territorio I jo vull recordar les paraules 
del Sr. President d'aquest Govem en una de les tantes 
visites fetes a Menorca: «La autonomia balear en últi
mo término será lo que los tres Consells Insulares 
quieran», que sapiga, Sr. President, el Consell Insular 
de Menorca no esta d'acord amb aquesta política urba
nística, que sapiguem, Srs. Diputats, que quan es de
manen informes jurídics, estudis economics per dir 
que s'han d'impedir aquestes iniciatives legi slatives, 
quan es diu que no es pot girar-se d'esquena a unes 
previsions, a unes expectatives hagudes, jo els die, Srs. 
Diputats, i quin informe economic ens diu que és so
cialment, economicament, ecologicament rendable la 
clestrucció, la parceHació, la racionalització, sengons 
sembla, del territorio Srs. Diputats, el Govern de l'Estat 
ha transferi t ja, a la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balcars, l'Institut de Conservació de la Natura, ido, 
exercim les labors, les tasques que ha de tenir un 
institut de conservació de la natura, facem cas als seus 
informes, el Sr. Benjamí Carreras, que m'ha precedit 
ara en I'ús de la paraula, ja ha ha dit, els impactes 
ccologics i medi-ailbientals han estat assenyalats per 
lCONA, han estat assenyalats per altres organismes, 
pero ja que vostes tenen transferit lCONA, almanco 
facin cas als organismes del seu Govem. També vull 
dir, en nom d'Esquerra Nacionalisla que ens preocu
pa moltíssim observar que per Wla banda els Pressu
posts Generals de la Comunitat Autonoma preveuen 
inversions substanciases, probablement les més impor
tants de I'or elre de 1.235 milions de pessetes per 
tal de fer inversions en obres públiques i no ens hi 
oposam, pero observam que un 43,8 % del pressupost 
anual, del pressupost públic, en definitiva, es dedica 
a unes acluacions un 50 % de les quals, és a dir 617,7 
milions, es dediquen a una tasca de correcció deIs des
perfectes ocasionats anteriorment i ac;o s'ha de fer, Srs. 
Consellers, Srs. Diputats, ac;o s'ha de fer, pcrque si 
hem de sanejar les nos tres aigües és un tema priori
tari, pero per que hem de continuar, per una banela, 
destruint i per l'altra corregint? Donant lloc a la i11-
versió pública, en quantitats elevadíssimes, i per 1'altra, 
Srs. Consellers d'aquest Govern, per l'altra observar 
com la iniciativa privada esta fent malbé ks coses que 
després hem de corregir, a-c;o és una contradicció greu, 
aC;o és una contradicció que mereix una rectificació 
política important, quan aquí, avui es debaten tres Pro
posicions de LJei de; la transcendencia que ten en, Srs. 
Diputats, es tracta ja c¡'una vega da que ens decidim no 
només a aplicar aquesta política de pelites actuac ions, 
sinó de contemplar el marc global de les nostres iHes 
com a mesura prioritaria de protecció, i a<;o en interes, 
sense cap dubte, del nostre futur economic, del nos
tre creixement economic que n'hi haJ d'haver, pero sense 
cap dubte no a favor d'un desenrotllisme del qual ja 
en coneixem els resultats, i que des de fa dues decades 
estam duent él terme, quan semblava que teníem els 
instruments autonomics necessaris per corregir, esta m 
observant, com també s'ha dit aquí dins, que s'apliquen, 
s'intensíven i, a més a més, s'augmentcn í crcixen. Vull 
acabar aquesta intervenció, Srs. Diputats, Sr. Presi
dent, advertint d'un perill, aquesta Proposta de Llei es 
refereix, entre alU-es zones, a C3[a'n Turqueta, sapiguen, 
Srs. Diputats, que a Cala'n Turqueta hi ha la Cava 
des Moro, els moros eren un gran p erill pel segle disset 

menorquí, tenc ansia, Srs. Diputats, que els moros no 
siguin dins l'illa, que no els tenguem dins, no hi ha 
moros a la costa, els moros són dins ca nostra, i es 
tracta de protegir aquesta actuació deIs moros, amb 
perdó, que no hi ha cap element racista en aquestes 
paraules, i evitar que si a l'any 1558 hi va haver un 
any de desgracia per a Menorca, l'entrada, la destruc· 
ció de Ciutadella, precisament, no sigui enguany, l'any 
1984 un altre any de la desgracia. Jo votaré, el nostre 
Grup votara dins aquesta Cambra per l'any de gracia 
de l'any 1984, la culpa, en qualsevol cas, sera deIs 
aItres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Francesc Triay Llo

pis, pel Grup Socialista, té la paraula. Disposa, Sr. 
Diputat, d'Ul1 temps de quinze mll1uts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. DiDlltats. 

El Grup Parlamen lari Socialis ta, del Partit So~i,tlista 
Obrer Espanyol, que és la minoria majoriU¡ria del Go
vcrn del Consell Insular de Menorca, dóna obviament 
suport a la iniciativa que institucionalment ens han 
p¡-esentat avui de protegir i declarar com a Area d'Es
pecial Interes, Son Saura, Es Teler, Cala'n Turqueta, 
Macarella i Macarelleta a la costa sud de Ciutadella. 
Per aC;o mateix, el Grup Parlamentari Socialista va 
dunar aval immediatamenl que es va presentar aquesta 
iniciativa en el Parla.ment, perque pogués esser trami
tada clavant aquest Plenari. Despn~s ele les extenses i 
minucioses exposicions i explicacions que els Consellers 
representants del Consell Insular de Menorca ens han 
fet sobre els valors que justifiquen aquesta declaració, 
i davant la reserva de que esta fent gala el Govern per 
explicar els seus punts de vista sobre aquest tema, uti
litzaré aquest tom, no ja per ampliar aquests valors 
que cree que ja són prous coneguls en aquest moments, 
sinó per abundar en la capacitat i competencia del Par
lament de les Illes Balears per aprovar una llei com 
aquesta que avui es debat aquí. Potser qualcú pugui 
pensar que em posaré la bena abans del cop, pero a 
la vista de l'evolució del debat i per no desaprofitar 
aquest torn, i tampoc per reincidir amb argumentacions 
fetes, cree que és necessari entrar i agafar el bou per 
les banyes. Realment el punt principal de tipus com
petencia!, de tipus polític, n'hi haura d'altres que ja 
sortiran al llarg del debat, que presenta aquesta Pro
posició, és la del Centre d'Interes Turístic Nacional de 
Cala'n Turqueta. Jo voldria, Srs. Diputats, que em per
metess in fer unes reflexions de tipus juricl ico-urbanís
tic per justificar aquesta competencia que cree jo, creu 
el meu Grup Parlamentari que té el Parl::iment de les 
Illes Balears, per, a través d'una Llei de Declaració 
d'Area Natural d'Especial Interes , en desenvolupament 
ele la Llei que aquest Parlament va aprovar, la Llei 
1/84, poder revisar el plancjament parcial del Centre 
d'lnteres Turístic Nacional de Cala'n Turqueta a Ciu
tadella. Tots estaran d'acord amb mi, supos, que els 
Plans Generals d'Ordenació poden revisar ds plans par
cials aprovats en el seu terme municipal, les consc
qüencies que se'n derivin d'aquesta revisió, logicament 
estan previstes a la Llei del Sol, i depenen dTuna serie 
de circumstancies de grau d'execució, de compliment 
de programa, etc., que pet fer que sigui més , menys 
o gens inclemnitzable aquesta revisió, pero la racult"t 
deIs Plans Generals per revisar, per inte rvenir en els 
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Plans Parcials, crec jo que em concediran que és indis
cutible a l'ordenament urbanístic vigent. Els Centres 
d'Interes Turíslic Nacional, tenen una doble vessant 
clarament diferenciada, una és la vessant propia i espe
cífica de l'interes turístic que és de tipus economic, fis
cal, de beneficis, d'avantatges que es dóna per incenti
var aquest tipus d'actuació turística que té aquesta 
qualificació d'inteves nacional, l'altra és la vessant urba
nística, i aquesta vessant urbanística des ele les Dispo
sicions Transitareis de la Llei del Sol, fins la Taula 
de Vigencies de la mateixa Llei del Sol, estableixen 
amb tota claredat la subordinació de la Llei de Centre 
d'Interes Turístic Nacional a la Llei del Sol, i, ende
més, ac;:o esta avalat per sentencies, per la jurispruden
cia. Rapidament els vull passar, perque és molt curt, 
el que diu la Disposició Transitoria 5a.4. de la Llei 
del Sol quan diu «los planes relativos a Centros de 
Zonas de Interés Turístico que se tramitan al amparo 
de su legislación específica deberán ajustarse a las 
determinaciones de los planes previstos en la presente 
Ley, sin perjuicio de las especialidades que hayan de 
contener con arreglo a su finalidad», la doble vessant 
de la propia finalitat turís tica i de la subordina ció ur
banística; simuWmiament la Taula de Vigencies diu 
«Ley 197/1963, el Centro de Interés Turístico Nacional 
vigente en lo que no se oponga al presente texto refun
dido, y sin perjuicio del cumplimiento de la disposi
ción final tercera de la Ley del Suelo» que era similar 
a aquesta que acab de llegir del text refús. Pcr tant, la 
primera conclusió que podríem treure és que els Plans 
Generals poden revisar les conseqüencies urbanístiques 
d'un Centre d'Interes Turistic Nacional, i que aquestes 
conse'qtiencies són les conseqüencies que se'n puguin 
derivar, són les propies que la Llei del Sol estableix 
per a aquest tipus de revisions. A les IHes Balears te
nim una Llei propia que és la 1/84 d'Arees Naturals 
d'Especial Interes, que, evidentment és una modifica
ció de la Llei del Sol, amb ús de les competencies 
exclusives en aquesta materia que disposa la Comuni
tat Autonoma, i que consisteix basican1.ent, aquesta Llei, 
que la declaracio d'una Area Natural d'Especial Interes, 
classifica directament com a no urbanitzable d'especial 
protecció un sol, competencia i facultat de classificar 
que és d'acord amb la Llei del Sol generica, exclusiva 
deIs Plans Generals, per tant, a l'Ordenament Iurídic 
Urbanístic actual a les Illes Balears que és la Llei del 
Sol més la moelificació que ha fet aquest Parlament, 
que és la Llei d'Arees el'Especial Interes, podríem assi
milar perfectament la eleclaració d'una arca natural 
amb un planejament general d'aquella area concreta, 
ja que queela sostreta immediatament a través d'aques
ta declaració del planejament general municipal. per 
tant, podríem abstrem-e la conclusió, ja de conjunto 
que la Llei d'Arees Naturals el'Especial Interes, com a 
assimilada que és cada c\cclaració concreta a una revi
sió automatica d'un Pla General pot efectivament inter
venir els plancjaments parcials, per tant. les conse
qüencies urbanÍstiques de la declaració de Centre d'In
teres Turístic, per tant, nosaltres avui aquÍ, i amb 
aquesta defensa de la Proposició del Consell Insular de 
Menorca, reclamam com a propia d'aquest ParIament 
aquesta possibilitat d'intervenció i, per tant, propo
sam que, a través del vot, es fací exercici a fravés de 
la eleclaració de Cala'n Turqueta i les arees zones co
lindants elel suel de Ciutaelella com a Area Natural d'Es
pecial Interes. Ia s'ha dit, amb prou detall, i hi passaré 
molt rapielament, que hi ha, no tan soIs uns valors de 

tipus l"'econegut objectiu, sinó que endemés estan do
curnentats aquests valors en l'inventari obert d'IeONA, 
que, desgraciadament, si no no estariem avui aquí reu
nits per parlar d'aquest tema, no va ser tingut en 
compte quan el ConselI General Interinsular i després 
el Govern de la Comunitat Autonoma van fer la sus
pensió de planejament que va donar Uoc a una .Norma 
Subsidiaria i que va convertir una zona de 785 hecta
rees amb una cinquena part, ccm a maxim, d'aqnesta 
superfície i que, per tant, va buidar de contengut la 

proposta de l'inventari obert fet per ICONA, com 
aquest matcix precat3.leg que s'ha esmentat aquí, fet 
per encarreg de la ConselIeria d'Ordenació del Territo
ri, i que esta en fase d'elaboració, com pels informes 
específics de botanics i de naturalistes sobre aquest 
tema. 1 també voldria esmentar, perque crec que val 
la pena, que un altre estudi pagat. per l'Estat i que ha 
estat acabat ja o rebut al tinal per la Consclleria el'Or
denació del Territori, pel c',overn de la COI11Ullitat Auto
noma, com és el reconeixement territorial de les IIles 
Balears en el seu document el'estructura física ele Me
norca també té una delimita ció d'alIo que ell deia 
Arees d'Intercs Biologic i Paisatgístic que, d'una ma
nera claríssima i amb una amplitud molt superior a la 
que aquesta Proposició ele Llei elu aquí a aquesta Cam
bra, preveu per a la zona de Ciutadella entre el Barranc 
d'Algendar i el Cap D'Artruitx. Finalment, Sres. i Srs. 
Diputats, voldria fer una mínima passaela sobre la inne
cessitat urbanística de sacrific:lr aquest., valors que 
tenen aquestes arees des el'un punt ele vista del turisme 
i ele l'economia, s'han anomenat, en el propi terme de 
Ciutadella, pero s'hauria d'haver fet en el eonjunt de 
Menorca i encara seria molt més acusada la proporció, 
les urbanitzacions proximes que estan a un debil estat 
de dcsenvolupament, des de les que estan a la propia 
baelia de Ciutadella, Cap D'Artruitx, fins les que estan 
ja colindants amb el terme de Ferreries, al voltant de 
Cala Galdana i el Barrane d'Algendar. Sres. i Srs. Dipu
tats, jo crec que com en frase que no és meva, pero 
que cree que val la pena repetir, ja hi ha prou sobras
sades urbanístiques encetaeles, i ja és hora d'anarles 
acabant abans d'encetar-ne ele més. Res més i moltes 
graeies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr, Triay Llopis. Torn en contra 

eI'aques ta Proposició. El Sr, Triay Humbert. Disposa, 
Sr. Triay, cJ'un temps de quinze minuts. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gdlcies. Sr_ President, Sres. i Srs. Diputats, vol

dria, en primer lloe , manifestar que el Grup Regi.onalis
ta intentara esser coherent amb la postura adoptada 
ja en el Consell Insular de Menorca. en el moment en 
que va esser presentada aquesta Proposició de Llei, de 
decl2rar Macarella, Cala'n TU!-quela i S'Arenal de Son 
Saura com a Area Natural d'Especial Int.eres, Propo
sició ele Llei que va esser aprovada p~l Consell Insular 
menorquí am beIs vots favorables el'Esquerra Nacio
nalista (PSM) i elel Partit Socialista Obrer Espanvol, í 
que tenim oportunitat avui de elebatre aqu.í, eom a pri
mera iniciativa legislativa del Conscll de Menorca. In
tentarem es ser coherents, com he dit, i aportar les 
nostres argumentacions exposades ja alla, en el Con
seU Insular menorquí, i intentar incorporar-ne altres a 
aquest debat. En aquell pIe, que van qualificar vostes 
com un pIe historie, llosaltres els varem clir que més 

s 
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que un pIe historic, vosr-es havien perdut l'oporlunitat 
111S [Onca d'aconseguir una He¡ de tanta Lranscenden
CUt, no tan SOlS per a ClUtadeHa en 1a seva zona sud, 
smo per a tOla Menorca, amo la cOHaboracio de tms 
CiS lirups presents en el Consell de Menorca. La Impor
tanCIa polemica que comporta l'urbamsme i ordena
cio del terri,ori, nosaltres creim que en la mesura del 
possible, s'ha d'Intentar, si no consensuar, almanco tro
bar el maxim d'aproximacions, el máxim d'aproxima
cions possibles a ti que amb la rotació lógica i demo
cratica de les diferents forces politiques a les institu
cions públiqucs, ajuntamel1ls, Consell, elC, .. , garelheixin, 
almanco una mínima, que no permanent seguretat 
als ciutadans, associacions, promotors, etc ... , una mí
nima estabilitat urbanística en el cas de voler empren
dre alguna iniciativa tant de caire públic com de privat 
en exccucions urbanístiques. Vostes si no ho recorden, 
jo ho recordaré avui aquí, ni tan soIs es van dignar a 
consultar la resta de forces polítiques presents en el 
Consell Insular menorqui, per podcr aconseguir una llei 
consensuada en aquest sentit. Sí record, en canvi, que 
quan els varen apuntar aquest let, el represeníant del 
Partit Socialista Obrer Espanyol, Sr. Carreras, va tenir 
la gratuIta i inacceptable resposta de clir que de poc 
hagués servit fer aquesta consulta, perque ells ja S<1-

bien la nostra rcsposta. Gratultes paraules dic, que des
mostren una vegada més la política urbanística impo
sada i no consensuada que es vol dur a terme des del 
Consell menorquÍ, dit ac,:o i posat que tenim avui aquí 
aqueixa Proposició de Llei, remesa, com he dit abans 
pe} Cansell Insular me;norquí. entram de pIe ~n el 
fons de la qüestió. Entrem de pIe en el fons de la 
qüestió, pero no en l'articulat de la proposta, ja que 
el nostre Grup enten que hi manquen argumentacions 
prou importants per no dur enclavant aquesta Propo" 
sició de Llei. D'entrada, dir que ens semblen molt bé 
aquests informes elaborats per l'ICONA, així com de 
la professora M.a Angels Cardona, informes dels quals 
no dubtam, són d'un gran contingut i de rigor ecolo
gic, tal com vostes ens diuen a l'Exposició de Motius. 
Pero ac,:o entenem que no basta, el Grup Regionalista 
en aquesta iniciativa, qualificada per vostes d'históri
ca, hi troba a faltar almanco un informe jurídic de 
prou altura i rigor, un informe jurídic clarivident en 
que se'ns digui que pot passar amb les dues iniciatives 
urbanístiques que ja estan en marxa, dins aquesta fran
ja de la cosla sud de Ciutadella i que abra¡;a des de 
Son Xoriguer, fins 3 Cala Galdana. Que ens diuen vos
tes que hem d'aconseguir la defensa ecologica des de 
Son Xoriguer, passant per Punta Alzina Dol<.;a, Cala 
de Son Vell, Pesquera des Comte, Es Escalons i Platja 
de Son Saura, molt bé, hi estam d'acord, fins aquí hi 
estam d'acord, pero sal~em, per tant, salvem totes les 
dunes que hi ha dins I"Arenal de Son Saura, estam 
d'.aoord, pero nosaltres hern de dir i hi afegim, i per 
que no a la costa nord de CiutadelIa, per que no 
des del Cap de Menorca, passant per La Val! i arribar 
al Pilar, parlem, senyors membres del Partit Socialista 
Obrer Espanyol i del Partit Socialista Menorquí, parlem 
d'un pacte urbanístic seriós integral i amb visió de fu
tur per a Menorca, ara alerta a voler donar un mateix 
tractament urbanístic a zones on no hi ha hagut ini
ciatives urbanístiques i a altres on sí ja hi ha planeja
llients en tramitació. 1 a<;ó és el cas que tenim avui aquí 
en aquesta Proposició de Llei, mentre hi ha zones en 
que no tenim iniciatives, sí hi ha les zones de MacareIla 
i Cala'n Turqueta que tots sabem que hi ha iniciatives 

en marxa, a la primera d'elles hi ha hagur un Pla Par
cial presental a l'AJuntamen[ que va ser aenegat, va 
esser denegada la seva aprovacló imClal i, per tan[, 
la seva lramltació per l'AJuntament de LlLllaaella amb 
unes més que dubroses al'1egaclOns jurídico-lecmques i 
que com se sap han estat retusades pels promotors. A 
Cala'n l'urque,a, encara la sltuaClÓ es molt més dubtosa 
i complicada, i saber les indemnitzacions pos si bIes que 
podnen suportar és avui del tot impossible, i, almanco 
nosaltres, el nostre Grup, el Grup Regionalista entén 
que voler afirmar que únicament comportaria petites 
indemnitzacions, que únicamenl comportaria indemnit
zacions de planols, projectes, etc ... corn ha dit el Sr. 
Benjamí Carreras, és almanco un desconeixement de 
l'entramat jurídic vigent. Com és sabut, Cala'n Turque
La té l'aprovació pels Consells de Ministres d'un Centre 
d'Inlercs Turístic Nacional, i que s'esta a l'espera d'una 
sentencia del Tribunal Suprem clavant el qual va apel
lar l'Ajuntament cle Ciutadella després d'haver tingut 
aquest Ajuntament una sentencia desfavorable sobre 
aquest assumpte a l'Audiencia Territorial de Palma. Al 
mateix temps, cal recordar que el Consell de Govern 
de la Comunitat Autonoma, va atorgar permís de cons
trucció als promotors d'aquest Centre d'Interes Turís
tic Nacional, permís que, com també se sap, va ser 
sus pes per rccurs de reposició per part deIs promo
tors, per corregir defectes de forma que tenia aquest 
planejament. El nostre Grup entén i sostén que una 
precipitació clavant aquestes iniciatives !lrbanístiques 
ens podria dur a situacions de caire jurídic que en 
poc o en res beneficiarien la imatge i el prestigi de 
les nostres institucions, per que, quina sentencia do
nara el Tribunal Suprem, hi haura indemnitzacions, 
amb quina quantia? Vostes diuen que poques, nosaltres 
no deim ni moltes, ni poques, nosaltres deim que el 
més adient, en aquest moment, és esperar, és esperar 
la sentencia definitiva del Tribunal Suprem, i, honesta
ment, creim que ac,:ó és el més sensat i prudent que han 
de fer avui les dues parts implicades com són la ini
ciativa privada, els promotors, com és la iniciativa 
pública, en aquest cas, l'Ajuntament de CiutadeIla, Per 
altra bancla la Llei de Centres d'Interes Turístic, estam 
d'acord en que ... , Srs. especialistes, dema mateix ja 
s'ha acordat el CFI, i s'ha insistit en diverses oC3sions, 
i nosaltres ens demanan per que aquest Govern del 
Partit Socialista Obrer Espanyol, que ha tingut ja dos 
anys per a fer-ho, encara no ho ha feL Per que no s'ha 
derogat aquesta Llei de Centres? No sera, i ho dema
nam, no sera que tal 'legada aquesta Llei va bé a qual
cuna altra Comunitat de l'Esta! Espanyol? Ho dema
nam. El nostre Grup, el Grup Regionalista creu que el 
logic i el coherent és que qui demani accions puntuals 
i concretes arreu d'alguna Comunitat primer ho faci de
rogant aquesta !lei que coarta, com ha di! molt bé el 
representant d'Esquerra Nacionalista, coarta l'autono
mia municipal, hi estam d'acord. També s'ha de re
cordar, s'ha de recordar aquí que, damunt aquesta zona, 
l'antic Consell General Interinsular, va aprovar unes 
nOl-mes de protecció i que el Consell de Govern de la 
Comunitat Autonoma, en sessió de dia 22 d'agost del 
83, va aprovar les Normes Subsídiaries deIs Espais de 
la Costa Sud de Ciutadella, entrant ja en uns altres 
conceptes, el Grup Regionalista creu que el que sí té 
de veritat una oportunitat historica de conformar un 
planejament urbanístíc regional, un planejament urba
nístic racional és en aquests moments I'Ajuntament de 
Ciutadella, que, com se sap, després de la rescinció de 
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con.ractes, antenor aqul no ta rnOll, na COl1tracwt un 
nou t:'-:!wp pel',-:!ué pugul uur a lel"Ine la r::;V1~1U 1 aClal'
laCIO uel 1'1a lJenerdl, equlp yUt:, Con1 Han Hlctl1JIe~lct[ 

