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Thomás 

Sessió celebrada els dies 14 i 15 Novembre de l'any 1984 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

.. SU MARI 

l.-Preguntes: 

a) R.G.E. núm. 992/84, presentada peZ Sr. Ramon Orfila Pons, del Grup Parlamentari Esquerra Nacio
nalista (PSM), relativa a les assegurances agraries. 

b) R.G.E. núm. 987/84, presentada pel Diputat loan Nadal Aguirre, del Grup Parlamentari Socialista, re
lativa al control per evitar l'expoLi de jaciments arqueologics submarins. 

c) R.G.E. núm. 981/84, presentada pel Diputat Sr. Antoni Garcias Coll, del Crup Parlamentari Socialis
ta, relativa a les iniciatives previstes pel Govenselleria d'Agricultura i Pesca cara a Z'ordenació de 
cultius productius. 

d) R.G.E. núm. 993/84, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, del Grup Parlamentari Socialis
ta, relativa a les il1ciiatives previstes pel Govern Autonom per a la protecció d'especies endemiques 
o adaptades_ 
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e) R.C.E. núm. 982/84, presentada pel Diputat Sr. Antoni Cardas CoIl, del Crup Parlamentari Socialis
ta, relativa als estudis i experiencies realitzats per la Conselleria d'Agricultura i Pesca per a la in
dustrialització de productes típics de les Illes. 

f} R.C_E. núm. 985/84, presentada pel Diputat Sr. Antoni Carcias Coll, del Crup Parlamentari Socialis
ta, relativa a la política realitzada per la Conselleria d'Agricultura i Pesca de cara a augmentar la 
dimensió de les explotacions agraries. 

g) R.C.E. núm. 986/84, presentada pel Diputat Sr. Antoni Cardas Coll, del Crup Parlamentari Sociaus
ta, relativa a la creació de llotges de peix. 

h) R.C.E. núm. 970/84, presentada peZ Diputat Sr. SebastiiJ. Serra Busquets, del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a la relació del President de la Comunitat Autónoma amb les 
Empreses "Torcal, S.L.» i "Promociones Zeus, S.A.». 

i) R.C.E. núm. 990/84, presentada pel Diputat Sr. SebastiiJ. Serra Busquets, del Crup Parlamentari Es
querra Nacionalista (PSM), relativa a la decisió del Covern Autónom en relació amb un complex tu
rístic a Sa Calobra. 

2.-Mocions: 

a) R.C.E. núm. 968/84, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, congruent a la InterpeHació núm. 
665/84, relativa a la política del Covern en materia de Consells Insulars. 

b) R.C.E. núm. 969/84, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista i( PSM.l, 'congruent 
amb la InterpeHació núm. 533/84, relativa a la política de personal del Covern de la Comunitat Au
tónoma. 

c) R.C.E. núm. 988/84, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, congruent amb la Interpel'lació 
núm. 778/84, relativa a la problematica general deIs Centres d'Interes Turístic Nacional existents a 
les Illes Balears. 

3.-InterpeHacions: 
a) R.C.E. núm. 830/84, presentada pel Crup Parlamentari Socialista, relativa a obres adjudicades pel 

Covern de la Comunitat Autónoma i Empreses adjudicataries. 

b) R.C.E. núm. 857/84, presentada peZ Crup Parlamentari Socialista, relativa a inversions del Fons de 
Compensació Interterritorial. 

4.-Proposicions No de Llei: 
a) R.C.E. núm. 807/84, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra' Nacionalista (PSM), relativa a la 

no admissió en els ter:ritoris de les IlZes Balears, de la presencia de mafJ.uines de guerra estrange
res de propulsió nuclear o dotades d'armament atómico 

5.-Proposidons de Llei: 
a) Debat de presa en consideració de la Proposició de Llei presentada pel Crup Parlamentari Esquer

ra Nacionalista (PSM), (R.C.E. núm. 821/84), relativa a la compareixenfa davant les Comissions d'In
vestigació del Parlament de les Illes Balears. 

6.-Projectes de Llei: 
a) Dictamen de la Comissió d'Educació i Cultura sobre el Projecte de Llei del Consell Assessor de Ra

dio-Televisió Espanyola a les Illes Balears, (R.G.E. núm. 381/84). 

EL SR. PRESIDENT: 
Comen~a la sessió. Al primer punt de I'Ordre del 

Dia d'avui tractarem les Preguntes, per acord entre la 
Junta de Portaveus i la Mesa del Parlament i aquesta 
Presidencia. La primera pregunta és la p6, presentada 
pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, del Grup Parlamen
tari Esquerra Nacionalista, relativa a les assegurances 
agraries. Té la paraula, Sr. Ramon Orfila. I " I 

qf¡Z/ ~ Y 
I • I . l.-a) 

EL SR. ORFILA PONS: 
La importancia de les 'assegurances agraries és ben 

evident, ates que la política de prevenir s'imposa per 
damu,t. de la que es duia fins ara. de cobrir, simple
menJ cobrir els p~rjudicis d'uns possibles desastres que 
afectessin produccionSi concretes. Sembla, per altra ban-

da que el Ministeri d'Agricultura, a través de Mesa, es 
planteja noves possibilitats, es tracta d'obrir noves lí
nies d'assegurament que cobresquin els diferents riscs. 
No tenim, pero, coneixements d'actuacions de la Con
selleria d'Agricultura del Govern Autonom de les Illes 
Balears sobre aquest tema. Després, la pregunta és, té 
previst el Govem Autonom de les Illes Balears divul- ~ 
gar les possibilitats que ofereixen els plans d'asseguran
ces agraries per fer-Ies extensives arnés sectors i ha 
estudiat ja la possibilitat que s'obrin unes línies, noves 
línies d'acord amb la peculiar situació del camp de les 
Illes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govem, té la paraula el Sr. Joan Si

marro. 
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EL SR. SIMARRO MARQUES: 
. Sí, respecte a les assegurances agrades és compe

tencia no transferida, ctirectamenl de l'Admini tració 
Central, independeotment d'aixo, la Consellelia d'Agri· 
cultura actua a Lravé·s de la Junta Provincial de les Asse· 
guraDces Agra.rie~ de que forma ~art.,ra Conselleria 
d'Agriclll tura, 1 s encarrega de la CUfuslO a través de 
1'agent d'extensi6 agraria. Actuacion. concrete, ha ten
gut, prop Se n1 a EMESA concretamenL, les asseguran
ces damunl 1 bovi i damunt l'amelUa, i actuacions COD

cretes n'ha fetes~ proposant també tot el mapa de 
rendiment de cultiu de cereals que va esser acceptat 
per la Comissió, pero fins ara no s'ha tengat en compte 
per EMESA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contestar? 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, no ens acaba ele satisfer la resposta del Sr. Con

seller, elesprés volelríem insistir. Es tenen en compte, 
peró, bé, a part que sigui una competencia no trans
ferida i que es faci aquesta divulgació a través d'exten
sió agraria, nosaltres pensam que seria important fer 
una divulgació més amplia, de fet, tenÍm poques notÍ
cies que aquesta divulgació arribi directament als pa
gesos, que són els realment interessats. 1 després de
manaríem, es tenen en compte les peculiaritats de cada 
i11a? Recordi el Sr. Conseller que, a Menorca, en con
cret, problemes con} les tramontanades o bé l'aerosol 
marí, poden convertir l'illa, gairebé en zona catastró
fica com va succeir l'any passat; per altra banda, es 
pensa comptar amb les organitzacions ja existents 
d'agricultors i ramaders, com poden esser Unió de pa
gesos, cooperatives, etc. '" per fer arribar, més directa
ment als pages aquestes possibilitats per fer que aques
ta divulgació sigui més real? Després, quin paper pensen 
fer jugar als Consells Insulars en aquesta divulgació? 
I després, demanar-li si la Conselleria d' Agricultura té 
previst incloure dins el próxim pressupost alguna par
tida per divulgar aquest tema, que repetesc, encara que 
no sigui una competencia transferida, ens sembla, igual
ment important fer la seva divulgació. I bé, voste dira. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, els Sindicats Agraris formen part de la Taula 

o de la Mesa de divulga ció, tant a nivell nacional com 
a nivell provincial, per tant, estan assabentats i també 
tenen i reben uns fans, si no vaig equivo~at, d'EMESA 
per a la divulgació de les assegurances ágraries. Res
pecte a la difusió, no tenim previst res en el nou pro
grama, pressupost d'inversió o de propaganda, perque 
concretament jo crec que a través deIs agents d'exten
sió agraria, els Sindicats Agraris, els Consells Insulars 
i la difusió que fa l'empresa nacional EMESA, crec que 
és suficient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes 'gracies. La pregunta segi.ient és la 987, que 

formula el Diputat Sr. Joan Nadal Aguirre, del Grup 
Parlamentari Socialista, relativa al control per evitar 
l'expoli deIs jaciments arqueologics submarins. Té la 
paraula el Sr. J oan Nada!' 
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l.-b) 
EL SR. NADAL AGUIRRE: 

Sí, volíem demanar al Conseller de Cultura, quines 
han estat les tasques que han pres aquest estiu per 
controlar l'expoli que, normalment i des de temps im
memorial, esta succeint cada dia a les costes balears, 
per evitar, com dic, l'expoli dels jaciments arqueolo
gics submarins. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar, per part del Govern, Sr. Francesc 

Gilet? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, Sr. President, moltes gracles. Efectivament la 

Conselleria de Cultura és conscient de la ploblematica 
que representa aquest expolí o aquests expolis deIs fons 
que es troben en els fons submarins, i en aquest sentit 
s'esta partícipant. A la Conselleria hi ha un programa, 
concretament a l'illa d'Eivissa, alla on s'estan realitzant 
feines amb aquests fons submarins. En segons lloc, hi 
ha la tramitació, esta pendent de firma, de redacció i 
tramitació i firma definitiva un conveni amb el Minis
terí de Cultura, alla on el tercer punt contempla la 
fixació i la facilitació del vaixell LIPS UPA II del Cen
tre Nacional d'Arqueologia de Cartagena, als fins i efec
tes de fer un mapa de tots els fons marins, una carta 
submarina per veure especies on es troben i, a partir 
d'aquÍ, el programa de la Conselleria contempla la la
bor per part deIs arqueolegs submarins, aixó és quant 
a alIo que s'esta fent i a110 que es fara en un futur 
próximo 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la parauléi, Sr. Joan Nadal? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Nosaltres a aquesta resposta que 

ha donat el Conseller la trobam, de qualque forma, 
insatisfactoria, entre altres coses perque, ja en el seu 
programa, quan el va presentar al comen~ament de la 
Legislatura, ell va significar que una de les tasques 
urgents que hi havia era fer, era crear, valgui ]a re
dund~mcia, un servei d'urgencia, en materia arqueoló
gica i, bé, aquest servei d'urgencia no s'ha creat, segons 
les notícies que nosaltres tenim aquest estiu no s'ha 
fet res en materia d'arqueologia submarina, no hi hagut 
subvencions, no hi ha hagut dotacions de cap tipus, no 
s'ha fet cap tipus de conveni ni amb Marina, ni amb 
Costes, ni amb ningú per, de qualque forma, controlar 
els jaciments submarins, esta molt bé que es vulgui 
fer una nova carta de jaciments submarins, pero hi ha 
jaciments subma¡-ins que són prou coneguts per tots 
aquells que van per la mar i que aquest, cada estiu, són 
expoliats, quina feina s'ha fet damunt aguests que es 
coneixen? quines mesures de control s'han preses da
munt aquests que es coneixen? quina reina s'ha fet 
damunt els jaciments submarins d'urgencia? No eIs 
jaciments submarins que es poden trobar, que no es 
coneixen, o que es poden investigar, sinó els jaciments 
submarins que estan a poca profunditat, els jaci
ments submarins que són coneguts per moltíssima gent 
i els jaciments submarins que cada estiu desapareixen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
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EL SR. GlLET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo ti he de dir, Sr. Nadal, 

que els Servicis o les Comissions, Subcomlssions d'ur
gencia s'han creades i estan en funcionament, aquí hi 
ha el Decret de creació d'aquestes Subcomlssions i que, 
just despursahir, en el Museu d'Eivissa, vaig poder con
templar el que s'havia trobat o s'havia aga1at d'un in
tent d'expoli, per tant, les Comissions d'urgencia, en
tenc que funcionen, i que, efectivament, hi haura coses 
per fer, pero el que s'esta intentant fer, precisament, 
és acabar amb aixo i a aquests fins i efectes la guardia 
de costes, entenc que també té le seva funció i amb 
aquest sentit se li ha demanat i amb aquest sentit esta 
actuant, concretament, com die, en referencia a allo 
d'Eivissa de despursahir. Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. La pregunta següent 

és la 981/84, presentada pe! Diputat Sr. An10ni Garcias 
Coll, del Grup Parlamentari Socialista i relativa a les 
accions realitzades per la Conselleria d'Agricultura i 
Pesca, cara a l'ordenació de cultius i produccions. Té 
la paraula el Sr. Antoni Garcías. 

l.-e) 
EL SR. GARCIAS COLL: 

Gracies, Sr. President. A nosaltres ens interessaria 
saber quines accions ha dut a terme la Conselleria 
d'Agricultura cara a l'ordenació de cultius i produc
cions, ja vist que en el mateix programa que va pre
sentar el Conseller, Sr. Simarro, a la Comissió, a prin
qipis d'aqueixa Legislatura, i vist, també, que en el 
programa d'Alian<;a Popular es xerrava i es parlava que 
era necessari anar cap a una ordenació de cultius i 
produccions, cosa, creim nosaltres, molt positiva i que 
ja altres vega des hem alabat del Sr. Simarro, el que sí 
creim és que fins en aquest moment hem vist molt 
poques accions i en agradaria que ens detallas quines 
accions s'han dutes en aquest moment per ordenar cul
tius i produccions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Govern, el Sr. Joan Si

marro. 

El SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Damunt l'ordenació de cultius, el 

primer que hem fet i estam duent al dia és l'estudi 
d'oferta i demanda. Per ordenar, és fonamental coneixer 
que produim i després que consumim i que es du de 
defora, amb aixo feim un balan<; de possibles produc
cions que puguin esser rendables per a l'agricultor. 
Aixo ho tenim i ho tenim de vuit o nou anys seguits. 
Després d'aquesta primera aproximació, o sigui de les 
produccions que poguem obtenir, hem d'estudiar a 
quins terrenys i a quines zones es poden adaptar 
aquests cuItius que són deficitaris; aixo també ho te
nim i ha tenim fet i n'hem xerrat aItres vega des a les 
Organitzacions Sindicals. Ja delimitades aquestes zones, 
hem comen<;at afer experiencies damunt noves varie
tats de millor rendiment i de millar profit per a l'agri
cultor i ja hem tengut resultats concretament amb ce
reals, que hem· estat visitant, un parell de vegades, con
juntament. Després d'aquesta acció ve la de divulgació, 
directarnent a través deIs servicis d'extensió agraria de 
la Conselleria i a través de camps de demostració. Aixo 
s'ha dut a terme, ja concretarnent, amb cereals, estam 

ara amb la qüestió hortícola i, fonamentalment, pre
veient el dia de dema, que es posin els regadius, la zOna 
de la Marineta i la zona de Son Mesquida, per estudiar 
quines varietats i quines especies són més interessants 
sota el punt de vista hortícola. lndependentment d'aixo 
tenim fet ja l'inventari d'ametllers, d'ametlla i de vinya 
i, en aquest moment, s'esUl realitzant el de tarongers, 
llimoneres i fruiters. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Antoni Garcias. 

EL SR. GARClAS COLL: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, Simarro cree que no 

ha incorporat res nou, és a dir, aquests estudis, com 
ell ha dit, fa bastants d'anys que s'estan fent. També, 
com poden veure o qualsevol pot veure al seu progra
ma que va presentar a la Consclleria era una copia deIs 
estudis que s'havien anat fent fins ara d'allo que existia 
i ja es tenia, més o manco, una idea de l'oferta i la 
demanda, també en aqueixes illes. Jo el que pregava 
no eren camps d'experimentació, sinó quines accions po
lítiques s'havien fetes, coses que cree que no m'ha res
post, quines accions polítiques puntuals damunt temes 
o damunt produccions, o d"amunt cultius que creiem 
que eren deficitaris i creiem que, en aquest moment, 
s'estaven incentivant i hi havia qualque mesura polí
tica que fes que aixo s'incentivas i fes que aixo es mi
lloras. Jo crec que aixo no m'ho ha respost. el Sr. Con
'seller. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

El SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí. Jo crec que més que mesures polítiques són me

sures d'actuació directa, o sigui de foment, cara a l'agri
cultor el que s'ha de fer és incentivar, primer de tot, 
una divulgació i un camp de demostració que ells com
prenguin que aquestes noves varietats o aquestes noves 
especies són més positives i de major rendiment que 
~Jes anteriors, eh? i una divulgació que arribi a tots 
els agricultors. crec que aquesta és l'actuació positiva 
cara a 1 'agricultor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdtcies, Srs. Diputats. La pregunta següent 

és la 993, presentada pel Diputat Ramon Orfila Pons, 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), 
relativa a les iniciatives previstes pel Govem Autonom 
per a la protecció d'especies endemiques i adaplades. 
Té la paraula el Sr. Rarnon Orfila. 

l.-d) 
EL SR. ORFILA PONS: 

Bé, adaptades és arnenac;:ades, crec que esta mal 
transcrit. La necessitat de donar una protecció espe
cial a les plantes endemiques o amena~ades és una 
qüestió que no nega ningú, pero el que és realment 
important és quines mesures de protecció es pensen 
dur a terme i de quina forma concreta es posaran en 
practica. La publicació de l'Ordre de 17 de setembre 
de 1984, del Ministeri d'Agricultura, sobre protecció 
d'especies vegetals endemiques, assenyala una serie de 
plantes, "especialment protegibles, de les IIles Balears, 
encarregant a ICONA la seva protecció, essent que ja 
s'ha fet la transferencia d'ICONA a aquesta Comunitat 
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AtttOfi roa', demanam, quines iniciatives pensa tenir el 
Go~eIf11f de la Comunitat Autónoma per fer efectiva 
ififé$'W ~ protecclO, a part de l'obllgaaa proniblcló oe 
a~-,. ? 
rec.tSJJjt-les 
.' l!l 
ru;;~§~: PRESIDENT: 

Vql vontestar, Sr. Joan Simarro? 

l' 

El SR. SIMARRO MARQU~S: , . 
Sr. President. Des que s ha comcn~at, practlcament, 

la transferencia d'I ONA, hem preparat ja el progra
ma Jlem preparat 1 programa d'actuació per preservar 
aq~estes sp cíes endemiques i en vies de desaparició. 
Aquest programa es basar. en tres parLs, en informa
ció una gesl.ió ¡ una preservació. A la part d~mfor
roa'ció estan preparant-se uns cartells de divulgació 
d'aquestes especies protegides, a niveU de la nostra co
rounitat, després una actuació a nivell escolar, amb una 
distribució de prospectes complemcntaris deIs cartells, 
explicatius de la necessitat i motÍvació de la protecció 
d'aquestes plantes i una producció audiovisual per a ús 
escolar. També estan preparades Ulla serie d'informa
cions específiques entre les persones directament afec
tades per aquesta Ordre Ministerial a que ha fet refe
rencia. Respecte a la gestió, es comen<;aran uns cursOs 
de divulgació i preparació entre tota la guarderia fo
restal per a la identificació d'aquestes plantes i per a la 
preservació. Directament, com a ja preservació directa
ment, hem de dir que qualques especies que estan ame
na<;ades de forma greu i que es preserven per interes 
per aItres motius, ja s'lla iniciat un programa de con
reu en viver, a la finca de Menut, a Escorca, i que 
també, ara, en aquest moment, s'ha transferit a la 
Comunitat Autónoma, és el cas de la polonia, la «nau
fraga balearia» i el teix, entre d'altres. Per una aItra 
part, hem d'assegurar una conservació «in situ» de 10-
calitats amena~ades pel bestiar, com pot esser la Mola 
de Son Massip, que és una zona de més endemismes 
que existeixen i que es protegira amb un vallat de tda 
metaI-lica. lndependent d'aquestes coses, pensam fer una 
serie de convenis amb aItres entitats, que pugu.in asse
gurar la conservació d'una serie d'endemismes plantats 
perque no desaparesquin, lndependent de totes aques
tes coses hi ha un conveni d'Universitat Balear, Asso
ciacions privades i aspectes de les diferents illes, que 
es dui «els afers botanics, on la Conselleria hi posara 
tota la seva atenció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Ramon Orfila? 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, ens sembla perfecte tot aquest pla que té el 

Govern i la Conselleria d'Agricultura preparat, i creim 
que és encertada aquesta política de divulgació. Ens 
sembla, pero, que seria important poder comen~ar a 
intentar localitzar, d'una fonna efectiva, aquestes es
pecies endemiques, sobretot les que estan més ame
nat;:ades d'extinció i despres ens demanam, es tindra 
en compte, fara valer la Conselleria d'Agricultura, fRra 
sentir la seva veu en el moment en que puguin esser 
Rmenat;:ades aquestes zones on hi hagi plantes ende
miques per projectes urbanístics, per exemple? Quines 
sancions es posaran a aquells que atemptin contra la 
pervivencia d'aquestes plantes endemiques? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol concrareplicar? 

El SR. SlMARRO MARQUES: 
Sí, existeixen ja, practicament, catalogats tots els 

endemismes de les Illes Balears i, a més, localitzats, 
aquest és ja un catilleg que existeix i que mantendrem 
al dia i l'anirem ampliant si hi ha necessitat. ESLa un 
poc escampat aquest cat~lleg entre diverses entitats que 
s'han dedicat a aquelss estudis. Per suposat que es 
fara una protecció tOlal d'aquests endemismes i, quan 
estiguin amena<;ades, la ConseIleria deixara sentir la 
seva veu. 

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

cinquena, que és la 982, prtOsentada peI Diputat Sr. An
toni Garcias Coll, del Grup Parlamentari Socialista, i 
relativa als estudis i experiencies realitzats per la Con
selleria d'Agricultura i Pesca per a la industrialització 
de productes típics de les Illes. Té la paraula, el Sr. 
Antoni Garcias CoIl 

1.-e) 
EL SR. GARCIAS COLL: 

Gracies, Sr. President. Bé, jo li demanaria al Sr. 
Conseller d'Agricultura, a veure quines han estat les 
experiencies, quines han estat les mesures que ha dut 
a terme fins aquest moment la Conselleria per tal d'in
dustrialitzar diferents productes típics de les Illes. Aixó 
ve a rel que en el seu programa, també xerraven i par
laven que era necessari anar cap a una industrialització 
deIs productes típics d'aqueixes illes, fin s aquest mo
ment no es coneix, almenys l'opinió pública no coneix, 
que la Conselleria hagi realitzat cap inversió, ni cap 
estudi, ni cap experiencia sobre productes típics, i 
m'agradaria que aquí se m'ac1arís si continua en la 
línia que s'han d'industrialitzar productes típics o si 
aixó ho ha deixat de ma la Conselleria. Gracies. 