rnoü be aigul1S lllernore~ ae la seva mctJona el t:~,-:!uerres, 
esta Il1tegrat per persones que eSlan ams les cOOrele
naaes lCleologlques Cl'aquesLa maJona u'esquerres a 
l'1I.Jw1tamenr ele CiutaelClla. Creu, per lant, el nostre 
Grup que, am b la Llel elel SOL a la ma, l'1I.jw1lament 
pOl rer posslble aques ta lantes vegades Clemanaua aulQ
nornIa n1uniclpal, per atendre el model terri.onal que 
el pOble de Ciutadella vulgui i necesslti. Per que dema
nar al Govern ele la Comunitat una suspensló de pla
nejament, quan vostes, i quan dic vos tes rn'estic refe
rint als homes i dones de Ciutadella, es puguin dur 
eHs, una revisió en portes que en aquells rnoments ja 
la tenen per ter. Nosal tres entenem, entenem que l'ur
banisme i l'ordenació del territori, a part d'assentar 
criteris polítics, tecnics, jurídics, etc. implica sobrelot 
negociació, negociació entre els eStaments públics i els 
altres ciutadans afectats que, per suposat, i amb 
aixo hi estam d'acord, s'ban de posar per damunt els 
interessos de la coHectivitat, i nosaltres clemanam, 
s'han fet els esfon;:os negociadors i necessaris en tre 
l'Ajuntament de Ciutadclb i els promotors de les zo
nes abans esmentades? S'ha inten tat arribar a uns 
pactes urbanistics que aconduesquin i tinguessin en
tre tots a110 essencial per a les dues parts? Ho dcma
nam, no ho sabem. En fi, el nostn~ Grup, el Grup Re
gionalista davant els fets abans esmentats, no entrant 
ni tan soIs dins l'articulat de la proposta, i nosaltres 
demanam, respectuosament, a les forces. que han dut 
aquí aquesta Proposició ele Llei, que retirin aquesta 
Proposició de Llej d'aquesta Cambra. Retirin aquesta 
Proposició de Llei, i assentem-nos tots el::; Grups Po
lítics implicats en el Consell Insular de Menorca i els 
Ajuntaments, i intentem dur a aquest Parlament una 
Proposició de Llei, sinó consensuada, que potser aixo 
sera molt difícil, sí almanco una llei en que hi hagi 
les maximes aproximacions possibles, una Proposició 
de Llei que abraci de manera integral les dues, tres, 
les quatre les que es decides quin Arees Naturals d'Es
pecial Interes de tota la nostra iHa, Sr. Benjamí Car
reras, voste, al seu programa d'actuació, que ens va 
presentar en els passats pressuposts, a un articulat en 
que ens ralla del cataleg de protecció i de planeja
ment, etc., diu el següent: «Tot considerant que l'illa 
de Menorca és una unitat geografica que exigeix un 
tractament i condicionament deIs planejaments ur
banístics de tots els municipis, de forma conjunta i 
coordinada, i contemplant la possible for¡llulació d'un 
Pla Director Territorial i de Coordinació, que proba
blement es redactara simuWmiament amb els ajunta
rnents», nosaltres hi estam d'acord, nosaltres ja varem 
dir que estarem d 'acord com també estam d'acord amb 
un Pla Director Territoria l que voste ens ha promes ja, 
en dues vegades, amb els pressuposts del 83 i els dar
rers del 84. Apliquem, doncs, entre tots, una política 
urbanística coordinada, respectuosa amb els Ajunta
ments, pero amb una visió global de tota l'illa, i en 
aquest context nosaltres hi estam disposats a coHabo
rar. Ara, no ens vulguin implicar amb una problema
tica de caire jurídic pendent del Tribunal Suprem, 
perque com hem dit abans, podrien esser d'un alt cost 
polílic important, el nostre Grup creu que dins la po
lítica urbanís tica de la nostra i11a, es pot trobar, es pot 
trobar un punt de confluenCIa entre la iniciativa pri
vada, la inversió, la crea ció de 110cs de feina, etc. i el 

respecte a la defensa de la natura perqué nosal.res 
Crtlm que a~o es possible. D'aquí la nostra propoSLa 
i Clemanalll, com l1e dlt abans, que retlnn aquesm .l:"ro
pOSlClO ae LIeI puntual, i que entre rolS en duguem 
una que abraci la zona, tota l'illa inLegral de Menorca, 
perque, jo em deman, i per que 1VlacarC:lla i Caw'n Tur
queta, i no Cala Mitjana, o Irabalutxa, o La Vall, o 
El Pilar, o ... de la costa nord? La nostra postura, p er 
tant, és clara, salvaguardar les Arees Naturals d'Espe
cial Interes a Menorca, si, 11ci que prolegesqm aques
tes zones, també, pero una llei integral de tota l'illa, 
pero també, i ho volem deixar molt clar aquí, hi volem 
afegir que hem de ser, perque consideram que ho hem 
de ser, respectuosos amb la iniciativa privada, sempre 
i quan aqueixa estigui i sigui respcctuosa amb les lleis 
vigents. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Cristofol Tria,\'. Pel Grup Po

pular, el Sr. Fernando Saura, Disposa, Sr. Diputat, d'un 
temps de quinze minuts. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracies. Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados, Si 

bien el Diputado Triay no ha entrado en el articulado 
y sí en la Exposición de Motivos, yo, ni siquicra voy 
a entrar en la Exposición de Motivos, por la selicilla 
razón de que en estos momentos me parece una ley 
innecesaria. En la sesión de ayer tarde, el Diputado D. 
Damián Pons, defendió la tesis ele mantener un deter
minado artículo de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, aún a ries
go de incurrir en inconstitucionalidad, para poder con
seguir el mayor grado posible de autonomia, y lo de
fendió no sólo con los argumentos lógicos de un polí
tico que en este tema sabe donde quiere llegar, sino 
que, para mayor abundamiento, aportó ejemplos váli
dos, desde mi punto de vista, al referirse a dos Co
munidades Autónomas que no han tenido miedo de 
que sus leyes fueran declaradas inconstitucionales, pero, 
yeso lo entenderán bien las Sras. y Sres. Diputados, 
la Autonomia, en democracia, ba de ser para todos, ha 
de ser para este Parlamento en su misión de legislar y 
controlar al Ejecutivo, ha de ser para el Ejecutivo en 
su tarea de gobernar, pero ha de ser también para los 
Ayuntamientos, y estos deben ejercerlas y, sin embar
go, parece que el Ayuntamiento de Ciudadela no se ha 
enterado que tiene este derecho a la autonomía, y si 
se ba enterado no quiere ejercerlo y busca fórmulas 
que comprometan a otras instituciones, eludiendo de 
esta manera su responsabilidad, el Ayuntamiento de 
Ciudadela toma el acuerdo de que la Comunidad Au
tónoma ejecute la suspensión de planeamiento de de
tenDinadas áreas de reserva urbana de la costa sur de 
su término municipal, y me parace lógico dado el ca
rácter centralista del partido que representa, pero, por 
otra parte, intenta traspasar la responsabilidad que le 
corresponde, pero la política a seguir debe ser cohe
rente, porque posteriormente la Comisión, en la Comi
sión Provincial de Urbanismo, se vio el tema de sub
rogación, respecto a la aprobación inicial de un Plan 
Parcial, y ante la posibilidad de la subrogación el señor 
Alcalde de Ciudadela no dudó ni un solo momento en 
invocar la autonomía municipal, enviando telegramas, 
que no quiere calificar de coactivos, a los miembros 
de dicha Comisión, y políticamente no se subrogó, pen
sando precisamente en esta autonomía municipal, a 
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pesar de que técnicamente debería haberlo hecho, tal 
como se manifestó la Ponencia Técnica. Sres. Conse
llers de la mayoría del Consell Insular de Menorca, si 
mecanismos hay y soluciones tienen los que ostentan 
el poder municipal, y entiendo que sus señorías pue
den ejercer la iniciativa legislativa, por supuesto, tam
bién entiendo que no es lógico presenten ProposIciones 
de Ley que involucren a la Comunidad Autónoma en 
aspectos negativos, sobre la solución de problemas de 
fondo que comporten cargas financieras y económicas 
que debe soponar el que le corresponda, y, en este 
caso, es el Municipio. Si existen estos mecanismos, y 
el Consell Insular de Menorca quiere proteger deter
minadas áreas, que se dirija al Ayuntamiento, instán
dale, rogándole o como estime más efectivo, para que 
defienda con los medios legales pertinentes y a su al
cance, la protección que desee, ante todo esto quiero 
entender que el Grupo Parlamentario Esquerra Nacio
nalista (PSM), y dado su carácter fuertemente autono
mista, no ha pretendido mermar la autonomía munici
pal, sino, y como dice muy bien el Sr. López Casasno
vas, en un artículo del Diario «Menorca», únicamente 
era para dar apoyo al Ayuntamiento de Ciudadela, en 
el sentido de evitar cl~alquier actuación urbanística so~ 
bre la zona, en definitiva, como, precisamente como 
apoyo a esta autonomía municipal. Nuestro Grupo no 
va a dar apoyo a esta Proposición de Ley, puesto que, 
como he dicho antes, la consideramos innecesaria. Mu
chas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias, D. Fernando Saura Manuel de Villena. Se 

abre el turno de réplica. Tiene la palabra D. Juan Fran
c~slCO López Casasnovas. Disposa, S1' . Diputat, el'un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PR ESIDENT: 
Per favo r , silencio 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Srs. Dipútats que han intervengut ara darrer, jo els 

pregaria que recordessin que som a la Cambra Parla
mentaria de les Illes Balears i que determinades aHu
sions a programes d'actuació de Conselleries, de Con
seU Insular o, concretament, actuacions deIs Ajunta
ments, concretament, de Ciutadella, no dic que estiguin 
fora de lloc, dic que són poc pertinents en aquest de
bato Així i tot, em veig en la necessitat d'argumentar 
al Sr. Triay Humbert, que la importancia histórica 
que vam donar en aquella decisió de dur aquí, en 
aquesta Cambra, la iniciativa legislativa ha sera tant 
si es vota a favor, com si es vota en contra, tant si 
es perd una oportunitat historica per comenc,:ar actuar 
en materia de protecció del territori i salvaguarda del 
nostre patrimoni, com si som conseqüents amb algu
nes paraules que aquí s'han dit, ara mateix, i acceptam 
que la iniciativa legislativa és bona, és valida i és pos
sibIe, a través d'ella arribar a solucions satisfactories, 
almanco per a una majoria, perque aquí s'ha parlat, 
Srs. Diputats, d'aproximacions i consensos, s'ha dit que 
havíem de considerar l'estabilitat urbanística, la segu
retat deIs ciutadans, jo no sé exactament que vol dir 
la seguretat deIs ciutadans, en qualsevol lloc crec que 
a110 que és volia dir, potser era que s'havien de con-

siderar determinades seguretats jurídiques de determi
nats ciutadans amb uns interessos concrets sobre aque
lla zona, consultes previes; consultes previes, si no n'hi 
ha hagudes no ha estat per falta d'ofertes, vull recor
dar que posteriorment a la presa de consideració de 
la iniciativa legislativa, i abans que arribas aquí aques
ta Proposta de LIei, vam demanar al Grup Indepen
dent, al Portaveu Sr. Triay, si volia o no volia entrar 
en tema, se'ns va contestar, i esta escrit damunt la 
premsa, que el mes de setembre ens donaria la respos
ta, som el mes d'octubre, la resposta encara l'esperam, 
i l'esperarem, perque jo vull recollir aspectes impor
tants i positius que voste acaba de dir aquí dins, tals 
com per exemple que el Grup Independent esta dispo
sat, a través del Grup Regionalista dins aquesta Cam
bra, a dibuixar amb una majoria una protecció inte
gral a tota l'illa de Menorca, siguem clars, en el cas 
d'Es Trcnc, record que aquesta aproximació va esser 
possible, va esser possible a partir de la presa en con
sideració de la Proposta de LIei, i dins Ponencia hi va 
haver moltes actuacions per arribar a l'ansiada fita 
proposada, per que no seguim, per tant, aquest mateix 
camí, som coherents amb actuacions anteriors, o és 
que pel cas de Mallorca és una cosa i pel GaS de Me
norca una altra? Diguin clarament quines relacions te
nen, en definitiva, amb aquests sectors de ciutadans 
que es volen sentir segurs, amb unes expectatives con
cretes. Cala Mitjana, Trabalutxa, La Vall, Pregonda, 
s'han esmentat moltes are es de molt interes també eco
logic i paisatgístic, pero senyors, el cas no és igual, he 
dit abans, en una altra intervenció, que damunt la zona 
Macarella, Macarelleta i Ca1a'n Turqueta, hi havia una 
es pasa de Democles que pesa va damunt ella, i precisa
ment per a.c;o, i mentre he estat revisant els plan teja
ments generals l'Ajuntament de Ciutadella, soHicit al 
Govern de la Comunitat Autonoma que, com a mesura 
cautelar i precautoria, suspengui el planejament per 
un termini, el que estableix la llei i que no passa, en 
definitiva, de gaire més de dotze mesos. 1 per que no 
ho feim, a ac;o? Potser perque esperam encara que en 
aquests dotze mesos hi hagi accions determinades, con
cretes damunt aquella zona que facin irreversible o 
molt costosa l'actuació municipal? Srs. Diputats estam 
davant un tema important, greu, i no podem caure en 
mitges tintes, que ayO seria farisalsme. Hem de denun
ciar posicions poc clares al respecte. Pacte urbanístic 
sí, pacte urbanístic, sí, pero des deIs qui tenen instru
ments de realitzar aquest pacte urbanístic, el Consell 
Insular de Menorca té delegada la disciplina urbanísti
ca i aquí s'ha dit, per part del Portaveu del Grup Re
gionalista, pero quina capacitat tenim des del Consell 
Insular de Menorca de fer efectives determinades me
sures protectores? Jo crec que aquest és un camí cor
recte, el del Parlament, el de l'organisme important 
d'exercici de la sobirania. No em vull ni referir a les 
Normes de Protecció aprovacles pel Consell General In
terinsular, en aquel! moments van esser considerades, 
no insuficients, sinó atemptatories contra una ordena
ció racional. de tot el conjunt, les Normes Subsidiaries 
aprovades pel Consell de Govern actual, no només no 
sancionen aquella situació, sinó que encara la retallen 
i aquí dins hi ha hagut debats sobre aquest aspecte. 
En conseqüencia i. per tant, Srs. Diputats, no es trac
ta per tant d'un llei innecessaria, és una llei impres
cindible, la inconstitucionalitat que aquí s'arglieix per 
part del Sr. Saura és tan aleatoria que jo em referiría 
a l'article 45 de la Constitució que parla de respecte al 
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me di ambient, l'article 47 de prohibició d'especular amb 
el sol urbanitzable, la funció social de la propietat, 
etc., etc., etc., i vostes actuen damunt una llei no cons
titucional perque esta treta d'un ordenament anterior, 
a l'any 1978, quan es va aprovar la Constitució Espa
nyola, qui defensa l'autonomía municipal? Senzillament 
el Consell Insular de Menorca ha volgut creure que el 
Parlament de les Illes Balears seria sensible i don aria 
suport a una proposta que surt d'un Ajuntament i que 
consideram absolutament correcta. Res més, gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gri:lcies, Sr. J oan Francesc López Casasno

vas. Té la paraula, dins el torn de replica, el Sr. Joan 
Francesc Triay Llopis. Disposa, Sr. Diputat , d'un temps 
de cinc minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President, tractaré d'aprofitar-Io 

al maxim. Es1am realment sorpresos del silenci del 
Govern, quan realment Conseller sense cartera per Me
norca, Sr. Al·les va ten ir, temps passat pero no massa, 
dedaracions tan importants sobre que Macarella i Ca
la'n Turqueta eren els eixos del futur cr~ixement ur
banístic i turístic de l'illa de Menorca, i que avui ha
gim de fer un debat sense comptar amb aquestes tan 
documentades opinions. Sr. Triay Humbert, Sr. Saura, 
realment estam parlant aquí de coherencia i d'inco
herencia, d'actuacions, podríem analitzar, ¡¡mb un poc 
de detall, quines són les coherencies, quines són les in
coherencies, no a un mes, dos mesos vista, sinó un poc 
més, ja tenim, ens coneixem un poc més tots, ja es
tavem a institucions en el quatrienni anterior i podríem 
dir que en primer lloc el Sr. Albertí a Menorca, Por
taveu del Grup Regionalista en termes generals i que, 
per tant, el Sr. Humbert és del mateix grup, deia que 
el CGI que ell presidia faria tot .el possible per a de
fensar el paisatge de Cala'n Turqueta, cree que aquests 
possibles han eanviat, nosaltres ens pensavem que els 
partits es moderaven quan se sabien en el Govern, da
vant la responsabilitat de la presa de decisions, en 
aquest cas concret hem de veure com un partit es de
tranitza quan abandona el Govern, des del Govern es 
fan manifestacions, des del poder de conservació, quan 
s'abandona el Govern passam als avantatges i grans 
necessitats d'urbanitzar els espais de més valor. Ens 
demana el Sr. Triay Humbert 1m informe jurídic cla
rivident, no tan soIs jurídic, sinó jurídic, clarivident. 
Sr. Triay Humbert, el 4 de febrer del 80, quan voste 
fonnava part de la majoria silenciosa d'UCD en el Con
sell Insular de Menorca, jo vaig presentar una Moció 
que va ser aprovada per unanimitat, aquí on es deia 
que es faria amb caracter d'urgencia un estudi jurídic 
de les possíbilitats de les corporacions locals, Ajunta
ment i Consell Insular, de tenir transitorüment la tra
mitació del Centre d'Interes Turístic de Cala'n Turque
ta com a mesura cautelar durant l'elaboració del Pla 
Ciutadella, i un altre punt que deia que es faria un es
tudi jurídic de les possibilita ts legals de modificar o 
anuHar un Centre d'Interes Turístic Nacional mitian
<;:ant l'adaptació i la revisió del seu Pla General, 1984, 
ni jurídic clarivident ni jurídic sense clarividencia, vos
tes tenien la majoría, no van tenir temps en els tres 
anys que hi van fer de presentar-lo, pero és que voste 
no ha demanat cap estudi jurídic per protegir la zona 
d'Es Trene, que té un pla parcial aprovat i vostes han 

participat amb el seu vot a la seva declaració com 2 

A.rea Natural d'Especial Interes, i les indemnitzacions 
que pujaven, no ho saben, tractarem que pugin el mano 
co possible, supos que el Govern de la Comunitat Au· 
tonoma i les entitats ciutadanes, voluntariament, faran 
tots els esfon;os davant el Tribunal quan arribi el mo· 
ment per rebaixar-les a zero si és possibl , pero aquí 
DO hi va haver obstacle per aprovar aquesta declara
ció; és més, la Norma Subsidlaria de protecció d'Es 
Trene, feia una menció a la memoria a l"Esludi d'In
demnitzacions que recomanava, recomanava que no se 
suspengués aquell Pla Parcial, aquest Diputat o el Grup 
Parlamentari, ja no me'n record, va demanar que per 
favor se li facilité s aquest estudi d'indemnitzacions so
bre Es Trenc, perque era molt important per al debat 
d'aquella Llei aquí en el Parlament, l'estam esperant, 
fa un any i mig o un any i tres mesos, esperem que 
quan arribi podrem tenir criteris sólids sobre com es 
valoren les indemnitzacions en el cas d'un Pla Parcial 
aprovat que és objecte d'una Llei d'A.rea Natural d'Es
pecial Interes. Per altra part, convé recordar-li, com a 
iHustració de per on poden anar les possibles indem
nitzacions, en primer lloc, el Pla Parcial de Cala'n Tur
queta incompleix el Pla¡ General, perque se surt del sol 
urbanitzable; segon, el pla, el Projecte d'Urbanització 
de Cala 'n Turqueta, incompleix el Pla Parcial, perque 
resulta que modifica l'estructura deIs serveis i de ... , 
coses que no hi ha dubte, totes elles han de servir en 
el seu moment per valorar les possibles indemni1za
cions, a part d'a<;o i afortunadament, com ja s'ha dit 
aquí, a Cala'n Turqueta no hi ha cap obra feta, per 
tant, inversió real amb obra d'urbanització no n'hi ha 
cap ni una. Ens din voste que no ho hem de fer zona 
per zona, que ho hem de fer per conjunts de zones, ho 
podem fer com voste vulgui, les seves propostes sobre 
conjunts de zones, encara no han arribat a aquest Par
lament i quan arribin les debatrem amb tot el carinyo 
que no allres posam en els temes de proteccÍó dels es
pai naLurals, de moment, els duim zona per zona, i 
sembla que no l1i ha un criteri definit sobre aquest 
tema, perque, a Es Trenc, s'ha dit que sí, i no sabem 
si a al tres zones de Mallorca es dira que no, sense ne
cessiLat d 'un estudj de zones; sembJa que sobre Ses 
Salines d'Eivis a i Formentera, la dreta ha presenlat 
una Propo ició d'A.rea alural d'Especial Interes, si bé 
reduldís ima, pero imuItániamen l la Propo icíó no de 
Llei del Grup Socia lista per protegir BIs Amunts, la 
zona nord-oest d'Eivissa, va ser rebutjada, per tant, 
sembla ser que és la seva opinió que han de ser Beis 
globals que per ara no existeixen ni estan presentades, 
no sembla que lengui un caraelel' ma sa general pet" 
al seu enlJ) Parlamentari a 11101<1 de prendre posició 
clavanL k Proposicions de L1ei. En. parlá de la dero
gació de la Llei, j gu l10saltre ja fa dos anys que go
vernam, e l Partit ocia li La Obrcr Espanyol, en se cap 
dubtc, no el l"Up Parlamentari Sociali la en el Par
lament de les IIles Balears, bé, vos tes els d'UCD, van 
presumir, també, me'n record d'aquelles !largues xer
rrades en el Congrés de Palma de Mallorca del Sr. Mo
rey, on la seva proposta que havia tengut un exit apa
bullant, de derogar la Llei de Centres d'Interes Turístic 
Nacional que van deixar sense derogar evidentment, 
pero és que a part d'a<;o, Sr. Triay Humbert la dero
gació de la Llei de Centres i Zones d'Interes Turístic 
Nacional no resol en absolut el problema de Cala'n 
Turqueta, perque Cala'n Turqueta esta declarat ja i, 
per tant, la derogació, una de dues, o consolidara els 
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status deIs que ja estan declarats o haura d'entrar en 
el que estam entrant aquÍ avui, quins són els drets ad
quints i com s'hauran de valorar en el seu moment aa
vant la justícia per esser materialitzats. Suspensió de 
planejament i autonomia municipal, aquÍ sí que ja no 
comprenem res, com pot entrar dins l'autonomia mu
niClpal suspendre el planejament que és una competen
cia que només la té el Govern de la Comunitat Auto
noma? Comprendra voste, i voste, Sr. Saura, que si 
l'Ajuntament pogués suspendre el seu planejament, no 
enviaria cartes al Sr. Saiz demanant que li faci, si 
l'Ajuntament ha demana és que I'únic que té compe
tencia per fer-ho, és l'equivalent al Consell de Minis
tres, que avui és el Govern de la Comunitat Autónoma, 
i per que ho fa? Ho fa precisament perque com tants 
d'altres Ajuntaments, perque el de Ciutadella no és 
l'únic, tenen pendents de resoldre els seus problemes 
de planejament, i l'Ajuntament els vol resoldre, pero 
no vol que mentre l'esta resolent, que necessita el seu 
temps, es precipitin els esdeveniments, es facin urba
nitzacions que es consideren des deIs criteris munici
pals negatives, s'aprovin ports esportius, perque ara 
hem descobert que a Cala'n Turqueta hi ha un Pla 
Especial d'Ordenació de Costes que permet un port es
portiu, i que tot a<;:o no tengui l'Ajuntament cap ni un 
instrument d'autonomia municipal per aturar-ho, si vos
tes valen que l'Ajuntament ho faci amb exercici de 
l'autonomia municipal, presentin aquÍ una Proposició 
de Llei, de modificació de la Llei del SOl... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
... que els Ajuntaments podran suspendre els seus 

planejaments en caracter cautelar, i nosaltres des d'ara 
mateix li podem dir que tendran el vot favorable. Per 
acabar, una darrera paraula, Sr. President, moltes gra
cies, per dir-li que podem seure per tractar aquests te
mes, pero, per favor, que a:;o no sigui una excusa per 
anar a seure damunt la terra cremada de Cala'n Tur
queta i Macarella. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, per la seva intervenció. S'obre el 

torn de contrareplica. Vol intervenir a!g~m Grup, Sr. 
Triay? El Sr. Cristófol Triay Humbert té la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts i actua en nom del 
seu Grup, Regionalista. 