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

El SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sí, jo cree que continuam a la ma

teixa línia, crec que és un deIs punts més importants 
d'industrialització de productes agrícoles que tenguin 
una qualitat determinada que és sempre el que hem 
estat defensant. La paraula de productes típics, pot es
ser un poc ambigua, per no definir exactament quins 
productes són, pero vull passar un poc de revista, en
cara que sigui esquematica, a totes les actuacions. Da
munt el formatge, concretament el maon;:s, una de les 
coses que varem ini,ciar rapidament va ser la denomi
nació d'origen, que ja esta publicat en el Bolletí Oficial 
de la nostra Comunitat i que esta pendent de rectifi
cació a nivell nacional; damunt el formatge d'ovella hi 
ha, pensam, una gran demanda a nivell nostre, local, 
s'estan potenciant i assessorant una serie d'explotacions 
que volen dur a terme ]'extensió i se les ajudara eco
nomicament; respecte a l'albercoc que, aquests dos dar
rers anys, ha tengut una baixada de venda respecte a 
l'exterior, s'ha detectat que, fonamentalment, és per 
falta d'una presentació comercial i una tipificacÍó; 
aquesta Canselleria té proposat de l'ordre de 21 milions 
de pessetes per fer una inversió, en tre enguany i l'any 
que ve, per a l'establiment d'una plana de classifica-
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ció de l'orellana, eoneretamenl. Respec te a la sobrassa
da mallorqUina, que és UJ) aJlI'e tleJS protlucte Úp lCS i 
qu estan mOll IllIel'CSSalS, hcm (l P¡'Il' Lll' d la b<lse 
que e un producte jndustria l, que no ,- agricol pru
piament, i que hem. esLaL mantenJlll l1luJlíssimes eon
versacions amb el s lar lndusLrlal p"':l' poder anar a 
una denominaeió de qualitat, almanco, ja que no pot 
esser, en prineipi, de denominaeió d'origen. Aquestes 
conversacion~ fins ara, no han donat fruie, i aleshores, 
directament, la Conselleria es dingira a l'Administra
ció Central perque es faei la normalitzaeió del producte 
d'una forma unilateral. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Antoni Gareias? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Craci ,Sr. President, i bé tal el que ha ruani

festal el r . imarro eru pareix m Il bé i posiliu, jo 
diría que, per un tema en ,onCl'eL, per exempJe, el 
tema de la sobrassada mallorquiJla, fa un aDY, eU sap, 
de les conserves que hem mantengut personalment i 
també que lle,m mantengut com a Unió l~' Pagesos so
bre aquest tema, és un tema que l'ha anat arrossegant, 
cree, molt, j Cl-ee que 1, me ura que \:u aquest 1110· 

ment diu que ells, prend "e la inicialiva sobre el tema 
de dema nar la norma lització de quaJitat d'aquest pro
d llet em pareix molt p osiLiva. Ara b é, jo li recorda
r ia que, a més, en el seu programa, vos tes xerraven 
que s'bavien de potenciar les l'ompredores d'ametlla 
i tr0 sejadores de garrofa , s 'hav i n de potenciar, tam
bé, en poteneiació tecnologica les indústrles vinícoles, 
s'havien de potenciar les indústries conservere, s'ba
\lien de potenciar, potenciar i fomentar pelites inclús
tries eonserveres de congelació de productes hortíco
les i molt més, etc. és a dir, tot aixo, jo el que de
manava, damunt aquest punt, quins estudis han fet, 
guine experj~mcies han fetes, perque 1 seu pr grama 
obre aquest lema és moH ambj iós j, el qu ha eslat 

xerrant, és un lema que hem anat arrossegant dUl'ant 
molt de temps i, eom he diL aban s, el tema de la so
bra ada mallorquina ens ha dut molle, x n'ades, i 
pal'eix que a ra se li ha agafal una Hnia i 'hi h. inci
di1. Si tots 15 temes, com 1 de la obrassac\a ma llor
quina, cada un deIs que tenim apuntats, en aquest 
punt, ens han de dur el mateix embull, cree que aquest 
programa es quedara amb moltes promeses i poes fets. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Joan Simarro? 

El SR. SlMARRO MARQUES: 
Sí, de totes form es, és una aduació que és lenta, 

perque no depE!n direc lament de la Conselleria, sinó 
que també del ectors interessats, no pot esser una 
actuació unilateral sense comptar amb els sectors in
tere sats i anem avan~ant, per vent'U ra , més a poe a 
poc d'allo que jo valdría. Coneretament en els vins, 
també sap i es va presentar, em pareix, una Interpe
Hació, en aquesta Cambra, hem estat fent les gestions 
oportunes i, en aquest moment, tenim ja reeoneguda 
la possibilitat de fer denominacions de familiari.tat 
deIs vins de Binissalem que ara, aquests dies, hem es· 
perat que acabas les festes del vermar, per poder ea
men¡;ar la seva actuació. Tenim en projecte, pels Pres
suposts de l'any que ve, comen<;ar els estudis sobre 

l'ametlla, el trossejat de l'ametlla, les utilitzacions in
duslnals que hl POL haver per a l'ametlla mallorquina, 
que en !loe de presentar-se d'una forma directament 
per consum oe boca, crelm que és mOl( mes impur
tant la utilització per a pastisseria i per a trossejats. 
lndependentment de tot aixo, totes les indústries deIs 
trossejats de garrofa que es presentin i d'altres indús
tries, C0111 poaen esser la aelS eongeJats, que tarnoe 
hi dedicarem una atenció preferent amb la transior
mació de la Marineta i de Son Mesquida, estan en 
vies d'estudi i de formació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Srs. Diputats. La pregunla sisena 

é la Húmero 9l:1S/84, pres n.ada tum bé pe] matcix Di
pulal, Sr. Ant ni Garcias Co11, relativa a la polílica 
reali!zada per la Consellcria cl'Agricultur'o j Pesca, de 
cara a augrnemul' la dimensió de les expl racions agra
rics. Té l a paraula, e l SI", Anloni Gardas. 

l.-f) 
EL SR. GARCIAS COLL: 

Si, gracie , Sr. President_ Bé, aq l\ei'{a pregunta jo 
cree que és una pregunta fonamental, una pregunta 
moll importaol que, arnés, és una pregunta que a lOt5 
els pl'ogrames va lar, a tots els programes que es 
vaJ'en pl'esentar a le eleccions, va estar tractada, és 
a dir, de] minifuncli me ele les explotacions agraries i 
de la necessitat d'augmentar aquestes climensions. Nos
altres proposavem, com coneix tota aq uesta Cambra, 
el tema de 1 s fonts de Jes Lene, n'hi havja d'altres 
que x rraven i deien cl'augmentar les climensions d' x
plotadon , pero de prés n es conerelava re ' Jo he 
vi t el programa del Sr. Conseller, o d'A1ian~a Popu
lar, en el qua] tumbé es xerra c\'augmcl'!tar les dimel1-
sions d'cxplotaciolls, pero el que Ji demanaria és que 
tíns ara, tampoc no s'ha fet r es amb sixb, per aug
mentar les explotacions. Aixo demanada, quines ac
don pensa c1ur a tenue o s i ja n'ha duta cap ql.l no 
sigui coneg.'Uoa per aquesta ambra, perl augmenl'1lr 
les cümension ele les explotacion agraries. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller el'Agricultura, Sr. Joan 

Simarro. 

El SR. SlMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. J o cree que totho01 esta 

d'acord que les explotacions a la nostra comunitat són 
massa petites i, en aquest moment, no són rendables, 
degut fonamentalment a aquesta elimensió petita d~ 
l'empresa agraria. l creim que feim l'únic que podero 
fer dins la nostra coneepció de llibertat d'empresa que 
és realitzar una política ele foment, perdó, cara a le~ 
agrupacions d'explotacions, a través de tots els ele:
ments de divulgació que té aquesta ConseIleria, do.
nant a coneixer les formes tates associatives que exis¿ 
teixen totes les ajudes establertes per a aquell foroe,n.f 
d'associacionisme. lndependent d'aixo, totes les 8,1ll¡ 
des que rebem a nivell estatal, estan augmentades pe! 
fomentar aquesta política associacionista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Antoni Gardas? 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 / 14 i 15 de novembre del 1984 807 

EL SR GARCJAS COLL: 
Sí' grades, SI-. President. Jo namés ti diria una 

re~ta sobre aquest tema, és a dir, si vostes xerren 
~el tema, com ha dit, de defensa a la llibertat, jo de
manaria, sobre aque~t tema, qu~ts augments d'explo
tacions ha aoonseguIl amb el SIstema que ha xerrat 
de suPO¡-t a 1 explota iODS, és a dir, quantes explo
tacions ha aconseguit augrnentar des que va prel1dre 
possessió . d 1 se~ ca.rrec, amb la seva l'iJo ofia que 
apliquen J que diuen? 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

El SR. SIMARRO MARQUeS: 
~s ciar, no du el 11úmero, no ho sé. Concreta-

re nt, jo el que Ji vuJl explicar és que l'evolució en el 
sector agrarl I'adaptació a les cir ums L~mcies, a l 'evo
lució normal de la socielal, empre ha eS Lat mol len
la, de les gran. e ' pI lacions laLifunclisles d'aquell 
Lcmps arribar a una divisió ele la propietat, han pa -
sal segles, i ara hem d'anar a un canvi, una aLLra ve
gada d'aquells sislemes minifuoclistes l' xpl tacions 
mé raciollals, j qu aixo és qüest ió de temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. La setena pregunta és la 986, pre

sentada pel mateix Diputat, Sr. Antoni Garcias CoH, 
relativa a la crea ció de llotjes de peix. Té la paraula 
el Sr.' Antoni Garcias Co1l. 

l.-g) 
EL SR. GARCIAS COLL: 

Sí, gracie , Sr. President. Bé, aquesla pregunta sw·t 
un poc del tema que haviem tocat fjns ara, el lema 
agrícola, i en lm dins el tema de pesca , pero també 
pertota a l Sr. Conseller d'AgricuItw'a i Pesca. Aquesta 
pregunta ve a rel que, en el seu programa, que va pre
sentar 1 ConseL1.er d 'Agricullura, cosa que ja em va 
parei er estranya en aquell moment, deiem, foments 
de l10lge a diferents ports, bé ho llegi ré en castella, 
perqul: ha varem entregar en aste lUí., «fomenlo ele 
loojas en diferent puertos, lo que permitiría crear 
una forma de financiación para las cofradias», és dir, 
aixo era una proposla que ells t emen, és dir crear 
lIo1ges de pi', la cosa estranya és per financ;ar les 
conl'raries quan esta díns una millora comercia l, pero 
vaja, pareix qu.e 1 finaJitat és fioan~ar les confraries. 
Jo, el que Ii iemanaria és quantes 1I0tges de pei. han 
creal j i han aconseguit aquesta finalitat, que és fi
nan al' le confraries ; o, també Ji demanaria s i han 
lrabat·. mé re tid:ncies i hi ha hagu t contraries que, 
per ventura no s'han volgut financ;ar o que han cre
gut que no és el sistema adequat. Que em contestas 
aixo. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Govem, pot contestar Sr. Joan Simarro. 

El SR. SIMARRO MARQUES: 
Presídent. Sí, és dar que estava dins el nostre pro

grama i hem anat en aquest fomento Hem de distingir 
un poe el que es diuen llotges, no? Les llotges a ni
vell nacional són els Hocs de contractació, fonamen-
1alrnent, entre els eompradors i els venedors i els ar
rnadors, concretament, a nivell nacional; a nivell nos
tre, de la nostra Comunitat té varies accepcions. La 

llotja de Palma es un lloc que a través de la patronal 
~véoen el peix direc1ament als venedors, i a altres 
ports, s 'entén per llotja, el lloc 00 va depositat t t 
el peix que duen, que hi ha una fabrica de gel, cam
bres propies i On es queda depositat en un magatzem. 
frigorífic, vaja en cambres frigorífiques, per esser trans
portat a Palma, concrelamenl a la Llotja. Adarit 
aquest concepte li puc dir, primer de tot que a An
dratx s'ha constituir una nova llotja, en aquests mo
ments, esta funcionant ja des d'aquest estiu, i que 
esta venent directament als consumidors i, quan té les 
sobres de peíx, fonamentalment a I'hivem, les du a 
vendre a Palma, que, logicament, té un mercat més 
gran. S'estan tramitant, en aquests moments, dues lIot
ges més, una a Forment ra i j'altra a Sant Antoni que, 
per poder-se COI1 tituir, hao ele [er una egregaci6 de 
la confraria per respon abililzar-se de la llotja, i e1 es
p ré. una aUloriLza ió de la Junta eI'Obres del Port per 
a la cessió elel local, s'esta fent en aque t moment, i a 
totes les aItres confraries de pescadors se les ha do
tat de totes les fabriques de gel, en tencn totes, í a 
qualcunes ja tenen també camions frigorífics, vaja, 
isotermo per poder traslladar el peix, que ells no po
den comercialitzar en el poble, per dur-Io a Palma. A 
Menorca, concretament, no bi ha cap possibilitat de 
fer les llotges, perque l'e pecie fonamenla l és la Ua
gosta i la llago sta sofrebc una depr ciaci6 molt gran 
quan se la du a venclre a llotja, perque hi ha moltes 
morts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús de la paraula, Sr. Antoni Garcias? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí. Bé, en prime¡- lloc li d iria que j , aquesta dis

Unció entre Ilotges, que són llotges petir es i Jlotges 
gran ? :es dir, 1 erque la llo'tja és una Ilotja, tOl el 
que surt de ser una Hotja, era el que vu lgui dir, per
que el que fan a AndraLx n.o és una Jlotja, és dil', el 
C}U fan a Andratx és vendre a l menut, venclr al ele
tall í uesprés J eu exceclent unifiquen c1s seus pro
ductes i el duen a la Llotja de Palma que és I'única 
lLotja que hi ba, tota la resta no 6n llotges . É a 
dir, jo aquesta clarificació, m'agradaria que clarificas 
el lema de que s6n Jlotges pelites, 1I0 tges grosses, i 
quina r egulaci6 teneD j quina sanitat controlada tenen 
aqueixes IlOlg petites, perque n la comprenc, és e1ir, 
jo quan enLenc i quan es c.liu creació de llotges, es 
diu creació de 11 tges amb allo que significa i arnb aIlo 
qu regula la L1 ei, que é una Llotj a. La resta poden 

ser associaciol1s de pe cadors perquc duguin l seu 
p ix obran j els donero una fórmula jurídica, no sé 
quina, no sé quina Ji poden haver donat perque ptl
guin venelre direc tament, 1 er ventura que po en una 
peix ateda, ell , per poder vendr directament, bé, po-
ara n una pei 'at r ia, pero no sera una llo tja, tot aixo. 

J I qll V ig 's que 1I0lges n el entit que vOSl' 
c1eia qllan varen d il', jo me'l1 record, fins la Comissió 
d'Agricultura, qu crearien 1I0tges a Cala Ratjada, a 
Andratx, a ó ller, tots aque ts 1l0c , jo entenia que 
Earien 1I0tge , en el sentil cltallo que és una .lIot ja, no 
peixateries que és el que pareix que han estat fomen
ta nl, és di r. m'agrada d a que m'acla ds aque { tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Joan Simarro? 
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El SR, SIMARRO MARQUES: 
Jo li he fet abans la distinció per dir-li el que es 

diuen llotges a la concepció normal deIs pescadors als 
distints 110cs, i la paraula de llotja, si va a Cala Rat
jada, Ji diran Uotja és aquell lJoc on es deposita el 
peix, li he volgut fer aquest aclariment. De totes ma
neres, creim que en els 110cs on hi ha un consum im
portan! hem de potenciar la llotja, en els 110cs on no 
hi ha consum clirecte no hem d'anar a potenciar la 
llotja. La llotja, en aquest sentit de paraula, de sub
hasta, a posta he volgut fer aquesta distinció, vol dir 
que subhasta hi pot haver en els ports importants on, 
arnés, d'agafar peix hi ha un consum directe, en els 
aItres aplicant aquest nom de llotges que li donen di
rectamen! els pescadors, el que hem de pretendre és 
que estiguin ben dotades amb la seva concepció, que 
és que tenguin unes fabriques de gel, que tenguin una 
conservació bona del peix a través de cambres frigo
rífiques i una forma de traslladar aquest peix alla on 
es pugui consumir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. La vuitena pregunta és la 970, pre

sentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, del 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, i relativa a 
la relació del President de la Comunitat Autónoma 
amb les empreses "Torcal, Societat Limitada» i "Pro
mociones Zeus, Societat Anonima». Té la paraula, el 
Sr. Sebastia Serra Busquets. 

1.-h) 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Sr. President del Govern, dia 4 d'octubre d'engua
ny, el Govern va contestar una pregunta d'Esquerra 
Nacionalista (PSM), que Ji soHicitava la relació d'obres 
que havia fet el Govern de la Comunitat Autónoma. 
De les nou obres que s'han fetes, pel sistema de con
tractació directa, hem trobat que quatre varen esser 
adjudicades, dues a "Zeus, S.A.» i dues a "Torcal, S.L.», 
per un valor, les quatre, d'onze milions, vuit-centes 
trenta-sis mil, set-centes set pessetes, analitzant de qui 
eren aquestes societats, ens hem trobat que els socis 
de les dues empreses coincideixen, Sr. Josep García 
Torrequebrada i Sr. Pedro Joan Font Mateu, al mateix 
temps que voste mateix, a una d'elles, a «Torcal, S.L.» 
hi esta relacionat, segons les nostres notícies, fins fa 
molts pocs mesos. Al mateix temps, a la segona em
presa, «Zeus, S.A.», hi ha una familiar directa seva, 
conseqüentment entenem que aquest Parlament ha de 
rebre una explicació clara, contundent perque no hi 
hagi cap dubte, perque entenem que aixo són irregu
laritats que no beneficien en res la trajectória demo
cdltica ni autonómica del nostre poble. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govern, vol fer ús de la paraula el 

President de la Comunitat? Sr. Gabriel Cañellas. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. Serra, amb moIt de gust li contestaré, pero 

voldria -canviar un poc l'ordre de les preguntes que 
voste m'ha fetes. Contestant-li que relació, el que es 
diu autenticament una relació, no en tenc cap amb 
cap de les dues empreses, ja que únicament, com vos
te ha dit, en el cas de «Construcciones Torcal», sí vaig 
esser socí fundador, pero amb una relació de propie
tat que va quedar extingida en el moment en que, 

practicament, vaig esser elegit per al carrec de Presi
dent de la Comunitat, com li puc demostrar a voste 
documentalment i a tothom que ho vulgui veure. Quant 
a "Promociones Zeus», absolutament mai, únicament i 
exclusivament, com voste també ha deixat dit, hi ha 
una relació de caracter personal, no comercial, en ab
solut i, per tant, no influent en la meya persona, en 
aquell moment, i totalment i absolutament legal, que 
no fan que hi hagi cap responsabilitat per part meya, 
ja que en aquell moment es podien contractar, perfec
tament amb aquelles societats iguals que amb qualse
vol altra que s'atraeassin a aquestes possibilitats d'ad
judicació. Per la resta, contestar quin es implicacions 
aixo ha téngut, jo entene que les implicaeions són con
seqüencies, o quins compromisos ha dut aixo, conse
qüencies, si no hi ha relació o implicacions si no hi 
ha relaeió; no en pot tenir cap més que la voluntat de 
cadascun de veure maldat a un 110c on no hi ha més 
que l'estricta legalitat. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. President del Govern, 

entenem que cal que demostri documentalment que 
quan va prendre possessió com a President d'aquest 
Govern, va deixar de tenir relaeió directa amb «Tor
cal, S.L.», perque les notícies i documents que existei
xen d'implicacions seves amb «Torcal, S.L.,} no acaben 
quan voste pren possessió del Govern, sinó que con
tinuen. Per aItra banda, volem insistir que els socis de 
«Torcal, S.L.,} seus, que només són dos i els socis de 
«Zeus, S.A.}), coincideixen, i a la vegada, a "Zeus, S.A.» 
hi ha una familiar directa seva que entenem que, fins 
i tot vostes han fet algun. Decret en materia de sub
vencions, dient que no poden rebre subvencions fami
liars directes i, en aquest cas, entenem que també 
s'hauria d'haver fet extensiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. President? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sr. Serra, amb molt de gust. En primer 110c, les 

adjudieacions d'aquestes obres són anteriors que en 
aquesta Cambra s'aprovas una Moció majoritariament 
amb la qual, respecte a subvencions i beni'ficis de cre
dits industrials, se'ns va dir al Govem, se'ns va reccr 
manar que no es tenguessin en compte, és dir, que no 
poguessin esser beneficiats els parents d'Alts Carrees 
ni de funcionaris que hi intervenguessin. Nosaltres, 
precisament, varem fer extensiu, amb un aItre Decret, 
aquest esperit que varem veure que imperava dins 
aquesta Cambra, él qualsevol altre tipus d'actuació, 
com podia ser el subministrament de béns i serveis, o 
la contractació d'obres. Peró, és que aquestes quatre 
obres a les quals voste fa referencia, d'un total, no de 
nou, sinó d'onze, varen ser anteriors que s'aprovas, en 
aquesta Cambra, aquest Decret i, per tant, no hi havia 
cap impediment legal perque un parent d'un Alt Car
ree, o d'un Diputat, o d'un funcionari, que fos, sim
plement, un soci d'una societat, impedís en aquestes 
societats formar i prendre part en els concursos o les 
subhastes, o les adjudicacions di rectes que fes la Ca
munitat. Per tant, no hi ha cap problema, en aquell 
nibment era absoliltament legal, cosa que, tal vegada ¡ 
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av:W, en qualque cas no ho seria, pero en qualeun al
·re. sí, i, per tanl • . en aquell moment, no es pot dir, 
en' absolut, que hi hagués cap eonseqüencia ni cap res
pODsabHitat. 1 quant que jo pugui demostrar, doeu
roentalmen1.. he dit que el tene a disposici d/aques1.a 
Cambra i del seu President quan el vulgu.i veure> si 
és que ha lr ben oportú, document fefaen t de venda 
de les meves parlieipacions din l mes de juliol de 
l'any 1983. 