EL SR. TRIAY HUMBERT: 
Gracies. Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipu

tats. Bé, molt breument, per dir que poca cosa s'ha 
aportat amb la intervenció del Sr. Triay Llopis i del 
Sr. López Casasnovas, poca cosa dic, perque, bé he in
tentat voler tergiversar, tal volta, les paraules que jo ha
via dit abans. Jo no havia dit res de suspensió de pla
nejament per part de l'Ajuntament de Ciutadella, jo 
l'únic que havia dit i sostenc i dic que, en aquests mo
ments, l'Ajuntament de Ciutadella, en portes d'una re
visió de planejament, creim que és qui pot decidir fer 
el que vulgui i pertoqui a la zona seva de Ciutadella, 
i crec que a<;o no m'ho negara, amb la Llei del Sol a 
la ma, ell pot fer el planejament que vulgui dins el 
seu territorio Voste mateix ha dit abans, quan ha rallat 
deIs Plans Generals d'Ordenació, quan ens ha rallat que 
eIs Centres d'Interes Turístic tenien una doble vessant, 

per una banda turística i per l'altra urbanística i que 
sempre, sempre, subordinada a la Llei del Sol, bé, vol
dria que ens clarifiqué s al1avores qm es, idO, que ha 
trastocat o ha dit a\,;o de suspensió de planejament per 
I'Ajuntament, jo, sense cap auble, no ha he dit, per 
altra banda, i sobre el tema de les posslbles o no lll

demnitzacions, doncs no s'ha aportat res nou, aquí, nos
altres som eIs que hem dit abans que no sabÍem si 
mol!, ni poc, ni res i que ens agradaría i creim que és 
el coherent i lógic perque el tema esta sub-judice que 
esperessin la sentencia del Tribunal Suprem; no hem 
dit res més, nosaltres no hem dit ni si volien o no vo
lien urbanitzar la zona sud de Ciutadella, nasal tres no 
ho hem dit, nosaltres l'únic que hem dit, que volien i 
demanaven en aquesta Cambra que els pre<;;entants 
d'aquest Projecte de L1ei, el retiressin, el retires sin i 
en presentes sin un de caire inLegral de tata I'illa de 
Menorca, i en a<;o estam, nosaltres no hem dit res més, 
i, per tant, continua la nostra proposta de brindar al 
proposants d'aquesta majoria que retirin aquesta Pro
posició de L1ei i que entre tots, almanco, intentant 
aproximacions, duguem una Llei, un Projecte de L1ei 
integral en que es recullin les que es decidesquin, una, 
dues, tres, qualre zones de protecció d'arees naturals 
de Menorca. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Com a membre del 

Govern intervé el Sr. Josep ABes, i s'obri una qües
tió incidental sense limitació de temps per part del Go
vern, amb torn de replica a favor deis Grups que vul
guin intervenir. 

EL SR. AL.LES SERRA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, en nom del Go

vern hem de dir que ens ha causat satisfacció, que per 
primera vega da un Consell Insular hagi pres la inicia
tiva legislativa que contempla el nostre Estatut d'Au
tonomia, de presentar en aquest Parlament una Propo
sició de L1ei, creim que és bo que en aquesta Cambra 
se sentin les aspiracions deIs Consells Insulars, en aque
!les materies que s'hi hagin i que siguin d'interes ge
neral dins l'ambit de la seva actuació, aspiracions amb 
les quals podem estar o no d'acord, a~ó és una altra 
qüestió, peró que hem de tenir aquÍ un resso, i el de
bat corresponent. Dit a<;:ó, volem exposar l'opinió del 
Govem Balear en aquesta Proposició de L1ei. A la con
traportada del Bolletí d'Informació Municipal de l'Ajun
tament de Ciutadella, número 0, es publiquen dues 
fotos, una de Cala'n Turqueta, una altra de Cala Maca
rella, i es posa la següent qüestió: dues platges que 
encara resten verges a la costa sud de Menorca, per 
quant de temps? Per a nosaltres aquesta qiiestió té una 
resposta contundent, per al Govern de la Comunitat Au
tónoma de les Illes Balears, per a la seva Conse!leria 
d'Ordenació del Territori, aquestes dues platges de la 
costa sud de Ciutadella, i per a tates les que estan en 
iguals condicions a tota la costa sud de l'\1:enorca, per 
a nosaltres han de quedar verges, 1an verges com són 
ara i per sempre. Nosaltres ho tenim més clar, tal ve
gada més clar que l'Ajuntament de Ciutadella, que pre
senta aquesta qüestió com si tíngués por que aquestes 
dues platges hagin de ser enva'ides per un urbanisme 
destructor i, a la vegada, intentant donar als ciutadans 
una visió futura totalment pessimista i alarmant, in
tentant posar un nuvolat de fum a uns fets, a unes cir
cumstancies que no s'atreveixe:1 a enfrontar, perque si 
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no, quan aquest AjunLament esta fent o a punt de fer 
la reVl!:ilO 1 aaapraCIO oel seu t'la d'UraenaclO Uroana, 
prImer aemana a la Consellena d'UrctenaclO del Tern
Wl'l (l'aquesl rerme mUlllClpal que raci la suspenslÓ 
d 'arees oe reserva urbana a la costa sud, després la 
eterogació d'un deIs Cellu"es d'üllere l ' u ristic aprovat 
ja ta anys, SI bé no <.le enV lupal, per di verses qües
lions tecniques o legali tes, pero que sempl'e i fins ara 
esran donant la raó ais promotors d'ell mateix, Final
ment va prendre el Consell Insular de Menorca la ini
ciallva que contempla el nostre Estatut de poder pre
sen ,ar en aquest Parlament una Proposició de Llei per 
a Declarar com a Arees d'Especial Interes les Zones de 
Cala'n Turqueta i Cala Macarella, esta ben cIar que el 
que s'esta eercant és treU!"e del nou planejament que 
ha de fer per aquesles zones \'Ajuntament de Ciutadella, 
l'edifici o problematica que se'Js presenta per obviar 
unes iniciatives [eles amb tota legalitat i sota l'imperi 
de la llei d'uns promotors, I cUlTegar la responsabili
tat i les conseqüencies consegüenls al Parlament volent 
suposar una competencia que és exclusiva de l'Executiu 
de la Comunitat Autonoma ele les nos tres IIles. Fins 
aquí el planejament nostre o COI11 una inLcrpretació de 
l'estrategia política elefinida per desmarcar-se eI'unes 
decisions que han de ser de I'Ajuntament que li corres
pon i no eI'altres institucions, cada pal que aguan ti la 
seva vela, i així entre tots elurem endavant aquesta nau 
balear, Pero també hem de dir, i ben fort, que nosal
tres defensam la costa sud de Ciutadella en aquest cas 
i també en altres casos que també elefensam tota la 
c9sta- suel de Meaorca, i també la costa nord, pero el 
que no poclem defenséir és que es faci in~ompatible el 
turisme i el seu clesenvolupament amb la natura, Creim 
fermament que el turisme, que turisme i natura han 
d'anar junts més que mai, que un ha d'estar en per
fecte equilibri i convivencia amb l'altra, Menorca és 
l'illa on el desenvolupament turístic ha estat més petit, 
és 1'i1la on la natura ha sofert manco per aquest desen
votupament i és l'ina on s'han de respectar al maxim 
les seves condicions naturals, la seva bellesa verge; 
pero el que no podem fel- és tancar, posar noves i més 
aItes parets a un desenvolupament turístic que Menor
ca necessita com a única alternativa al seu desenvolu
pament socio-economic futur. Aquell hipotetic equilibd 
sectorial menorquí ja no existeix, les indústries tradi
cional, cal¡;at, bijuteria, estan en crisi, crisi a la qual 
no se li veu una sortida airosa, ni tan soIs amb l'en
trada d'Espanya en el Mercat Comú, que tal volta enca
ra l'embullara molt més; l'únic sector economic de 
Menorca que té una demanda més f01'ta q ue l'oferta 
és el sector turístic, és, ielo, la via principa l cap a un 
creixement el'aquesta iHa, un creixcmenl qlle va cap a 
obtenir un benestar general i del man lenim cnt de l'ele
vat nivell de vida que fins ara ha tingut Menorca, per
que hem de tenir en compte que totes les accions 
socials estan estretament vinculades a les capacitats 
economiques que pertanyin a aquestes, els arguments 
que han plantejat fins ara contra un possible desenvo
lupament turístic a la costa de Menorca , són arguments 
ecologics, boUmics, arguments que cal ten ir molt en 
compte, arguments vaJids, pero fins a un cert punt, el 
que no podem, el que no poden ser són arguments to
talment restrictius, s'ha de poder fer un desenvolu
pament turístic utilitzant de forma adequaela la natura, 
adequant la natura a aquest desenvolupament, pero no 
anant maí contra la natura; el paisatge ha de ser un 
vcrtader luxe, i l'hem de tractar com a un luxe pri-

vilegiat, respectant al maxun les seves caracterísciques 
propH:s, tan partlculars en el cas de Menorca, conser
vanc l'atractiu que sempre ha tingut i que sempre per 
sempre hem ete poder aamirar tam propls com estranys. 
Volguem o no volguem l'estructura socio-economica de 
Menorca s'esta reconvertint, és més, necessita una re
conversió més rapida, la neccssita des d'ara, des de 
ja, si no vol perdre el tren, que tal vegada esta ara atu
rat a l'estació menorquin3, un creixement equilibrat de 
l'oferta hotelera, un creixement també de l'oferta extra
hotelera, el més equilibrat possible, i també el de la 
segona vivenda, pero també als arguments que ens pre
senten per prendre aquesta iniciativa, hi falten, per a 
nosaltres, uns aspectes principals com són els juríelics 
i els socio-economics, s'haurien ele preveure les reper
cussions que podria ocasionar dur endav<lnt aquesta 
Proposta de Llei que, com quan ja hem dit, chns aques
tes zones existeixen iniciatives legals anteriors d'acurcl 
amb la Llei del Sól i amb cls Plans d'Ordenació Terri
torial i Municipal, hauríem d'haver vist un informe 
juríelic, ja que nosaltres tenim molt en compte la lega
litat vigent, i no podem admetre una violació en e ls 
drets que tenen tots els administrats ja que aniríem 
contra la Constitució, les conseqüencies eI'introduir una 
nova normativa conl la que es pretén i que amb virtut 
de la propia Llei Superior no pot tenir caracter re
troactm, obligaria als organismes que prenguessin 
aquesta responsabilitat, a les inelemnitzacions corres
ponents, i dir, acatar totalment la legalitat vigent, no 
amb restriccions mentals o acceptant únicament allo 
que ens agrada o cODvé, la Constitució Espanyola al 
seu ar.ticle primer i nove, consagra i empara els prin
cipis de legalitat, seguretat juríelica, la jerarquia nor
mativa, la retroactivitat de les lleis, així com la inter
dicció de l'arbitrarietat, en les actuacions ele l'Admi
nistració, aquests articles i molts altres ens obliguen a 
Wl compliment de tota la legalitat vigen, si com s'ha 
dit en el programa ele turisme, que va presentar el 
Conse1ler delegat d'aquesta area en el Consell Insular 
de Menorca, el turisme pot ser un deIs motors prin
cipals per al desenvolupament socio-economic de Me
norca, s'ha de donar la possibilitat perque aquest des
envolupament es pugui dur endavant, cosa que con
trasta com es vol i com veim de voler 1ancar en el 
posisble i previst desenvolupament d'unes zones que 
són optimes, i a¡;ó no vol dir que en aquestes zones 
optimes s'hagin de fer urbanitzacions, pero s'han de 
cercar unes zones optimes per crear aquest turisme 
diferenciat, un turisme ele qualitat, que ha de ser un 
vertader afany per saber conjugar turisme i natura, no 
podem, per exemple, en el cas del terme municipal de 
Ciutadella, on es vol introduir aquesta declaració d'Area 
Natural d'Especial Interes, voler crear unes iniciatives 
do cara a aquest 1urisme diferenciat dins les zones que 
estan en \fies de consolida ció o d'explotació, com són 
les que van des del Cap D'Artruitx al Cap de Menorca. 
Aquí dins, deIs Diputats que han xerrat en aquest escó, 
en aquesta mateixa Cambra, s'han dit diferents coses, 
una eI'elles bastant greu, el Sr. Carreras ens ha dit que 
el Govern ha propiciat la destrucció de mil hectarees, 
per a eH sembla que urbanitzar és sinonim de destruir, 
nosaltres creim que no val la pena dialogar amb un 
llenguatge així i així, urbanitzar és altra cosa, que no 
destruir, si s'urbanitza bé, el moment historic de co' 
menc;:ar a protegír espais naturals de Menorca, en cap 
cas no cree que es pugui donar avuí, el principi 
d'aquesta política la va marcar el Govem quan va apro-

s 
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var les Normes Subsidiaries de Protecció d'aquelIs es
pais en que el CGI havia suspes el planejament, l'Al
bufera, Algendar, Torrenteres, etc ... , també hem de dir 
que el Govern esta d'acord a derogar els CenLres d'In
teres Turistic, pero que a~o, de moment, no li corres
pon, sinó que correspon al Consell de Ministres. En 
resum, nosaltres demanam, primer, que aquesta Cam
bra rebutgi aquesta Proposició de Uei, ja que ha de 
ser l'Ajunlament de Ciutadella que ha d'incloure el 
tipus de l'unificació que han de tenir aquestes arees 
dins la revisió i adaptació deIs seus Plans d'Ordenació, 
i segon, que som conscients que a Menorca hi ha d'ha· 
ver un desenvolupament turistic diferenciat, equilibrat 
i racional, amb respecie maxim al seu entorn i amb 
la natura i que per cercar aquest ideal d'aquest desen
volupament s'haurien de fer els estudis necessaris, co
neixer totes les aspiracions i opinions de tots aquells 
organismes que tenguin qualque cosa a dir, el Govern 
ja té comen¡;at un estudi d'ordenar, per ordenar el des
envolupament turistic a totes les zones turístiques de 
Balears, i no tancar totalment tat aquell possible i 
necessari desenvolupament amb unes accions puntuals 
com les que es contemplen dins aquesta Proposició de 
LIei. Molles gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. J osep AI·les, Conseller de la Co

munitat. En torn de replica al Govern, el Sr. J oan 
Francesc López Casasnovas, disposa d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Atesos que aquí s'han deba

tut ja prous arguments per part del Partit Socialista 
Obrer Espanyol i d'Esquerra Nacionalista (PSM) que, 
en general, han propiciat un dia.leg de sords, posat 
que no, o no s'han expressat prou bé, o no s'han 
entes per part deIs aItres, crec que no em puc ara 
estendre, a part del temps que ienc, a contestar aques
tes toses que aquí s'han dit per part del Goveru, i, 
d'altra banda, per part del Sr. Triay. Jo senzillament, 
Sr. Alies, li voldria dir que la satisfacció de la inicia
tiva presa pel Consell Insular de Menorca és una ale
gria buida, és una alegria buida perque observam com 
després no hi ha una resposta adequada a aquesta ini
ciativa. Es diu que l'Ajuntament de Ciutadella té in s
truments possibles per ordenar i salvaguardar aquella 
zona, jo crec que tant per part del Sr. Triay Uopis com 
per part meya s'ha exposat aquí clarament que efecti
vament, així és aixÍ, pero a<;o sera. aixÍ, no és encara 
en aquests moments, sera quan el Pla General d'Orde
nació Urbana estigui definitivament redactat i amb 
vigor, l'aprovació del Pla General d'Aprovació Urbana 
record, que ha de passar per Comissió Provincial d'Ur
banisme, record que el Consell de Govern de la Comu
nitat Autonoma l'haura d'aprovar i, en defmitiva, el 
que vull és recollir paraules i compromisos que a.;o 
representa. Perque se'ns diu que aquestes platges tan 
idíHiques han de quedar verges, pero d'alguna forma 
també se les deixa amb una idefensió total, en aquests 
moments, d'alguna forma n'estam preocupats per la 
violació d'informes i elemanam informes jurídics, per
que no es violin els elrets privats i, d'altra banda, d'al
tra banela, no tenim cap empatx ele eleixar aquestes 
platges verges i iclíHiques a qualsevol possible viola
ció, d'altres baneles. Turisme i natura, efectivament, 
es tracia ele conjugar turisme i natura, pero turisme 

i natura, no ruptura ni destrucció de natura, creim que 
és possible conjugar aquests dos conceptes, i senzilla
ment dir que aquí no es tracta d'indemnitzar el dany, 
el dany que es creu que és el lucre cessant, sinó el 
dany emergent, el lucre cessant és una idea que pot 
tenir el senyor que té una previsió, una especulació 
damunt aquell terreny, el dany emergent és alIo que 
es pot demostrablement comprovar, i aquí em sembla 
que s'han esmentat també informes jurídics, informes 
economics que es tenen i que a nosaltres, personalment, 
no ens tan cap por de dur enelavant iniciatives com 
aquestes. Urbanitzar no vol dir exactament destruir, 
pero sí que ho vol dir, perque des del moment que 
urbanitzam un tros, destruim un tros, el que es tracta 
de discutir és si és necessaria aquesta destrucció o no 
és necessaria, si es demostra a través d'informes tec
nics, jurídics, economics i de tot tipus que el creixe
ment urbanístic a CiutadelIa, a Menorca ha de ser de 
l'ordre que el Govern sembla que té previst, d'acord, 
pero si els informes tecnics diuen que no creim que 
l'economia ha d'esiar sempre al servei de l'home i mai 
l'home ha d'utilitzar l'economia a través d'uns inte
ressos sectorials privats. Urbanitzar bé, efectivament 
és destruir un petit territori, pero és que ni a¡;o, se
nyors, el Projecte d'Urbanització de Cala'a Turqueta, 
aquí s'ha dit que fa aigua per molts de costats, i, en 
definitiva, no es pot donar per bo. Sr. Triay, voldria 
acabar aquesta intervenció agafant la paraula, la vo
luntat que aquí ha manifestat perque consti en acta, 
es tracta de presentar una Llei de Protecció Integral 
de l'i!la de Menorca, dones bé, facem-ho, a través del 
Consen Insular, a través deIs Grups Parlamentaris, que
dam empla¡;ats aquí dins a dur per a la proxima sessió 
parlamentaria, en el proxim períoele de sessions, una 
Proposta de Llei en aquest sentit, veurem realment si 
aquí es tracta de protegir o senzillament de tirar pilo
tes fora com el que es fa avui aquÍ dins. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, té la paraula el Sr. Joan F. Triay Llopis . 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sr. ABes, moltes graCles, 

perque «nunca es tarde si la dicha es buena», la seva 
intervenció ha valgut la pena. El paisatge, Sr. ABes, no 
és un luxe, nosaltres almenys no entenem que el pai
satge sigui un luxe, el paisatge és un patrimoni comú 
que tots estam obligats a defensar; un luxe és un be
nestar excessiu, és un benestar superflu, un luxe 
é. ano que moltes vegades no val la pena defen
sar, perque ja es diu, a.;o és un luxe, i el pai
satge creim que no esta ben enfocat des d'aquest 
punt de vista, Sr. AHes, i cree que seria, precisament, 
caLlre en els errors que estan a la vista a determina
des zones de Mallorca i d'Eivissa tenir aquest plante
jament en relació al patrimoni natural que voste, en 
nom elel Govern, té aquí avui. Ha parlat de violació 
en els drets, d'anar contra la Constitució, per manco 
d'a~o l'aItre dia, el Sr Gilet va fer ús del dret d'aUll
sions, amb una amplitud realment important. Jo pens 
que si l'aplicació de la Llei d'Arees Naturals d'Esp:::
cials Interes va contra la Constitució, si va contra c1s 
drets, supos que el Govern de la Comunitat Autónoma 
haura fet tot el possible per elur-la al Tribunal Consti
tucional, i si no ho ha fet, no haura estat per falta de 
ganes, per tant, realment, no veig com l'aplicació, avui 
aquí d'una Llei del Parlament ele les Illes Balears que 
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forma part, com he dit en la meva primera interven
ció, i no se m'ha replicat, que forma part de l'Orelena
ment Urbanístic el'aquestes illes, com pot anar contra 
la Constitució i contra els elrets? Parlar que hi hagi 
un dret a immobilitzar un planejament és una cosa ja 
tan arcaica, és una cosa que, no vull esser dur amb el 
Sr. Conse11er, pero que elemostra un poc coneixement 
de les materies urbanístiques que seria com dir que 
uns jaciments arqueologics no poelen esser · protegits 
perque lli ha un Pla Parcial damunt que diu que a110 
és una zona edificable, o que un centre historie no 
es pot protegir mai més, perque l'any 40 li van fer un 
Pla Parcial que era una barbaritat, indica aquesta falta 
de coneixement i aquesta falta jo crec, fins i tot del 
que la legislació, no tan soIs la Constitució, que obliga 
als poders públics a defensar aquestes coses, sinó la 
legislació positiva marca sobre aguests temes. Que 
cada pal aguanti la seva vela, sí senyor, és la vela de 
la suspensió de planejament I'l1a d'aguantar el pal del 
Govern, perque és l'únic que la té, i, per tant, si I'Ajun
tament ho demana cl que s'haura de jutjar es si el que 
demana té realment el caracter de valor extramunici
pal que, propi d'aquest mecanisme de caracter no habi
tual, i crec que aquest caracter extramunicipal, insu
lar o regional de l'espai de que avui estam parlant aquí, 
esta absolutament documentat, esta des deIs informes 
d'ICONA de l' inventari obert fins el propi avan<; de 
l'estudi que esta fent l'INESE per a la Conselleria i 
esta a al tres estudis de científics i de botanics, no 
comprenc com es pot posar en dubte ac;o, ara el que 
passa és que el Govern no vol que aquesta vela li 
pengi del seu pal, i aixo és una altra qüestió. I, en 
segon lloc, el que avui ens té aquí que probablement 
si el Govern hagués fet ús d'aquesta possibilitat de 
suspendre el planejament que només ell pot fer, com 
he dit anteriorment i que no vaig absolutament en con
tra de l'autonomia municipal, sinó tot el contrari, per 
cobrir cautelarment el termini que va des de la ini
ciació o els treballs de revisió del planejament fins la 
seva aprovació definitiva, avui probablement no ten
dríem aquí aquesta Llei, perque l'Ajuntament de Ciu
tadella tendria un instrument suficient per prendre les 
seves decisions sobre el seu planejament, si avui ve 
aquí aquesta Llei, és davant la inactuaciói la falta 
d'actuació del Govern de la Comunitat Autonoma en 
aquest tema, pero avui aquí, la Llei d'Arees Naturals 
d'Especial Interes, és una vela que ha de penjar d'a
quest pal, que és el Parlament de les Illes Balears, és 
l'únic que pot declarar una Area Natural d'Especial 
Interes, valorarem uns grups o uns altres si mereix o 
no mereix aquest espai aquesta qualificació, pero aquí, 
és aquí on s'ha de decidir i ac;o no va absolutament 
contra ningú, les garanties jurídiques de les lleis, estan 
generalitzades i si un senyor no pot executar un pla 
parcial, ac;o no és un dret fonamental, ho sera indem
nitzable d'acord amb les lleis aquest dret o aquest 
document administratiu que ha estat modificat. Res 
més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Vol contrareplicar el 

membre del Govern, amb la qual cosa s'acabara d 
deba t. 