EL SR. PRESlDENT: 
Molles gdlcies, Srs. Diputals. Pas am a la darrera 

pregunta que és la 990/81, presentada pel mateix Di
pulal. Sr. 'ebaslia Serra Bu quets, r elativa a la deci
sió del Govern Autonoll1 en relnció a un omplex tu
rístic a Sa Calobra. Té la paraula, el Sr. Seba' tia Serra 
Busquets. 

l.-i) 
EL SR. ~RRA BUSQUETS: 

Si, gracies, Sr. Pres id nL. A Sa Calobra, des de fa 
ba tanl de meso s, a un len'cnys que globa lm nt són 
paralge pre c l'vat, 'han fel un es ectaculars movi
ment I terres, i p ... l1sam que ha estat sens cap ti
pus de permfs. Ahí i lO!, hi ha hagut une lIi eneies 
municipals que nosall1' S ntenem que ón lolalment 
irregulars. De tates ma neres, la ami sió del Patrimo
ni s/ha pronunciat due v gades eleclarant·se en con 1 ra 
d'aquest In vimen de lerres. En aque t5 m ment 
e:<is teix una inquie tud a Sa aJobr a, p r parl ele la 
gent interessada en el fet que 'alurin de[initivament· 
aquest moviment d ten'es i aqueSles obres , perque 
siesta dient, s'esta comentant que es tODlen posar en 
marxa les obres i els moviments de terres conseqüents. 
Per tant, volem saber del Govem de la Comunitat Au
tonoma, quina idea en té, si aquest tema s'ha tractat, 
quines perspectives hi ha, en aquests moments. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Govem, té la paraula, el Sr. Francesc 

Gilet, Conseller de Cultura. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, Sr. President. Sr. Serra, jo el que puc dir és 

que a un Consell de Govern, darrer, hí va haver, es 
va tractar el recurs d'al¡;;ada deIs interessats, i que el 
Consell de Govern va resoldre la no continuitat de les 
obres i r etorn de l'expedient a la Comissió de Patri
moní de Mallorca. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Ens alegra, en part, aquesta decisiá del Govem, 

pero no acabam d'entendre el sentit que, de tomar-ho 
a la Comissió del Patrimoni, si ja dues vegades 18 Co
missió del Patrimoni, ha dictaminat 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr, President. La raó que es resolgués 

aquest recurs d'al~ada, retornant a la Comissió de Pa
trimoni, era perque la Comissió de Patrimoni no ha
via ajustat les seves r esolucions a dret, i per aixo es 

varen retrotreure les actuacions en el moment en que 
no es pogués donar lloc a nuHitat d'actuacions per 
part de la Comissió de Patrimoni. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, Sr. Diputat. Passam 

al punt següenL Relaliu a Mocions, per lractal' en pri
m er 110 , la presentada sota el número 96S de Registre 
General, pel Grup Parlamen tari Socialista, congruent 
a la InterpeHaci 665/ i relativa a la política del Go
vern de la Comwútal Autonoma, en materia de C n
sells Insulars, Volen que la Secretaria procedesqui a 
la lectura? Vol llegir la InterpeHació, la Moció? 

2.-a) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

Mació, El ParJament de les Illes Balears acorda: 
a) Instar el Govern de la Comuoilat Aul noma a pre· 
sentar el Projecte de LJei de COI ells Insulars abans 
de l'inici del proxim pedode de sessions d'aquesta 
Cambra. b) En el cas que el Govcrn n pres nU\s l'e -
mentat Projecte dins el termini assenyalat, que es 
constitueixi una Ponencia amb participació de tols els 
Grups Parlamentaris, encarregada d'elaborar una Pro
posició conjunta de la Llei de Consells Insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Antoni Costa, pel Grup Socialista, té la pa

raula, Per defensar la Moció té un temps de deu mi
nuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, r . Pre iden l. Sr. President, Sres., Srs. 

Diputals . Compr ndre el s ignificat d'aquesta Moció 
que hem de qualificar almanco d'important, seria jm
possible sense leniL' un per pectiva hi larica recent 
del que ha passat en el lema de Con ells osulars. 

'ha de tenil' e n ompte qu per desenvolupar 1'a1'ti
le 37, 39 i 40 i aH'res de I'Estatut d'Autonomia, fa 

falta d'lm mare jurídic per saber alla on ens h ' 111 de 
maure, obretot en 1'a pec te del Consells Insulal's. 
Pero aixo, que havia de ser, i que va er, una de les 
pr mese que va fer el Govcm de la COillunilat Au-
10nol11a, en el d i CUl' eI'In eslidllra, com una Llei 
prioritaria, hem vist que s'anava postpasant amb el 
temps, i qu an ja du im prop d'Ull any i mig ele Govem 
de la COlUuniLat Au tonoma, veim que el Govern no 
h a fet cap 1II0viment a favor d'aprovar aqu sta Lle i, 
i hi ha hacrul u na ' ríe de maniEes tacions per part del 
Govern d'aquesta Comunitat Autonoma que ens fan 
dubtar de la volunlat de dur-Ia a terme. El tema és 
que aquí hi ha hagl.lt postures que han anat canviant 
amb el tcm ps. ~I Crup d'AJian<;a PopuJa'r, va fer una 
campa ny ba ada en els Con ells In ulars, en fer una 
Llei de COllsells Jnsulars, amb les mf3:xime transferen
cies peJs Consells Insulars, i que aquesta campanya no 
ha vengut refrendada després pels fets, només algu
nes dec1aracions ai'Ilades de m embres del Grup Popu
lar, a IIles, a algunes de les Iiles, no a totes les IlJes, 
i aixo s'ha de dir ben cIar, i concretament, especial
ment a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Davant 
aquesta ituació de c1ubte id/incoherencia del Gmp 
que governa les IIles Balears, el PartÍl Socialistn va 
fer una In terpeHació per saber quina era la política 
de la majoría en I tema deIs Consells Insula r , i la 
veritat és que les explicacions que varen e ser dona
des pel Grup majoritari no varen el' satisfactories, no 
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varen ser dares, amb quin sentit es dirigia aquesta 
política i varen ser més bé donades evasives sobre 
aques t terna. Com que aquesta Llei, i amb aixo hi v~
ren eSLar tots els Grups d'acord, és una llei necessa
rja per construir j per desenvoJupar el organismes 
que preveu el propi ESUUut d'Aulonomia, el Grup S ' 
cialis ta presenta la propo ·ta que avui veim. 1 la pre
sen ta a pesar que creim que havia de .. el' e ~ ~?v~m 
de la omunital Aul0110rna el IU C ex reí 1, iniCiativa 
j gislativa que d senvolupi e l propi E talu l , i crid~m 
aquí que e cloni upon a aque la pl'Op s ta que ~elm, 
que és illiciali a el Grup Socialista, que tols. h] va
ren e tar d'acord, i que, a més , cmplac;am pn~er el 

'. Grup majoritari d'aquesta ambra qu la presenlL .c~m 
a responsablJüat qu e té de Govern, abans del prox~m 
període de session . En cas que no h? fe.s,. ho deJm 
b , n clan1ment, demanam que es COl1s tltuena una o
miss ió, amb represenlants d' toLs els Grups, per fer 
aques ta Llei, que crejm de gran importan.cia . És ciar 
que aqw, assjstim, en el t~ma. deIs, Con 'ells . r~sulars, 
a una ceremonia de confusló, I 1'e101 que mxo no és 
bo, ni pe!' a les ins litucion ni per als ciutadans d'aques
tes ¡Hes, r im que seria el mOl11ent ade~ual de cen
trar el tema des del descnvolupamenL c.I aquest Esta
'tlI,l ele fer-ho amb unes po LureS coherents, que no 
he~ "ist fins aquest momenl a la majoda, i que aques
ta és l'oportunHa , allh on poden demoslrar que real
menl no es vol Fer demagogia amb temes que fan re
ferimda a tols els C'iutadans, 21mb leme que, realment, 
afecten la conlinu'ilati el b on govern el 'aquesta Comu
nilal Autonoma, i per aixo feim una crída de suport 
a aquesta proposta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. No s'ha presentat cap esmena ~ 

aquesta Moció. Volen intervenir els altres Grups PolI
tics. Per part del Govern, en primer lloc, té la parau
la, el Sr. Joan Hugllet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies. És com a Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pot actuar sense limitació de temps. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ha produit en 

el si del Grup Popular i en el si deIs membres del 
Govern, una satisfacció tenir avui aquí aquesta Moció, 
i manifestar, ja d'entrada, que nosaltres no solament 
l'acceptam, sinó que la votarem afinnativament. 1 la 
"votarem afirmativament per una raó molt senzilla, 
perque ens alegra que aquesta Moció partesqui, preci
sament, del Grup Socialista, amb un apropament a 
les intencions ja manifestades per aquest Govern i ma
nifestades pels seus representants diferents vegades. 
La votarem afirmativament, a pesar que també hem 
de dir que, tal vegada, no caldria presentar aquesta 
Moció, tota vegada que es va dir ja que, ara, a partir 
d'aquest moment i el dia que hi va haver la Interpel
lació, es va dir c1arament que era el moment que es 
feia necessari comen~ar a elaborar el Projecte de Llei 
de Consells Insulars, perque el grau de competencies 
que havia anat assumint la Comunitat Autonoma havia 
arribat ja, quasi, al seu procés final. 1 dic que reco
neixem, avui, positivament aquesta Moció, perque per 
al Gmp Socialista ha d'haver suposat aixo un canvi en 

les seves postures i un canvi en el seu programa elec
toral on dins les prioritats legislatives, precisament 
no hi in~loien la Llei de Consells Insulars, sinó que hi 
tenien indos una Llei de Transferencies, pero aquests 
canvis si són positius, són bons i són ben rebuts. Ni 
a la introducció del seu programa electoral, ni als seus 
mítings, ni al desenvolupament del programa ni a les 
prioritats legislatives hi havia com a pec;a fonamental 
aquesta Llei, Llei concreta de Consells Insulars , es 
parlava de Lleis de Transferencies. Dit ac;o, veim ne
cessari, i crec que ac;o ha entrat dins els Grups de 
tota aquesta Cambra la necessitat de desenvolupar la 
Llei de Consells lnsu1ars, i com ja vam manifestar 
altres vegades, aquesta Llei de Consells Insulars, i aquí 
sí que és un principi on coincidim el Grup Popular 
amb el programa del Partit Socialista, amb aquesta 
Llei de Consells lnsulars, o Llei que vos tes diuen, de 
Transferencies, no es podia anar d'una manera esbo
jarrada ni es podien anal' fent corregudes, perque com 
molt bé diuen, i llegiré textualment, «hay que evitar 
que una precipitada asunción de competencias, por 
los Conse11s Insulares, redunde en problemas de para
lización administrativa y de autocosto social financie
ro", i ac;o ho tenen apuntat en el punt número nou del 
seu programa electoral, alla on hi ha el programa le
gislatiu. 1 amb a<;o hi estam d'acord i ho vam mani
festar des del primer dia, que la Llei de Consells In
sulars era una pec;a fonamental, una pe<;a clau de la 
nostra Comunitat Autonoma, i que, tal volta, era el 
procés legislatiu que preveu l'Estatut més complicat 
i que havia de ser el que necessitava d'un major i 
més gros consenso Tambe m'estranya, aquí, que el 
Partit Socialista, avui, digui que dubti d'aquesta capa
citat legislativa del Govern, el Govern ha demostrat la 
seva capacitat legislativa, i el Govem ha demostrat que 
havia pres la iniciativa legislativa, i no són. paraules 
buides, i a<;o és així. Ja tenim una Llei de Regim Ju
rídic . que dins ella s'inc1ouen el que haguessin pogut 
esser quatre lleis independents, com és l'Estatut per
sonal del President, l'Organització del Govem, les Atri
bucions i Estatuts personals de cada un deIs Conse. 
11ers i la Llei de Regim Jurídic. S'han dut aquí, i ja 
estan aprovades quatre Proposicions de Projecte de 
Llei Organica, hi ha la Llei de la Comissió Tecnica, 
que tothom convendra que és una Llei de c\esenvolupa
ment estatutari importantíssima, que l'únic que esta 
és pendent d'aprovació d'aquesta Cambra. S'ha dut 
aquí la Llei del Consell Assessor de Radio Televisió 
Espanyola, s'ha dut i es dura aquí, per aprovació d'a
questa Cambra la Llei de l'Escut de la Comunitat, la 
Llei Reguladora del Consell Superior de Joventut, tam
bé s'ha fet un altre tipus de llei, com és la Llei d'Es
tabliments Extrahotelers, i arnés, vostes ja saben, que 
en un tennini molt breu, aquest Govern presentara en 
aquesta Cambra, una Llei de Regulació de l'Artesania, 
la Llei de Normalització Lingüística, la Llei Electoral 
i la Llei de Finances. És dir que amb dos anys, aquest 
Govem haura presentat dins la Cambra, el 80 o 90 % 
de lleis que s'havia compromés a fer al llarg de la 
legislatura i aquí molt bé va recordar el Portaveu del 
Grup Socialista, dura quatre anys, no un, ni dos, ni 
tres, quatre anys. Amb aquest sentit esperam, el Go
vern· espera que aquest interes que esta demostrant, 
avui i aquí, el Partit Socialista, entom a aquesta Llei 
de Consells Insulars, es complementi amb el mateix 
interes de fer una autentica Llei de Consells Insulars. 
Tots sabem que els criteris, i tots sabem que les tesis 
manifestades pel Grup Popular i pel Partit Socialista 
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ón bastant divergents, els criteris de la Coalici6 Po
s ular, no són els criteris del Partit So~ia}jsta i vice
~ersa, pero estic conven ut que amb ]'anim de tots el~ 
Grops Polítics ens podem anar apropant postures 1 

aproximant uns als altres per tract~r d'aconseguir i 
configurar, de forma consensuada, 1 ho repetesc, de 
forma consensuada, sempre que pugui esser possible, 
una Uei on els ConseUs InsuJars s'omplia de compe
tencies ellns les seves possibilitats, que realmenl exer
citin aquelles funcions d'institud6 de Govern Insular, 
que és el que li pertoca, i que en facem possible aquest 
principi de . de subsidj ereita~ que nosaltre. vam defen
sar contran a les seves tesls, p er tant, ellc, que haut'a 
de ser una Llei on to s hi haurem d'es tar el'acord, 
aquí no hi ha iniciativa ele cap Grup Polític damunt 
un altre, amb el desenvolupament estatutari o la ini
ciativa la pren el Parlament com a tal, o aquí podem 
fer un mal, un mal fet a la nostra Autonomía. Per tant, 
una volta estigui configurada aquesta Llei, una volta 
aquesta LIei estigui en el Parlament, es comenc;ara el 
debat profund del que ha de ser, i el que nosaltres 
deim i hem manifestat sempre, que eren els pilars 
basics de la nostra Autonomia, que són els Consells. I 
aquesta LIei, configurara amb un llenguatge, en certa 
manera metaforic, les bovedes d'aquest edifici estatu
tari, sera qui donara el marc jurídic que dura més 
enlla d'Administracions Locals a allo que ha de ser 
la Llei deIs Consells Insulars. Per tant, endavant amb 
aquesta Moció, deim que sí a aquesta Moció, perque 
dir que no seria anar en contra del que ha manifes
.tat, que en un termini breu presentaríem aquesta LIei 
de Consells Insulars. Endavant, ido, i oferesc aquí, em 
permetin que empri aquella paraula que moltes vega
des sentim al nostre President de la Nació, perque és 
de tots, i ho vull dir sense cap tipus d'acritud, aquest 
Govern té la ma estesa a tots els Grups Polítics, per
que tots junts anem creant aguest autentic país ba
lear que, necessariament, comen<;a a partir del fet in
sular, com a procés integrador de la nostra Autonomía. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Vice-President. Sr. Antoni Costa, vol 

replicar? Disposa, Sr. Diputat d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs . 

Diputats. Sr. Ruguet, vos te, en primer lloe no s'ha He
git el nostre programa. El programa legislatiu, punt 
primer és el que diu que farem aquesta LIei, ho diu 
amb un altre nom, és una qüestió semantica, pero és 
qquesta Llei, és aquesta LIei, i concretament diu «Ley 
cíe Organización Territoria l de la Comunidad Autóno
ma", que és ? que aixo no són els Consells Insulars? O 
és que voste no ho entén així? A partir d'aquí, jo li 
he de dir que m'alegr molt de la seva íntervenció i 
m'alegr molt que hagin assumit el programa del Par
tit Socialista amb tot el que fa referencia a l'organit
zació de la Comunitat Autonoma, i m'he d'alegrar per
que aixo és un acte de responsabilita t per part del 
Govern, r esponsabilitat que no l'bavien demostrada 
amb la campanya electoral, responsabilitat que no I'ha
vien demostrada en el seu discurs d'Investidura, alIa 
on no varen fer referencia a tates les lleis que voste 
ha anomenat, com a lleis prioritaries , pero sí a la de 
Consells Insulars i a la Ll ei de Transferencies, que Ji 

vull recordar, que hi ha membres del seu Grup i del 
seu Govern que fa sis mesos estaven demanant com
petencies a Conselleries pensant que ja es poellen trans
ferir, sense adonar-se que feia falta una llei per a aixo. 
Aixó és cert, i voste ho sap, i ho saben membres del 
seu Grup. Per tant, ens alegram d'aquesta evo lució a 
la r es pon a b.iJilat del Grup Popular amb aquests temes 
i ens alegrarn perqu~ creim que incerament 6n les 
lleis que confonnaran el marc de la Comunitat Autono
ma, que confonnaran 1 desenvolupamenL de l'E tatuL 
e1'AutonomÍa ¡que faran poss ible, que faran p ssibLe 
que el c iutada aprecit amb la 'eva realiLal , amb tol el 
seu m al", el qll s ígnifica un Eslatut el'Autonomía per 
a les lIIes Baleal-S. Perque fins ara, lam" nl ablem nI., 
no ha estat aíxí, i lamentablement vostes han tardat 
un any j mig, han tarda que nosaltres presentas im 
aquesta inic iativa i féssim una InLerpeHació per dir 
que aques ta 11 i ha de el' una iniciativa elel Parla
m ent, amb una in Lerpre tació «sui generis» d'aques t 
tema, p 'rquc norma lmen t aques l lleis, malgra l siguin 
lIc i qu s igui n pactad , 6n inicia li ve$ deIs Goveros , 
i ho són a totes les Comunitats Autonomes d'Espanya, 
ha són al Parlament de l'Estat i ho són a tots els pal
sos europeus, i aixo, voste, no ho desconeix, Sr. Hu
gueto Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Costa. Vol contrarreplicar? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Aquesta Llei 

de Consells Insulars no és iniciativa ni d'una Interpe
Hació ni d'Wla Moció, és iniciativa, tota vegada que a 
un discurs d'lnvestidura es manifesta el que es pensa 
fer en quatre anys de legislatura. Per tant, a<;o, aques
ta iniciativa no es pot dir que sigui una iniciativa del 
Partit Socialista, per una altra banda, li be de recor
dar que per part del Govern no s'ha retardat en cap 
moment, tipus de delegacions als Consells Insulars, i 
ac;o no m'ho poden negar, vostes, una cosa és que po
guem fer una transferencia i 1illa altra cosa és que ha
guéssim pogut posar en marxa les delegacions als Con
selIs Insulars , i hi havia voluntat del Govern de posar 
en marxa les delegacions en els ConselIs Insulars des 
del mes de febrer d'aquest any, des del mes de febrer 
d'aquest any, amb la visita girada a Menorca í amb la 
visita girada a Eivissa, quan es va dir que miressin 
quins tipus de delegacions podien assumir els Consells 
Insulars, i que fessín un pla i que ens posaríem 
d'acord. A partir d'aquí es va convocar aquella contes
tada, a Comissió Mixta i va ser aquest mateix Vice
President que els parIa, quan va manifestar a veure 
que passava amb aquestes soHicituds de delegacions 
que havíen fet certs Consells Insulars, que hi havia 
voluntat de donar-les, i es va dir si vosaltres us com
prometeu a posar en marxa la LIei de la Comissió Tec
nica Interinsular, aturau les delegacions, i les vam atu
rar, no per voluntat del Govern, sinó per voluntat deIs 
membres que hi havia dins aquella Comissió. I la llei. 
la Llei de la Comissió Tecnica Interinsular és la que 
s'ha posat en marxa, és la LIei que es dura aquí, que 
s'aprovara majoritariament, sembla ser per tota la 
Cambra i a la vega da sera la LIei la que haura de con
figurar, mitjan<;ant proposicions, les lleis de transfe
rencies que hauran de ser aprovades pel Parlament 
mitian<;ant les proposicions de transferencies que faci 
la Comissió Teenica. Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Ruguet. Volen intervenir els altres 

grups? Sr. Damia, un moment, Sr. Jeroni Albertí, Sr. 
Cosme Vidal. Voste ... 

EL SR. COSTA COSTA: 
Pcr contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per que cm demana la paraula? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions. Sí senyor, té cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Bé, en primer 110c, li vull 

dir al Sr. Ruguet que l'artide cinque de l'Estatut d'Au
tonomia diu "La Comunidad Autonoma n'articula l'or
ganització territorial en Illes i en Municipis. Les ins
titucions de Govern de les Illes són els Consells Insu
lars, i deIs Municipis, els Ajuntaments», al que fa re
ferencia el nostre programa és una llei d'organització 
territorial, que vos tes li poden dir el que vulguin, pero 
és la mateixa. En segon 110c, i ara esmentaré noms, 
vostes no sabien que hi havia un instrument impres
cindible per fer delegacions de competencies als Con
sells Insulars, i no ho sabien per la seva actuació, per
que volien que els fes una Comissió que estava creada 
per un altre fet completament distint al que vostes li 
volen aplicar. Vostes volien fer transferencies, i així 
ho ha manifestat públicament el President del Consell 
Insular d'Eivissa-Formentera, a diversos mitjans de 
comunica ció, i així ho han manifestat Diputats, avui 
aquí no presents, del Grup Regionalista, com el Sr. 
Marí Calbet, i ho han manifestat altres Diputats. Vos
tes el que volien fer és que una Comissió Mixta crea
da per resoldre uns problemes residuals de competen
cies deIs Consells Insulars fes delegacioas de compe
tencies a aqueixos mateixos Consells, ni tan soIs co
neixien l'instrument adequat per fer una política de 
delegacions als Consells Insulars, amb la gravetat que 
aixo suposa quan ho fa un Govern de]a Comunitat 
Autonoma. 1 aquests són fets que voste pot negar, 
pero que estan en els mitjans de comunicació, que es
tan en el pensament de la gent, que vostes saben per
fectament que aque'it tema el du més el cor que el 
cap, i que el tret del fet a les paraules és moIt llarg. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Damia 

Ferra Pons, perdoni, té la paraula el representant del 
Govern. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Bé, a mi ~m sembla, Sr. President, Sres. i Srs. Di

putats, em sembla que jo no anava tan equivocat. La 
interpretació són vostes que la donen a la Moció, di
ferent del que diu el programa electoral, si vostes en 
el programa electoral posen "Ley de Org¡mización te
rritorial de la Comunidad Autónoma», a la Moció di
ria "instár el Govern de la Comunitat Autonoma a pre
sentar ·elProjecte de LIei d'Orggnitiació Territorial de 
la Comunitat Autonoma» i posen «Projecte de Llei de 

Consells Insulars», per tant, vos tes han vingut a les 
nos tres i no nasal tres a les seves. Nosaltres no vam 
confondre inslilucions en cap moment, i es va mani
festar alla dins, en els mitjans de comunicació lambé 
hi és, i també hi ha les cintes que molles vegades vos
tes retreuen, gravades, quan la primera inlroducció 
va esser, textualment de dir, aquesta Comissió Mixta 
s'ha convocat perqué entenia que cslaven rcprcsentats 
els Consells i els Grups Polítics per tractar uns temes 
de delegacions que després mirarem com ho feim, no 
que ha hagués de ter la Comissió Mixta, perqué 6a
bíem cert que no ho poelia flOr la Comissió Mixta, i va 
ser la voluntat d'alla dins quan van dir que posassim 
en marxa el tnecanisme previst a la elisposició transi
toria novena punt elos, i a~o s'ha feto 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Damia Pons i Pon s té la parau

la. Disposa, Sr. Pons, d'un temps de eleu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Veim que la 

denominada, entre altres noms, Llei deIs Consells In
sulars, continua essent un element polemic, fins i tot 
quan sembla que tots els Grups donaran suport a la 
Moció presentada pel Grup Socialista. Aquest element 
polemic, ho va ser ja abans de tenir aprovat l'Estatut 
d'Autonomia. Com a modest participant dins la ja his
torica Comissió deIs Onze, record que el tema deIs 
Consells Insulars va ser, ja, un vertader cavaIl de ba
talla, a l'hora de reelactar l'Estatut. 1 el debat no s'ha 
acabat i si no ho velirem a l'hora de redactar i d'enlles
tir, de votar una LIei de Consells Insulars en aquest 
Parlamento 1, Esquerra Nacionalista entén que aquest 
element polemic deis Consells Insulars, i volelríem que 
quedas perfeclament dar aixo, deriya, no d'un ·fet con
juntural d'enfocament polític, -de dreta o d'esquerra, 
de nacionalisme o de centralisme, sinó el'una causa 
molt més profunda, indiscutible. No som, malgrat s'usi 
l'expressió, i s'ha usada fa un instant, un país balear, 
som uns territoris insulars, uns pobles ele les Illes Ba
lears, que ens reconeixem com a mallorquins, menor
quins, eivissencs, o formenterers, i és indiscutible que 
sobretot a les illes menors, hi ha una tendencia a sen
tir-se molt més identificats amb el Consell Insular, 
que veuen i tenen present, que no amb una Comunitat 
Autonoma, amb un Govern de les IIles Balears, fins i 
tot amb un Parlament, aHa on tot i tenir-hi la seva 
adequada representació, no hi ha una presencia física 
dins aquestes ilIes menors, i aixo és un element que 
s'haura de tenir molt present, a l'hora de trobar una 
formulació adequada i enllestir una Llei de Consells 
Insulars, que no sigui la Llei d'un Govern d'un color 
determinat, ni d'una majoria conjuntural determinada, 
sinó que sigui una Llei institucional, que sigui accep
tada per tots, per bé que en alguns punts determinats 
hi hagi divergéncies. No entraré a la polemica de qui 
va ser primer a l'hora de plantejar aquest tema, Es
querra Nacionalista, PSM, ho va plantejar quan es re
dactava l'Estatut, ha va plantejar durant la Campanya 
Electoral, i esta en el seu programa, el que sí vull re
cordar, i cree que és de justícia, que hi ha dos Grups 
Parlamentaris dins aquesta Cambra, que han manten
gut postures clares i divergents sobre aquest tema, 
que són .el Grup Socialista que, entenem, té una visió 
d'un Govern Interinsular fort i uns Consells Insulars 
més marginals, i una Esquerra Nacionalista que sem-
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re ha defensat la idea d'un Govern de tipus coordi
~ád~r, i uns Consells Insulars que, sobretot a les Illes 
Menors, han de ser la cara visible de l'Autonomia del 
liOstre poble. Les altres forces han tengut una actitud 
vaciHant, i prova que aquesta actitud vaciHant encara 
subsisteix, és que a hores d'ara aquest Govern no ha 
estat capa<; de presentar la Llei deIs Consells Insulars, 
ha estat incapa¡; d'elaborar-la i ha estat incapac;: d'as
segurar-li un suport parlamentari que li permetés ve
nir aquí amb una llei i no sofrir una de les derrotes 
que ha sofert amb altres temes. Per aixo, l'oposició 
ha hagut de prendre, davant aquest buit, Sr. Huguet, 
unes iniciatives que, tal vega da no li corresponien, el 
PSM va presentar la InterpeHació 101/1984, sobre qui
nes iniciatives legisla ti ves pensava tenir aquest Govern, 
i record, i record amb una certa tristor, la vaguedat de 
les seves respostes; era un moment que vostes encara 
no h avien sofert les llü;:ons d'humilitat parlamentaria, 
que després han hagut d'encaixar, se'ns va dir que el 
Govem faria les Lleis que consideras oportunes en el 
moment oportú, i record perfectament que jo li vaig 
dir que aixo era tirar pilotes defora, o amollar cortines 
de fum, ara, afortunadament, les circumst~mcies han 
canviat, i quan el PSOE, el Grup Socialista, perdó, va 
presentar una InterpeHació en aquesta Cambra, sobre 
una de les iniciatives legislatives prioritaries que era 
la Llei deIs Consells Insulars, li varen suggerir la idea 
de constituir una Ponencia alla on aquesta llei fos re
dactada entre tots els Grups. Ara veig que vos tes es
tan disposats a assumir la redacció d'aquesta llei, i 
estenem la ma perque els altres Grups, a través de 
les esmenes corresponents..Ji facin les seves pertinents' 
aportacions, jo els ho agraesc i els assegur que Es
querra Nacionalista, tot i la seva modestia numerica, 
pero amb la seva coneguda voluntat de lreball i vo
luntat de fer país, és evident que aportara moltes es
m enes a aquesta llei, evidentment, estam a l'espera 
que es presenti, pero ja tenim molt avan<;at el treball 
d'una redacció d'una Llei de Consells Insulars, que, si 
coincidim, no caldran esmenes, pero que tal vega da hi 
haura molts de punts de divergencia, que ja tendran 
el seu oportú debato Per tant, els agraim que acceptin 
aquesta Moció, perque entenem que és positiu, i els 
agraim el seu esperit d'obertura, él veure si aquesta 
!leí no és un element de divisió del nostre poble, no 
només de divisió entre les ilIes, sinó un clement ins
titucional, consensuat, acceptat per tots , que sigui una 
passa positiva de l'autogO\'ern, i, evidentment, agralm 
al Grup Socialista, que, crec que se'ls ha de reconei
xer, perque és de justícia, hagi propiciat que ara aques
ta Moció s'accepti i que aquesta pass a es doni, que 
ha de disposar d'un temps que esperam breu, d'una 
Lleí de Consells InsuIars. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pons. Té h parauIa el 

Sr. Jeroni Albertí, del Grup Regionalista de les Illes. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Bé, jo venia 

aquí a dir que donarem suport 3. la Moció presentada 
pel Grup Socialista, pero que ens hagués agradat, ens 
hagués agradat que el Grup Socialista hagués incIos a 
la seva Moció el debat sobre Consells Insulars, que 
nosaltres varem propiciar, aquÍ. I el veim avui, des
prés d'aquest intercanvi que hi ha hagut d'opinions i 

enhorabones, entre el Portaveu del Govern i el Porta
veu del Grup Socialista, perque. crec que si hi hagués 
hague, o si hi hagués un debat previ del que pensa 
caaa Grup Polític d'aquesta Cambra del que han de 
ser els Consells Insulars, per ventura, haguéssim avan
c;:at molt més i haguéssim pogut fer possible que aques
ta ma estesa, després en parlarem, del Sr. Vice-Presi
dent del Govern, hagués tengut possibilitats d'arribar 
a aquest consens que sembla que estan demanant. El 
debaL no ha tengut 1I0c, pero, indiscutiblement, apro
var aquesta Moció del Grup Socialista, ens dura a 
aquest debat quan hagim de discutir la Llei de Con
sells Insulars, la qual cosa vol dir que aquesta Moció, 
que avui presenta el Grup Socialista, cns dura al de
bat, si bé, crec que abans, hagués convengut que cada 
Grup Polític o parlamentari d'aquesta Cambra, bagués 
adarit les seves idees, hagués exposat les seves idees, 
i, per ventw-a, haguéssim tengut més clar que p ensam 
cada un deIs Consells Insulars, perquc jo repetiré 1.1na 
vegada més, encara que sigui utopic, sempre deien, els 
Consells Insulars són el basament de l'Autonomía Ba
lear, pero d'aquí no en sortim, i jo crec que conven
dría, terur més coneixements del que pensam cada W1 

que són els pílars de l'Autonomia Balear, que són els 
Consells Insulars. No obstant, nosaltres, com die, do
narem suport a aquesta Moció, i realment fer-nos eco, 
i avui coincidiré amb el Sr. Damia Pons, felicitar al 
Partit Socialista perque pareix que el Govern, que 
s'ha felicitat perque l'han presentada, estava esperant 
que qualcú li digués que havien de fer la Llei de Con-

_ sells Insulars, i li han dit vostes. Per tant, enhorabo
na, senyors Socialistes, perque a partir d'avui esta en 
marxa el tema deIs Consells Insulars. Realment aquest 
debat i aquesta Moció, pel que jo he sentit aquí, és 
innecessari, perque si el Govern l'hagués presentada 
abans no hi hagués hagut d'haver la Moció, pero, a la 
vista, pareix que el Govern diu que esperava la Mo
ció, perque volia que fos una iniciativa de la Cambra, 
i jo estic content de la satisfacció del nostre Vice-Pre
sident del Govern, quan avui es felicita perque el Go
vem Socialista ha presentat una Moció que l'obliga a 
dur un Projecte de Llei en aquest Parlament. Per aixo, 
cree que anam avan<;ant, i anam avan¡;ant per la vía 
del consens, perque si uns fan la Moció i els altres 
fan les Lleis i nosaltres donam suport, arribara que 
aquesta Cambra, anirem consensuant moltes més coses 
de les que tenim consensuades fins avui. Per tant, jo 
avui també vull demostrar la meya alegria, la meya 
satisfacció, per aquesta ma es tesa del Vice-President 
del Govern cap a un consens i que endemés s'hagi 
parlat avui, i per part del Sr. Huguet, de país balear. 
Me'n felicit, perque a altre temps qualcú que els en 
parla hi creia, i Ji varen dir que era una utopia, i avui, 
pareix que jo que hi cree manco, hi ha gent que creu 
que el país balear és possible, la qual cosa, a mi em 
felicita, perque m'agradaria realment que la nostra co
munitat fas capay d'anar junta i fins i tot que aques
ta Llei de Consells Insulars fas el pilar d'una nova 
convivencia entre les IIles que ens permetés fer una 
Comunitat Balear unida i al llarg del temps, un país 
balear així com toca. També vulI acabar, perque si no 
em quedaria dedins, que a la vista d'aquest intercanvi 
amistós, repetesc, que hi ha hagut entre el Vice-Presi
dent del Govem i el representant del Grup Socialista, 
jo cree que més que les paraules són els gestos i el 
to que hi ha hagut i l'estudi de programes mutus deIs 
dos grups majoritaris, ens diu que la ma estesa con-
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vendna que de tant en tant no pensássim en tancar 
el puny. Molles gracies. 

EL SK PRESIDENT: 
lV1ülIes graClcs, Sr. Alberti. El Sr. Cosme Vidal, 

pel Grup PopUlar, té la paraUia. Disposa, ::ir. Diputa[, 
o'un temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Liracies, ::ir. t'resident. Sres. i Srs. Diputats. Amb 

motIu de la lnterpel"1aClÓ que es va presenrar a la ses
sió an,erior, pel Grup Parlamentari ~OClalista, crec 
que el Grup t'opular va delxar clarament fixada la 

'. seva postura i es va adherir a la proposta o al que 
con tema, que ara ha estat congruent amD la lnterpe
HaCló aquella que va presentar el Grup Socialista. AIXO 
esta fins i tot gravat, i crec que no hi ha cap dubte. 
En aquella ocasió hi va haver, crec jo, intervencions 
ex Lemporanees .. que es va parlar fins i tot ele traumes, 
etc .... i que no vaig a repetir aquí, i avui, quan s'ha 
presentat la Moció, amb la qual nosaltres hi estam 
el'acord, coherents amb la postura que varem fixar a 
l'anterior sessió, hi ha hagut un nou intervinent, pel 
Grup Socialista i perdonm, peró recordant alIó del 
trauma, quasi he de contar una aneceloLa que segura
ment, com totes les meves ja els l'hauré contat, peró 
que crec que ve, avui, com anell al dit. I és la d'aquell 
pobre acusat que una vegada vaig veure a Eivissa, a 
l'Audiencia o a les vistes de l'Audiencia, i que, el fis
cal va demanar l'absolució peró que l'advocat que 
s'havia estudiat el rotllo va valer intervenir i per un 
poc més el condemnen. Aixo és molt graciós, pero és 
exacte, aquí nosaltres estam comp1etament d'acord que 
s'ha d'instar el Govern de la Comunitat Autónoma, i 
quan dic nosaltres, dic el Grup Popular, que presenti 
aquest Projecte de Llei de Consells Insulars, abans de 
1 'inici del proxim períoele de sessions el 'aquesta Cam
bra, fins i tot vaig a afegir més, perque crec que la 
seva intervenció, ironies a part, ha estat l'única, bé, tal 
vega da n'hi ha hagudes més, peró que hi ha positi
el que preveu l'Estatut i no a base d'una cosa potes
tativa del Govern. Jo li puc dir que no ha dit que 
l'altre dia es va dir aquí, i que el representant del 
Govern va acceptar, i que aquest Portaveu del Grup 
Popular, també va acceptar, i que aquest debat clari
ficaria molt les coses, i jo reiter que hi estam d'acord, 
pero, és que de vegades, convé al'ludir \.:oses, perque 
avui s'ha dít fins i tot que sí, que el Grup Socialista 
ja ho tenia en el seu programa, i que aquest progra
ma, era precisament d'organització territorial de la 
Comunitat Autónoma, la qual cosa evidencia, que hi 
ha, com ha recordat molt bé el Sr. Damiá Ferra Pons, 
que el! va ser un modest, diu ell, jo cree que no tan 
modest, participant en aquella redacció de l'avantpro
jecte, i que jo també hi era present, i puc dir que de 
totes maneres, tal vegada és coherent la postura del 
PSOE, o el criteri, en aquest aspecte, quan va fins i 
tot aBudir, anomenar els Consells Insulars. Avui els 
esta anomenant i esta molt d'acord, pero la veritat a 
mitges és la pitjor de les mentides, com per exemple 
el Sr. Costa, que no hi era, naturalment, perque en
cara no és el President del ConseIl Insular d'Eivissa, 
ha dit el que va dir el President del ConseIl Insular 
d'Eivissa, pero només ho ha dit en una part, perque 
ha dit que són tan ignorants aquests senyors que no 
sabien que les delegacions s'havien de fer mitjanc;ant 
el que preveu I'Estatut i no a base d'una cosa conse-

cutiva del Govern. Jo li puc dir que no ha dit que 
aquest rortaveu, que en aquel! moment aCLuava com 
a President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 
va eSlar complelament d'acord que no es podia fer 
així, sinó que s'havia de fer com es va a fer ara, quant 
a autentiques delegacions, ara, inc!ubtablement no hi 
ha cap inconveniencia en reconeixer que nosaltres, ja 
demanavem en ares d'una descentralització, que es 
fes sin aquestes delegacions, que s'haguessin pogut fer 
de forma potestativa pel Govern, peró que, de veritat, 
les transferencies, i aixÍ no direm delegacions, les 
transferencies de les competencies en els L:onsells In
sulars, s'havien de fer lIÚtjan<;ant el que esta previst a 
l'Estatut i aixo ho va dir aquest PorLaveu que Ilavors 
era el President del Consel1 Insular d'Eivissa i For
mentera. Per tant, que consti també en acta. Jo, no
més voldria dir el que he dit abans, i que no fos cosa 
que m'hagués aplicar el conte i que perdéssim el plet, 
senzillament que estam el'acord amb els dos punts, 
primera, perque crec que el que ha de fer el Govern 
de la Comunitat Autonoma, i així, fins i tot ho am
pliaré més, és que ens ha de facilitar un marc jurídic, 
i que llavors, els Consells Insulars i els partits polí
tics, l'han d'omplir per fer aquesta llei de Consells 
Insulars. Per tant, compíetament d'acord. 1 que, quant 
al punt dos, tampoc no hi ha cap inconvenient, per
que s'assenyala un termini i com que alla On hi ha 
bona voluntat no hi ha perque aHudir-ho, i jo crec, i 
ho creu el Grup que represent que pot ser una bona 
garaniia, repetesc estam completament d'élcord d'esta
lonar aquesta Moció del Grup Socialista al qual tots 
han felicitat, i jo tampoc no tenc cap inconvenient de 
felicitar, peró deixant, així mateix, cIar que el Govern 
amb el seu programa el tenia previst, fins i tot a tots 
ens hagués agradat que s'hagués fet abans, els seus 
motius ha tengut, jo no necessit defendre'l en aquest 
aspecte, 'crec que ha quedat ben cIar per part del Go
vem i, per tant, crec que la voluntat de tots és que 
s'absolgui l'acusat, que vagi endavant aquesta Moció, 
perque així tendrem més prompte, no vull dir promp
te, peró més prompte, la Llei deIs Comells Insulars, 
que és el que de veritat desitjam entre tots. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. I passam a la votació, 

per tant, les Sres. i Sres. Diputats que votin a favor 
del text de la Moció, es vol en posar drets, per favor? 
Queda aprovtat el text de la Moció per unanimitat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, vagin prenent lIoc als seus escons, 

i en breus instants comen<;arem, recomenc;ara la sessió. 
Per tractar el punt 969, presentat pel Grup ParIamen
tari Esquerra Nacionalista, Moció, congruent a la In
terpeHació 533 i relativa a la política de personal del 
Govem de la Comunitat Autónoma. Sra. Secretaria, 
vol procedir a la lectura del text de la Moció. 

2.-b) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

Moció. El ParIament de les IlIes Balears acorda: 
1.- Instar el Govern de la Comunitat Autónoma de 
les IlIes Balears, per tal que derogui el Decret 64/1984 
de 9 d'agost, sobre procediments de contractaci6 de 
personal al servei de la Comunitat Autónoma, publi-
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cat al BolletÍ Oficial de la Comunitat Autónoma de 
Jes Illes Balears, número 14, de 25 de setembre de 1984, 
en tant que existeix contradicció legal amb la «Ley de 
Medidas de Reforma de la Función Pública» de dia 
2 . d'agost de 1984, publicada en el Bolletí Oficial de 
l'Estat, de dia 3 d'agost de 1984. 2.- Instar el Govern 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, per
que per a la selecció de personal, provisió de llocs de 
treball, promoció professional i foment de la promo
ció interna del personal de la Comunitat Autónoma, 
es reculli el que dictamina la «Ley de Medidas de la 
Reforma de la Función Pública» de ctia 2 d 'agost de 
1984. 3.- Instar el Govern de la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears perque es realitzi una negociació 
formal i concreta entre el representant del Govern de 
la Comunitat Autónoma i el representant de personal 
de la Comunitat Autónoma, per tal que en Projecte de 
LIei de Pressuposts de la Comunitat Autonoma, per a 
l'any 1985, s'hi contempli l'equiparació de les re tribu
cions deIs funcionaris transferits amb els anomenats 
fW1cionaris propis de la Comunitat Autonoma. 4.
Instar el Govern de la Comunitat Autónoma, perque 
es negocü entre el representant del Govern de la Co
munitat Aulonoma i el representant del personal labo
ral de la Comunitat Autonoma un conveni coHechu per 
a l'any 1985, per a tot el personal laboral de la Co
munitat Autónoma. 5.- Instar el Govern de la Comu
nitat Autónoma perque rcalitzi en el termini d'un mes, 
unes eleccions deIs representants del personal laboral 
de la Comunitat Autónoma. 6.- Instar el Govern de 
la Comunitat Autónoma perque s'elaborin les planti-

. Hes organiques de la Comunitat Aut6noma, previa ne" 
¡gociaclO amb el representant deIs treballadors. Les 
plantilles organiques han de ser públiques. 7.- Ins
tar el Govern de la Comunitat Autónoma que tengui 
exposada, públicament, la nómina del personal de la 
Comunitat Autónoma. 8.- Instar el Govern de la Co
munitat Autónoma perque a la Comissió de personal 
de la Comunitat Autonoma, hi estiguin representats 
adequadament els funcionaris i personal laboral de la 
Comunitat Autónoma. 9.- Instar el Govern de la Co
munitat Autónoma de les IIles Balears perque s'orga
nitzin cursets de llengua catalana per a tot el perso
nal de la Comunitat Autónoma, per tal d'atendre el 
que disposa I'addicional cinquena quatre, de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Per defensar la 

Moció té la paraula el Sr. Sebastia Serra Busquets, 
del Grup Esquerra Nacionalista. Disposa, Sr. Diputat, 
d'un temps de deu minuts. 