EL SR. AL.LE'.S SERRA: 
Bé, jo al Sr. López Ji voldria dir que em ratific, 

que urbanitzar no és destruir, jo cree que es pot urba-

nitzar fent millor una cosa que no és tan bona, scnse 
cap dubte també es pot urbanitzar i fer coses més l1et
ges, pero també ens ho hcm de mirar amb un sentit 
positiu i no negatiu. El paisatge, Sr. Triay, és un luxe, 
i és un luxe, perque precisament és el que hem el'esti
mar més, el que hem de guardar més, del que hem de 
tenir una especial cura, que no es rompi, no perque 
un luxe sigui superfluu, jo no ho he dit d'aquesta ma
nera, ,,'ul! dir que el paisatge ha de ser el primer, ha 
de ser el que tots hem d'anar a cercar i no destruir. 
Quant a les seves apreciacions, quant a les seves apre
ciacions per allo de la Constitució, amb tot el que ens 
ha dit, són apreciacions seves, nosaltres podem pen
sar de manera diferent, per tant, ens mantenim dient 
que les veles les ha d'aguantar l'Ajuntament de Ciuta
de11a, en aquest cas, són les seves, dins el seu planeja
ment i dins el seu nou Pla d'Ordenació i Revisió, eH 
ha de preveure dins la zona de Macarella, Cala'n Tur
queta, o aquí on vulgui, quin tipus de protecció hi vol 
donar, perque així, jo crec que també l'autonomia mu
nicipal, és la que es conserva i estigui totalment segur 
que nosaltres, el Govern, no vol que a Menorca es re
peteixin casos com el de Santa Galdana o com el de 
Son Bou, volem que es facin les coses molt millor i 
que tot el que es faci sigui respectant al maxim, com 
ha dit el Sr. López, la natura que es pot conjugant 
amb el turisme, pero mai el turisme ha d'envair la 
natura. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. luna vega da acabat 

el debat i d'acord amb el que estableix l'article 122.5. 
del Reglament de la Cambra, procedeix ter-los la se
güent pregunta: Tenen, Srs. Diputats, en consideració, 
la Proposició de Llei de Declaració ele la Zona de Ma
carella-Cala'n Turqueta~ coro a Area Natural d'Especial 
Interes. Les Sres. i Srs. Diputats que votin sí, es volen 
posar drets, per favor? Sra. Secretaria, vol procedir al 
recompte? Poden seure, moltes gracies. Les Sres. i Srs. 
Diputats que votin en contra es volen posar drets, per 
favor? Sra. Secretaria, vol procedir al recompte? Les 
Sres. i Srs. Diputats, poden seure, que s'abstenen? No 
n'hi ha. Per tant, queda rebutjaela per 29 vots en con
tra i 2S a favor. Aquesta Presidencia decreta un cles
cans de lS minuts. 

4.-b ) 
EL SR. PRESIDENT: 

Segona Proposició de Llei, que es debatra a con
tinuació és la relativa a la Declaració de Cala Agulla , 
Cala Moltó, Cala Mesquida i Cap des Freu, com a 
Area Natural d'Especial In teres, presentada pel Grup 
Parlam entari Esquerra Nacionalista. Sr . Dipu tats de l 
Grup Esquerra Nacionalis ta, volen q ue es procedesqu i 
a la lectura del text? Vol llegir-la, per favo,r, quanl a ls 
seus articles? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Article Primer.-Es declara Area Natural d 'Espe

cial Interes l'espai situat dins el municipi de Capde
p era, Mallorca, anomenat Cala Agulla, Cala Moltó, Cala 
Mesquida, Cap des Freu, Puig de S'AguiJa, Puig Ros í 
Puig d'En Nofre a tots els efectes prevists a la Llei d'Or
denació i Protecció d'Arees Natur als d'Especial Interes. 
Artic1e 2.-L'Area Natural d'Especial Interes de Cala 
Agulla, Cala MoItó, Cala Mesquida i Cap des Freu, sera 
delimitada per la carreter a local de Cala Mesquida, des 
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de la seva intersecció amb el camí de Les Talaioles fíns 
la platja de Cala Mesquida, i el ca mí de Les Talaioles, 
des de la seva intersecció amb la carretera local de 
Cala Mesquida fins creuar-se amb el carrer Manzanilla 
de Cala Ratjada i d'aquest punt cap a l'esquerra fins 
a I'acabament actual del carrer Manzanilla i d'aquest 
punt en línia recta fin s la Pedrera Vella de mares ele 
Sa Regana blava, anomenaela d'Es Fomas. La delimi~a
ció descrita queda grafiaela en el pEmol annex. Dispo
sició transitoria.-EI regim urbanístic transitori apli
cable al sol no urbanitzable d'especial protecció, se
gons queda grafiada al pl~il101 annex, sera fin s 1'aprova
ció del Pla Especial ele Protecció previst a l'article 5 
de la LIei el'Ordenació i Protecció el'Arees Naturals 
el'Interes Especial. Les determinaeions establertes en 
el Pla Provincial el'Orelenació de les Balears, aprovat 
definitivament el 4 d'abril de 1973, per aIs elements 
paisatgíslics singulars. Disposicions finals.-Primera.
Hom auloritza el Govern ele la Comunitat Autonoma 
per a dictar les disposicions necessaries per a l'aplica
ció i el desenvolupament el'aquesta LIei. Segona.-La 
present LIei vigira el dia segücnt al de la publicació 
en el Bolletí Oficial ele la Comunilat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sra. Secretaria. Queda obert el 

torn, per tant, té la paraula el Sr. Sebastia Serra Bus
quets, que pot ocupar la tribuna. Disposa, Sr. Serra, 
d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Esquerra Nacionalista (PSM), ha presentat amb 

molt d'orgull i amb molta de consciencia, aquesta Pro
posició de LIei de Cala Agulla, Cala Moltó, Cala Mes
quida i el Cap des Freu, atenent un parell de raons 
que creim clares, evidents i que parteixen d'un prin
cipi d'actuació global del nostre Grup Parlamentari de 
defensa integral del nostre territori, com deiem en el 
nostre programa electoral, pam a pam. Pero, atenent, 
també una serie ele qüestions que creim que hem de 
puntualitzar, la primera d'elles és la lluita aferrissaela 
que hi ha hagut en el terme de Capdepera, des deIs anys 
70 per a la elefensa de l'Agulla, per a la defensa de tot el 
territori que, en aquests moments, estam discutint, de
fensa primer del grup Sa Torre Esbucada, després del 
grup ecologista de Cala Ratjaela i Capdepera, tres mil 
signatures entregades ahir al Govem Autonom, en el re
gistre, amb vergonya pels ciutadans democrates d'aques
ta terra, que el Govern no volgués rebre els repreSl~l1-
tants deIs que signaven, també un document de certs 
Regidors d'esquerres a la llista autonoma de Capde
pera que ho tenim a disposició de qui vulgui en defen
sa d'aquesta Proposició de LIei, també l~ feina de la 
publica ció Cap Vermell de Capdepera i Cala Ratjada, 
i la feina feta pel GOB a tot Mallorca, i també en 
aquest tema. Pero, al mateix temps que hi ha hagut 
una lluita aferrissada, també hi ha hagut una lluita de 
cacics, una lluita per la urbanització ele l'Agulb així 
com per la destrossa absoluta de lot el ter me d~ Cap
depera excepte aquesta zona que avui discutim, i hem 
de parlar des de l'any 63 en que hi ha projcctes. uns 
autoritzats i els aItres només projectes, d'un tiDUS d'ur
banització, i volem insistir, un tipus d'urbanització quc 
afecta l'únic que queda en el terme ele Capelepera. 
Anam a parlar, en segon lloc, a més arnés, d'aque5ta 
confluencia de lluites, conservacionistes, preservacio
nistes i destructives ele la zona, hem de parlar una 

mica ele quina legalitat vigent tenim, tenim una Uei 
d'Ordenació i Protecció d'Arees d'Especial Interes, d'in
teres especial dictada o aprovaela per aquest Parla
ment, que com a primer objec~iu té el d'assegurar 
l'ordenació i protecció de to'.:es aquelles arees que mal
grat els seus valors naturals i culturals no gaudesqLlln, 
i aixo és molt important, elel nivell de protecció sufi
cient en el Pla Provincial d'Ordenació de les Balears, i 
en els Plans i les Normes municipals. Tenim un Pla 
Provincial deIs anys 70 que en absolut preserva la zona 
de que parlam, romp la zona dunal, la destrueix, igual 
que elestrueix altres aspectes, com comentarem. Tenim 
unes Normes Subsidiaries comenc;:acles el gener de 1'ally 
81, que hi ha algun Diputat del Grup Popular que hi 
forma part, com un deIs autors d'aquestes Normes 
Subsidiáries, i que potser ens ho pugui explicar amb 
molt de detall. Aquestes Normes Subsidiarles aprova
des iniclalment, i, en aquest moment que estan en una 
siluació molt conflictiva, ja que la suspensió de pIa
nejaments acaba dia 31 de descmbrc d'cnguany, fan 
absolutamcnt evident la necessitat que aquest tema 
quecli re.oolt, i entenem nosaltrcs que per la més éllta 
instancia de la representació deIs pobles de les [!les 
Balears, que és aquest Parlament. També hem de par
lar d'un intent de modificació elel Pla Provincial el'Or
denació de Balears, un intent que, de fet, va avanpr 
una mica en la protecció de l'Agulla, pero una mica 
que nosaltres consideram insuficient i, a més a m¿s, 
aquesta proposta de modificació del Pla PrO\'incial no 
va anar endavant donada la problematica política el'a
quest momento 1 tenim unes Normes Subsidiaries que, 
en aquest moment, cal insistir-hi, elia 31 de desembre 
és molt difícil que estiguin rectificades, ja que hi ~1a 
hagut una serie de recursos, el temps esta corrent i 
pensam, per tant, que legalment, l'única manera d'avaf1-
<;ar és precisament que aquest Parlament, avui, es de
finesqui amb claredat. Pero, quines són les carackl"Ís
tiques de l'espai que estam comentant? 1 avui hem ele 
parlar, necessariament i no repetint arguments que 
s'han discutit les hores anteriors, pero vull que parlem 
una mica d'ecologia, de paisatge i d'ecologisme. Hern 
parlat de lluita ecologista, pero parlem breument d'eco
logia, a l'Exposició de Motius de la Llei que presenta 
avui Esquerra Nacionalista (PSM), pensam que hi ha 
una exposició del que és el possible trencament equili
bri, trencament de l'equilibri ecologic de la zona, creim 
que hi ha arguments que expliquen perfectament al 
que són els sistemes elunars amb pins de marina de 
Sa Mesquida i de Cala Agulla, i pensam que s'especi
fiquen moIt els aspectes ele fauna, els aspectes de flora, 
els aspectes arqueologics que, si bé a l'Exposició de 
Motius queden molt breument exposats, creim que 
hem ele reiterar que són el Poblat de Son Jaumell, són 
els talaiots de Ses Talaioles, Ses Covasses i el jaci
ment submarí de Cala Moltó. En definitiva, pensam 
que l'aspecte ecologic, l'aspecte de paisatge va perfec
tament unit a un aspecte de lluita ecologista, i hem 
de fer una incidencia clara, que parlam d'un espai 
únic a Mallorca, ja que si bé no és d'una extensió molt 
grossa, reuneix unes característiques d'una forma uni
taria on hi ha una diversita1 i unes especificitats im
pressionants en aspectes de fauna i flora, no hem de 
parlar ara d'endemismes, no parlem ara de gavin2s, 
de corbs marins, ele gavina corsa, virots, etc., pero sí 
tenguem en compte clarament que parlam d'unazona 
perfectament delimitada, una zona unitaria amb una 
diversitat que crec que val la pena que avui meditem, 
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tots els presents en aquesta sala, en les seves cir
cums<ancies de naturalismc i en les circurnstimcics de 
lluita ecologista. Quina és la delimita ció que presenta 
Esquerra Nacionalista (PSM)? La maxirna, des elel 
punt de vista de la unitat de l'espai que discutim, 
nosaltres no admetem un trencament , una parceLla
ció d'aquest espai natural que discutirn ara, per tant, 
parlam d'un únic espai que queda en el municipi de 
Capdepera, i parlam des de Sa Mesquida a l'Agulla, i 
padam d'un límit en~orn de la carrctera perque pen
sam que és el més raonable en aquest momcnts, (;011-

jugant els 8spcctes ele geografía física i els aspectes 
de geografia humana. Pero també volem parlar .:kls 
aspectes economics, i ens ha agradat, a Esquerra Na
cionalista, escoltar fa un moment al representant del 
Govern que ha dit, hem de conjugar turismc i natllra, 
perfectc, senyors elel Govern, anem, per tant, a apli
czu--bo en el tenT!e de Capdepcra. Capdepera és (1]1 

termc amb pocs habit[mts, 5 mil habilants aproximada
ment, potser una mica més en aquests mOJl1cnts, pero 
él ['cstiu s'augmenta per 5 o per 6 el nombre d'h,dJi
tan 1 s a causa d'un turisme de lipu.s molt estacional, un 
turisme que es pot elCl1Ol11inar com a turismc de pl.a:ja, 
i un turisme que, de fet, ven C0111 esta satural total
ment i absolutament tot el municipi excepte aque-;ra 
zcna que en aquests momen1.s discutim, Canyamel, Son 
Mol!, Caja Ratjada, Sa Font ele Sa Cala, estan salU
rats, les platges, practicament no existeixen, no "e'ns 
ha ele parlar ara de quin tipus d'llrbanisme hi ha a 
Capclepera, perque crec que el coneixem tots els pre
sents en aquesta sala, un urbanisme que, ele fet, ha 
fet que només quedi un espai clar que és el de C;'la 
Moltó, Sa Mesquida i S'Agulla, per tant, té una ne
cessitat vital d'espai, no només pels naturals de la 
zona, sinó també pels turistes que bi van, de qualque 
manera hem ele parlar, per tant, que aquest importa'1t 
municipi turístic de les Illes Balears, que cm sembla 
que és el tercer, si no han variat les estadís t iql1es, en 
ímport~U1cia a les Illes Balears de qualque manera, o 
més ben dit, a Mallorca, en aquest cas, de ql1alque rnrl
nera pensam que es conjuguen una serie el'intel:es"os 
de la gent natural d'alla i també deis turistes que ne
cessiten d'algun tipus d'espai, si Es Trenc és un espai 
que tots hem considerat importan r des d'un punt ele 
vista turístic, a més de des el'un punt de vista cl~ de
fensa del territori, pensam que l'Agulla i Cala M.:!squi
da, també són exactament igual d'importants per él 

aquell municipi, d'una importimcia turística transcc.1-
dental. Existeix una enquesta entre els turistes de la 
zona, un mostreig fet amb turistes cl'aquests de plc!1 ja 
que ha donat més el'un 90 % de respostes afirmatives 
a la defensa i preservació, és la revista «Cap Vermt'll» 
i el grup ecologista de Cala Ratjada i Capelepcra que 
han fet aquesta enquesta i que la tenen a disposic1ó 
de qualsevol Grup Parlamentari que ho desitgi o del 
Govern, és, al mateix temps, l'opinió d'una serie d'cm
presaris a més d'aquestes signatures, a més d'aguest 
grup d'esquerra, arnés cl'aquests grups ecologist.es, que 
empenyen aquesta iniciativa perque pensen que amb 
tata logica s'ha d'aprovat- aquesta protecció i protecció 
maxima a lota aquesta zona. Peró, que és el que lli ha 
en contra avui, i no és que em vulgui avam;:ar a aUo 
que es pugui debatre en aquests moments, que és el 
que trobam en aquest moment en contra? Bé, en cn]1-
tra, hi trobam una serie ele prob!cmes que crec que 
ja podem esmentar, en aquests moments; en contra hi 
ha els interessos d'un caciquisme local, a Capckp2ra, 

d'un caciquisme local que recordarem tots, d'una sé
rie d'anys de la dictadura i de la transició democra
tica, en que una serie de sen)'ors, i supos que ens en 
recordam una mica de qualque llinatge d'aquella epo
ca, pero també podem parlar d'un llinatge que va co· 
men-;:ar a sor~ir en aquell moment, que era el llinatge 
Balaguer i que és el llin<1tge omniprcsent quan discu
tim el tema de L'Agulla, els interessos del caciquisme 
local, i concreLament rcpr2sentats per la família Ba
laGuer, SÓlo un obstaclc i no només hem de pe!1.-;ar 
ara que el senyor Balaguer ha estalonat en tot i per 
tot en aquesta campanya electoral passacla municipal 
la candidatur;:¡ cl'Alian~a Popular. sinó que hem ele 
comptar talTlbé amb altres interessos colaterals del ca
ciquislTle local que varen fer que duran! una serie 
d'anys, ja de la democracia, a Capdepera hi hagi hagut 
l.'na font de con[lictes, una Eont de conflictes molt se
riosos que no s'han pogut resoldre en molt aspec: es . 
També tenim en contra els g!LlpS que a nivell I¡) ~-a l 

no han comparegut a clebatre amb seriosital el t~;na 

de L'Agulla, ele Cala Mesquicla, hi ha hagut Grups Po· 
litics que han estat convocz¡ls en els mitjans eJe COlllLl· 

nicació, que han estat convocats a un debat entre (ots 
els grups presents en aquella comarca i que no hi han 
comparegut, avui supos que aquests Grups, aquí, s '(~x · 

pressaran amb clareclat i que poclrem entenelre quina 
és la seva postura, cosa que no s'han atrevit afer cla
vant la gent a Cala Ratjada, la elarrera vegaela, clqLle~t 

es:iu. Pero també ens trobam amb un altrc problema, 
que és la gent que parla ele fr:1gmentació ele l'espéli de 
que parlam, de fragmentació d'un cspai que, de' qual
que manera, Earia que la unitat d'aquest espai naturAl 
quedaria rompuda per sempre, i que deixaria unél porta 
oberta a futures destruccions, en aquests moments, 
ens agradaria que !'opinió del Batle del parüt Unió Ma· 
llorquina, expressada als mitjans de comunicació fos 
rectificada pel seu Crup Parlamentari, aquí pr~sent 
avui, ja que de qualque manera pareix que sí, que és 
partidari d'una certa protecció, pero, al mateix temps, 
és partidari, no només de negociació amb el senyor 
Balaguer, com diu, sinó d'admetre una serie de pro
jectes dins aquest espai, també tenirn en contra unes 
declaracions recents del Conseller d'Ordenació del 
Territori que ha estat present a Capdepera, él veUte 
una mica la zona, a veure les Normes Subsidiaries, 
etc., bé, nosaltres creim que les Normes Subsidiaries 
molt difícilment podran estar !lestes i aclarides dia 
31 de desembre, quasi impossible i aixo bo sap millor 
el senyor Conseller, parlar que el Pla Provincial prote
geix és un eufemisme, una ironia, de qualque manera, 
no direm cinisme, pero quasi quasi en podem parlélr, 
i. per tant, crec que en aquests moments el que h~m 
de tenir ben present és que parlam d'un espai nat~llal 
el'unes característiques exepcionalment importanrs, 
d'una lluita ciutadana a Capdepera i Cala Ratjada, d'una 
lluita ecologista, d'uns [actors economics conjugant na
turaJesa i turisme, i, en definitiva, el llostre Grup Par· 
lamentari, en aquests moments, si bé el debat anterior 
ens ha deixat logicament insatisfet s i logicament 
preocupats, vol manifestar I'esperam;a que en aquests 
moments, en aquest debat es rectifiqui i aquesta Llei 
sigui aprovac!a per tots els Grups Parlamentaris. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. En torn a favor, 

vol intervenir algú més? S'obri tom en contra, tom en 

s 
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contra, qui hi vol intervenir? Sr. Joan Verger, pel Grup 
Popular. Disposa, Sr. Verger, d'un tom de quinze mi
nuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Cree que no valla pena allargar enormement aques