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

prés del plenari que va debatre la InterpeHació d'Es
querra Nacionalista (PSM), respecte a política de per
sonal, varem enterrdre que varen quedar molts d'inter
rogants, moltes qüestions plantejades i, per tant, el 
que pretenem en aquests moments, és que es concre
ti, al maxim, tota una política de personal que afecta 
un coHectiu molt important de treballadors, que uns 
són funcionaris, uns altres personal laboral, uns trans
ferits, uns altres propis de la Comunitat Autónoma, 
molta gent que té una contractació administrativa, con
tractacions temporals en regim de contracte adminis
tratiu, amb una paraula, una gran diversitat. Entenem 
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que s'han de crear les bases d'una política de perso
nal, en base a una concreció, una concreció maxima, 
i en base que, al mateix temps, esperam, poder tenÍr 
una LIei de la Funció Pública. Per tant, creim que es
tall1 davant un tema transcendental que afecta més 
d'un milenar de persones, afecta unes relacions labo
rals, afecta la claredat d'un tema tan important com 
és el de la funció pública a la Comunitat Autónoma, 
i que tant afecta molta de gent que té reina i altra 
que no té feina i que desitja tcnir-ne. Per tant, ente
nem que estam davant un tema que per a Esquerra 
Nacionalista (PSM), requereix, ha requerit, molta medi
tació, moHes hores de treball, de consultes jurídiques, 
i també diría recollir, i estam molt satisfets de fer-ho, i 
ho deim per endavant, recollir les aspiracions deIs re
presentants que en aquest moment existeixen deIs fun
cionaris i del personal laboral, també recollim, en aques
ta Moció, unes coses tan clares com són l'actual LIei, hi 
legislació estatal que hi ha sobre el tema i, evidentment, 
el dret deIs treballadors, recollits a l'Estatut deIs Treba
lladors. Per a nosaltres, per tant, quan parlam d'aques
ta, en aquesta Moció, volem que es concreti, no que 
quedem en paraules, en conceptes, que no quedem a 
una provisionalitat absoluta, i pensam que aquest Parla
ment té una obligació molt clara política de donar unes 
directrius a un tema que pensam que ens preocupa, i 
aixo es va demostrar en el debat de la sessió anterior, 
que varem tenir el Govern i els diversos Grups Parla
mentaris, pensam que ens preocupa a tots i pensam que 
tra<;:am un canlÍ positiu per resoldre conflictes latents 
i per resoldre contradiccions en el terreny de la nego
ciació que en aquests moments ha comen<;at entre fun
cionaris, personal laboral i Govern Autonom. Per tant, 
no farem una intervenció de gran s línies de política 
de personal, sinó que anirem a la con creció maxima. 
Demanam, com s'ha llegit, la derogació del Decret 
64/84, i per que? Pcrque contradiu, i pensam que esta 
molt demostrat, la LIei de Mesures de Refonna de la 
Fundó Pública de dia 2 d'agost del 84, i pensam que 
afecta, fonamentalment, un deIs temes que hem denun
ciat repetides vegades, que és la coHocació temporal 
en regim de contracte administratiu, i hem dit moltes 
de ~egades que, dones i hames, coHocat~ en aquesta 
situació, ho havien fet en concursos, cosa que no es 
va contestar en aquest plenari, en el plenari anterior, 
en concursos molt discutibles i, al mateix temps, amb 
uns sous que moHes de vegades, van a doblar practi
cament el sou de personal transferit o de personal la
boral que també existia anteriorment. Anam, també, a 
recollir una aspiració que nosaltres creim que és evi
dent, aturar les contractacions irregulars, aturar, en 
materia de personal, el favoriti~me, si bé volem es ser 
molt realistes, sabem que aquest és un tema molt pro
blcmatic, que potser es puguin fer estudis compara
tius, peró nosaltres pensam que hi ha d'haver una as
piració d'un Parlament Autonómic d'aturar contracta
cions irregulars i d'aturar una política, que moltes ve
gades ha estat definida i és definida de clarament 
favoritista. I nosaltres parlam de quatre temes pun
tuals, selecció de personal, provisió de lloes de treball, 
promoció professional i foment de la promoció inter
na. Hi ha un concepte que creim que ho resumeix tot, 
que és parlar cI'equiparació. Equipanició deIs dtets la
borals entre tota ía gent que treballa a la Comunitat 
Autónoma. 1 quan parlam d'equiparació, parlam d'equi
paració de drets, de deures, i, obviament, equiparació 
en el sou, equiparació a les retribucions . Pensam que 
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és urgenL que en el Pl·e sUpOSl del 85, elds tcsquj un 
fOl1~ per a cqu iparació de lOl el l:>ersuna l laboral. ti 
lOl el per onal tun jonad; sabclD que slgnillca una xi
fra importanl, lJero !am'bé sabem que e!> un drc L <lt:!s 
trebaUadors que a la m1.lteixa [ein, lenguin 1 ma lcix 
SUU, per tanl, els agravi comparaliu, ete cap de les 
maneres, repele e, ele cap ele les manercs, s 'han ele po
der donar, abern que lü ha clificul tals per reso)dj-e 
aqu s t lema, pero sabem que si hi ha oluntat poUti
ca, es pot comen.;ar a resoldre. 1 hi ha temes coro 
gratificacions, dieLes neis Pres upo ts del 83, i en 
els Pres upo 1 del 84 que ens demos lfcn, perfecta
mení, que es potaminar en aquesta direcció i es pot 
r esoldre aquest [ ma basic que és eqlúparació de re
tribucions al malcix temps, que equiparació de drelS 
i deures deIs treballadors. També pensam que un con
veni coHecUu ha de resoldre le relacions labora ls per 
a J'any SS, i vol ro insis tir en un conveni coHecliu, 
pensam que la nostra CorDLrnilat AUL01101ll é d'unes 
dimensions reduides, la noslra COrnUl1ital Autonoma 
té un coHectiu de trebaliadors que pennet, perfecta
ment, anar pe! per onal laboral a la concepció el'un 
únic conveni coHectiu, i pensam que aquest conveni 
col'lecl iu s'ha de negqcim', i ha de er ja realitat per 
a l 'any 85. 1 valen advertir que aquesta és l'(mica via 
perque la eonflictlvitat laboral davalli, no existesqui 
i que, en definWva, le bones relacions tntre el Go
vern i els scus treballadors i funeionaris siguin tl oa 
rea lita t. També pensam que és necessari que bl hagi 
una normativa provi ional d'eleccions, volem insistir 
que les eleccions de personal laboral són un tant con
flictives atesa la normativa que existeix a tat l'Estat 
Espanyol, p ero pensam que en aqucs ls moment una 
normativa provisional d 'elcccions és neccssfur ia, perque 
hi hagi vertadcra carta d representativitat deis tr 
bal/adors. Plant illes organiques, pensam qu e s'ban de 
fer, i pensam que ha11 de ser públiques, han de ser 
pübliqu es perque no exisLesq ui cap du bLe de possibles 
irregularitats de gent que esta a llJ) Uoe, sen e lenir 
la capacitat adequada, el gel'l l que, en definitiva, esta 
dins el que deim favoliti me, «enxufismc», etc., pen
sam, per tant que les plantille orgüo iques és impre -
cindible que e tiguin fetes , que estiguln fetes, previa 
n egociac:ió amb cls representants de is lrebal1acJor j 
que siguin públiques, és ¡'única manera ele tenir una 
Administració Pública amb una c1aredat i amb unes 
dimensions que vagin fent camí cap a un futur, i no 
precisament creant continuament debats i contradic
cions. El mateix tema de plantilles organiques públi
gues el plantejam al tema de la nomina, nosaltres pen-
am que la nómina ha de ser pública, s'ba de saber 

que és el que gUanya cada persona i a quin Uoe esta 
eollocada aquesta persona i pensam que, a més, han 
de ser nomines públique qae s'en tenguin, és a dir, 
que els co.nceptes de la nomina pública e puguin en
tendre pels !reballadors i la majaria de poblaci6 
d'aquestes illes. Parlant del tema important de la Co
miss ió de Personal, vol en reiterar molt la conveni(m
cia, necessitat, w-gencia que e]s treballadors, personal 
laboral i funcionaris estiguin a la Comissió de Perso
nal del Govern Autónom, entenem que existeix una le
galitat discutible, també) a nivell d'Estat, pero sabem 
que, si es vol, hi ha maneres perque hi hagi partici
pació del personal alla on es decideixen els ternes del 
personal, i els temes del personal es deejdeixen a una 
negociaci6, pero també n'])j ha molts que es resalen 
en el nioment en que la Conússió de Personal diseu-

teix temes tan importants com les gratificacions. Ens 
va dir el Conseller de l'lnterior, en el debat anterior, 
que les gratificacions es concedien quan un funciona
ri o una persona amb eontracte laboral ho soHicitava 
amb un informe del Conseller respectiu que hi eSlaVa 
d'acord, i es re olí en aquesta Comis ió de 1 1"sona l, 
p ero 's que la omissió de Personal e la formada no
rnés per can-ces p Htics, nomenats pel mareíx Govern, 
aleshor eOlen l1l que e::Stao en una on tradic ió evi
dent, parlan t de gratifieaciol1s j le gratifieaci.on són 
moll imp rtant , i no 11 rné parJ am. de gratificacions, 
inó que parlam d tota la poUtiealc personal, l1i ha 

moll s de maneres de poder aconseguir una rcpresen
tació r'al de lrebaIladors a la Comí sió de Personal. 1, 
per acabar, tá:mbé volem qu es concre! i el lema de 
la nonnalització lingüística i cullural. Es cert que a 
la Campanya de Normalitza ió Lingüís tica que ha pr -
sen tal el Govern fa pocs dies es parla de cursels per 
a tot e l personal, a per a una gran parl del personal, 
és cerl, al mateix temps que 'lla 1 t alguna cosa, p ro 
nosaltres pensam que aixó també forma part, no '00-

més de la Consellería d'Educació i Cultura, sinó que 
forma part de tot el conjunt de política de personal, 
no es tracta d'accions a'illades, sinó que es tracta d'una 
plan ificació, d'una coordinació i, en definiliva, d'una 
aceió política; d'acord amb l'objectiu de la nonnaljt
zació lingü ística, .i que cal que es comenci per }'adml
nislració. No hem de dir que és urgenl 1 tema, per
que basta veure els impresos, basta veure el escdls 
del Govern amb quina llcngua fan, nor01alment. 
Acabam j a, nomé reHerant que pensam que tots els 
Grups Parlamenlaris han d recollir l'esperit, han de 
recollir la forma correelament i amb esmenes mmo
rar-Ja, o rectificar-la, si cal ter·ho, ja podem avan~ar 
gu les esmene d'oddi .ió ·c1e l Gnlp Pa rl amenta ri So
cialist , creirn que son positives i les acceptam el'en
trada, esmene - cl'acldicjó, quau·e en con cret, i que de
batTem a eontinuació, lamentmñ que, a un debat tan 
important els diversos Grups Parlamentaris, només el 
Socialista ha fet esmenes, ha fet saber un poc el seu 
punt el vi ta, r -im que c1avant ague t tema ningÍl pot 
amaga)- I'ala, ningÍl es p I amagar i ereim, en defini
tiva, que 'ha de rcspondre a un problema que creim 
que és transcendental i que, a Olé , reeulI les a pjra
cions de] col!cctiu de treballador d'aqu sta COl11unitat 
Autónoma. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Sebastia Serra. Al text d'aquesta Mo

ció s'hi han presentat quatre esmenes, totes elles d'ad
dició, per part del Grup Socialista, per defensar aques
tes quatre esmenes, el Sr. Josep LJuís Peregrín, Martín 
Peregrín, té la paraula. Dispone usted dE diez minutos, 
y seré generoso. 

EL SR. MARTlN PEREGRIN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. No voy a 

ser o tratar de ser redundante en los argumentos que 
han sido expuestos en la anterior intervención del re· 
presentante de Esquerra Nacionalista, y de entrada 
diré que el Grupo Socialista apoya la totalidad de los 
puntos que constan en ]a Moción presentada por di
cho Grupo. Y no sólo la apoya, sino que hemos trata
do de concretarla y precisarla con las enmiendas de 
adición, que hemos presentado, las cuales no modifi
can en absoluto el fondo y la forma del texto que se 
había propuesto, por el Grupo titular de la Moción, 

--------------------......... . 
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sí creemos, como h dicho ames, que lo pre_cisan 
y . poco más. A erectos puramen te sistemáticos, dIría
unos °qu.e la primt:ra ellmienda es la adlci6n de un n ue
: p árrafo al punto 6 ~ qu~ iría u el enti~o de que 
se suspendiera cualqUier llpO de nLril aCión hasra 
que se fonnLllara la pI. nLilla orgánica de p rsonal de 
la Comunidad Autónoma y' se baya adecuado el perso
nal existente a la estructura correspondiente. La se
gunda sería añadir un nuevo punto, que sería el 7, que 
es instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma, para 
que efect~e la nec~saria equiparaciór: entre el personal 
funcionan o de ongen de la comullldad y el personal 
funcionario transferido procediendo a una efectiva y 
real igualdad de derechos y obligaciones. La tercera, 
que es un nuevo punto sería, en este caso, el 8, instar 
al Gobierno de la Comunidad Autónoma, para que 
todo el personal que se encuentra en régimen de con
tratación personal administrativa, pueda acceder a tra
vés de las pruebas pertinentes a la cobertura de las 
nuevas plazas de creación y quiero hacer una precisión 
aquí, cuando nosotros estamos diciendo esto, creemos 
y defendemos la necesidad de que todo ~ste personal 
que como consecuencia de una contratación, que en
tendemos ha sido si no alegre, sí un tanto fuera de lo 
que es una norma racionalizada de contratar el per
sonal necesario para los servicios que ha de prestar la 
Comunidé\d Autonoma, debería de estar supeditado a 
los principios de capacidad, de mérito, de objetividad 
y de publicidad. Y, por último, una nueva enmienda, 
que sería añadir, después del punto 8, que es instar al 
Gobierno ele la Comunidad Autónoma, para que la po
lítica en relación al personal laboral dc la Comunida·d 
esté encaminada a una eficaz garantía y f.eguridad en 
el puesto de trabajo. Tal como ha dicho el Diputado, 
Sr. Serra, anteriormente, su intervención se ha limita
do, o mejor dicho, ha estado fundamentada en concre
tar cuales eran los puntos y motivos por los que se 
presentaba la Moción. Nosotros creemos importante 
generalizar un poco, en tanto que en el estado social 
democrático de derecho que vivimos, el aspecto rela
tivo a la [unción pública, debe de tener una vertiente 
y unos objetivos y una vertiente completamente dis
tintos a los que ha podido entenderse hasta el presen
te. Vivir en un estado ele derecho, en un estado social 
y democrático de derecho exige que la administración 
pública, que la función pública sea eficaz y se atenga 
a los principios de jerarquía, de descentralización, de 
c1esconcentración y de coordinación, y que eso además 
supone, un sometimiento pleno a la ley y al derecho, 
que la administración responde objetivamente de sus 
actos y que pesa sobre ella el que los mismos sean 
plenamente justiciables. En relación, por consiguiente, 
a materias de personal, la labor de la función pública 
o ele la administración pública ha de ser, o estar en
caminada y regida por principios de capacidad, por 
el principio de incompatibilidad de la función con 
cuanto perturbe o menoscabe el buen ejercicio de ésta, 
y con la imparcialidad en el ejercicio ele la función. 
El Grupo Socialista entiende que la Administración 
Pública que se ejerce o se trasmite hacia los ciudada
nos, a través del personal que la sirve, no es un ente 
abstracto, sino que es algo que se tiene que reflejar 
diaria y cotidianamente. Todas las personas que forman 
parte de la función pública, ya sean funcionarios o ya 
sean personal contratado, son trabajadores que tienen 
unos derechos y que tienen unas obligaciones, son 
profesionales que deben de actuar correctamente, jus-
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ta y equitativamente remunerados y con ilusión, a tra
vés de la correspondiente carrera admimstra.iva o a 
través de las correspondientes, en su caso y cuando 
competa, promociones internas, y la debida movilIdad 
funclOnal. Estos funcionarios deben de estar debida
mente representados y saber cuáles son sus derechos, 
sus deberes y hasta donde están en relación con la Ad
ministración a la que sirven. ¿Cuál es la situación en 
la Comunidad Autónoma? Nosotros, en primer lugar 
vamos a conslatar, que un proceso como el que supo
ne el desarrollo de un Estatuto y a su vez el desarro
llo de una Administración Pública de carácter autó
nomo es difícil y complejo, y por consiguiente parti
mos de este condicionamiento; pero, que eso no es 
óbice para que entendamos que la Comunidad Autó
noma, el Gobierno de la Comunidad Autónoma, no ha 
cumplido con algunos punLos que realmente debería de 
haber puesto en práctica ya desde un principio e in
cluso puntos que en Leyes de la Comw1idad Autóno
ma, exigían que se pusieran en práctica, como por 
ejemplo es la· plantilla orgánica. La plantilla orgánica, 
que la propia Ley de Medidas de la Función Pública, 
exige que deban de tener todas las Administraciones, 
ya sea la Administración Central, como las Adminis
traciones Autónomas, no se ha producido con las de
bidas garantías de suponer, o de saber, mejor dicho, 
cuáles son los puestos de trabajo que se tienen que 
cubrir y cómo se cubren esos puestos de trabajo y 
porqué se cubren y se remuneran esos puestos de tra
bajo. En el capítulo de retribuciones, ya lo ha dicho 
el representante de Esquerra Nacionalista, constata
mos que hay 'diferencias injustificables entre colecti
vos de transferidos y de personal contratado de origen 
por la Comunidad Autónoma, que a nuestro juicio fal
ta transparencia en el capítulo de retribuciones, y que 
esto atenta contra el principio de igualdad que debe 
de privar y de regir en cualquier Administración PÚ
blica, que falta racionalización y objetivación del ac
ceso a la función o trabajo concreto y que, además, 
hasta el presente momento no hayo existe el debido 
control de los trabajadores que deben de participar en 
este control de la contratación y que, además, incluso 
en lo que se refiere a términos mucho más materia
les, como pudiera ser la concesión de niveles, esta con
cesión de niveles se hace sin la adecuada referencia 
al puesto o función que se realiza. Por otra parte, 
también se ha dicho con anterioridad que falla un re
conocimiento expreso de la representatividad de los 
colectivos a los efectos de la pertinente negociación. 
Hay que ir, en efecto, a los acuerdos que procedan y 
que corresponcbn con el personal funcionario y al 
convenio colectivo que igualmente se ha pedido con 
anterioridad. Creemos que una política de personal, 
sobre todo una política de personal adecuada y que 
sirva las funciones de que la Administración Pública 
ha de estar al servicio del ciudadano, no es una acti
vidad más, uné\ política de funcional, de personal ade
cuada, para nuestro juicio, es fundamental para que 
el pueblo de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares tenga plena conciencia de que la Autonomía no 
es una definición, sino que es una expresión diaria 
del ejercicio del poder. Un mejor funcionamiento de 
los servicios públicos ha de partir de los principios 
de eficacia y ob jetiviclad, y, desde luego, nadie puede 
trabajar objetivamente y adecuadamente si no sabe 
primero cuál es su puesto de trabajo, si se siente dis
criminado en la retribución, si desconoce, o conoce, 
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según el ca o, la imposibi lidad de supera!' o el" .. scen
del', PO I- consiguienLe, este capítulo, a nut::Str jui
cio, e es tl'i tam nte fundamental. El t Xlo de la Mo
dón y e l contenido de las enmiendas van encamina
das, pl-t:cisamenle, a ello, n SO l ros apoyamos la Moción 
del P M, Y hemo inlr ducid las nue lras, porque 
creemo que s m edida primada de legiLi:ujdad, en un 
stado democrático y ocial de derecho, la 'uppc idad 

de resolver I problemas y conflictos 'ociHles, descl 
lLna pen;pect i va de jus licia ' i J, l 11 lo n e l ej Tej-
cio de la función pllblica, como en la traf>laei6n el 
esta [undón pllbli a hacia lodas las persunas quP. pue
d~n s ' bj . t de la misma, que , por consiguienle, 
la' AdministracióJ1 es tá obljgada a lleVe r a cabo una 
polílica donde la objetividad, la igualdad j' el '("nlido 
de avanzar hacia una democracia avanzada es algo que 
tiene qu se l' consllstancial y ejercicio cQricfiano de 
esa Administrac ión Pública, por consiguienk, pedÍl ,0 
que, y dedmo que apoyruldo la Moción cid PSM. e 
aliendan las enmi ' ndas que es te Gmpo ha p resentado. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Diputado. Para aceptar las en

miendas, tiene la palabra D. Sebastián Sena 

EL R. SERRA BUSQUETS: 
í, Sr. pre ¡dent, gracies. Esquerra Nacionalista ja 

ha diL que accepLava aque ts quatr · afegit n ' , insis-
im que afegeix e lemenrs, abans eren nOLl punts, ara 

són dolze, }'o1'61' em pareix que ha quedat clar així 
com 'ha expo at, s upos que només és ua ordre d'enu
meració, vull dir, en tot cas es pOl, tnl V gada, llegir, 
no sé si seria converuent ° no, aixo és la STa. Secre
taria ... 

EL SR. PRESIDE~T: 
No crec que faci faltCl. !legir, perque ha quedat 

bastant cIar. 

EL R. ERRA B QUET: 
Perfect , ido. S é, volem , senzillam enl reiLel'ar que 

ahí com el Grup Parlamen ta ri o ia lista ha b'eballat 
per afegi r uns elements que reim que estaven implí
cits d ins la Moció, pero que no bi són, en absolut, de 
més, ~ reim gu amb el maleix senLil p s itiu, cI ernan a
l'ícm en nom deis coHectiu s di.ver os de 1reballadors, 
que ho acceptin els diver os Gr ups Parlamentaris aquí 
presents. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, SI'. Sebastia. Vol en intervenir els 

altres Grups? Pel Grup Regionalista de les Illes, pel 
Govem, després del Govem. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
r . Presidenl, Srs. ¡Sres. DipuLats. Sr. Serra, em 

perdonara, vos te no repre enta cap coHectiu obrer, ni 
de funcionaris, almanco jo, com a Conseller de l/Inte
rior del Govem de la Comunitat Autonoma, li nec to
tal.meoL aques ta representació, encara que voste ho 
digui, aauí, damunt el ruari , a la radio i a la teJevisió, 
voste aqw, no representa ningú, Domés es representa a 
vos te, el seu Partit i aIs seu s electors, i punto Cree 
que amb la contestaci6 que faré en aquest moment, 
crec que han de quedar contestades, tant la Moció del 
Grup Nacionalista, com les esmenes que ha presentat 

el partit Socialista. Aquesta Moció és unCl especie de 
repetició de la InterpeHació, el Grup NaclOnahsta pre
senta les Mocions amb novenari, és a dir, de nou en 
nou. 1 coneest a la primera, el Govern de la Comuni
tat Autonoma esta estudiant un Proj ecle de Decret, 
per modificar el Decrct 64 d 'aquest any, per deixar 
dar que la referencia o l'aHusió, que en eH es fa a la 
conlraclació actmlJ1lstrativa, que s'ha d'entendre feta 
a parcir de la vigencia de la Llei 30 del 84, aquesta 
Llei de la Funció Pública, com a nomenament de fun
cionaris interins, únic aspecte que formalment es pot 
questionar en el Decret de Contractació de Personal 
al. Servei de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears. El Decret 64, aquest de contractació, aquest que 
ha armat tan d'em.bull, tants de críteris, suposa l 'au
tolimitació de la Comunitat Autonoma, aíxo ningú no 
ho ha vist, perque si bé amb aplicació deIs principis 
constitucíonals, amb una esfera que és ignorada per la 
Llei, indiquen i per alIo que també diu l'antiga llei 
deIs funcionaris civil de l'Estat de l'any 1966, no deien 
res en aquest aspecte. Aixb vol dir que no exísteix 
norma basica en el sentit de la Constítució Espanyola, 
artícle 149, punt 18 que reguli amb un mínim de ga
rantia l'accés a la condició ele funcionarj d'ocupació 
interina, com abans no ho feia en relació als contrac
tats administratius. Certament, la disposició aeldicio
nal quarta, prohibeix la contractació administrativa en 
coHaboració temporal, pero indubtablement, com es 
dedueix de la disposició final derogatoria, amb la qual 
expressament s'elimina la prohibició del nomenament 
de funcionaris interins continguc\a 3 la disposició ad
dicional primera del Decret 22 del 77. És a dir, aques
ta darrera prohibia la contractació interina, ve, ara, a 
suplir-la i a derogar-la expressament, i, per tant, es 
pot contractar ínterinament, hi ha, a més, una Dispo
sició Ministerial. Resultaria absul'c1, per tant,negar 
que allo ieleal seria que les Lasq ue propics ele l'Aelmi
nistració Pública fossin elcsenvolupa le per funciona
ris de carrera, aixo ningú no ho negaria, pero també 
és així desconeixer la realitat de la nostra peculiar 
Admínistració Autonomica, cúmul el'un procés de trans
ferencies que no sempre han anat acompanyacles ele la 
corresponent elotació humana i que aquesta s'ha pro" 
duYt amb retard mol tes ele vegaeles. Per una altra part, 
no hem d'oblidar que la Comunitat Autonoma, manca, 
mentre no es elesenvolupin, ele les normes de la Llei 
ele Mesures per a la Reforma de la Fundó Pública, 
que la contenen, de capacitat per cobrir les vacants 
que s'originin en mode permanent, per la qual cosa es 
requereíx atendre aquestes necessitats que l'Alltonomia 
planteja i és necessari, per tant, que aquestes vacants 
es cobresquin i a!lo solament es pot fer, en l'actuali
tat, acudint al nomenament de funcionaris interins, 
quan la pla~a sigui de funcionari o a la laboral, quan 
no sigui així, és a dir, quan siguin laborals. Per tals 
suposits, especificament reconeguts a més en la nor
mativa citada de la LIei, en l'articIe 25 de la LOAPI
LLA, que cleim, que substitueix la LOAPA, que a aques
ta ja sabem que almanco li escacsaren les ales en un 
40 %. I que amb una resolució del Ministeri d'Admi
nistració Territorial, la Comunitat Autonoma va 
idear el Decret que avui es qüestiona, 3mb la finalitat 
de garantir amb un mínim de cobertura, sempre ne
cessariament temporal de tals places aquesta necessi
tato :És a dir, no estava previst que s'haguessin ele fer 
unes proves, no ho deia ni la Llei ni ha deia la de 
funcionaris antiga, i, aleshores, nosaltres ens varern 
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au tolimi tar i var ro. crear aquest Decre l, val-em anar 
a donar una solució, j, en can vi, 'ha discUlil tilta even
tualitat i nO s 'ba re onegul aquesla autolimitació, úlli
cament s'ha anat a cercar la pu nyeteria, perdonin. En 
el Decrel de rel'eámcia, que va ser a m és ideal amb 
anteri rital a la Llei tl ' M sures ele la Funció Públi
ca, referlt n 1, lecció d I?er anal, de cap manera té 
Olla finalita t in ¡dil" en el tema de conlrac tació admi
nistrativa i a la ql.laJ oJa ment aUucleix d'una manera 
tangencial ¡ «la lu senso». La seva part dispositiva, en 
definitiva, que és naturalmenl la primordia l, no conté 
sinó una ex.pres. ió amb un pr incipi cons tllucional que 
no crec qu pugui bjec lar-s i que, amb la modifica
ció que S'ammcia d'aques t Decrc l que , j a be dil al 
principi d · la meva inlervcnció, s 'evita tota possible 
inter pre taci ó qu e pre Leo¡,rui situar-lo fora elel m arc le
gal d'imp ra liva ob r van 'ia di.ns la Go muniLat Auto
noma, i aixl bo re iro i ha ra rem scmpre. E n aquesta 
Hnia, aquest Conseller que us parla, va promoure la 
publicació d'un Ordre, un Ordre de Conseller, que no 
s'ha publicat, esperant que s'aelarís Wl poc aquest as
sumpte, per la qual s'interpretava el Decret 64, que 
questionam, o que questionen, a la llUlU d'una nova 
normativa, que ha suposat, fonamentalmcnt, la dispo
sició addicional quarta de la Llei 30 del 84, i que no 
fa, sinó corroborar la volw1tat ele Govem cl'aquesta Co
munitat Autonoma, d'aplicar principis constitucionals 
a l'hora de decidir la vinculació ele persones a I'Admi
nistració de la Comunit8t Autonoma i ele respectar en 
tot moment la legalitat, i aixo, ja s'ha comen<;at afer, 
pdlcticament, a les dan-eres proves que s'han tetes ele 
personal. Al punt segon, instar el Govern ele la Comu
nitat Autonoma, etc., lots supos que tenen aquesta 
Moció, li vull dir que el Govern respecta i respectara 
totes quantes normes tenguin el caracter de basiques 
conforme la Llei de Mesures de la Reforma de la Funció 
Pública, a pesar de participar també d'una manera es
glalaela, de la totalitat de les altres Comunitats Auto
nomes, que han el'adaptar la seva legislació al desen
volupament, o complementar-la amb unes normes ba
siques, que segons les qualifica aquesta indicada llei, 
són a la vegada de caracter provisional. Aquest acata
ment, en tot cas, pero, que consti ben dar que no és 
[ruit d'una Moció, sinó voluntat del Govem d'acata
ment als principis que es deriven de l'ordenament 
constitucional i de les normes que, amb caracter de 
basiques o fonamentals, dicti el Govern Central. En 
el punt tercer, li diré, existeixen a l'~ctualital nego
ci8cions amb els representants del personal funciona
ri i laboral de la Comunitat Autonoma, com va dir i 
acceptar el Sr. Serra, el dja que es va fer o es va des
envolupar el debat de la InterpeHació, mai no s'ha 
rebutjat a la Comunitat Autonoma qualsevol tipus de 
negociació amb els mateixos funcionaris, tant laborals 
com administratius, encara també que és veritat que 
mai no s'ha amagat la impossibilitat de dur a terme 
una equiparació «ipso tacto» deIs distints coBectius 
que s'han integrat a l'Administració Autonomica, a no 
ser de voler esterilitzar l'actuació de la Gomunitat Au
tonoma en aItres arees. I deixant al marge doctrines 
refrendades, fjns i tot constitucionalmen t, conforme a 
les quals el principi cl'igualtat queda assegurat quan 
s'estableixen els mecanismes necessaris pel seu acon
seguiment amb un lapse de temps, no s'ha d'oblidar 
t ampoe que la Gomunitat Autonoma esta sensibilitza
da amb el tema, que suposar la integració a ella de 
coHectius de regims re tributius, tan heterogenis que, 
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des d'un principi es va defensar la necessitat d'acudir 
a una equiparació progressiva i alló abans que apa
regués la llei de Mesures de la Funció Pública. Jaque 
amb ella no s'instrumenten els mitjans per dur-ho de 
cap manera, es diu com s'ha de fer, aixo, el principi 
d'igualtat de tots els funcionaris integrats a l'Adminis
tració Autonomica, amb la qual cosa es trasllada a les 
Comunitats Autónomes un problema, un problema 
greu, un problema gravíssim, que l'Administració de 
l'Estat no ha pogut ja mai, en la seva llarga cami
nada, resoldre, aixo és ben cert, no ho cliscutira nin
gú, no hem d'oblidar tampoc que abans de l'esmenta
da Llei de Mesures de la Funció Pública, l'única le
gislació al respecte era la Llei del Procés Autonomie, 
la LOAPILLA, tantes vegades esmentada, a la qual úni
cament s'establía, en aquest respecte, els drets adqui
rits deIs funcionaris transferits, cosa qu~ la Comuni
tat Autonoma ha fet en tot moment. Fin8lmcnt, convé 
fer una precisió. ja que la inadequada utilitZ<'1ció deIs 
termes pot dur a una confusió. Uns deIs que es deno
minen funcionaris propis de la Comunitat Autonoma, 
són aquells que procedien de l'antiga Diputació Pro
vincial, aquells que són d'Administració Local, amb 
els quals es va constituir allo que diríem el bessó pri
mer de I'Autonomia, del Consell General Interinsular, 
coHectiu que, per una alira banda, és molt redult, més 
bé redult, que no arriba, ni tan soIs a 50 persones, i 
les seves retribucions són, prccisament, com les de 
tots els altres, les que legalment els corresponel), que 
'són més aItes?" bé, els corresponen aquestes, 'que les 
altres són més baixes? és aixC pero, els corresponen 
aquestes; no es lleva res del que corres pon, cada qual 
rep ano seu. Aixo és independent a la nostra volun
tat, pero que consti ben elar que tothom rep alló que 
té dret segons la Llei. El punt quatre, jo diria que és, 
que sobra, les negociacions ja s'han inieiat, i si bé la 
Comunitat Autónoma, en un principi, era del parer que 
la tasca d'un conveni coHectiu únic per a tot el per
sonal laboral de la Comunitat Autónoma, era practi
eament impossible, a breu termini i pel que encara, 
reconeixent els avantatges que suposaria en la gestió 
del personal, propugnava la via d'acord marc, acom
panyada d'aeords sectorials, també és v~r. Pero, una 
vegada ofert, i aixó demostra que sí, que estam en 
contacte i que tenim reunions, quasi cada dia amb el 
personal que presta serveis a la Comunitat Autonoma, 
aquest oferiment de la Comunitat Autonoma, amb les 
reunions mantengudes darrerament amb els represen
tants, no va esser acceptada, per la qual cosa existeix, 
ara, la voluntat, per les dues bandes, reconeixent les 
clificultats, empero, que aixo implica d'arribar a la 
negocjació amb un conveni coHectiu, Al punt cinc, li 
diré que el Govern de la Comunitat Autonoma esta i 
estara sempre al marge de tot tipus d'iutromissions 
en la representació del personal que es conforma se
gons la voluntat deIs seus integrants i per la qual cosa 
pareix absurda aquesta sol'licitud, el Gov<!rn de la Ca
munitat Autónoma no es ficara en res de tot aixo. 
Qüestió distinta sera que, respecte a la legalitat vigent, 
i fent ús de les prerrogatives d'aquesta legalitat, que 
se li confereix al Govem de la Comunitat Autónoma, 
faciliti aquesta tasca com pareix esser la intenció deIs 
representants que estan elegits, El que ha de quedar 
dar és que l'articulació d'una representació autentica 
de personal, al servici de la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears, és qüestió que pertoca fonamental
m ent al personal, i que el Govern d'aquesta Comuni-
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tat, una vegada més li dic, no comen<;:ara cap acció 
que pugui refutar-se, com un intent d'orientació i su
plantació a la voluntad del coHectiu, en el servici de 
la Comunitat Autonoma. Resummt, en aquest punt, no 
a la intromissió, sí a la facilitació del procés que du
gui la instrumentalització de dita representació amb 
la mesura en que dita ajuda sigui soHicltada pe! per
sonal afectat i clins, sempre, del context legal en que 
s'ha de moure. Una altra circumstancia que ha de ser 
també ponderada, és la que es deriva del fet que ac
tualment el personal laboral té una representació ele
gida amb les conclicions legals que regulen el procés 
electoral, i que la Comunitat Autónoma no té, dins la 
seva ma, la possibilitat de rcmoure, abans de finalÍt
zar el seu mandat legal. Aquests carrecs representa
tius, pel que, exclusivarnent, competeix a ells mateixos, 
en definitiva, decidir la forma voluntaria o en forma 
voluntaria, el manteniment o no del seu mandat re
presentatiu. En qualsevol cas, ha estat plantejat en el 
Govern de la Comunitat Autónoma pel personal labo
ral al seu servei, havent trobat l'eco adequat a la pe
tició, dins el GovelTl de la Comunitat Autónoma. Al 
punt sis, li he de clir també que el Govern de la Co
munitat Autónoma, té plantejada, en materia de per
sonal, com una de les tasques prioritaries, l'elaboració 
de les plantilles, i parlam de plantilles com en el punt 
sis ens cliu voste, de plantilles organiques, elaboració 
retardada, sí, és cert, per la gradualitat (lel procés de 
transferencies, no per culpa nostra, en tal elaboració 
es tendra en compte el parer deIs afectats, peró escol
ti bé, la Comunitat Autónoma, ja mai no abdicara de 
les facultats de direcció i conformació que de l'Admi
nistració, de la vigent legislació té. Al punt set, tal 
exigencia és superflua quant existeix una plantilla 
aprovada pel Parlarnent, estic parlant, Sr. Serra, d'ins
tar el Govern de la Comunitat Autonom::t que tengui 
exposada públicament la nómina del personal de la 
Comunitat Autónoma, no sé que passa, peró en aques
ta Moció, cada línia diu Comunitat Autonoma. Li re
petesc que el Govern de la Comunitat Autónoma sap 
que en el Parlament hi ha la Llei de Pressuposts, i que 
la Llei de Pressuposts explica tot aixo de les planti
lles. El que, al respecte imposa la Llei 30 del 84, ho 
és en referencia a l'exercici del 85, i es limita al co
neixement públic deIs altres funcionaris del departa
ment o organismes, així com als represe'1tants sindi
cals, obligació que aquesta Comunitat Autonoma assu
mira, amb els termes legalment procedents. Al punt 
vuit, el Govern, amb 1'aprovació d'un Decret gue s'esta 
preparant, de publicació, que s'ha aprovat, millor dit, 
ha creat l'órgan d'interrelació entre el Govem i els re
presentants legals del personal per la qual cosa aquests 
compten amb els mitjans institucionals que garantei
xen la seva presencia a la intervenció del tema, aquí 
li he de dil', Sr. Serra, dues coses, la primera és que, 
textualment, aguest Decret de Comissió Superior 
de Personal, a 1'artic1e vuite diu, {( són competen
cia de la Comissió Permanent de la Superior de Per
sonal actuar com a organ de consulta i dHlleg amb les 
organitzacions sindicals i assomacions prbvisionals¡ 
professionals representades i representatives del per
sonal al servei de la Comunitat Autonoma de les IIles 
Balears», punt i a parto «En tant no es crein a nivell 
estatal i articulin amb la Comunitat Autonoma els or
gans i instruments de participació del personal al ser
vei de la Comunitat Autonoma, la Comissió Perma
nent s'encarregara d'establir les consultes i conversa-

cions necessaries amb les organitzacions sindicals i 
professionals amb implantació en aquesta Comunitat 
Autónoma}). 1 la segona cosa que li vull dir, no sé si 
voste ho ha vist, és l'article 12 de la Llei de Mesures 
de la Funció Pública, aquesta Llel parla de la Comis
sió Superior de Personal, peró no diu la seva consti
tució, diu que hi ha, no li puc citar literalment, per
que no me l'he apresa de memoria, ja em falla la me
mória, diu que el Govem, per Decret, disposara com 
s'han de constituir aquestes Comissions Superiors de 
Personal, per tant, voste ja em vol avan<;:ar sobre el 
que ha de dir l'Estat, i nosaltres ens hi hem de sub
jectar, i aixo és un embull, que és un peix que es 
menja la cua. I al punt nove, en relació a la llengua, 
en aguest exercici, de l'any 84, en aquest exercici eco
nomic, en un principi, limitats a l'ambit de la Conse
lleria de Cultura, el Govem de la Comunitat Autono
ma ha realitzat una serie de cursos voluntaris d'apre
nentatge i perfeccionament de la llengua catalana, per 
als seus funcionaris, que junt amb els que tenen pro
gramats per aguest any, i els prevists per a 1986, sem
pre, com és lógic, que s'aprovin els Pressuposts Ge
nerals de la Comunitat Autonoma, que supos que prest 
coneixerem, dins la Campanya de Normalització Lin
güística, suposen la complimentació d'allo previst en 
la disposició transitoria cinquena, i li repetesc una al
tra vegada que és disposició transitória cinquena, no 
addicional cinquena, em pareix que ja li vaig dir l'al
tra vegada, damunt l'Estatut és transitoria cinquena, 
no addicional cinquena, punt quart del nostre Estatut, 
aixo representa, económicament, per a 1'any 84 una 
quantitat de 2 milions de pessetes, i per a l'any 85, hi 
haura una quantitat similar, si s'aprova el Projecte de 
Pressupost. Crec que, més o manco he contestat les 
preguntes que s'havien fetes, i crec que queda contes
tada també la inclusió d'aquestes del Partit, o de la 
mi noria Socialista. Per tant, dic aquí que en nom del 
Govern no s'accepta la Moció presentada pel Partit 
Socialista de Mallorca, Esquerra Nacionalista, ni tam
poc les esmenes que ha proposades el Partit Socialista 
Obrer Espanyol, a través de la seva minoria parla
mentaria en aquesta Cambra. Moltes gracies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Se

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Cinc minuts és poc temps 

per replicar a tan important i densa intervenció per 
part del Govern, peró voldríem esser molt clars. Efec
tivament, Sr. Llompart, no represent ni representam 
cap coHectiu laboral i a cap moment pens que ho hem 
dit d'aquesta manera, pero sí li vull fer saber que dia 
quinze d'octubre del 84, es va fer pública la platafor
ma de funcionaris i personal laboral de la Comunitat 
Autónoma, se'ns va fer arribar com a Grup Parla
mentari, com supos que a tots els Grups Parlamenta
ris i al Govern, i l'esperit d'Esquerra Nacionalista 
(PSM). abans de fer-se pública aquesta plataforma i 
posteriorment, ha coincidit essencialment amb les pro
postes deIs diversos coHectius de trebalIadors, übvia
ment transferits, personal laboral, etc. Estam molt sa
tisfets de la coincidencia amb aquests coHectius i aixo 
hem expressat, i cronologicament pensam que queda 
molt claro Pareix que vostes assumeixen una serie de 

J 
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coses i al darrer diuen que ~tan :unb desacord aITl? 
to ..a la MOCIÓ e1'E . q~erra ~aClOnahs[a" amb els afegl
toOS del Geup SOCIalista, be, haurem d anar moJe con
cretamenl a dir un parell de qüestions, Per tanl, si 
vostes no accepten C<:1.p pLtn l, nosallres anavem á de
manar votaci6 separacta, i 1 d manam si és que hi ha 
quaJque p LmL qu vostes accepdn, ~er~u.:" aixi mateix 
ara en queden clolze de punls, pero SI vostes parlen 
que nO n'accepten cap, bono, q uedam d ios la coruu-
ió mes absolu ta, perquL vost conLinuamenl han dH, 

farem, assumirem, tenim un csbon-any, tenim un De
cret fet, que s'h, d . publicar, pero LOI pareix que s'ha 
de fer, í pareix que concrecions n'hi ha, per ara, po
ques, si bé hem de reconcixer que pare ix que vosú:s 
es tan accelerant el procés, quant a normativa general. 
Sr. Llompart, jo dubt molt quan m'ha parlat del punt 
primer, respecte a la derogació del Decret, i que vos
tes parlen de modificació, ens pareix bé, modificació, 
derogació, la veritat pareix que anam bé, pero quan 
voste m'ha parlat de personal, nou tipus ele contrac
tació, interins, etc., em elóna la impressió que no in
terpretam igual la resolució d'onze de setembre del 84 
del Ministeri d'Administració Territorial, publicada en 
el Bolletí Oficial de l'Estat, de dia 17 de desembre del 
84, em sembla que aquí hi ha una interpretació mott 
diferent, i no voldriem <.le cap manera que ens tor
nem a trabar amb un Decret que no interpreti o no 
conegui amb profunditat coses que han aparegut fa 
molt poc temps. Sr. Llompart, les dan'eres proves, 
voste ha parlat de dan-eres proves, jo n'hi vaig parlar 
en el debat anterior, vos:e no em va replicar, i jo no 
vulI que s'ofengui, pero vull insistir, hi ha hagut pro
ves en que no s'ha sabut el tribunal, no s'ha sabut el 
temari, no s'ha demanat ielentificació als opositors. I 
aixo és una cosa que, la veritat, pensam que ja estava 
desterrada de les nostres latituds, sempre sabem que 
hi ha possibilitat de parts i quarts, uns perjudicats, 
els altres guanyadors, pero hi ha unes condicions mí
nimes que creim que hi ha hagut proves, a més de 
poca publicitat, pero vaja, deixem la publicitat, em 
conform demanant-los qüestionaris, tribunals públics i 
identificació d'opositors. Per altra banda, ens parla que 
es respectara, en el punt segon, tots els principis, tots 
els principis de promoció, de facilitar, d'acceptació, i 
que voste diu no perque sigui una Moció nosaltres ho 
acceptam, la qüestió de promoció; pero nosaltres ens 
demanam, quina ha estat la feína feta fins ara? qui és 
la gent objectivament beneficiada dins l'Administració 
de la Comunitat Autónoma? qui és la gent que esta 
ocupant un 110c de treball i uns aItres? i, fin s a quin 
punt la gent transferida, i els laborals, i sobretot, la 
gent amb una situació de sou més baix ha estat afa
vorida quant a la seva promoció interna? Retribucions 
és un tema molt important, que li vull illsistir, voste 
ha parlat que \lOS tes scgueixen la legalitat, que vostes 
volen, negocien, que vol en seguir negociant, pero nos
al tres demanam concreció i metode, perque el meto
de no és, en absolut, els decret's de retnbucions, que 
vostes han fet el 83 i el 84, perque nosaltres interpre
tam que han creat, no direm que han creat més agra
vis, pero que han continuat amb greus agravis, de tal 
manera que hi ha gent que fa la mateixa feina i cobra, 
a vega des, el 70 o el 80 % més que una altra que seu 
a la taula de devora. Pare ix que en el ten-eny del con
veni coHectiu estan canviant de criteri, que pareix, que 
en aquests moments, ho estan acceptant, pero jo els 
deman, i a que ve que l'IMAC s'hagi de pronunciar, 

quan tenim una legislació estatal, quan tenim uns co
nelxements jundlcs tant el Govern com tots els Grups 
l'arlamentans, a que ve tanta retlexló i tanLa discus
sió i tant de temps per arrIbar a un conveni coHectiu, 
no és més net, ja acceptar que s'ha de fer un conveni 
coHectiu i acabem una vegaaa per totes amb aquest 
tema? Eleccions del personal, per favor, no intromis
sió, hi estam completament d'acord, Sr. Llompart, pero 
el que sí creim és que el Govern pot afavorir i pot 
intentar que es faci una normativa provisional d'elec
cions, afavorir que es desenvolupin els drets deis tre
balladors i la seva representativitat, que creim que és 
un tema molt important, i quan parlem de represen
talivitat, Sr. Llompart, no parlem només d'organitza
cions sindicals, parlem de representants deIs treballa
dors, que aixo és un tema que supo s que ha estat pel 
temps que tenia que se li ha oblidat, no només hi ha 
sindicats, sinó representants deis treballadors. Nomi
na pública, diu voste que s'assumira, jo he apuntat a 
una nota i ben bé, pero no és qüestió d'utilitzar el fu
tUI ... 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Es qüestió de concretar i no és qüestió només de 

Llei de Pressuposts, és qüestió que la nomina sigui pú
blica pels propis treballadors de la Comlmitat Auto
noma. El l1].ateix que les plantilles organiques, ja esta 
bé de trasvas de lloc, de gent que avui va a un lloc, ' 

- i es plan teja a veure si el canviam de lloc, no se sap 
mai ben bé per que. Cornissió de Personal, no ens vo
lem avan~ar, en absolut, a la normativa de l'Estat, 
pero sí que volem reivindicar una vega da més que aIs 
llocs on es resolen temes importants, hi ha d'haver 
representants deIs treballadors, no només consulta i 
diaIeg, sinó en el 110c de decisió hi ha d'haver repre
sentants. Esperem la normativa ~statal? Nosrutres 
creim que ja hi ha d'haver mesures provisionals, con
cretes a l'espera de normatives o de la Llei de la 
Funció Pública, pero no pot ser que temes com grati
ficacions i temes que transcendeixen del debat que 
avui tenim i que afecten molta de gent, siguin temes 
que només es resolguin anlb consultes i dialegs que, 
moltes de vegades, no passen de consultes i dialegs, Ji 
vaig alabar el seu talant de dialeg, en aquesta Cam
bra amb to més agre o manco agre, que ara no discu
tirem, o amb els treballadors, pero també li vull dir, 
Sr. Ll0l11part, que voste cau en contradiccions, perque 
concrecions n'hi ha hagudes poques ... 

' . 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
.. . i fins i tot, declaracions recents seves als mit

jans de comunicació i que voste no ha desmentit, de 
día 7, de dia 9 de novembre i dia 13, crec que contra
diuen coses que voste ha dit aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol contrarreplicar el representant 

del Govern? 