ta diseussió, perque per justificar el nostre vot en con
tra d'aquesla Proposició de Llei, hauríem de xerrar o 
hauríem de justificar-lo d'una forma semblant a a110 
que s'ha dit a la proposició anterior, nosaltres volem 
la protecció d'aquesta zona, pero que aquesta protec
ció vengui donada a través de les Normes de Planeja
ment, i pens que així és possible i factible fer-ho, no 
m'estendre més, sinó manifestar al Sr. Serra una cosa, 
jo no sé el que és el Sr. Balaguer, pero el qui li pue 
dir és que les seves paraules que ha dites avui aquí, 
són tremendament d'un gust horrorós i pareix mentida 
que voste pugui acusar una persona que no és aquí, del 
que sigui. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Verger. S'obri torn de replica. Vol re

plicar, Sr. Sebastia Serra? Disposa d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé, la replica sera molt senzi11a, damunt gusts 

no hi ha res escrit, pero el que sí puc dir és que l'afir
mació que el sensor Balaguer té inleressos notables en 
aquesta zona la sap tothom, ha estat afinnat a llibres 
que estan publicats en aquesta illa de fa bastants anys 
i ningú no ho ha debatut, i també a publicacions pe
riodiques i de qualque manera és en els debats sem
pre omnipresent, que el que el Sr. Balaguer digui, per
que té una propietat important a L'Agulla, és el que 
es podra fer entre altres coses, perque pot aturar el 
pas a un bocí de L'Agulla, consequentment sera d'un 
gust horrorós, pero pens que el Sr. Balaguer és omni
present i crec que seria una falacia no parlar sincera
ment de qui té una responsabilitat i qui és que no 
la té. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de les seves intervencions. No vol contrar

replicar? En conseqüencia Sres. i Srs. Diputats. Volen 
fixar posicions? Ido disposa d'un temps de deu minuts 
el Gnlp Regionalista, el Grup Socialista, el Sr. Jeroni 
Albertí té la paraula. Disposa, com li dic, d'un temps 
de deu minuts, per fixar la posició. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Després de l'en

cesa defensa del Projecte de Llei que ha fet el Sr. Se
bastia Serra i emprant el to que sap que jo sempre 
tenc de simpa tia cap a aquest grup, només li vull dir 
que nosaltres també estam per la defensa de la natura 
i crec que ho hem demostrat, el que passa és que des 
que hem aprovat la Llei marc de Protecció d'Espais 
Naturals, estam inventant una forma molt simplista de 
clefinir qui són proteccionistes del paisatge i defensors 
de Mallorca, i qui no ho són, defensen Mallorca els 
que presenten ProDosicions de Llei de Declaracions 
d'Espais Naturals el'Especial Interes, i l'espenyen els 
que no els donen suport. 1 nosaltres, en aquest joc, no 
hi volem entrar, la defensa del paisatge es fa, perdo
nau-me que sigui tan simple, defensant d paisatge, i 
abans d'haver-hi aquest projecte, aquesta Llei marc, ja 

es defensava el paisatge per aItres instruments que hi 
ha, i no tenim perque avui sortir de tots els altres per 
aplicar, únicament, aquest, perque és ver que en 
un cas excepcional varem haver d'aplicar una mesura 
excepcional i al nostre criteri aquesta Llei és per aplicar 
en casos excepcionals, quan hi ha un imminent perill de 
destrucció d'un paisatge, pero que no podem fer de 
cap manera que des d'aquí, des d'aquest Parlament es
tiguem ignorant qualque cosa tan important com és 
l'autonomia municipal que té les seves competencies en 
urbanisme i que, en primera instancia, és ella que 
les ha de defensar. Jo pens que el Parlament no pot 
entrar a prejutjar les intencions de tothom, i els Ajun
taments, que no estan dominats pels Grups Polítics 
que aquí presenten les Proposicions de Llei, ja han 
d'entendre que són incapa~os de defensar el paisatge, 
jo pens que el batle, l'ajuntament democraticament 
elegit té tant d'interes en detensar el paisatge del seu 
terme, com el podem tenir nosaltres i, en el cas que 
es demos tri el contrari, ja vendria la manera d'haver 
d'entrar nosaltres a aplicar un cas excepcional, qua n 
realment es fa necessario Per damunt de tot, és ver, Sr. 
Serra, que el batle de Capdepera és del nostre Grup, 
i jo li puc contestar que el batle de Capdepera esta 
per protegir, esta per protegir, altra cosa és que es 
digui el contrari, pero el batle de Capdepera esta per 
protegir,el que creim nosaltres és que ho han de pro
tegir ells, ho han de protegir mentre ho puguin pro
tegir els Ajuntaments, i, per aixo, perque cl'eim que ho 
han de fer el.1s, perque ho poden fer ells, estam segurs 
que ho faran ells. I, per tant, na hem d'anar aquí a 
avan<;ar-nos, que perque dia 31 de desembre vene;: el 
termini de les Normes Subsidiaries, ja hem de venir 
a protegir, a dir que aquests no seran capae;:os de fer
ho, i venim nosaltres a prendre el paper que ningú no 
ens ha donat, agafam un relleu que ningú no ens ha 
donat i ja desconfiam i aplicam aquest Projecte de 
LIei. D'aquesta Llei, al criteri del nostre Grup, no es 
pot fer abús, no podem tenir en un any, 40 lleis de 
protecció d'espais naturals, perque en acabar aquesta 
d'avui en tendrem una altra, i creim que hem de fer 
un ús distint, que també en parlarem, que creim que 
és el que realment s'hauria ele fer. 1 clar, es pot dir, 
per exemple, jo ho trec perque va amb la nostra pos
tura, i per que vareu dir que sí al Trenc i no deis que 
sí a aixo? Jo em sap greu recordar el cas d'Es TreÍlc, 
pero crec que és necessari dir-ho, en el cas d'Es Trenc, 
hi va haver una Proposició no de Llei d'aquest Parla
ment, que no trob més paraules que dir que el Govem 
no va voler atendre, i el Govern ens torna la pilota i 
ens diu, el Parlament que ens digui com ho hem de 
fer, i des del Parlament no 11i havia altra solució més 
que aquesta, possiblement si el Govern hagués ates el 
mandat d'aquest Parlament, hagués suspes el planeja
ment que hi havia a la zona d'Es Trenc, avui no ten
dríem aquesta Llei mare que ens permet fer aquestes 
lleis d'espais naturals, pergue el nostre suport va venir 
perque creiem que era imperiós i necessari acudir a 
una solueió d'urgencia perque no s'urbanitzas una zona 
que no es podia urbanitzar i varem arribar a la con
clusió, eIs Grups d'aquesta Cambra que no hi havia 
més solució que la Proposició de Llei, perque l'altra, 
la de no de !lei, es va declarar que no bastava pels qui 
l'havien de complir. Jo pens que també hauríem d'anar, 
mentrestant, a continuar endavant amb aquest cataleg 
d'espais naturals que tots sabem que s'han de protegir, 
i ho faig, fins i tot per una raó, que l'administrat arri-
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bara un moment, si ho teim, !lei per llei, que s'haura 
de coneixer tants de BoUetins de la ComunitaL Auto
noma, que sera Ül1possible quan hagi de comprar qual
que cosa saber quants d'espais protegits hi ha, anem, 
mentre no hi hagi imminent perill d'urbanització, anem 
avanc;ant aquest catalcg, anem intentant atracar postu
res deis Grups amb una Proposició de Llei única que, 
d'una vegada per tates, protegim totes les zones a pro
tegir de Mallorca, i amb aix6 hi podem comptar, do
nem audiencia als Ajuntaments, també, donem audien
cia als Ajuntaments, perque una cosa és que no en 
vulguin tenir i una altra és que no els en donem, n'hi 
ha hagut que no n'han volguda tenir d'audiencia, n'hi 
ha que en volen, elonem audiencia als Ajuntaments i 
anem avan<;:ant la protecció d'espais d'especial interes 
a la nostra iUa, pero facem-ho sensc presses, quan no 
hi ha res en perill, apliquem el sentit comú, demanem 
als organismes tecnics, que són els que ens poden as
sabentar, i quan tenguem, a ser possible, tots, i si no 
una majoria, una idea clara de quins espais hem de 
protegír, quin gr~\~ de protecció necessita cada espai, 
i quina superfície entra dins cada espai, enfrontem tots, 
d'una vegada, i facem una !lei que ens dei xi protegits 
tots els espais de Mallorca; si en aquest entretemps 
qualque situació el'emergencia es fa necessaria, hi hau
deIs nostres vots per aplicar el procediment d'emer
gencia que és aquesta Llei, rnentrestant, jo anuncil que 
no ho farem, perque pensarn que . és important que 
anem caminant en una, jo diria, tasca més sosegada, 
perque realment facem un urbanisme constructiu, de
fensern el nostre paisatge, a mi em sap greu contraelir, 
que no és un luxe, és unél necessitat vital de les nos
tres ilIes, almanco, jo par! en aquests moments per 
Mallorca, vital per a Mallorca, perque sense aquest pai
satge en lloc d'anar per amunt, quant a ocupació turís· 
tica, que és la nostra font d'ingressos, aniríem per 
aval!, jo pens que aixo ho sabem tots i pens que a aixó 
hi ha interessos encontrats, indiscutiblement que n'hi 
ha, pero pens que podem arribar a un acord, per da
munt aquests interessos que hi ha, el'arribar a la solu
ció que anem a poc a poc, deixem que els Ajuntaments 
facin urbanisme, no partim de la desconfian~a cap a 
aquests Ajuntaments, i estiguem vigilant perque real
ment no es faci cap disbarat i, ja dic, en el cas en que 
hi hagi imperiosa necessitat d'emprar aquesta Llei, que 
s'ha d'emprar, en el nostre criteri, amb caracter excep
cional, sernpre els nostres vots estan a disposició per 
evitar qualsevol destrucció del paisatge, mentrestant, 
mentrestant, creim que protegir és anar adequant tots 
els organismes que hi ha avui, que tenen competencies 
en urbanisme, anar deixant que aquesta Llei no ha eli
minat totes les altres, i anem a deixar que els Ajunta
ments, puguin esser ells, els que tenguin iniciatives, no 
els passem davant, deixem amb tranquiHitat i anem 
estudiant, com dic, que és el que hem de conservar ele 
la nostra Mallorca, i quan ho tenguem tendrem la so
lució, jo pens, pens que fins i tot tendrem molt més 
consens, moIts més vots, molt més assentiment deIs 
que ens pensam, més gent de la que creim estima Ma
llorca i més gent de la que creim pensa que Mallorca 
s'ha de protegir. Hi ha interessos creats, els defensa
ran, pero pens que la majoria esta per passar per da
munt eIls quan Mallorca ens ho demana. Moltes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Entre els Grups que no 

han intervengut en el debat, per fixar la posició, el 
Grup SocialIsta, Sr. J oan .brancesc Triay Llopis. Dis
posa per fixar la seva posició de deu ml1luts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

La nos1ra posicio és donar suport a la Proposició d'Area 
Natural d'Especial Interés que presenta el Grup d'Es
querra Nacionalista (PSM), per a Cala Agulla, Caja Mes
quida, Cala Moltó i el Cap des Freu. El Partit Socialis
ta, a través ele la seva agrupació local de Capdepera i 
el grup municipal socialista a Capdepera, ha participat 
unilariamem amb les mobilitzacions i presa de cons
ciencia i recollida de firmes que el Portaveu elel Grup 
d'Esquerra Nacionalista ha esmentat, i que, per tant, 
eslrun a loLs els nivells de la omUJ1itaL i\.ulonoma pe)', 
r cLamen l idt:1Hificn LS amb Jn necess il a l de prolcgir il1-
legnl lmen L i definilivamenl aquesl e pal de singular a
Jor. El Govem de Jo. OlTIuniLal Aut noma, cOm ja ha 
sorl it en e l dcbal anterior, té encarregal un lreball d~ 
catalogació deIs espais naturals de les rIles Balears, a 
un grup que es diu INESE, i que és ben sabut que 
esta per damunt ele qualsevol sospita d'esqc" .::rranisme 
i d'ecologisme, i aquest grup proposa, en el seu primer 
informe, que supos que el Govern es veura obligat a 
censurar proximament, que sigui protegida, precisament, 
aquesta area que avui el Grup del PSM, proposa aquí 
com a area natural el'especial interes, i fins i tot parla 
amb detall que la part oriental d'aquesta úea té gran 
interes, Cala Mesquida, Cala AguIla i Caja Moltó, amb 
importants formacions ele dunes litorals, en part fixa
des, etc., etc., sobre aquestes platges, diu, hi ha actual
ment una forta amenac;a d'urbanització, no ha sé, sem
bla que hi ha opinions eliscrepants sobre aquesta ame
nac;a, si és forta o si no ha és, entre difercnts grups, 
nosaltres constatam que aquest grup, en aquest docu
ment pagat amb doblers públic, eliu per acabar, que en 
conjunt a aquesta zona s'hi aprecien valors faunístics, 
florístics i ecologics relacionats amb la conservació 
d'ecosistemes amena~ats i poc influits per l'home, així 
ccm valors paisatgístics, per tant, esta clar que se Ji 
dóna, a través el'aquest primer document de cataloga
ció un caracter realment de valor de la Comunitat Au
tonoma, per tant, i jo crec que aquesta és la intenció 
que tencn aqucsts catalcgs, ele caracter per damunt de 
les decision deIs ajlmlaments con sponents, perque 

¡DO, i aquesls calaleg que es fan, s i aquesta modi
ficació deJ P la Provincia l que ens té anunciaela fa 
temps i caducada la data que ens havia donat el Con
seller el'Ordenació elel Territori no serveixen per vincu
lar als Ajuntaments amb les seves decisiol1s de plane
jaments municipal s, per que serveixen? No servirien 
per a res, nosaltres creim que no s'estan fent aquestes 
fcines per no servir per a res, i, per tant, tenen una 
intenció de elecisió de caracter de Comumtat Autono
ma i, per tant, superior en jerarquia a la deJs Ajunta
ments. Creim que, si I'Ajuntament de Capelepera, en 
aquest cas, i el batle d'Unió Mallorquina, estan abso
lutament el'acord amb que aquesta area sigui protegi
da, «miel sobre hojuelas» que es cliu en terres de Cas
telIa, i que, per tant, hi haura una perfecta coinciden
cia entre els interessos general s de la Comunitat AutO
noma representats en aquest Parlament i els interessos 
del terme municipal representats en el seu Ajuntament, 
per altra part a nosaItres no ens preocupa excessiva
ment que s'hagin de consultar diversos BolIetins per 
veure quins espais estan protegits o no, se n'hauTa de 
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consuHar tan soIs un, que és el Bolletí on hi ha la Uei 
d·JC.S u'enc, perO S1 arnoeSSlm a una ShuaclO, que nos
alIres conSlw::rmll upulna, que 111 [[agues rnUlLl.ud ue 
)jolleuns on III nagues aeCldraClOns u Arees NaluralS 
d'JC.specIal In_eres, crellll que no sena una SHuaclO 
tam}iüc gens Glncultosa que molt m es Olhcll és consul
tar 1 emowl oe planepmenLS generals, parClals, espe
ClaIs, moaüicats, pla, prO]eCle a'uroaniLzaclO, cenrres 
d'inleres tunsnc, pla ae costes, etc" i que aixo esta 
GlllS l'Urdenament vlgenl i que realment estan garantns 
la publicilat i el coneixement d'aquests documenrs, 
per allra part, de tates maneres, VWl dir que si tan dl
ficuJtós arriba a ser, que lampoc no crelm que sigui 
preocupant o almanco p er a 110saltres, ja que per ara 
no pensam que eIs nostres elec ,ors pensin comprar 
Cala Agulla ni pensin comprar Son Saura de Menorca, 
ni cap d'aquests espais que nosallres volem protegir. 
Moltes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Per part del Govern té la 

paraula el Conseller Sr. J eroni Saiz, i s'obr~ qüestió in
cidental. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Pres idente, Sras. y Sres . Diputados. Brevemente 

voy a exponer la postura del Gobierno en el tema de 
la Ley de Declaración de Cala Agulla como Area de In
tcrés Especial y pl'ctendo con ello n~sumir, para no ha
cernos excesivamente largos, en e¡;ta sesión, de una for
ma clara y definitiva la postura del Gobierno en rela
ción con todas estas leyes. Voy a definir la postura y 
me congratula decirlo públicamente, que aunque en su 
momento tuvimos unas discrepancias fuertes con el Gru
po Regionalista en el tema de la Ley d'Es Trenc, tengo 
que reconocer y así lo dije que entendía su postura y, 
por lo tanto, también entiendo y comparto, en su ma
yor parte, las razones que ha expuesto su Portavoz en 
cuanto al uso que se le debe dar a esta Ley. Aquí no 
creo que nadie haya puesto en duda, en absoluto, que 
se debe de proteger la zona de Cala Agulla, Cala Mes
quida y espacios intermedios, quizás podríamos discu
tir cual tiene que ser el ámbito de esta protección y 
la intensidad de la misma, el ámbito de una manera 
especial, porque, corno ya advertirnos cuando se discu
tió la Ley de Areas de Espacio, de Areas Naturales de 
Especial Interés, ya dijimos que la definición de las 
mismas resultaba un tanto ambigua, y así vemos en 
este caso que se está hablando de un ecosistema no al
terado por la actividad humana, y se incluyen en el 
mismo terrenos de cultivo situados a dos kilómetros y 
medio de la costa, al pie del Castillo de Capdepera, 
quizás , si se tuviese que entrar en el fondo de la Ley, 
sería necesario entrar a delimitar este ámbito, pero no 
es este el caso, todos estamos de acuerdo que lo que 
se entiende por Cala Agulla, Cala Mesquida, sus pina
res, sus dunas , etc., todos estamos de acuerdo en la 
protección, en lo único que no lo estamos es en la for
ma que tiene que tener esta protección, y a ello me da 
pie la misma Exposición de Motivos de la Proposición 
de Ley, cuando recuerda y, así lo ha manifestado el 
Proponente el preámbulo de la Ley General de Decla
ración de Areas Naturales de Especial Interés, cuando 
decía que el primer objetivo de la misma era asegurar 
la ordenación y protección de aquellas áreas que, a pe
sar de sus valores ecológicos, paisagísticos, etc., no go
zaban de suficiente protección en el Plan Provincial y 

en los planes y normas muniCIpales, es deClr, que ya 
se reconOCla que el SI-lO aaecuauo uonue ueoIan ",S,ar 

proteglUos eSLOS espaclOs, con caraCLcr 6cilenu, es el 

.t'lan lTOVlnC131 y lOS .t'lanes y Normas lVlUl1lClpdles. 
Qwero recoraar aquí que la ordenaclOn del tcrnlOrlO, 
competenCla exclUSIva de la Comumdad Autónoma, se 
e jerce por el Ejecullvo, es deCIr por el Goolemo, y el 
planeanuento uroanístico que es una de las tormas de 
incId1r sobre la ordenación del terntono es u na imcia
tiva que corresponde a los Ayuntal111emOS para pasar 
despucs a la aprobación defimtlva de la Lomlsión I:'ro
vÜ1clal de Urbanismo, órganos dependienLes del Gobier
no, quien obtiene la últÍlna palabra a través de este or
ganismo. Bien, ese es el camino normal, y de esta for
ma es como deben ser protegidos los espacios, única
mente para casos o circunstancias excepcionales, es 
cuando entendemos que debe ser aplicada la Ley que 
para esto fue promulgada por este Parlamento, única 
y exclusivamente, para casos o para circunstancias cx
cepcionales, nosotros entendemos que en este caso, evi
dentemente, no se dan ninguna de las dos posibilida
des, el tema de que el día 31 de diciembre pueda ter
minar no la suspensión de planeamiento, que muy bien 
recordaba el Sr. Triay, los Ayuntamientos no suspen
den planeamientos, en lodo caso, será la suspensión de 
licencias, eso no es motivo ni representa ningún peli
gro como para que pueden crearse un grave riesgo para 
la conservación de la zona de Cala Agulla, en el peor 
de los casos, y no tenemos noticia de que sea as1, po
dría haber quizás algún Plan Especial, perdón, en tra
mitación que pudiese presentarse al ampLll'O de este 
retraso en la aprobación de las nOl~mas, bien, eso única
mente daría como consecuencia una posible indemni
zación que parece ser que a los señores de la izquierda 
no les preocupa lo más mínimo, nada más que esto, y 
no tenemos noticia de que es to vaya a ser así, las ga
rantías que da el Ayuntamiento de que eso no va a 
ocurrir para nosotros son suficientes y por lo tanto 
pensamos que, efectivamente, es en manos del Ayunta
miento donde debe de estar la protección de estos es
pacios naturales. Se ha hecho aquÍ una mención que 
quiero, simplemente, puntualizar, al estudio de espacios 
a proteger que ha encargado el Gobierno con dinero 
público, naturalmente, y que se ha utilizado reiterada
mente esta tarde, como 3rgumento a favor de la decla
ración de ciertos espacios como áreas protegidas a tra
vés de la Ley. Bien, yo quisiera decir tres cosas en re
lación a este estudio de espacios, primero, que es un 
estudio que no está terminado, la documentación que 
se ha facilitado a los Gmpos Parlamentarios que la so
licitaron dice claramente que es un preavance, es un 
preestudio donde se hace una delimitación general de 
las zonas a proteger. Punto segundo, este estudio no es 
un estudio del Gobierno, es un estudio de un equipo 
muy respetable, que a nosotros y por eso se lo encar
gamos, nos merece todas las garantías, pero no deja de 
ser un trabajo ele un equipo, mientras no sea asumido 
por el Gobierno, no corre, no se transfonna en un do
cumento del Gobierno. Y punto tercero, es evidente 
que el que un espacio se contemple en ese catálogo de 
espacios no le quisiera llamar catálogo, porque no reú
ne los requisitos que la Ley del Suelo previene para 
esta denominación de catálogos, sino de esta relación 
de espacios a proteger, su inclusión en esta relación . 
el que sea tratado en este estudio, no quiere decir que 
la protección que se le tenga que dar sea precisamen
te la Declaración de Area Natural de Especial Interés . 
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conlorme a la Ley 1/84, aprobada por este Parlamen
to. \lUlere decir que reúne unas condiciones de pnncI
pio que van a exigir algún tipo de protección o que, 
en principio, merece la pena estudiarse "i tendrá que 
tener esta protección, esta protección podrá ser alguna 
de las figuras que prevé el Plan l'rovll1clal, podrá ser 
simplemente una declaración de no urbanizable en las 
Normas Subsidiarias, podrá ser la aplicación de unas 
ciertas normas de estética o de conservación del pai
saje, podrá ser quizás la declaración de área natural 
de especial interés, o podrá propiciar la declaración a 
través de la Ley de Protección de Espacios Naturales, 
de su declaración como parque natural o espacio eco
lógico de interés especial, etc., etc. Es decir que la in
clusión de un espacio en este estudio no puede utili
zarse como argumento justificativo de la necesidad de 
promulgar una ley que lo declare área ele especial in
terés. Nada más que esto, simplemente el decir que 
no porque nosotros estemos en contra de esta Ley, 
quiere elecir que no estemos por la protección de Cala 
Agulla, estamos por la protección que la Ley elel Suelo 
previene como camino ordinario y habitual para de
clarar o para establecer las protecciones necesarias en 
el suelo municipal. Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Se