822 DIAR! DE SESSIONS / Núm, 25 / 14 15 de novembre del 1984 

EL SR, LLOMPART SALVÁ: 
AqueSla darrera o a que m 'ha dha, Sr. erra, em 

parclx que VOSle no bo !:Iap . .10 ti mOSlran.! la nota en
VIaCla at penoUl ,¡ OSLe ja em (Era, c.lespn::s <.le H<::gir
la SA 'Ila replicul si no s'11a r~plt ·al. 1 csperi un 
po , no corn, pcrque pcr córrcr, a vcgades auen. Jo, 
, veg~ldes, no rcmen a vos te, reprc enLanl de u-coa

Jladors, bé, no te res a veure amb els sjnuicals amb 
les associacions tal, on? o és que la platufonna de 
funcionaris no ho és, representant de treballadors? 
Voste mateix m'ho ha confessaL, i és amb aquests se
nyors, i amb les represen,acions laborals, amb els que 
tením converses, jo sé que voste esta assabentat. I 
m 'agraáaria sub r rux de l'IMAC, d'on ho ha lret, vos
te ha cilat l'L\J1AC, aquí, i m'agradaria saber d'on ho 
ha lrét, perqu jo n Ji he dit res de l'IMAC, voste ho 
ha lrel, i aix ll1. f. sospiLar una cosa que en aquest 
moment no li puc dir. Voste em diu que accepta el 
Govern, pero que no accepta, és una cosa molt clara, 
si vos te ens demana una cosa que esta funcionant, com 
ho hem d'anar a acceptar, demana converses, demana 
tal, demana qual, demana allo de més enIla, i si aixo 
esta en marxa, com ho hem d'acceptar? que vol que 
ens aturem i comencem una altra vegada perque vos
te ens ho diu? fíns aquí podíem arribar. Em pareix 
que en aquest punt, Sr. Serra, em permeti que li di
gui, també sense ofensa, que en aquest aspecte, vostes 
han arribat tardo S'ha conformat voste amb el punt 
número 1, jo aquí em pareix que úoicamenl Ji he de 
donar les gracies, no interpr la el mateix amb els in
lerins, ho sent molt, no sé perquc ha diu, aqu o ta di -
posició que voste ha c itaL, si s'interpreta ,dalu S nsu», 
pareix que és ben clan. Le~ proves, bé voste tendra 
totes l es informac ion que vu Ig¡.ú , pero no vol dir que 
sigui n exactes, no perque voste ho diu han de ser exac
tes, o ho perque li conten .ha de ser així, voste ven
gui i ho veura, i després discutirem, si és així o si no 
és aíxí. Sous baixos, retribucions, ja ho sabem, si aixo 
ho sentim de fa molt de temps, i voste sap la política 
del Govern, és anar a fer una labor positiva per dur
ho envant, el que no pot ser és «ahora, ya", no pot 
ser, aixo, o si no, voste em doni una soludó, i si aques
ta solució és acceptable, jo la propo aré al Govern, 
em doni una solució, i la proposaré a l G vern si és 
acceptable. Li diré una altra cosa, en aquest a·p · ete 
deIs ous, i és que aclualmcnl es fa un e ludi p r un 
professional, lliccnciat en econbmiq ues, que esla mi
rtlnl, preci amenl, aquesl punt, i ja fa dies, ja fa et
mane , que esta fent un esludi sobre aixo, i aixo vol 
dir, i voste no ho sabia, supos, i aixo vol dir que ns 
movem de qualque manera, per amOr l · Déu, o és 
que hem d'ana!' amb un cartell pels carrers a d ir avui 
hem fet a ixo i elema hem ele fer aixo a llre? Senyor 
meu, pero, un poc de scrios itat, SI h em de fer un Go
vern a base de garrotades, no en sortirem, que consti 
que a mi no em fan por les garrotades, e11? encara 
em sé defensar, em referesc al punt de vista nor
mals. Nomina pública, ja 11 he dit e] que J1av[a de dir. 
Comi sió Superior de Personal, també Ji he c:lit el que 
bavia de dir, que voJ que la faeem, 1i diguem al Go
vero, Sr. Govern, «Excelentísjmos señores», el Sr. Se
bastia Serra, de la minoria d'Esquerra Nacionalista, 
diu que vostes han de pO':lar en el Decret de formació 
de la Comissió Superior de Personal, aixo, aixo, aixo 
i aixo. Li envij" voste, djrectament, i em deixi d'histo
ries. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
LiraCles, ::>r. J aume. Pels Grups que 110 han inter

vengu¡ en el debal, volen imervenir! El Sr. Anwni 
Roses, del Grup Kcgionallsta ac tes liles té la parau
la. DIsposa, Sr. 1JlpUlat, d'un temps de deu minUIs. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracles, Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diputats. Hem 

sentÍL les parts, el l'onavcu Llel Grup d'.bsqucrra Na
cionalisLa i el representanl del Govern, en aquest cas, 
el Conseller d'Interior, Sr. Llompart, i realment, n05-
altres decidim, el Grup Regionalista, no donar suport 
a aquesta Mo i6 del Lirup .l:.squerra Nacionallsta, per 
díver e qüe lions que, breument, cxposaré. A més de 
la brillanl inlervenció del Conseller d'Interior, amb 
uns arguments molt convincenls, a parL d'aix hem 
de dir que nosaltres també volem que le diferencies 
que hi ha existents dins el pcr onal de lWlciooaris i 
laboral acabin, nosaltres les eoneixcm de prop, les co
neixen també, a causa d'una serie de motivacions i 
circumstancies personals, que no és lloc de dir-ho, no 
ho mencionaré, pero coneixem aquesta problematica 
a fons, i nosaltres també volem que exist,~squi aques
ta iguaItat de drets a que ha fet menció el Sr. Martín 
i el Sr. Serra, nosaltres també estam conven<,;uts i 
lluitarem per aixo. Pero, amb l'exposició que ha fet el 
Conseller d'Interior, de moment, nosaltres li hem de 
donar credit, i l'extracte que nosaltres treim d'aques
ta Moció, els punts basics, els punts més importants, 
el cavall de batalla, creim que, de moment, esta en 
vies de solu ·ó, p r un ca tnt, i n saltres prenim nota 
d'ruxb, si pertoca un clia ho treuriem damunt la taula, 
de momenl, nosaJtre veim que el Go Cm aprovar~l, 
dins un futur, a breu termioi un becret de Modifica
ció del Decret 64/84, sobre la conlractaci . Un altre 
punl imp rlant és que el Govern en ha a se!,'1lral aquí, 
també prenim nola, que re pectara quantes nOlmes 
tenguin el car, cte¡- el basiques, cree que ha dit tex
tualment, amb arreglament i con onatl i, amb la Llci 
de J Lesures per a la Reforma de la FUllCió Pública, 
més o manco ha vengut a dir aixó, i és un punt im
portant. Se'ns ha assegurat tumbé que ja existeixen ac
tualment negociacions amb el personal laboral i amb 
el personal de funcionaris, que aquestes negociacions 
ja han comen~at, malgrat aixo he de fer un incís aquí, 
i donar la raó al Sr. Serra, que realment no se'ns han 
donat dades mai, aixo és un punt en que té rao el Sr. 
Sen-a, pero maJhJ'ml aL,b, se'ns ha assegurí\.t que aques
'les negociacions .ia han comen al. ID ha un a lLr'es as
pectes que, aixo és el no tre punl le vi ·ta, cr im que 
estan un poc fora ele .Iloc, que vagin inclosos dins 
aquesla Moció, que aque t sigui e1 marc per resoldre, 
oro és el p lffil 5 i 7 de la Moció, nosallre creim que 

aixo és una clara inlromissió din I que podria dir 
són les activitats dins el marc sindical, nosaItres no 
creim qne sigui el Govem quí hagi de celebrar aques
tes, o induir que se celebrin aquestes eleccions sin
dical o de representants del tTeballador, coro el Sr. 
Sen-a ha a l·ludit, creim que n és el G vem que ho 
ha d'organitzar, i també se'o ha as eglu'at, més o 
manco textualment repetesc, el Sr. ConseIler d'lnterior 
en ha dit que el Govern té com a tasca prioritaria 
]'elaboració de plantilles organiques de la Comunitat 
Autonoma, per tant, amb tots aquests que creim que 
són els m é iroportants i que en extracte resumeixen 
la importancia d'aquesta probJem;nica vigent, actual, 
nosaltres creim que les preocupacion, de momen!, 
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que exteriorilza Esquerra Nacionalista amb la seva 
Moció, no tenen rao d'exis'Lir, d'existir, si, pero vull 
dir, de moment, Lins un lennini, dins un tutur prO
,uro, ja que par ix que 1 s mesures p r resoldr aques
ta problematica s'han ja inicial, i, de mom nl, 110sal
U'es, donaro crediL a l Govern. També hi lla una a lu-a 
raó, paraHeJa a aquesta exposició que jo he fel breu 
SObl'e pelo que no donar'em supor! parlarncntari a 
aquesta Moció, i és que el Grup Regionalista, oh rent
menl amb la seva postura en aquesta Cambra, nosal
tres enLenem qu es Lam quí per c1ur enclavant una 
tasca i una labor 1 gislativa i de control a J'acció del 
Govern, pero no estam aquí, cosa molt diferent, per 
dir al Govern que és el que ha de fer dins les practi
ques i normes babituals, que es puguin ~ntendre p r 
practiques j nOl'111es habitual ' de la scva lasca, 110 es
t.,1Jl1 aquí per dir-Io$ que és el que 11an de Cer, COln, 

quan i de quina manera. La nostra missió aquí es ta 
clara, legislar i cxercir l'acc ió de control a la tasca del 
Govem. El Grup Regionalista no donara supon pada
mentari a aquesta Moció. Gdl.cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdtcies de la seva intervenciÓ. Pel Grup 

Popular, té la paraula, el Sr. J oan Verger. Disposa, Sr. 
Verger, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. T~nia una in

tervenció bastant llarga damunt aquesta Moció, pero 
pens que després de la intervenció del Conseller d'In
terior, convé que la resumesqui perque ens faríem re
petitius en molt deIs seus punts i en molts deIs seus 
plantejaments. Per suposat que moltes de les inquie
tuds, que totes aquestes inquietuds que hi ha en aques
ta Moció el Grup Popular també les comparteix, perb 
ens ha dit el Conseller d'Interior que moltes estan re
soltes, i altres estan en vies de solució, per consegiient 
no creim que sigui necessari aprovar aquesta Moció 
quan el camÍ ja s'esta fent. El primer punt i el segon 
punt d'aquesta Moció, ens han dit, per part del Go
vern, que adaptaran el seu Decret 64/1984 de 9 d'agost, 
a la Llei de Mesures urgents ele la Reforma de la Fun
ció Pública, doncs, molt bé. El mateix pel que fa re
ferencia al punt segon. Les manifestacions que s'han 
fetes respecte al tercer i quart punt el'aquesta Moció 
no hem de ter més que fer nostres les paraules del 
Conseller perque em pareix que l'explicació ha estat 
suficient. Respecte al punt cinque, que hi hagi d'ha
ver eleccions deIs representants deIs representats del 
personal laboral, per suposat, i aixo supos que la Co-

'. munitat Autonoma ja ens ha manifestat aquí que ho 
té present i ho dura endavant, no interferira en aques
ta elecció, sinó que donara facilitats perque es facin. 
En el punt sise, confeeció de plantilles, ja sabem que 
és neeessari la confeeció de plantilles, ens han dit de 
la dificultat i tots els Grups ParIarnentaris coneixen 
perfeetament la dificultat d'aquests moments, tenir ja 
les plantilles confeceionades, sabem que ho faran, quin 
ha estat el motiu? Nosaltres pensam que el procés de 
transferencies de personal és complicat, ha estat com
plicat i fíns fa molt poques dates no s'ha completat. 
Respecte al punt set, com s'ha dit molt bé, si es pu
blica un Decret de retribueions al Bolletí Oficial de la 
Comunitat Autonoma, i el Parlament té, a través de la 
Llei de Pressuposts, coneixement de les retribucions 
de personal, pensam que no fa falta donar o exposar 

públicament més nomines de personal. Al punt vuite 
ens han assegurat per part del Goveru que ja ha creat 
una Comissió, un organ d'interrelació entre el Govern 
~ el Personal~ em pareix correctíssim, per !part del 
nostre Grup l'estalonam, creim que és necessari, creim 
que és necessari que hi hagi discusions, comentaris 
entre el Govem, la Comissió del Personal o el repre
sentant del personal, perque d'aquestes discusions sur
ten les solucions. 1 respecte al punt nou, aquest sí 
que és un tema que em fa gracia, i 1i c1iré per que. Si 
hi ha una Comissió d'interrelació entre Govern i per
sonal, o s'ha de discutir un conveni pensant que és 
en aquells llocs alUI. on s'han de discutir els cursets 
que interessant el personal, el personal supos que pro
posara al Govem el curset de catala o altres, aixo és 
el que normalment es fa i llavors decidiran conjunta
ment, m'imagin, i així nosaltres ho demanam, que eIs 
cursets no venguin imposats des d'aquesta Cambra, 
sinó eles de la discusió entre el personal i el Govern. 
Molles gracies. Nosaltres, per tot aixo, rebutjarn aques
ta Moció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Verger. Li vaig a fer la següent 

pregunta, Sr. Sebastia: ha fet la suggerencia al llarg 
de la seva exposició que tal vegada demanaria la vo
tació paragraf per paragraf. Aquesta Presidencia que, 
coneixent l'opinió del Grup Regionalista i del Grup 
Popular, li suplicaria que no em mantengués aquest 
criterio 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Efectivament, Sr. President, no la rnantenim, ob

viament, pero sí voldríem una curta intervenció per 
con tradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cree que no procedeix, perque no he sentit jo cap 

contradicció de bon de ver. 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 
Les hi puc enumerar? 

EL SR. PRESIDENT: 
De moment, senyors, passam a la votació d'aques

ta Moció, de manera que les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor de la Moció amb les esmenes introdui'
des i acceptades pel Grup Socialista, pel Partit Socia
lista, es volen posar clrets, per favor? Secretaria, vol 
procedír al recompte? 24. Poden seure i moltes gra
cies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
la Moció, es volen posar drets, per favo~? 27. Poden 
seure. Les Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen, no n'hi 
ha. Per tant, queda rebutjada la Moció per 27 vots en 
contra i 24 a favor. 1 passam al punt següent que és 
també la Moció 988, presentada pel Grup -Parlamenta
ri Socialista, congruent a la InterpeHació 778, i relati
va a la problematica general dels Centres d'Interes 
Turístic Nacionals existents a les Illes Ba[ears. Per de
fensar la Moció, té 1",_ paraula, pel Grup Socialista, el 
Sr. Francesc Triay Llopis. Disposa, Sr. Diputat, d'un 
temps de deu minuts. 

2.-c) 
EL SR. TRIA Y LLOPIS: 

Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, la 
Moció del Grup Parlamentan Socialis ta, sobre política 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 / 14 15 de novembre del 1984 

de Centres d'Interes Turístic Nacional deba tuda en el 
dan 1" pIe, consta el qu u'e punlS. que vaig a glossar 
rapidament. Om a COns quen ' in. d 1 r pa qu · cn el 
debut de la lnterpcHació vaig el' amb la ceJeritat que 
obliga el Reglament, sobre la siLuació de {"ada un del 
8 en Lres, i de Les manifeslacions que posleriormenl 
va fer el representant del Govern, creim, el Grup Par
lamentari Socialista, que és necessari que el Govem 
elabori una informació detallada, exhaustiva sobre la 
situació avui, a 1984, de cada un d'aquests centres en 
relació a tots els aspectes que afecten els seus com
promisos establerts a la Declaració de Centre, en el 
Pla de Promoció Turística i en el Pla d'Ordenació Ur
bana i Projectes posteriors i llicencies, etc. Creim que 
aixó és una funció claríssimament transferida i que 
esta en mans del Govem de la Comunitat Autónoma, 
tant pel que diu l'article 23 de la LIei de Centres quant 
a la funció generica de fiscalització i sanció, com pel 
que diu l'article 27, que habituats a veure els temes 
de Centres d'Interes Turístic en relació a una deter
minada Conselleria, la de Turisme, ens oblidam que 
hi ha altre tipus de competencies, transferides també 
a la Comunitat Autónoma, per altres vies, com és la 
via d'Obres Públiques i Vivenda, i l'article 27 diu exac
tament, i esta transferit, que el Ministeri de Vivenda 
i Obres Públiques, a través deIs seus 6rgans compe
tents exerciran ,da vigilancia y el control técnico so
bre las obras que se lleven a cabo corno consecuencia 
de los planes de ordenación en los centros y zonas, 
declarados de Interés Turístico Nacional», per tanto 
tant des d'un punt de vista de la funció generica, com 
a la menció específica al control urbanÍstic, la Comu
nitat Autónoma té a les seves mans totes les regnes 
per elaborar i treure 1 S pOSleoors concJusion que 
siguin necessaries. Aquesta é la informació det.,ulada 
que demanam en el primer punt, que fac!n en el ler
mini de dos mesos i que la dugllin en 1 Parlamcnt 
pe!' poder lreuJ'e les conclu iOTl. que sigu in p rtinents. 
'n realital, aquest primer punt, amb Ulla aHra r oda -

ció, no exactament igual en el !Seu conlengut, pero ja 
formava parl de l'acord, unaniment pres a 1981, pel 
Consell General Interinsular, i que creim que no va 
arribar a complir-se, i que és hora ja, un any i mig 
després del Govern de la Comunitat Autonoma, 'resul
tat de les eleccions autonomiques, que se Ji doni com
pliment en el sentit que nosaltres proposam. Els apar
tats 2 i 3 de la Moció, persegueixen un objectiu ma
teix, que és el de la revisió de determinats plans par
cials de Centres d'Interes TuI'Ístic Nacional, en el punt 
dos deIs centres que ja han superat els quinze anys 
des de la seva aprovació i que, per tant, hi estan in
elosos amb unes determinacions específiques, de la 
LIei de Centres i del seu Reglament que diu, com és 
lógic, i aix6 és coherent amb el que diu la LIei del 
SOl, que els plans ten en vigencia indefinida, pero si
multaniament que als 15 anys seran necessariament 
revisats. Creim que correspon, diu la LIei, diu el Re
glament, a centres que per la revisió deIs plans s'hau
ran de dur a terme els mateixos tramits que per a la 
seva aprovació, i com que a l'aprovació de plans de 
Centres d'Interes Turístic hi ha una participació regu
lada a nivell de tdtmits preceptius i d'expedients afer 
per part del Govern de la Comunitat Au[onoma, inter
pretam que també en aquesta revisió és imprescindi
ble la participació, si bé no li correspongui la darrera 
paraula, -i que, per tant, aquest és el sentit de la pro
posta, d'iniciar, de formar l'expedient per elevar-lo al 

nivel! de Secretaria d'Estat de Turisme per a la seva 
resolució. El punt tercer, també, de cara a una revi
sió de planejament, s'empara no en aquesta revisió, 
diguem, obligada als 15 anys de vigencia deIs plans, 
sinó a l'article que regula les circumstancies excep
cionals que es poden donar als Centres d'Interes Tu
rÍstic Nacional i que també esta clarament establert en 
el Decret de Transferencies que corres pon a la Comu
nitat Autónoma com a substitució del que era el Mi
nisteri d'Informació i Turisme, correspon avaluar, ini
ciar i informar favorablement aquest expedient de 
circumsUmcies excepcionals, i creim que en aquest mo
menl, a l'espera d'aquest informe, si s'aprova, que rea
litzi el Govern sobre l'estat actual de tots <1quests vuit 
centres, hi ha uns ca'sos en que ja no és necessari espe
rar més, per poder jutjar que estan en circumstancies 
excepcionals, són aquells en que el promotor ha desa
paregut, per fallida i aquells altres en que hi ha una 
greu contradicció entre valors ecológics o paisatgístics 
reconeguts, docUlllentats i la totalitat o part d'aquests 
planejaments aprovats. Creim que aquest fet que un 
promotor que no existeix, i aquest altre del perill 
d'una greu destrossa d'e1ements paisatgístics o d'equi
libris ecológics, motiven, justifiquen que el Govern es 
plantegi la revisió per circumstancies eX!cepdionals 
d'aquests planejaments. 1 per últim, i a la vista de la 
practica habitual que esta fent el Govem de la Comu
nidad Autónoma en relació a all6 que són competen
cies urbanístiques municipals, reconegudes a la LIei 
del Sol, i emparades totalment a tot l'Orc\enament 
Jurídic, ja fins i tot amb anterioritat a l'any 75, que 
és l'any de la reforma de la LIei del Sól, amb senten
cies del Tribunal Suprem, cJares i expeditives, com 
posteriorment a l'any 1975, doncs, a la taula de vigen
cies del text refús de la LIei del S61, creim que s'r'ha 
de fer una decJaració per part del Parlament, i el Go
vern l'ba d'executar, 'de no intromissió, de no ingeren
cia en aIl6 que són les competencies municipals, en 
concret les relatives a la concessió de lIicencies d'obres, 
en els tramits municipals deIs plans parcials que hi 
pugui haver, perque serien ja revisions o modificacions 
deIs Centres d'Interes Turístic i a l'aprovació de pro
jectes c\'urbanització, en aguest sentit vull recordar 
en quin s termes la LIei del Sol diu, «que estarán su
jetos a licencia, a previa licencia a los efectos de la 
Ley, los actos de parcelación y uso del suelo.,.» etc. 
Fa una gran descripció. 1 que l'article 179 diu que ,da 
competencia para otorgar las licencias corresponderá 
al 'Ayuntamiento salvo en los casos previstos en la pre
sente Ley», que no hi ha cap cas en relació als Cen
tres d'Interes Turístic Nacional, en concret; que per 
tant creim que, si bé no ha estat una interpretació 
nova de la Conselleria de Turisme o del Govern de la 
Comunitat Autónoma, aquesta manera d'interferir la 
concessió de llicencies municipals en els Centres d'In
teres Turístic o l'aprovació de projectes d'urbanitza
ció, l'aprovació definitiva deIs projectes d'urbanització, 
perque a<;o es venia fent per la Secretaria d'Estat de 
Turisme, d'una manera desigual, pero el'una manera 
igualment, jutjada quan hi ha hagut litigi sobre aquest 
tema, creim que és el moment que les contínues i re
novades manifestacions a favor de l'Autonomia Muni
cipal, que moltes vegades pequen d'abstracció i, d'am
pulositat, s'apliquin en concret a casos aquí on la 
competencia municipal, fins i tot per davant, amb an
terióritat a la Constitució Espanyola de 1978, estava ja 
clarament estabJerta. Res més i moltes gracies. 
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, 
~ . R. PRESIDENT: 
;miMoUes gracles, ~r. Triay. No s'han presental e,denes a aquesta Moció. Valen ... Per parl del Govern 