bastia Serra? Disposa el'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En primer lloc, volelria re

plicar, bé agrair, en pr imer lloc, al Grup Socialista el 
seu estalonament, tant del grup municipal que efec
tivament ha participat i ha signat el document defini
nitiu de s.uport a aquesta Proposició ele LIei, com tam
bé la seva intervenció aquí. Pero volem replicar fnna
mentalment, en primer \loc, al Grup Regionalis ta, Sr. 
Albertí ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni Sr. Serra, en aquest moment esta repli

cant voste al Govem, perque el debat contra el Grup 
Regionalista esta acabat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, l'article 72 crec que, com que he 

estat contradit pel Grup Regionalista, puc intervenir 
cinc minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions té voste cinc minuts, per con

tradiccions, pero esta voste usant el tom ele replic'l al 
Govem. LIavors, si m'ho diu, ja li donaré el tom de 
con tradiccions. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Al Govern li hem de dir 

darament que, efectivament dia 31 és la suspensió de 
llicencies que acaba, li hem de dir que ens preocupa 
enormement el tema de les indemnitzacions a tates 
les Illes Balears, si bé entenem, amb malta clarividen
cia, que una illa, unes illes, amb una capacitat turís
tica com la que tenim, necessita amb tota urgencia 
d'uns espais naturals preservats, per tant, no entra
rem en els jocs demagogics de no constnlir, valer atu
rar la construcció és facilitar l'atur, i tampoc no entra
rem en -el tema del que significa la preservació del 

nostre tcrritori, que creim que significa molt des del 
punt de vista ecologic, cultural i económico L'Ajuma
ment de Capdepera dóna garanties que hi haura una 
prescrvació, voste mateix, Sr. Conseller, ho ha dit ara, 
l'al11bit i la intenis:at s'haurien de discutir, nosaltres 
creim que la trajcct6ria de l'Ajuntament de Capdepcta 
i les cleclaracions recents i la manca de reunions [01'

mals de la Comissió cl'Urbanisme i de plenaris que 
tractin el tema amb concreció i que garantcixin que 
dia 31 de desembre s'haura avanc;at i no caurem en el 
proolCma que slgmfica legal i de tot tipus ~a suspensió, 
aturar la suspensió de llicencies, creim que demostra, 
c1arament clemostra que estam davant una urgencia, es
tam davant una urgencia, i precisament no ens hem 
avan~at a res, senzillament és que estam amb: un calen
dari accelerat, i el batle, no fa moIts de dies, el mes de 
setel11bre, encara ho declarava públical11ent a la revista 
«Cap Vermell», esta escrita la declaració i de qualque 
manera no ha estat contradita pel mateix Batle ni per 
qui correspongui a l'Ajuntament de Capdepera o als 
Partits Polítics alla representats, s'esta negociant una 
serie de bocins per urbanitzar i posteriorment hi hau
ra una reunió, i després s'haura de fer un pla, i des
prés s'haura ele passar a informació pública, per tant, 
creim que esta clar que les garanties no estan en abso
lut garantides, valgui la redundancia, i, per altra pé'lrt, 
la trajectoria de l'Ajuntament de Capdepera, i DO no
més ara, sinó tota la historia recent d'un conjunt ct'ur
banitzacions que fan que només ens quedi el bocí ele 
que avui parlam, sense urbanitzar, creim que ens 
demostren que estam davant un cas excepcional o cla
vant un problema de seguretat a las garanties i davant 
un problema no de paraules, sinó de profunditat da
vant el que és l'ambit i la intensitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra . Té la paraula el Sr. 

Francesc Triay, per replicar al Govern. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa voste ele cinc minuts. Disposa de cinc 

minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies. El Grup Socialista veu que el Govern 

manté un criteri restrictiu en relació a l'aplicació de 
la LIei 1/84 d'Arees Naturals d'Especial Interes, nos
aItres consieleram que és un criteri legítim, pero que 
és un criteri polític, que és un criteri polític que man
tendra el seu Grup Parlamentari, pero que no és una 
interpretació jurídica que sur ti de l'articulat d'aquesta 
LIei. Aquesta LIei posa en mans del Parlament una ele
clara ció bastant discreccional, una apreciació bastant 
eliscreccional d'arees naturals d'especial interes quan 
ho consideri oportú; logicament, el Parlament és una 
representació política de la Comunitat Autonoma, ma
jar d'edat i que actuara amb responsabilitat i no amb 
inconsciencia i per a~o, sempre continuament aport:1m 
aquí, documents científics, documents que avalen les 
propostes que feim en aquest sentit. Per altra part, 
vull redundar, insistir en un punt que ja, ara mateix, 
el Portaveu del Grup d'Esquerra Nacionalista, ha trac
tat, mentre no estiguin aprovades les Normes Subsi
diaries noves revisades, del terme de Capdepera, el 
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paratge que es tracta de protegir esta en perill, esta 
en perill perque el planejament anterior que esta vi
gent, al marge de suspensions de llicencies, que no 
l'afecten, des del punt de vista de planejament parcial 
possible o d'edificació dins el rústic excessiva, perme
tria i permet, avui per avui, cada di a, poder destmir 
una part d'aquest paratge natural. I entrant en una 
afirmació, que cree jo realment extemporania del ~r. 
Saiz que als senyors de l'esquerra no ens preocupen el 
més mínim les indemnitzacions, cree que és una aElr
mació que no es pot deduir, en absolut, de cap de !(;s 
que ha fet el representan del Grup Socialista, ni avui 
ni en altres ocasions en aquest Parlament, senzillamént 
li vuIl donar un detall, el Partit Socialista Obrer Es
panyol, la Federació Socialista Balear esta mantenint 
avui, actualment, en el seu cost, com és evident, un 
plet, un contenciós contra l'Ajuntament de Campos, i 
és l'únic que ho esta fent, per aconseguir l'anuHació 
d'un projecte d'urbanització, que consideram que no 
és legal, i que l'únic ob jectiu que persegueix és di s
minuir si es guanya qualscvol possible defensa d'in
demnitzacions, i a~o ho fa, senzillament, el Partit So
cialista, com un deure cívic, perque nosaltres volem 
que es paguin les indemnitzacions justes, pero que 
aquestes siguin les mínimes i les mínimament gravo
ses per a la Comunitat Autonoma, per tant, ens preocu
pa i molt que hi hagi indemnitzacions i la quantia 
d'aquestes, el que passa és que hi ha temes que ens 
preocupen tal vegada tant o més, com és la defensa del 
patrimoni natural. 1 per acabar, un tema, tal vegada, 
menor, pero que surt en conseqüencia del que el COll
seller d'Obres Públiques ens ha dit, el fet que un 
area estigui declarada area natural d'especial interés, 
com voste sap 1110lt bé, no va en contra ni impedeix, 
en absolut, qualsevol altra figura de la Llei d'Espais 
Naturals protegits que se li pugui aplicar per "ltres 
conseqüencies que no són les estrictament urbanísti
ques, d'altres tipus de gestió, perque com sap molt bé 
e! Sr. Conseller, la Llei d'Arees Naturals d'Especial In
teres, és merament una llei urbanística, una modifi
cació de la Llei del Sol creada exdusivament a la Co
munitat Autónoma de les Illes Balears, que no inter
fereix amb altres competencies que fins i tot en algun 
cas no estan en exclusiva en mans de la Comunitat 
Autónoma. 1, per acabar, ja sabíem que l'estudi que 
aquest grup esta fent per a la Conselleria d'Ordena
ció del Tenitori és el seu i encara no és del Gov~rn, 
per aixo, jo he fet una maliciosa observació dient 
que el Govern, quan el faci seu, després d'aquest debat, 
es veura obligat a censurar les seves explicacions en 
relació a Cala Agulla i Cala Mesquida que tenen en el 
seu escrito Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Pel Govern. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, tres brevísimas puntualizaciones ex

clusivamente. Al Sr. Sena agradecerle su clarividencia 
para pensar las cosas que yo no había dicho, yo no he 
hablado en absoluto ni ele paro, ni de! trabajo, ni del 
antinomia que pudiera representar conservación de la 
naturaleza o construcción, como medio de producir tra
bajo, yo no he hablado en absoluto de este tema, he 
dicho que estábamos por la protección y admito, como 
se ha dicho antes, que los propios usuarios e indus
triales de Cala Ratjada, son conscientes de la necesidad 

de preservar estas playas, a las que pueden acudir to
dos sus turistas, de modo que su clarividencia le ha 
servido para ver cosas que, oir cosas que yo no había 
dicho. En cuanto al Sr. Triay, recordarle que yo no he 
hablado en absoluto de la falta de juridicidad de la 
Ley o de la aplicación que se estaba haciendo de la 
Ley, evidentemente,era un criterio puramente político, 
si nosotros hubiéramos pensado que la Ley en sí era 
anticonstitucional, lo hubiéramos dicho, o si el uso que 
se hacía de ella era incorrecto, también lo hubiéramos 
denunciado como tal, nos hemos limitado naturalmente 
a exponer un criterio político. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. 1 passam, senyors, a la votació, 

demanant a aquesta Cambra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Voldria utílitzar el dret que em confereix l'artiele 

72, per la qüestió de la contradicció en que el Grup 
Regionalista m'ha coHocat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste m'agafa un poc de la paraula. Jo he meditat 

un poc la seva pregunta, primer de tot, el Sr. Albertí 
intervenia en tOD1 de fixació de posicions, no interve
nia dins el debat, el qual estava ja canelos previament, 
indiscutiblement, al llarg ele la seva exposició el Sr. Al
bertí, no tan soIs ha [ixat la seva posició, sinó que l'ha 
estalonada amb una doctrina que ha estat en. el ·punt 
on ha contradit el seu punt de vista, dones bé, amb 
un criteri de magnaminitat, i perque pugui aclarir 
aquest concepte, aquesta Presidencia, excepcionalment, 
li dóna la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Albertí, Ji he de dir un 

parell de coses molt clares, si no és excepcionalitat que 
en el terme de Capdepera només quedi aquesta zona, 
ja em dira que és excepcionalitat, si 3.000 sigl1atures i 
7 Regidors de Capdepera no signifiquen un estalona
ment elar a aquesta Proposició de Llei i a la funció 
d'aquest ),Parlament en aquest tema, ja em dira que 
entenem pel ParIament, que entenem per les lleis, si 
l'actitud del Batle el'Unió Mallorquina, endarrerint el 
procés, no assistint en el debat a Cala Ratjada, convo
cat sobre aquest tema i fent les decIaracions que ha 
fetes a la revista «Cap Vermel)" del mes de setembre, 
que, si no les coneix, les hi puc passar, i que parla da
rament d'admetre un bocí d'urbanització a menys de 
200 me tres ele la platja, ja em dira voste si no hem de 
tenir reticencies i si no hem d'estar preocupats i veu
re la urgencia. No entraré en aquests momcnts a veure 
si hi ha uns interessos, a part deis del Sr. Balaguer, 
ja esmentats, potser de qualcú del seu mateix Grup i 
potser que també sigui Regidor, on hi ha contraparti
eles a can vi de bocins d'urbanització, aixo és un tema 
del seu Grup, cosa que Esquerra Nacionalista li res
pecta. De totes maneres, Sr. Albertí, donada a coneixer 
avui la seva postura, no li quedi cap dubte que també, 
amb tota simpa tia, li agafam la paraula i esperam que 
el Grup Regionalista sigui coherent amb el que avui ha 
exposat aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de les seves intervencions. Ja m'esperava 

jo aquesta. Té voste, li he d'aplicar el mateix: criteri de 
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magnaminitat, per tant, té voste un minut per exposar 
aixo. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Serra, 

si una de les practiques parlamentaries que voste u ti
litza és que nosaltres el votem a favor, perque voste 
ataca el nostre Batle, realment va molt equivocat, nos· 
aItres som un partit que tota persona del nostre par
tit forma part del nostre patrimoni i el defensarem 
sempre, per tant, les seves raons, no han fet més que 
li votem en contra, adduir que el Batle de Capdepera 
que és d'UM, perque va dir en el diari, també la res· 
posta no és adeqüada, perque va dir en el diari, nO ''Sé 
que, voste li aplica la Llei d'Espais Naturals d'Espe
cial Interes, crec que la resposta és desconsiderada. En 
segon !loc, si hi ha 7 Regidors, no sé quants de Regi
dors té Capdepera, si hi ha 7 Regidors que han firmat 
i 3.000 firmes, jo amb el tema de les firmes no hi vull 
entrar, la representació del Parlament és aquí, vull dir, 
la representació eJe[ poble és aquÍ, aquí és perque 
ens varen donar els vots quan era l'hora, per tant, 
a mi les firmes que les respcct moH, quan hi ha 
criteris i hi ha grups que tenen un aItre criteri, nos
aItres ens mantemm igual, repetesc el Batle de Cap
depera és d'UM, i UM creu en el Batle de Capdepera, 
moltes gracies. 

4.-c) 
EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Srs. Diputats. Acabat el debat, informa
des les posicions per contradicció, aquesta Presidencia 
demana a la Cambra, pren en consideració la Proposi. 
ció de Llei de Declaració de la Zona de Cala Agulla, 
Cala Moltó, Cala Mesquida i Cap des Freu com a Area 
Natural d'Especial Interes? Les Sres. i Srs. Diputars 
que votin a favor, es volen posar drels, per favor? Sra. 
Secretaria vol procedir al recomplC? Poden seurc, 25. 
Les Sres. i Srs. Diputats qu oUn en contra es volen 
posar drets, per favor? Poden seure, gracies. Les Sres. 
i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. Per tant, 
queda rebutjada aquesta Proposició per 25 vots a fa
vor i 29 en contra. 24, em diu l'altre Secretari, perque 
hi ha una absencia. I passam al darrer apartat, la pre
sa o no en consideració de la Proposició de Llei pre
sentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa a la 
Declaració de Cala Mondragó, com a Area Natural d'Es
pecial Interes. Vol en que es procedesqui a la lectura? 
Aleshores s'obri el tom a favor, té la paraula pel Grup 
Socialista el Sr. Joan F. Triay Llopis. Disposa, Sr. Di
putat, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes grades, Sr. Presiden!, En primer lloc, la

mentar que la gran den ital de la Sessió ens obligui, 
un poc tard, a h-adar aquest tema, pero comprenguin 
que és un tema que consideram de gran importancia i 
que requereix el seu temps per a la sevn tramitació. 
El Grup Parlamentar! Socialista presenta aquí, avui. 
per a la seva Declaració com a Area Natural d'Espedal 
Interes, l'area denonllnada de Cala Mondragó, aq'ues ta 
area agafa un litoral compre entre el que se'n diu 
Es Ca1ó de Sol i Mina, Es Caló d'en Burgit, Es Caló 
d'Rn Pel'cliu, S'Amarador i, propiament, Cala Mondragó, 
i en aquest tros de Jitoral hi desenboquen diversos tor
rents, el Torrent de S'Arnarador, el Torrent Roig, el 
Torrent de les Cove cie! Reí, el Torrent de .. j el Tor-

rent des Caló Burgit. És una area on els valors són ba
sicament de tipus paisatgístic i geomorfologic, pero 
sense que poguem llevar importancia a la gran riquesa 
i varietat en caracter secundari, respecte als anteriors, 
de la seva fauna i flora, cobreix unes 400 hectarees del 
terme municipal de Santanyí, i els seus torrents s'adin· 
tren cap a l'interior un rnaxim de tres kil6metres, a la 
proposla que n sal tres feim graCiada en els p l.mol . 

om vostes saben, la comarca del ud·es de Mallorca, 
q ue poclríem onsí lel'al' que va [e! c< p d Salines, 
fins aproximadament el temlC de Son S, rvera, la pun
la de N'Am r, o ala Millor, que deim, realment és 
una zona intensament urbanitzada, intensament dedica· 
da a l'urbanisme turístic, i éssent una zona amb gran
díssims valors de tipus natural, i no faré insistencia en 
ells perque estan exposats a l'Exposició de Motius i per
que estan amplíssimament documentats a l'obra del pro
fessor Rosselló Vergel', sobre el sud i sud·est de Ma
llorca, pl'ofess l' geograf de recol'leguda solvencia, pero 
dir·los que d'aquesl conjunt de cales i de lOlT nts que 
confonnen lOl aquest litoral del s ucl-eSl de Mallorca, 
realmem, avui per avui, ala Mondragó, el conj unl de 
Cala Mondragó j pogue cales molt mé .peLites esta n 
Uiures d'edificació 1 eL'urbnnitUl ió i maal nen , per tant, 
els valors e ologic , paisatglslic , geomorfol gics intac
tes avui per avui, recordem que des del Port de Ma
nacor, Porto Cristo, a la Murada, Cala Domi. gos i el 
conjunt del que se'n diuen le ajes de Mallorca, Porto 
Colom, Cala Maryal, el conjunt ele ca les que formen 
Cala d'Or, Cala Figuera, Cala Sa n tanyi, Cala Llombarcls 
totes elles estan o bé intensament edificades, o bé en 
processos molt avan¡;;ats d'urbanització. Repassant 
aquest conjunt de litoral, podríem dir que únicament 
el petit tros de Cala Virgili i Cala Magraner, i el peti
tíssim de Cala Mitjana, Cal<l Sanau i Cala ... en el ter
me de Felanitx al marge de Cala Mondragó ón les 
úniques que es man tenen intactcs, cOl1sidermn que Cara 
Mondragó és, dins aqucsl njunl de litoral , que és ca
racterístic de tota aquesta omarca de l'illa de Mallor· 
ca i que no té repl'oclucció a cap altre inclrel ele l'illa, 
Cala MoncIragó és realment l'exemple més complet, m és 
desenvolLlp 1, rnés ramifical, més complex, des del pum 
d vista cIeI seu valors n, tur,ls. a volLlntat de pro· 
tegir Cala MOlldragó, rcalmen! no comenya en ab O]Ul 

amb aques ta Proposta del Grup ParJamenlari. Socialis· 
ta, des de les iniciatives de centres d'interes turístic 
nacional, a les ctiverses redaccions contínuament mo
dificades de les Normes Subsidiaries de Santanyí hi ha 
hagut una permanent intenció d'urbanitzar aquest pa
ratge, pero el que sí sembla que han anat evolucionant 
són detenninats criLeris en relació a aquesta urbanit
zació, el Centre d'Intere Turístic Nacional es va apro
val' amb urgencia, podríem di!', pel Consell de Ministres 
de 12 de novemhr del 82, per lIn Govern que ja havia 
perd llt unes eleccion i que estava meramenl gestionant 
le ompetencies govemamentals fins la presa de pos-
e sió el'un nou Govem que les havia guanyades, aquest 

Govern, per raons que ara no vénen a l cas, pero que 
s 'han publicament qualiñca l d'electorali les i relaciona
des amb la finanyació de la campanya ..!Jecto ral de 
rUCD, va aprovar aquest Centre d'Interes Turístic que 
va per la seva manifesta iHegaJitat, va ser objecte a 
proposta del Grup de Consellers Socialistes, en el Con
seIl General Interinsular, va ser objecte, per unanimi
tat d'un recurs contenciós que va es er resolt favora
blement en els interessos i a la voluntat del Consell 
General Interinsular, el 13 d'octubre de 1983. 1 a mi 
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m'agradaria detenir-me un moment a les 1'aons per les 
quals el Lonseu General lnrermsUlar va plantejar aques
ta raOlcai 0pÜSIClO en el Lenu-e c!'lntercs funsLlc Na
cional Cle Lala iVlOnClragó, perque crec JO que eVldent
mene el Conseli General 1l1lennsular, i el Grup de 
Consellers Soc13Iistes en aquell moment no s'11i va opo
sar pel fet que tos la Llei Específica de Cen eres d' ln
teres Turístic NaclOnal, que no era aquest el motiu ba
sic ni fonamental de la seva oposició, sinó perqué a 
través deis mecanismes de la Llei de Centres i Zones 
d'Interes Turístic Nacional s'estava promovent una ur
banització que es considerava indesitjable, que es con
siderava negativa per aIs in,eressos de les IIles Balears 
que el Consell General Interinsular, ens preautonómic 
estava obligat a defensar. Peró resulta que a continua
ció de la derogació, de I'anuuació de l'acceptació del 
recurs contenciós, resolt pel Consell de Ministres i, per 
tant, l'anuHació de la declaració que previament s'ha
via fet de Centre d'Interes TurÍstÍc Nacional, es mao
tenen amb petiles modificacions aqueIles urbaniLzacions 
que eren negatives pcls interessos genercds d'aquesta 
Comunitat, i, a través de lcs Normes Subsidiaries de 
Santanyí es proposen a la nova qualificació com a soIs 
urbanitzables damunt les arces que nosaltres creim que 
han de ser objecle de protecció per les zones boscoses 
que són, per a la defensa deis torrents, per a les zones 
humides, que també n'hi ha en el conjunt de plat"ges 
que forma Cala Mondragó, per a les platges, i, per tant, 
per a tot l'entorn que defincix geograficament el que 
és paratge natural. I a¡;:o realmenJ: té una definició ad
ministrativa, que és l'acord de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, a 1981, de 11 de novembre, quan la Co
missió Provincial d'Urbanisme, i a<;o és un antecedent 
que elóna peu posteriorment a l'argumen tació, precisa
ment, del Conse11 General Interinsular, i del recurs que 
he mencionat anteriorment, la Comissió Provincial 
d'Urbanisme de Balears, en sessió, com dic, de 11 de 
novembre del 81, estudiant l'avan<; de planejament de 
les Normes Subsidiaries de Santanyí que preceptiva
ment s'havien de presentar a la Comissió Provincial 
d'Urbanisme, a causa del cOl1veni de planejament es
tablert entre el Conse11 General Interinsular, i els mu
nicipis que s'hi havien aco11it, per tant, era una obli
gació mútua que s'havien imposat aquesta aprovació 
deIs avan<;:os per a la Comissió Provincial d'Urbanis
me, aCOl-da que, textualment, que «debe cumplimentar 
el artículo 73 b) de la Ley del Suelo, y, en consecuen
cia, no permitir la edificación en el paraje excepcional 
de Cala Mondragó». Aquestes són les paraules textuals 
per les quals es define ix la Comissió Provincial d'Ur
banisme, en aque11 moment, majoritariament de la 
UCD, i a la qual hi havia una representació més am
plia que la Comissió actuaL aquesta és r~alment la. de
finició de la Comissió Provincial d'Urbanisme que con
sideram més important com a precedent de la necessi
tat de protegir integralment Cala Mondragó, i que es 
basa naturalment amb uns estudis tecnics, que són 
l'estudi que fan les Ponencies Tecniques previament a 
totes les reunions de la Comissió Provincial d'Vrbanis
me. Les Normes de Santanyí han estat recentment trac
tades per la Comissió Provincial d'Urb2uisme, i s'ha 
arribat a un acord que mereix ser aquí analitzat, per 
veure les seves conseqüencies, aquest acore! diu textual
ment que «deben remodelarse las zonas urbanizables de 
Cala Mondragó, S'Amarador, Cap des Moro, de modo 
que queden excluidas las masas forestales y queden su
ficientemente protegidas las playas y zonas húmedas». 

La pnrnera lectura d'aquesta determmaCló de la LomlS
S10 .tTOV1l1CH:ll a -Urballlsme pot donar a entendre que 
aqUl nI na la salvaclO de Lala LVlOnarago, peru, ~rs. 1 

~res. lJlpU(qIS, aquí a<;o no es alXl, no s es,an anUl'lane 
les zones urbanuzables de Cala lVlOndrago, s·eSI<:l. Slm
plement demanant que sigmn reordenaCles, protegmt 
unes árecs boscoses, etc., peró que difícil és protegir 
Wles arees boscases, quan elS espms uroanitzables que 
hi ha qualil:lcars estan situats ben damunt elles o bé 
a uns espals evic!entment desforeslats, actualment, per6 
procedenrs claríssimament del bosc conjunt ele Cala 
Mondragó, que estan abandonats els seus conreus i que 
es,a el bosc avan"ant d'una manera natural i recons
truint-se damunl eus, crec que, de cap manera, podcm 
considerar, amb aquesta resolució de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, resolt el problema de Cala Mon
dragó, sinó molt bé el eonlrari, esta amb més perill 
que mai, perque ja s'ha dit, en contra die ció a a1l6 que 
préviament s'havia clit que s'havia d'evitar tata edifi
cació en el paralge excepcional de Cala Mondragó, que 
simplemcnt es retoquin unes arees i qlJe s'edifiquin 
realmcnt en cls forats que estan quedant, dins un bosc 
que és un cojunt inseparable, dins una unitat geogra
fica que no es pot separar en zones, sin6 que és el 
conjunl de lots els barrancs, de totes les arces bosco
ses, de les zones hW1lÍdes i deis arenals. Creim que és, 
esta plenament justificat que a la Llei Excepcional 
d'Arees Naturals d'Especial Interes, i aecept aquest ca
racter d'cxeepcionul i aquest caracter de llei que hagi 
cle cobrir amb urgencia les necessitats que es procluei
xen per defensar espais, que o bé els Ajuntaments no 
poden defensar a un moment donat degut a les seves 
situacions de planejarnent com és el cas de Ciutadella, 
o bé que ajuntaments que no les vulguin protegir, per6 
que aquests espais, estiguem tots d'acord, tenen un va
lor supramunicipal, insular, a nivel! de la Comunitat 
Autónoma. És el moment com dic, avui, d'utilitzar-Ia 
en aquest sentit, com sempre recordar que existeixen 
arguments sólids, tecnics a favor d'aquesta protecció 
que la Ponencia Tecnica de la Comissió Provincial d'Ur
banisme, reunida la setmana passada, es va declarar no
vament a favor de la no urbanització, en absolut, de Cala 
Mondragó, recomanació o informe tecnic que no va es
ser tingut en compte, que des del punt de vista urbanís
tic el terme de Santanyí de cap manera no es pot consi
derar amb un problema de desequilibri entre defensa de 
la natura i interessos turístics, que el terme de San
tanyí té, amb les Normes que han estat aprovades, 
una capacitat de prop de 80 mil habitants, que és un 
deIs termes amb majors arees urbanitzables de l'illa de 
Mallorca, que és absolulament innecessari destruir el 
paratge fragiI, únic en la seva cOl1servació integral avui 
per avui de Cala Mondragó. Amb tots aquests argu
mcnts, Sres .i Srs. Diputats, i reservant pcr a altres 
intervencions, si hi ha 1Ioc, eIs deman el vot favorable 
per a aquesta presa en consideració. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Dins el tom obert, vol in

tervenir a favor d'aquesta proposició? Pel Grup Es
querra Nacionalista (PSM) té la paranla el Sr. Damia 
Pon s i Pons, i disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quin
ze minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. Presiclent, Sres. i Srs. Diputats. Avui hauría po

gut esser un clia felie;, clins la consolidació, clins l'apli-



caclO de le,; previslOns de l'EstaLut d'Autonomia de 
les loes B<llc<llS, que a l'anlclc IU, apanat j, UlU que 
la LUIllUnll¡H AULUHurna le cornpeLenUd exClUSIva SOOle 
oraenaclO uel lerrlLon, 1norar HIClOS, urbamsme i haDl
taLge. LamenlablenlCn[, tal conl van les VOcaClOns d'a
quesles tres t'rupoSICJOns no de Llei, una elel Crup So
cJallsla, una allra d'Esquerra NacJOnallsta i una altra 
Úel LunsCil Insular de Menorca, haurem de reconeixer 
que avui no S l1aura tel aquí gaire ordenacic:i del ten"ito
n, smo que s'l1aura fet amb Lota la legiLi.mitat que es 
VUigUl, pero amb tota la irresponsabihtat que Esquerra 
NaCIOnalista també creu que ha de denunciar, un procés 
de deslrucció territorial, i d'obrir portes a un urbanis
me que ja fa estona s'hauria d'haver controlat i orde
nat. .Per tant, entenem, i valgui l'expressió, que si avui 
pogués onejar la bandera de les IIles Balears, hauria 
d'anejar a mitja asta i amb un cresponet verd en home
natge a les zones que avui aquest Parlament o, perdó, 
la majoria de dretes d'aquest Parlament impedeix que 
siguin degudament protegides i, en conseqüencia, dóna 
Hum verda a la seva destrucció. VuH felicitar el Grup 
Socialista, per la presentació d'aquesta Proposició de 
Llei, que té un clar sentit proteccionista, perque, en 
materia d'ordenació territorial, comprovam que Es
querra Nacionalista i el Grup Socialista som perfecta
ment coincidents. Vull felicitar també el seu Portaveu, 
perque m'haura estalviat donar raons tecniques i, fins 
i tot alguna raó política, perque aquesta Llei no sigui 
rebutjada, sirió que sigui aprovada, entenem, per una
nimitat. Ara bé, a part d'aixo, Esquerra Nacionalista, 
que manifesta el seu suport pIe a aquesta Proposició 
no de Llei, vol fer una lectura cIarament política de 
tal com s'esta duent l'ordenació o la desordenació del 
territori, per part de la majoria de dretes d'aquest Par
lamento Hem sentit i estam francament astorats per 
part del Grup Regionalista, per una part, tota una se
rie d'excuses perque aquestes Proposicions de Llei si
guin admeses, siguin qualificades favorablement per 
part d'aquesta Cambra, hem sentit parlar en el cas de 
Menorca, que hauríem de fer un Llei de protecció inte
gral de Menorca, amb l'excusa de deixar-ho per dema, 
no hem protegit avui, el Portaveu del Grup Regionalista 
ha dit fa un moment, que .necessitaríem una Llei d'Es
pais Naturals d'Especial Interes, també globalitzant tot 
Mallorca, també amb l'excusa de la globalitat, s'ha 
impedit que el cas de Cala Agulla fos degudament pro
tegit, s'ha dit fins i tot, que si hi havia tantes lleis 
hi hauria una gran dificultat per saber quines Beis 
es tan en vigor sobre un espai determinat, fet que és o 
afirmació que és realment aHucinant. Les lIeis promul
gades tenen una publicitat i, per tant, no fan falta, se
nyors Portaveus del Grup Regionalista, 40 lleis de pro
tecció d'aquest territori, sinó que si fossin necessaries 
400 lleis de protecció d'espais naturals, s'haurien de 
promulgar. Ara bé, per que és urgent que l'oposició es 
vegi amb l'obligació moral de presentar unes Proposi
cions de Llei en aquest Parlament, sense cap garantia, 
i ho estam comprovant, que passin endavant? Perque 
Esquerra Nacionalista, per la part que li correspon, 
com a oposició minoritaria, pero activa, entén que sobre 
el territori, en aquesl cas concret, de Mallorca, pero 
sobre tots els territoris de les Illes Balears, hi ha una 
doble amena<;a, en primer lloc, un procés d'urbanitza
ció descontrolat que veim que té uns bons valedors, 
UDS bons executors per part d'aquest Govern i uns bons 
eepartenaires» parlamentaris. per part del Grup Regiona
lista, aquesta urbanització descontrolada és el que 

aquestes Proposicions no de Llei, i alires Proposicions 
de Llei que vemiran puntualmcnL, nosaltres, evidcnt
ment, no estam dlsposats a renunciar a la responsa
bilitat política que ens correspon, que aqü.estes .Propo
sicions no de Uei, Proposicions de Llei, intentaran atu
rar, o com a mínim, posar en evidencia les acLituds 
deIs que són enemics ele la conservació del nostre terri
torio I en segon lloc, hi ha un element, i en el cas de 
Cala Mondragó és bastant cIar, que s'esta produint a 
les Illes Balcars, un procés el'entrega de parts deIs 
nos tres territoris, i parts molts substancials, a mans 
de companyies eslrangeres, si com a proteccionistes, 
estam en contra d'aquesta urbanitzqció descontrolada, 
com a nacionaIistes no podem admetre que, d'una ma
nera progressiva, pero constant, hi hagi clins el nostre 
territori la presencia de grups estrangers que estiguin 
adquirint i s'estiguin fent els amos del poder de deci
sió damunt els territoris de les IIles Balears. Per que, 
aquest Govem ha negat el vist-i-plau a aquests Projectes 
de Lleis? Per que el seu suport parlamentari regionalis
ta ha negat el suport a aquestes Proposicions de Llei? 
Senzillament i, ho he de repetir, encara que em diguin 
de vegades que faig demagogica o que repetesc sempre 
els mateixos arguments, perque els fets són el mateixos, 
eIs fets no han canviat, vostes, uns i altres, són l'expres
sió d'una dreta, vostes són l'expressió política, i ho tom 
dir, d'uns interessos economics, vostes estan aquí com 
a valedors d'uns interessos económics, vos tes no poden 
votar lliurement la protecció, perque els poders reaIs, 
els poders factics que tenen darrera només els donen 
un sentit del vot, que és donar Bum verda a l'especula
ció, lIum verda a la urbanització, vostes, senyors de la 
majoria de dretes, regionaIistes o conservadors, no són 
vertad~rament lliures a 1'hora de votar aquestes Pro
posicions de Llei proteccionistes i con.traries a l'especu
lació. I, que aixo no és una simple afirmació simplista
i demagógica, ho demostra perfectament com aquest 
Govem, per boca del Conseller Jeroni Saiz, ja esta fins 
i tot promovent una reforma de la mateixa Llei del Sol, 
esperar que aquesta Proposició de Llei pugui esser vo
tada per aquells que estan obrint, no tan soIs la urba
nització d'una detenninada cala, com és Cala Mondra
gó, sinó tot el territori de les Illes Balears a través 
d'aquesta Proposició de rebaixar el nombre de metres 
quadrats que permetin edificar dins tot el territori de 
les Illes, evidentment seria una pura iHusió. De totes 
maneres, sí que els voldria fer una crida, no en els 
seus interessos, que evidentment han d'atendre pun
tualment, pero sí a la seva consciencia de ciutadans 
d'un país que necessitaria menys especuladors i més 
defensors de la seva personalitat, que la personalitat 
no tan soIs és una cultura historica d'arxius o una 11en
gua que procuram mantenir plenament viva, sinó que 
també és un territori, són uns espais i que, en conse
qüencia, vostes, entén Esquerra Nacionalista, que com 
a executius de les IIles Balears, tenen el deure moral 
de defensar, ens diran que aquesta no és la manera, i 
ja ho han dit reiteradament, i nosaltres entenem que 
aquesta és precisament la manera, perque el que s'ha 
dut aqui no són propostes alternatives, són excuses per 
evitar que aquestes lleis proteccionistes prosperin. Si 
aquestes lleis fossin modificables des d'un altre criteri 
polític, es podrien presentar esmenes una vegada adme
ses per aquesta Cambra, pero han tengut prou cura 
de no fer aixó; entenem, per tant, que es tracta d'un 
rebuig integral de tota una filosofía proteccionista que 
alena dins aquesta proposta del Grup Socialista, com 



• 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 23 / 24 i 25 octubre 1984 739 

hi era a la proposta d'Esquerra Nacionalista abans vista 
i la del Consell Insular de Menorca. Entenem, per tant, 
que és aquí, aquestes lleis, hauran servit, aquestes Pro
posicions de Uei hauran servit, almenys una vegada 
més perque cadascú dins aquesta Cambra ocupi el lloc 
que li correspon, i, enfront de les ... del nostre, de fer 
eamí, d'anar avan¡;ant, etc., etc., hi ha el fet real i con
eret d'una complicitat en un procés d'urbanització es
peculativa, fet ciar, rotund i incontestable, i, per tant, 
deixem-nos anar d'idearis fariseus, d'idearis que són un 
camuflatge d'uns fets que els contradiuen, i que cadas
cú dins aquest Parlament ocupi elUoc que li correspon, 
nosaltres ocupam el lloc, juntament amb el Grup So
cialista, de la protecció i constatam que per construir 
aquest país és evident que sigui dins aquest Parlament, 
a través d'una tasca política, no s'arriba a crear una 
entesa de force s nacionalistes i progressistes que arrÍ
bin a obtenir la majoria, crec que val més que pre
guem perquc d'aque:,t país, amb uns quants pedodes 
legislatius en mans de majories conservadores poca cosa 
quedara per protegir. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. Queda obert el torn en contra 

el'aquesta proposició. El Sr. Jeroni AlbertÍ, pel Grup 
Regionalista de les Illes, té la paraula. Disposa, Sr. Al
bertí, d'Wl temps ele quinze minuts. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Tot el temps 

que estava escoltant la disertació que sobre aquest es
pai ha fet el Sr. Damia Pons, tenia un dubte ünpressío
nant; deia, jo 'només vull sortir a fixar posicions, pero, 
si no surt ara no, li podré contestar, perque el Sr. Pre
sident és molt estricte i ens té aquí a retxa, sobretot 
ens té a retxa més als que estam alla que als que estan 
aquÍ i com que jo estie en aquella cadira d'aHa, sempre 
em toca que em diu que no. He hagut de ~ortir en un 
torn en contra, no precisament per, votarem en contra, 
ja ho anunciam, pero no, no perque volia fixar posi
cions. Sr. Damia Pons, és indiscutible que si nosaltres 
ens haguéssim presentat amb el seu projecte polític, 
tendrícm més o manco els Diputats que vostes tenen, 
d'acord? és indiscutible que el nostre projecte polític 
és regionalista, i va ten ir una acceptació més grossa 
que la seva, aleshores, vas tes estan aquí on estan, i 
nosaltres estam aquí on estam, i aixo és ben ver, estam 
tots dos aquí on estam, i nosaltres, li vull aventurar 
ja d'entrada, podem coincidir, a vegades, amb projec
tes de l'esquerra, pero no feim política d'esquerres, 
que quedi dar i que ho sapiga; perque som gent pro
gressista, pero no som com vos tes, que estan més a 
I'esquerra que nosaltres, vostes han de fer la seva, i els 
votaran els qui creuen en la seva política, i nosaltres 
hem de fer la nostra, í ens votaran eIs que creuen en 
la nostra. Pero no vull deixar d'afegir-li una cosa, tot 
home' polític té una trajectoria que va de la seva actua
ció. I jo li vulJ dir una cosa, durant quatre anys o 
cinc anys, jo vaig estar a un Grup Polític que tenia 
majoria absoluta en el Consell General Interinsular, i 
vaig haver el'aguantar manifestacions i vaig haver el'a
guantar, d¡ent-me que érem uns destructors, i jo li 
deman a vos te, si en els quatre anys que nosaltres va
rcm estar en el Consell General Interinsular amb ma
joria absoluta, que em digui un sol paisatge que es 
desfes, i no teníem la Llei, hi havia la Dragonera i hi 
havia Es Trenc i hi havia l'AIbufereta, voste em digui a 
mi, si durant quatre anys sense tenir aquesta LIei, di-

guem-nos destructors, que varem haver d'aguantar mol
tes coses, quí és que pot dir que cap zona paisatgística 
de Mallorca es va urbanitzar durant aquests quatre 
anys, per aixo que voste em digui que jo ara som un 
destructor í un especulador, Sr. Damia, m'és igual, 
m'és igual, m'és igual, perque el que voste digui, i el 
que diu el poble no coinddeix, i jo, no vull dir que no 
em preocupi el seu criteri, perque voste és un home 
de criteri i em preocupa, pero quan pens que voste 
em fa un judici de valor, des d'una posició que ocupa, 
distinta de la meva, pens que jo, si estava en el seu 
11oe, possiblement també els faria, i voste ha d'accep
tar la meva, també, que jo estic a un lloc, que li he de 
dir a voste que no podem fer la mateixa política, per
que no tenim els mateixos electors i perque no pensam 
igual, i som un Grup Regionalista, progressista, pero 
que té unes diferencies marcades amb vos tes. Per aixb, 
la política urbanística d'ordenació del territori del nos
tre Grup, jo ho vul! dir, és clara, no té dubtes, pro
tegir el paisatge i entorn ecologic, pero no a costa de 
no fer res, perque no som el'esquerres, sino fer-ho com
patible amb tot aquel! creixement que sigui permes 
i no espenyi el paisatge, i el complementi i, tal vega da, 
el millori. Una diferencia substancial entre vos tes i nos
aItres, tots volem protegir el paisatge, vos tes el volem 
protegir sense ter res, i nosaltres el volcm protegir tent 
a110 que es pugui fer, que no espenyi el p,:lisatge i que 
permeti un creixement que ens dugui endavant allo que 
permet créixer Mallorca sense qu e l'espcnyin, si no ho 
he dit clar, aixo és el nos tre programa d'ordenació del 
territori, per aixo, quasi sempre, i aixCi ho varem fer 
en Es Trenc, nosaltres cns basam en estuclis rigorosos 
que es el que permet el paisalge que hi facin. i vos tes 
saben que jo vaig dir aquí que a un estudi encarregat 
pel tema d'Es n -ene ens va dir que no s'l1i podia fer 
res, perque destruÍem l'ecologia i destmÍem el paisatge, 
aquí, nosaltres també hem fet un estudi, i hem arribat 
a la conclusió que Cala Mondragó esta igualment pro
tegida fent molt poca cosa, pero que s'hi pot fer al
guna cosa, i si aquesta cosa jo. no és rendable, ja no 
és qüestió nostra, pero si es pot fer, pel- que no s'ha 
de fer? I a nosaltres, aquest estudi ens c1iu que, com 
a prineipis fonamentals per a aquesta zona, que és pro
bablement l'únic conjunt o xarxa de torrents ... rela
cionats amb cales que es conserven verges a la costa 
sud-oest, és un element singula¡-, ha d'esser respectat, 
i, per tant, qualsevol urhanització prevista que vagi 
contra aixo, és incompatible, per aixo nosaltres creim 
que alla els torrents han de tenir una zona de pro
tecció, o ... fonnat no només pes les parts, o pendents 
laterals, sinó també per una franja per evitar que es 
puguin espenyar, les zones de pinars han de ser res
pectades en la SCva totalitat, i, sense obUelar la refe
rencia legal de l'article 179.1.1. del Pla Provincial, que 
considera com a arees forestals el sol interpeHat o in
termedi a les arees forestals, si te nen extensió inferior 
a 25 h ecU\rees, i les zones contigües amb la zona ma
rítima-terrestre no poden esser construi'des. Per aixo, 
nosaltres creim i ho deim, ho deim, que nosaltres ente
nem per protegir el paisatge, protegir el paisatge, i jo 
comprenc perfectament que vos tes , tots. protegir el 
paisatge sigui no fer res, perque és indiscutiblement 
com més es protegeix, pero hem de compaginar les 
dues coses, i nosaltres estam per aquesta segolla, per
que si no, no ens haurien votat a nosaltres i eIs haurien 
votats a vos tes. 1 els que ens varen volar a nosaltres 
volíen aquest tipus de defensa del paisatge a les nos-
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tres illes) a Balears) per aixó és diferent, és distint) i) 
vull dir que aixó és alxí) i nasal tres seguin el nosLre 
programa electoral que esta escnt) i segUlm el nostre 
programa en ordenació del territori) que és aquest) i 
en .bs Trenc) com que ens varen dir i varem creure 
que no s'hi podla ter res, varem estalonar que no s'hi 
tj:!s res) aBa on ens eliuen que s'hi pot ter qualque cosa) 
estalonarem que s'hi pugui ter qualque cosa) que no 
és, el mateix que que s'hi taci. Bé, jo li volía dir també) 
i m'ha passat un poc per alt, que aixó que jo hagi dit 
aquÍ) que hi hama moltes lleis, bé) voste ja diu) parla
mentariament, i em posa com a principal, el que és se
c~ndari, nosaltrcs no llem dit que no perque lli hagi 
molt de Bollelins) hem dit que endemés) endemés podia 
passar aixo) pero el vot) només justificat en el [et que 
hi haura molts de Bolletins) votarem que no) hem do
nat unes altres raons bas tant més convincents que 
aquestes i bé) si aquí el que és anecdota ho passam a 
pnncipal, resulta que cksprés nosaltres som un senyors 
que no. sé que i que no sé que més) i jo Ji dic la veritat, 
jo com qm., a ille,; li tenc molta simpatia) jo l'escoIt 
amb molt interes, i logicam ent agaf de voste aBó que 
en tot moment em fa diterent de vostes, i aixo és una 
gran lli~ó que voste em dóna cada vegada que em 
parla) a vegades em diu vas .bé, i 3J vegades em diu vas 
equivocat perque t'hi has atracat massa, vol dir que 
tenguem diferenciat i) tal vegada, en el futur, vos tes 
amb la seva política naciúnalista, i nosaltres amb la 
regionalista, entre vostes i nosaltres tendrem majoria i, 
per ventura) un Govern plegats i, per ventura) ens 
entendrem. Bé, nosaltres per que votarem que no, a 
l'admissió tecnica cl'aquest Projecte de Llei? Entre al
tres coses, entre altres coses, jo ho he de dir al Grup 
Socialista) perque pensam que aquest Projecte de Llei 
pec~ cl'inoportunitat, és dir, dur un projecte de llei 
aquí, en el moment .en que s'estan tramitant les Nor
mes Subsidiaries de Santanyí que inclou Cala Mon
dragó, és, com a mínim, ho entenen així, una descon
fiane;:a apriorística contra l'Ajuntament de Santanyí, i a 
nosaltres ens costa pena, en aquests moments, entendré 
que aixo és així. Pensam, repetim, que a l'Ajuntament 
li hem de donar l'oportunitat que sigui ell el que l'apro
fitament del paisatge tengui, un co-municipi turístic 
com Santanyí no pot de cap manera prescindir de zones 
que li donen categoria turística perque él1 té moltes 
de places, pero que és ell que en definitiva ha d'anar 
endavant) per aixo creim que aquest Projecte peca d'ino
portunitat, i, aquest és un motiu més que nosaltres no 
li podrem donar suport, jo m'atreviria, i sé que no acla
riré res, a demanar-li que el retirin) a aquest Projecte 
de Llei, que el guardin, que esperin quCl acabi el tramü 
de Normes Subsidiaries, i després queden en con di
cions de fer el que creguin que han de fer. Nosaltres, 
aVlti, no e ls podem donar el vot afirmatiu a la presa 
en consideraci6 d'aquest Projecte de Llei, i, repetesc, 
si vostes el volen retirar, en un altre moment, ja veu
l'iem que faríem, no obstant, jo repetesc que nosaltres 
tenim un programa cJar d'ordenació del territori, que 
és un programa diferenciat del PSM nacionalistes i del 
PSOE, que és un programa molt diferenciat de Coalició 
Popular, i nosaltres anam intentant dur el nostre pro
grama endavant, i creim que és la nostra obligació, per
que els pocs o molts que ens votaren, el que ens dema
naran sempre és que siguem coherents amb el programa 
electoral que els va fer decidir votar-nos a nosaItres 
i no: votar-los a vostes o als de Coalició o als del Partit 
Socialista. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Esta obert el tom a 

favor, en conera. Passam al torn de replica. El Sr. Joan 
F. Triay Llopis té la paraula. Disposa d'un temps de 
cinc mmuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Demanaria en aquesta, pro

bablement, darrera intervenció, la mateixa generositat 
de que ha gaudit el .PoTlaveu del Grup R gionalisla. 
Srs. i Sres. Diputats) el rup Padamelllari Socialista, 
amb la Llei d'Arees N tuntl d'Especial lntercs. va pre
tendre doLar al Parlamcnt d'un in u:um, nI de ma.xün 
ra11g dins l'estructura jurídica de la 11ost1'a Comunitat 
Autónoma, per realitzar una política que seria equiva
lent al que se'n diu una política d'estat a nivell nacio
nal, en materia de protecció d'arees naturals d'espe
cial interes, d'arees de valor natural) que pogués actuar 
amb rapidesa amb un estatut juríelic ciar) i amb vo
luntat de pennanencia. Mai no va ser la nostra inten
ció, i varem esser insistents en aquest punt, fer una 
llei per resoldre un únic problema el'un únic muní
cipi, mai no vol ser una llei , per a nosaltres, exclusiva 
per a l'Ajuntament, per al municipi de Campos, deIs 
debats d'avui creim que podem comene;:a1' a treure ja, 
una primera conclusió) i és que aquesta intenció del 
Grup Socialista, no era compartida, evidentment, per 
altres grups que li van donar suport, a aquesta llei, i la 
varen fer possible. M'he de referir, novament, a com 
una Comissió Provincial d'Urbanisme, presidida) diri
gida pels homes que, en gran part) avui constitueixen 
Unió Mallorquina i en part el Grup Regionalista com a 
tal, van prenclre una decisió tan solida com ton1ar les 
Normes de Santanyí a l'avane;: de planejament, perque 
fessin nova proposta per salvaguardar zones humides, 
platges, zones costeres, i de més valor de Cala Mon
dragó i «su entorno», que aquí és la diferencia basica 
que hi ha entre l'acord que ha pres la Comíssió Pro
vincial d'Urbanisme recentment i l'acord que va pren
dre en aquella oportunitat, veim com avui ja no donen 
suport a aquella posició presa per ells mateixos) sota 
diferents sigles polítiques i, insistcsc perque ja ho havia 
dit a un altre punt de l'Ordre del Dia, com observam 
una dretanització d'un partit pe! fel de passar del Go
vern a deixar de ser-hi amb ell, no hi ha dubte que 
procés curiós i peculiar que se sol produir en sentit 
contrario Quan el Consell General Interinsular acorda 
plan tejar recurs contenciós contra la Declaració de Cen
tre d'Interes Turistic Nacional, realment amb auten
tica coherencia amb la Comissió Provincial d'Urbanis
me, fins i tot Alian~a Popular, fins i tot el Sr. MIes, 
que era en aquell moment convidat de pedra en el 
Consell General Interinsular, voten afirmativament i 
unanimement la posició, avui sembla que 10t s'ha cap
girat i efectivament, mentre el Consell General Inter
insular va. estar amb VCD i, per tant, presidit pel Sr. 
Alberlí, efeetivamcnt que no es va destmir cap espai 
natural important, tampoe no se'n va resoldre cap de
finitivament, es van ajornar les solucions i ara cauen 
o comencen a voler caure un per un, perque les lletres 
es tan vencent i ara, que és quan hem de prendre les 
decisions definitives, senyors que és el que passa? 
Doncs, CiutadelIa, Cala'n Turqueta) no, demanam que 
la retinin, per que? Bé perque hem de fer un estudi 
global. Cala Agulla, per favor, no la votarem, per que? 
Perque el batle es d'UM i segur que es protegira el 
terme. Tercera posició, Cala Mondragó, per favor, la 
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retiI1i.n perqu.e és inoportuna, no esta bé que vos tes 
plalllegm al Parlament una Llei per proteglr l'espai 
de Lam Mondrago, perque la Comissló l'rovincial d' Ur
banisme per enessima vegada vol no resolC1re el pro
blema, perque a<;:o és el que ha passat. Nosaltres, Srs. 
Diputats discrepam d'aquestes posicions, discrepam cla
rament d'aquests pretesos urbanisme ecologic que dins 
els ma,eixos espais naturals vol fer compatible la urba
nització política i la protecció, nos al tres no estam, com 
ha dit el Sr. Albertí, per una, per protegir el paisatge 
sense ter res, nosaltres estam per protegir el paisatge 
sense fer res dins l'espai natural protegit, nO fora d'ell, 
el que no creim compatible és que dins el propi espai 
de Cala Mondragó es pugui compatibilitzar l'actuació 
urbanística turística intensa amb hotels, amb aparta
ments, amb la protecció d'un espai que com ha assen
tit amb la posició del Grup Socialista té uns grans 
valors geomorfologics i paisatgístics. Creím sincera
ment, Srs. Diputats, que avui el Gmp Regionalista per 
tres vegades ha fet pública penitencia del seu suport a 
la llei d'Es Trenc, esperam que després d'aquestes rei
terades mostres de submissió, el Guvern els perdoni. 
Nosaltres, per la nostra part, Sres. i Srs. Diputats, 
creim que al poble de les Illes Balears no li sera tan 

¡ facil perdonar els resullats negatius que en puguin sor
tir, pels espais naturals, pel palrimoni natural comú 
de les Illes Balears, de les seves posicions d'avui, i 
nosaltres, com a Grup Socialista, sense cap dubte fa
rem el possible per mantenir viva a la ;nemoria del 
poble de les Illes Balears aquestes conseqüencies. Mol
tes gracies. 

• 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Triay. Torn de contrareplica, 

té la paraula el Sr. Jcroni Albertí. Disposa, Sr. Albertí, 
d'un temps de cinc minuts. 

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

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, Sr. Albertí, em permet una observació? 

Veig que d'alla m'aixequen la ma i no m'havien adver
tit, i com que el grup ' " Disposa, Sr. Ferra, de cinc 
minuts dins el torn de replica, eh? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Disculpes, per

que els nins d'aquest Parlament es veu que tenen pre
ferencia una vegada més. Per reiterar, senzillament el 
nostre pIe estalonament a aquesta Proposició de Llei 
referida a la protecció clara i rotunda de Cala Mondra
gó, i, li donam suport, precisament, per uneS raons que 
no són les que se'ns ha dit que té l'esquerra per prote
gir, que és un creixement zero, un no fer res. La pro
tecció integral d'un determinat territori no vol dir en 
absolut activiiats economiques zero, i aixo no ho deim 
ara aquí, sinó que, com ens agrada fer, ens hem de 
referir al nostre programa dectoral, breu i concís, pero 
bastant cIar, que dins la materia d'ordenació del terri
tori ja varem dir que proposavem aconseguir una re
lació harmonica i equilibrada entre les activitats eco
nomiques i la cons~rvació de la naturalesa i deIs 
recursos naturals, per tant, entenem que aquesta Llei 
esta dins aquest camí, i per aixo, perque volem un 
país economicament actiu, pero a nivell d'ordenació 
territorial ordenat, controlat dins uns termes raona-

bIes, i no en treguem més bocins d'aquest país que ens 
n'omplim la boca, parlam del que éso nostre i de defen
sar, als especuladors i, tíns i tot, a companyies estran
geres, no obrim la porta afer aixo com un territori 
colonial, una nova Alemanya, una nova Anglaterra, eLC., 
etc. que hi hauria urbanitzacions que haurien de dur 
propiament aquest nom, fins i tot, una nova Suecia. 
S'ha dit que el Grup Regionalista és l'arbitre d'aquesta 
situació, nosaltres hi estam d'acord, pero és un arbitre 
que té una parcialiLat clara i manifesta, i, com s'ha 
rccordat una aItra vegada, han de donar suport a la 
majoria que vos tes mateixos ajudaren a crear, perque 
jo recull la invitació que ens fa de govern';\r un dia ple
gats, pero li vull recordar que després deIs resultats 
electorals hi va haver una proposta de formar una ma
joria relativament progressista, vists els resultats ara, 
pareix que no ho hagués estat tant, de formar una 
majoria de centre-esquerra, i voste va ser el causant 
que aixo no es fes i, en definitiva, que tcnguem la 
majoria de dretes que tenim, i, per tant, vull recordar 
que Esquerra Nacionalista s'hagués sumat, com va dir, 
a aquesta majoria amb molt de gust. 1 no tendríem el 
procés de destrucció territorial que ara hem de sofrir, 
per tant, nosaltres entenem que no hi ha més excuses 
per rebutjar aquesta Llei, no ens podem emparar, quan 
ens convé, en autonomies municipals, no ens podem 
emparar en excuses d'altres normes de protecció, per
que la protecció és urgent, perque, entenem nosaItres, 
que hi ha un refrany mallorquí que diu «qui die s passa, 
anys em.!)eny» i podríem dir qui Lleis ajorna, urbanit
'zacions fa. Moltes gr}lCies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ferra. Dins torn de contra replica té la 

paraula el Sr. Jeroni Albertí. Li deman disculpes, Sr. AI
bertí, pero no l'havia vist de bon de veres. Disposa d'un 
temps de cinc minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Només dues 

precisions al Sr., al Diputat Triay, bé que ens diu que 
aquesta Llei la varem fer per a Campos, ido no, no la 
varem per a Campos, pero la varem fer per aplicar
la en el moment, repetesc, en que situacions extraordi
naries donin Uoc a mesures extraordinaries . Voste ens 
diu que, m'ha donat la raó, que almanco el temps que 
estarem al Consell General Interinsular, varem ajornar 
els problemes, jo pens que no, perque si ajornar els 
problemes és haver de suportar les critiques que va 
suportar el nostre Conseller d'Ordenació del Territori, 
perque realment va ten ir lma acció, crec jo important, 
record, per dir en e!s 50 mil metres que d'aUa va ser 
tot, pero en definiti,:a, voste em diu que hi va 11aver 
un acord de la Comissió d'Urbanisme en el qual deia 
el mateix que ara, exepte «su entorno», bé és que, és 
que, no perdó, perque no hi ha per perdonar, aquesta 
Comissió d'Urbanisme no és la del Grup Regionalista, 
no és la del Grup Regionalista, per tant, potser hi 
hagi una diferencia d'«entorno», pero al final és quan 
veurem com queda. Jo li vull dir que no sé si ens 
perdonaran o no, no tenirn res per fer-nos perdonar, 
nosaltres cada vegada actuarem responsablement 
d'acord amb el nostre programa i, amb els nostres cri
teris, i, endemés, jo li agraesc el recordatori que voste 
m'ha brindat de dir al poble que recordi d que nosal
tres estam fent, jo li agraesc perque a mi m'agradara 
molt que, quan acabem aquesta Legislatura, el poble re-
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cordi el que el Partit Regionalista ha tel, perque el 
poble no ens passara comples, per'lue avui no estalo
nem aquesLa Llei, el poble ens passara comp .es 51 es 
destruelx el territon, i ens carregam el palÓlalge, i aquí 
ens hi trobarem tots, ara, si vostés tenen un procedi
ment, i nosaltres hem tenim un altre, jo voldria que 
quan acabi aquesta Legislatura, sense lcnir, sense tenir 
opció de Govern, sinó aplicant els nostres vots, es po
gués dir el que jo he pogut dir en aquest moment, 
de moment que vaig tenir responsabilitats de pre-Go
vern autonomic a aquestes Ilies, que hem passat i Ma
llorca continua protegida. Al Sr. Damü'- Pons només li 
he de dir dues coses, jo no he dit res d'arbitres, aquest 
paper el m'ha aplicat voste, jo no he dit q~e sigui l'ar
bitre d'aquest Parlament, no ho he dit, nosaltres te
nim els vots que tenim i els aplicam quan els aplicam, 
i el mateix a voste li hauré de parlar un poc més dur, 
perque voste sempre utilitza frases més dures quan es 
refereix a nosaltres que als Srs. del Grup Socialista. 
Sr. Damia Pons, tanmateix no ens situara alla on voste 
vol, m'entén? Nosaltres estam aquí on cstam, i qui 
ens ha de situar alla on estam és el poble, no s'esforci 
tan!, no s'csforei tant, tanmatcix no creu ningú, no ho 
creu ningú, per tant, jo Ii dic perque voste endemés 
té una capacitat de feina molt important, dediqui els 
seus esforc;os a qualque cosa més productiva, que enea
sellar-nos alla on no estam. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Albertí. Per que? Per que em demana 

la paraula? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Per contradiccions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions? Té vost'e cinc minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. No necessitaré tant de 

temps. Era per puntualitzar 

EL SR. PRESIDENT: 
Per puntualitzar o per contradir? Per defensar-se 

d'una contradícció. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Exactament. Pcr contradir o defen ar-me de la con

tradicci6 que ha plantejat el Portaveu del Grup Re
gionalista, en relació a l'acord de la Comissió Provin
vi,ncial d'Urbanisme relatiu a Caja Mondra,gó i les Nor
mes Sub idHtries de SantanyÍ. Ev:identment, Sr. Albert!, 
la Comissi6 Provincial d'Urbanisme actual no és la del 
Grup Regionalista, pero bé, bi va haver, el supos stlfi
cientment infonnat, una autentica coincidencia entre 
els representants per djferents instancies deIs partits 
ele la Coalició Popular j els representants d'Uni6 Ma
llorquina a la Comjssió Provincial d'Urbanisme en re
laci6 a Cala Monclrag6, per tant, no sera, tal vegada, 
la Comissi6 Provincial d'Urbanisme regionalista, pero 
hi ha unanimitat sobre aquest tema per rebutjar la 
proposta de no urbanjtzaci6 en absolut de Cala Mon
drag6 que havia fet la Ponencia Tecnica, la Ponencia 
TE~cnka, coro vos tes saben, és integrada per tecnics es
pecialltzats en urbanisme, representants de coHegis pro
fessionals, etc .... , en els quals, coro a mínirn, cree Sr. 

Albcrti, que els han de concedir que són tan r igoTosos 
com els que han tet l'informe del qual VOSle disposa. 
Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades. Els Grups que no han intervengut, volen 

fixar la seva posició? El Sr. J oan Verger té la paraula 
per fixar la posieió. DispOSCl de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Sr. Preslden l, re que ja 'ha dit e l que s 'ba d 

lir, per rebutjar O . ce 'pt r a Lue l e I r era LI j 

d'Ar'cs a tura ls (('Especial l n ler' s, el nOsl1' Grup l'e
buljadl aquesta Ll i. i 1111 deix3r lar a aq uesl Parl.
lnen 'l que 11 0 altre no volem perdonar ni necessilam 
que en pel"doni ningú . A le proximcs eleccions ja en 
donaran el vOl i vOlen, i ho heul fe l b , j élixi ho cs
peram. M Hes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Verger. El Conseller del Govern, Sr. 

Jeroni Saiz té la paraula, s'obri qüestió incidental. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, muy brevemente, porque omo he 

dicho ante, la p stura del Gobiern quedaba fi jada n 
nue tras inlervenc.ione anteriores. No obstante en este 
caso se han introducido do nuevos elementos en' el 
d bate, mejor dicho, se ha introducido un elemento y 
se ha obvia.do otrO que Cl" O que vale la pena hacer 
una brevísima puntualización. Se ha introducido la po-
ible conlradicción en tre la Ponencia Técnica y la C -

mi ión Provincial de ,urbanismo o, por llamarle de al
guna forma, es decir se ha becho espedal hincapié 
por el representante del rupo Socialista, en que la 
de i ión el acuerdo de la Comisión Provincial el Ur
bani mo había ido en contra de la Ponencia Técni , 
poniendo e 'pedal énfa is en e llo, como queriendo cul
par de pecado original a la resoludón de la Ponenda 
de Urbanismo, yo nada m ás quisielCl r ecordar que la 
Comisión de Urbanismo actúa de acuerdo con Su Jeal 
saber y entender y que, efectivamente, en algunos ca
sos no está ele acuerd con las pJ'opuestas que han sa
lido de la Ponencia Técnica, J que resu.l\a altamente 
curio O es que nada má se destaque este caso y, en 
cambio, 110 e destaque cuando la Ponencia de Urba
nismo, la Cor,nisiól1 Provincial otó en contm de la 
Ponencia y a favor de las posturas mantenidas por el 
Ayuntamiento de Ciudadela, en el ca o de la posible 
subrogación en la aprobación inicial de la urbanización 
de El Pelico, en ese caso, sin embargo, 110 se ha des
tacado. Y el otro elemento que también, no se ha in· 
troducido, se ba obviado, prácticamente hasta el úl.ti
mo momento, que es el del respeto a la autonomía mu
nicipal, tema que durante el debate referido a la costa 
Sur de Cindadela también se había manejado profusa
mente. Resulta que para los grupos de izquierda ún'l
camente es respetable la autonornia municipal cuando 
se tmta de u ayuntamientos, y, entonces, si no se 
actúa de acuerdo con us de eos se está luchando con
tra esta pretendida autonomia municipal, en este caSO 
del Ayuntamiento de Ciudadela, en cambio, nadie se 
acuerda de los ayuntamientos cuando Son de -signo con
trario, por ejemplo el Ayuntamiento de Capdepera en 
el caso de Cala Agulla, o el Ayuntamiento de Santanyi 
en el caso de Cala Mondrag6. Muchas gracias. 

I 

A 
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EL SR. PRESIDENT: 
Tumo de contrarréplica, de réplica, por favor. Dis

pone de un tiempo de cinco minutos. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Realment és cunas que al 

Ilarg deIs debats, es justifiqui la poca solidesa en al
guns casos, de les propostes de protecció, perque no 
estan suficientment documentades jurídicament o tec
nicament i que després hi hagi proposicions documen
tades al maxim nivell com és la Ponencia Tecnica de la 
Comissió Provincial d'Urbanisme, i que alegrement se'n 
faci cas omís. No deixa de ser curíós que endemés aques
ta nova posició de la Ponencia T(~cnica sigui precisament 
coincident amb la que ja l'any 81 havia Gubtat, amb 
caracter de conseqüencia de regim intern, com és ben 
sabut a l'aprovació deIs avan~os de planejament, quan 
es van' tornar a l'Ajuntament les Normes Subsidiáries 
de Santanyí, pero, per altra part, treu a colació aItres 
temes que no estan relacionats amb Cala Mondragó, 
pero que podem, perfectament discutir, nosaltres te
nim claríssim que la definició d'Arees Naturals d'Es
pecial Interes esta per damunt de l'autonomia muni
cipal i, per ac;o, ha hem dut al Parlament de les Illes 
Balears, perque sigui el maxim criteri qUe decidesqui, 
hi venguin bé o no hi venguin bé els ajuntaments in
teressats, si aquestes zones s'han de protegír o no. l, 
per tant, en qualsevol cas, hi ha coincidencia, pero, no 
obstant, la interpretació que "oste fa és bé al contran, 
vóstes defensen l'autonomia municipal, quan els ajun
taments de dretes valen destruir el paisatge, i no I'es
talonen quan els ajuntaments d'esquerra com Ciutade
Ua el valen protegir i demanen una suspensió de pla
nejament, per tant, l'argument és absolutament contrari 
de l'ús que el Conseller d'Ordenació del Territori n'ha 
feto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrarreplicar? 

EL SR. SAlZ GOMlLA: 
Sr. Presidente. Creo que me debo haber explicado 

bastante mal o quizás tiene mala memoria el Sr. Triay. 
La autonomía municipal tiene que contemplarse siem
pre, no sólo cuando gusta, sino siempre, al ayunta
miento, y nosotros la hemos respetado siempre, a la 
autonomía, lo cual no quiere decir que después el Go
bierno no actúe como cree que tiene que actuar, qUf! 
para esto tiene la responsabilidad de Gobierno, en el 
caso del Ayuntamiento de Ciudadela, cuando creímos 
que sí tenía razón en reclamar su derecho a resolver 
sobre la aprobación inicial de la urbanización de El 
Perico, en contra de la opinión de la Ponencia Técni
ca, máximo órgano, como dice usted, y en contra de 
los máximos informes técnicos y jurídicos que se pue
den aportar, sin embargo, resolvimos en contra y a fa
vor de mantener la autonomía municipal, porque creí
mos que en aquel caso sí era de justicia y comparti
mos la petición, en otros casos no lo hacemos, luego 
nosotros no miramos el color del ayuntamiento, sino 
que estamos mirando exclusivamente donde creemos, 
puede que estemos equivocados, donde creemos que 
está la justicia y la razón. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sres. Diputados, de sus interven

ciones. No se dan más intervenciones. Sras. y Sres. Di
putados, vamos a pasar a la votación. Per tant, prenen 
vos tes en consideració la Proposició de Llei de Decla
ració de la Zona de Cala Mondragó com a Area Natu
ral d'Especial lnteres? Les Sres. i Srs. Diputats que 
estiguin a favor, es valen posar drets, per favor? Se
cretaria vol procedir al recompte? 24, 23. Poden seure 
i moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en 
contra es valen posar drets, per favor? 29. Poden seu
re. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, no n'hi ha. 
Per tant, queda rebutjada la Proposició per 23 vots 
contra 29. Aquesta Presidencia els vol recordar que la 
próxima sessió se celebrara els dies 30 i 31, i comen
<;ara a les 17 hores de l'horabaixa. Moltes gracies de 
les seves intervencions. 


	2254_001.pdf
	2254_016.pdf
	2254_030.pdf
	2254_045.pdf
	2254_060.pdf
	2254_075.pdf