télJla paraul.a (;:1 Con euer oe l 'w-isme, ~r. J aume l,.la-

def:a· -
.'J 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
(. l '. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans d'en
trar en els quatre punts, vull, una vegada més, fer 
~ declaració de prinClpis, per part de la política que 
du' endavant el Govem de ]a Cornunitat Autónoma en 
temes turístics. Des que es va constituir el Govern 
s'ha dut o s'ha intentat dur una rigorosa política, ten
dent a una ordenació turística racional i equilibrada 
a cada una de les iHes, i a la vegada, s'ha donat su
port i s'ha demanat la creació i la revisió, per part de 
cada un deIs Ajuntaments, de Normes Subsidiaríes o 
Plans Generals d'Ordenació. 1 fent un entre paren te
sis, voldria dir que l'Autonomia Municipal, encara que 
esta contemplada per la Constitució, no ens ha d'ob
cecar, perqué estam cansats de veure municipis que 
no tenen cap ganes d'aprovar cap pla d'ordenació ni 
cap normes subsidiaries perque així els va millor, i 
aixó és trist. 1 aquí estam xerrant, constantment, d'Au
tonomia Municipal i hauríem de saber que una cosa 
és respectar la Constitució i l'altra és fer-los compren
dre que no es pot continuar amb aquesta dinamica, 
perque si els Consells Insulars es dedicas sin a aplicar 
la disciplina urbanística com s'ha d'aplicar, s'atura
rien un 60 % d'obres, i aixo en aquesta CaDlbra s'ha 
de dir, d'una vegada per sempre. Nosaltres veim amb 
preocupació l'existcncia deIs vuit Centres d'Interes Tu
rístic, i ho hem repetit una vegada i altra, autoritzats 
en el seu dia per l'Administració Central i que a l'al
berc d'una Uei i un ReglaDlent, pensats per a altres 
situacions ben distintes de les actuals, signifiquen uns 
compartiments tancats que dins l'ordenació urbanísti
ca rompen totalment el principi d'unitat que sempre 
I'ha d'inspirar. El Goverh enten, a més, que aDlb l'exis
tencia d'aquesta Llei i Reglament es conculca el prin
cipi d'Autonomia de les Corporacions Locals, aquelles 
que ten en ganes de fer unes nonnes subsidHtries o un 
pla d'ordenació, seriosament, no de totes, i que inei
deix negativament en aquest aspecte. Conseqüentment 
amb la idea que la Llei i el ReglaDlent deIs Centres 
d'Interes Turístic varen ser aprovats l'any 63 amb una 
conjuntura turística, completament distinta de l'actual, 
el Govern creu que avui es disposen d'instruments ju
rídics més flexibles i adequats per aconseguir, a través 
de l'ordenació autonomica de l'activitat turística, que 
és competencia exclusiva, segons el nos!re Estatut, de 
la Comunitat Autonoma, una adequada ordenació i 
promoció del Turisme a Balears. Dit tot aixo, i pas
sant ja al punt concret de la Moció, respecte al punt 
número 1, vull manifestar, que ja per ofici número 293 
de data dio. 5 de setembre de l'any 1984, i del qual 
aquí tenc copia, es va sol-licitar a la Conse!leria d'Or
denació del Territori l'ajuda d'un tecnic per fer l'es
tudi que vos tes demanen a l'apartat número 1. 1 con
cretament es van demanar els servicis d'una persona 
determinada, perque aquesta persona havia estat la 
que ja havia fet la revisió l'any 81, per tant, no veim 
cap inconvenient perque aquest punt número 1 de la 
Moció sigui acceptat pcls Grups d'aquesta Cambra, si 
bé pensam que el temps de dos mesos, és una mica 
curt, i ja que, per circumstancies que no vénen a comp
te, jo particularment era de viatge, i no hem pogut 

presentar l'esmena, sí voldría que quedas dar que es 
fara amb tO[S elS esforx;os possibies, perqué en dos 
mesos estigm fet aquest estudl, pero que si es retar
das Wla ffilca més, i una mlCa més vol dir un mes o 
dos mes, aquesta Cambra fos condescendenL. Quant 
als punts numero 2 i número 3, Sr. Triay, voste i jo 
ja hem discutit aquest terna tres vegadcs, aixó, jo 
amb tota franquesa li vull dir, que en castella es dm 
«una patata caliente», la Llei de Centres diu, i vos te 
ho repeceix, constantment, a la seva Moció, en el Re
glament a l'artide 59, apartat 2, que «cuando existan 
circunstancias excepcionales debidamente justificadas, 
el Consejo de Ministros podrá decretar la revisión de 
los planes, y, en todo caso, cada quince años se hará 
su revisión», si voste en lloc de seguir aquesta Hnia 
que vol que seguim per iniciar la revisió deIs plans, 
que és que la Conselleria de Turisme comenci afer 
una revisió després de tenir coneixement de l'informe 
que faci aquest tecnic, que a continuaoió l'haurem 
d'elevar a la Secretaria General de Turisme, que des
prés la Secretaria General de Turisme, !'haura d'ele
var al Ministeri de Transports, Turisme i Comunica
cions, que després el Ministre de Transports, Turisme 
i Comunicacions, l'haura de dur en el Consell de Mi
nistres i que després el Conseil de Ministres l'haura 
d'aprovar, aixo és el CaDlí que ha de seguir, i voste 
ho sap molt bé. Miri si era senzill, bastava que vostes 
xerrassin amb el seu Grup Parlamentari del Congrés 
de Diputats de Madrid i els demanassin que diguessin 
al Govem que revisassin la Llei, i ja estava, i ens evi
taríem une.s quantes passes. No obstant, no hi ha res 
a dir, nosaltres, com voste bé diu, taDlbé tenim I'obli
gació cada quinze anys de fer una revisió independent
ment que els centres estiguin en bona o mala situació. 
Quant al punt 3, per tant, vull dir que no hi ha cap 
problema per acceptar aquesta Moció, aquest punt nú
mero 2 de la Moció. Quant al punt número 3, evident
ment com voste ha dit, és exactament una altra revi
sió, igual que s'ha de fer en el punt número 2, basa
da en unes altres argumentacions, només recordar-li 
que a la redacció voste recorre a l'article 20, apartat 
2 i a l'artide 59 apartat 2, que evidentment no tenen 
res a veure, perque els hi llegiré. L'article 20, l'apar
tat dos, diu, «cuando existan circunstancias excepcio
nales debidamente jllstificadas, el Consejo de Ministros 
podrá declarar la revisión de los planes aprobados», 
el «Consejo de Ministros», no nosaltres. El 59.2., li 
tom a repetir, «cuando existan circunstancias excep
cionales debidamente justificadas, el Consejo de Minis
tros podrá decretar la revisión de los planes», en el 
que sí té raó és en el 60, punt 1 del Reglament que 
el 60 punt 1 del Reglament diu «se entenderá al me
nos que existen circunstancias excepcionales debida
mente justificadas para la revisi6n de los planes, cuan
do sobre el particular haya recaído propuesta, infor
me favorable al Ministerio», en aquest cas, a la Secre
taría General de Turismo, «bien sea de oficio, bien a 
instancia de parte», en aixó sí, en aquest artic1e no
saItres podem comen<;:ar un expedient de revisió deIs 
plans. 1 també el pot comen<;:ar una Corporació Local, 
que curiosament, no ens ho han demanat mai a la Con
selleria de Turisme. No hi ha cap inconvenient en ac
ceptar aquesta Moció, a l'apartat 3, perque tenim una 
base jurídica que és l'article 61, pero no tls altres dos 
esmentats per vos te. 1 quant a l'apartat 4, jo li he de 
dir, almanco, que em sorpren, no hi ha cap inconve
nient a acceptar l'apartat 4, perque voste diu que es 
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mantengui un escrupolós respecte a les competencies 
Urbéll1l:>Llques munlClpaJs sobre Cenlres ci'lnLeres Iu
nSLlC. JO, si vosee cm pot trcw-e cap cas en el qual, 
des que 11.i ha aquest lJovern Autónom, haguem col
CUical els drets Cíe qualsevol ajuntament, 11 agrairia 
que Clavant aquesta Cambra m'ho digués. De totes for
mes, el que sí li vull dir, que la LJei de Centres diu 
que GJstingeix clarament entre les obres per fin s tu
ns,ics i les obres per fins no turístics, i les obres per 
fins turístics són únicament i excJusivament compe
tencia ele la Comunitat Autonoma, segons aclareix la 
Llei a un deIs seus articJes. No obstant, li torn a re
petir que no hi ha cap inconvenient ni un en acceptar 
el punto número 4, perque del con1rari pareixeria qlle 
nosaltrés no volíem acceptar el principi basic de la 
Constitució que contempla l'Autonomia Municipal. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conse11er. Vol replicar, el Sr. Diputat, 

Sr. loan Francesc Triay? Disposa de cinc minuts, Sr. 
Diputat. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, Sr. Cladera, Srs. del 

Govern, comprendran que després de ' dir que ens vo
taran favorablement els quatre punts, nD puc ser gaire 
cruel amb les seves afirmacions, encara que no les 
comparlesqui totalment, pero 1 resullal és bo, i, per 
tant, ac;o és 1 que ínler sa.Vull dir que, en primer 
lloc, que les con peHmcics municipals s6n competen
cies municipals, ta lll si el Ajunlament en fan un bon 
ús, com un mal ús, es així, desgraciadament i afortu
nadament, a la vegada, per tant no es pot posar en 
discussió si un Ajlmtament té una competencia pel 
fet que n'hi hagi molts, i és cert, ben cert que a les 
Illes Ba1ears, hi ha molts Ajuntaments que en fan un 
mal ús, de les seves competencies urbanístiques, que 
no fan planejament, etc. Voste em diu que ja hi ha 
un informe des del mes de setembre del 84, del mes 
de selembre passal iniciat sobre aques l rema, perfee
te, per tant, en lloe de dos mesos que deim aquí, els 
tecnics corresponents disposaran de quatre mesos per
que dos que n 'm posam i dos que ja n'han tingut, 
significa que, no cree que hagin de tenir dificultat 
amb quatre mesos fer aquest informe, a no ser que 
l'haguessin iniciat i l'haguessin deixat anal', supos que 
haura estat una cosa contínua i que hauran fet feina, 
etc. com toca, no? Per aItra part, bé, estam discutint 
la Moció i tornam al «ritorneHo» de sempre, que el 
Grup Socialista podria haver ja anuHat aquesta LIei. 
No oblidin que anuHar la LIei no significa resoldre au
tomaticament els problemes deIs centres existents. i 
que, per tant, no recordi més les possibles obligacions 
o deures que voste creu que té el Grup Parlamentari 
Socialista, quan r ealment aquí el Govern té unes com
petencies claríssimes de fiscalització, de control, de 
sanció, i no ha fet res, no ha fet res de tot aixo, en
cara. Voste em diu que li digui quin és el primer cas 
d'un Ajuntament on s'hagi conculcat amb les seves 
competencies, primer, els Ajuntaments viuen, i per 
aixo cree que és important que el Parlament prengui 
una determinació i ho confirmi d'una manera solem
ne, dins la solemnitat que hi ha, per cas, en el Parla
ment, naturalment, pero que els Ajuntaments comen
cin a saber que els Centres d'Interes Turístic Nacio
nals formen part del seu territori i que estan sotme-

sos a la seva maleixa LIci General i als mateixos 
tramits, perque per ara el que se']s ha anat imbuint, 
d'una manera, des de rany 63, és que a110 ni tocar-ho, 
ni entrar-hi, ni tenir dOCWl1ents, ni res, cobrar les la
xes i res més. 1 a~o que voste diu que les competencies, 
llicencies en obres i mstaHacions Cí'll1ten~s turistic COI"

responen, d'acord amb la Llei de Centres, a la Comu
nitat Autonoma, at;:o ho diu la Llei de Centres, pcr~ 
és que a¡;6 esta completament derogat, perque l'any 
75 i text refús del 76, la Llei de Centres es1a vigent 
en allo que no suposi la LIei del Sol, i la Llei del 
Sol c\iu que totes les llicencies les han de donar els 
Ajuntaments, per tant, ac,:o és un tema que esta re
solt, i ja hi estava amb anterioritat, a través de sen
tencia del Tribunal Suprem, el que passa és que els 
Ajuntaments, jo crec que amb bon criteri, també, 
dones no són molt litigiosos i no van al Suprem per 
una llicencia més o una llicencia manco, pero que real
ment s'esta fent una mala practica, que no s'esta ac
tuant correctament i que ac,:o correspon als Ajunta
ments, al marge de l'informe precepliu que correspon
gui a la ConselJeria o al Govern, que a<;ó no es posa 
en dubte, perque són competencies concurrents, pero 
que al final la darrera paraula i la llicencia d'obres la 
dóna l'Ajuntament, cree que són temes que no haurien 
de venir al Parlamcnt a discutir-ho, i que, bé, voste 
em diu que cap municipi no ha fet petició d'anuHació 
de centres, bé, jo cree que hi ha qualque municipi que 
l'ha feta, no sé si l'ha feta a la Conselleria de Turis
me, perque cJar, la Conselleria de Turisme resulta que 
quan un municipi, com és el cas coneret de Ciutadella, 
vol l'anuHació el'un centre declarat, la Conselleria de 
Turisme es dedica a ter comunicacions dient que ha 
aprovat les obres d'urbanització, la qual cosa és ab
solutament iHegal, perque la Conselleria de Turisme 
no pot aprovar cap obra d'urbanit7..ació, comprendra 
que no el considera, a ]a vista d'aquestes actuacions, 
deu pensar que tal vegada diTigir a la Conselleria de 
Turisme una petició d'aollHaci6 no és correcte, pero, 
de totes maneres, s'ha de tenir en compte que estan 
disposats a estudiar aquests temes, que nn cstam aquí 
per avalar o per venir a donar més ressonancia a ac
tuacions municipals, sinó per posar cada competencia 
de cada niveIl de I'administració en el seu lloc, i com 
que cree que aqo és una cosa que no és que l'hagim 
de decidü- aquf per vots, sinó, s nzillamenL, que ]'ha
gim de reconeixer i que quedi escrita qu el Parla
ment d le ril es Balears, o per majada per una ni
mitat, si és possible, doncs deixar cIar que les compe
rencies urbanístiques municipal s sobre els Centres d'In
teres Turístic estan vigents, a les Illes, i que el Govern 
ho reconeix i ho posara en practica. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. Vol contrar

replicar el representant del Govern? 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Dient-li, Sr. 

Triay, que Wla cosa és la interpretació que voste faci 
de la Llei del Sol i I'altra és la que diguin els tribu
nals. Hi ha un Ajuntament, que voste coneix molt bé, 
que ha perdut un plet, per tant, qualque cosa deu 
passar, que el té en el Suprem, i voste ho sap i no 
ho pot negar. 1 davant aquestes evidencies, no es pot 
fer demagogia. 



" 

DIAR! DE SESSIONS / Núm. 25 / 14 

EL SR. PRESIDENT: 
Bis altres Grups. ls altres GrupsJ volen interve· 

nir? Sr. Sebastia Serra, Sr. Antoni Roses, Sr. Cosme 
Vidal. Sr. Sebastia Serra, disposa d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Serem molt breus. Donam 

suport basicamenl a la Moció. Estam satisfets que el 
Govem accepti de bona manera, creim que el Parla
ment també és per acceptar les coses de bones mane
res, si bé, a vegades les crispacions són innecessaries, 
i volem dir que acceptam, ens pareix bé aquesta Mo
ció, perque concreta, concreta al maxim, i, al mateix 
temps, creim que aquest Parlan1ent pot fer unes co
ses i, de fet, les fara, i creim que a un tema tan com
plex com és el de Turismc on tants d'interessos s'hi 
juguen, és bo actuar decididament, sabem que el Go
vern actua, en alguns terrenys satisfactoriament, en 
aquest terreny sembla que no ha actuat, i, per tant, 
en aquest moment, pensam que és una manera de 
concretar i de treballar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Té la paraula el Sr. Antoni Roses. 

EL SR. ROSES JUANEDA: 
Gracies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. Obvia

ment, el Grup Regionalista donara suport a aquesta 
Moció del Grup Socialista, ja que la situació deis Cen
tres, i no m'allargaré, ja ha estat debatut suficient
menl aquest tema, el coneíxen, n'és necessaria una 
revisió urgent, pero que sigui d'una manera pragma
tica i realista, que es pugui adaptar a la situació ac
tual. La mencionada revisió fins i tot pot esser positi
va per a alguns centres, tenim centres, per exemple 
que tenen una primera fase Ilesta, en funcionament, 
pero que es dóna el cas que l'Ajuntament no pot re
bre aquesta urbanització, aquest Centre d'Interes Tu
rístic, perque la segona fase no esta feta. M'imagin 
que la revisió haura d'anar en el sentit d'adaptar aquest 
Centre d'Interes Turístic només a la primera fase, per 
exemple. Els diferents punls exposats a la Moció, tal 
com ja va indicar el Grup Regionalista, amb motiu de 
la InterpeHació del Grup Socialista posa en funciona
ment els mecanismes norma ls i habituals per iniciar 
els tramits de revisió, els únics que nosaltres veim 
que existeixen que són els articles 59, 60 i 61, de la 
Llei de Centres d'Interes Turístics, i a més, la Moció 
preveu també qualsevol eventualitat que es pugui do
nar als mateixos centres, eventualitat en el sentit d'ano
malies o iHegalitats existents, que n'hi ha. L'apartat pri
mer, i aquí faig un inCÍs per dir que, efectivament, i 
no comprenc per que el Grup Socialista ha posat un 
termini de dos mesos, nosaltres, particularment, el 
trobam curt, obviament, l'apartat primer assenyala ja 
l'existencia deIs articles 23 i 24 de la Llei de Centres, 
sobre una serie de possibles incomplime!.1ts que do
nen !loc que es demani la r evisió, com és una realit
zació defectuosa, una observancia aIs terminis assenya
lats ¡una desviació deIs fins assenyalats en el qual es 
feía el centre. 1 els apartats 2 i 3 es complementen, ja 
que fa referencia, l'article 20, apartat primer i l'arti
ele 59, apartat tres, a vigencia i revisió. 1 el 3, asse
nyaIa que els articles 59 i 60 del Reglament ele l'es
mentada llei, assenyala i diu que quan existesquin mo
tius o circumstancies excepcionals, com és una que 
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anomena aquí l'apartat 3 de la Moció, que és la des
aparició del promotor, dóna lloc que es demani la re
visió. Concretant, consideram que aquesta Moció és 
correcta i encertada en el seu plantejament, tant en la 
forma com en el fons. Per tant, el Grup Regionalista 
li donara suport parlamentari. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. Sr. Cosme 

Vidal, té la paraula, disposa d'un temps de deu mi
nuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. D'en

trada, naturalment i d'acord 2.mb l'exposició que ha 
fet el representant del Govern, el nostre Grup també 
donara suport a aquesta Moció presentada pel Grup 
Socialista. El Sr. Conseller de Turisme ja va dir, en 
la se va intervenció, quan la InterpeHació, la passada, 
en el passat debat o pIe d'aquesta Cambra, que ell no 
era partidari, o millor dit, que era partidari de la de
~Jgació ele la Llei de Centres d'Interes TUlisti c Na
cional. Amb aixo, a part de l'exposició ele la filosofia 
general de la Conselleria de Turisme, crec que ha do
nat també, o va donar una pauta de quin era el seu 
criteri en aquest cas concret deIs Centres d'Interes 
Turístic Nacional. Per tant, creim que ja el Govern no 
només esta d'acord en allo que al punt 1 de la Moció 
Socialista s'exposa o es proposa, sinó que fins i tot 
com han dit, el setembre, ja va encarregar un trebaIl 
especílfic sobre aquest tema, naturalment coincidim 
amb el que ha dit el representant del Grup Regiona
li s ta que dos mesos són pocs, pero esperam que amb 
aquest avane;: que va fer, doncs pugui elur-ho a tenue, 
i, per tant, estam completament d'acord. Quant al punt 
2, repetir el qué ha dít, perque també és cert, el Con
seU de Ministres ja hagués pogut dur a terme aixo que 
es demana, ara, naturalment, l'última paraula la ten
dra també el Consell de Ministres, a través de la Se
cretaria General de Turisme, a la qual s'haura d'elevar 
d'ofici aquest expedient que iniciara el Govern de la 
Comunitat Autonoma. Per tant, el punt 3, el maleix 
per les mateixes raons del punt 2, només afegir aixo, 
que sens dubte sera la Secretaria General de Turisme 
la que fara l'ús que cregui convenient d'allo que li ele
vara el Govern de la Comunitat Auionoma. 1 final
ment, el punt 4, com han dit tots moIt bé, quasi és 
obvi, perque vertaderament, el mateix Sr. Triay Llo
pis ha dit que la qüestió de l'Autonomia Municipal ni 
tan soIs hauria d'haver necessitat ele dur-ho en aques
ta Cambra, per tant, tenint en compte que el Govern, 
com ha dit molt bé, el seu representant és respectuós 
amb aquesta autonomia, tampoc no hi ha cap in con
venient. 1, per acabar, perque crec que hem de dir-ho 
també, és indubtable que no es tracta d'autonomia, 
s inó que es tracta de vo luntat de coHaboració muni c i
pal i, en aguest cas, així com la patata calenta deIs 
Centres d'Interes Turístic ha estat passada de l'Admi
nist ració Central a l'Administració Autonomica, la pa
tata calenta de la disciplina urbanística va ser passa
da, anterionuent, en temps del Conse]] General Inter
insular, als Consells InsuJars, i a ells també els afecta 
molt, i aixo ho dic en sentit general, no per esmenar 
ningú, els afecta molt el grau de voluntat, de coHabo
racíó municipal. Res m és. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies de la seva intervenció. Conegudes 

les opinions deIs altres Grups Polítlcs, tal com han 
estat manifestades, aquesta Presidencia demana a les 
vos tres senyories si aproven per assentlment aquesta 
Moció. Queda aprov:1da per Lmanimitat. Dema. aquest 
PIe, recomen~ara a les deu del dematí. Fins dema i 
bones tardes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagin prenent Uoc als seus escons i en breus ins

tants comenc;ara la sessió. Per favor, bon dia. Reco
men¡;a la sessió. La Secretaria procedira a donar lectu
ra al primer punt a tractar, que és el 830/84, presentat 
pel Grup Parlamentari Socialista, la InterpeHació re
lativa a obres adjudicades pel Govern de la Comunitat 
Autanoma i empreses adjudicataries. Té la paraula la 
Secretaria. 

3.-a) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

El Grup Parlamentari Socialista, mitjan($ant escrit 
del 20 de juny, soHicita del Govern de la Comunitat 
Autanoma, i d'acord amb el que es preveu a l'article 
14 del Reglament Provisional del Parlament, informa
ció relativa a les obres adjudicades i empreses adjudi
cataries. Aquesta informació no ha estat facilitada a 
la data d'avui, malgrat el temps transcorregut i la rei
terada protesta del Grup Socialista, en tot i aixa, el 
silenci que guarda el Govern en un assumpte que hau
ria d'haver aclarit en el primer dia següent a la peti
ció, té per destinatari privilegiat el Parlament, perque 
en una recent roda de premsa, el President de la 
Comunitat Autanoma ha avanc;at algunes dades rela
cionades amb la sol'licitud formulada pel Grup Socia
lista. La nova desconsideració amb la Institució Par
lamentaria, de la qual la funció és minimitzada 
sistema.ticament pel Govern, ha permes coneixer algu
nes dades altament preocupants sobre els criteris uti
litzats per a l'adjudicació de determinades obres i 
sobre la vinculació personal del President de la Comu
nitat Autanoma en relació amb les empreses adjudica
taries. Lamentablement, aquesta realitat se sobreposa 
a recents actuacions del Govern que foren majorita
riament censurades pel Parlament, i que donen una 
gran preocupació sobre la idea que inspira els respon
sables de la Coalició governant en relació amb el destí 
i la utilització deIs fons públics. Entenent que és im
prescindible debatre urgentment aspectes que afecten 
la credibilitat de les institucions i de les persones que 
les representen, el Grup Socialista interpeHa el Govern 
de la Comunitat Autanoma sobre el següent: A).-Cri
teris per a l'adjudicació d'obres. B).-Vinculació del 
President de la Comunitat Autanoma amb empreses 
adjudicataries d'obres. C).-Criteris del Govern sobre 
el tractament de la informació soHicitada pel Parla
mento 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Té la parauIa el 

Portaveu del Grup Socialista, Sr. Felix Pons Irazazá
ba!. Disposa, Sr. Pons, d'un temps de quinze minuts. 

EL SR. PONS JRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Un deIs valors 

que configuren més radicalment el perfil d'una socie
tat moderna i lliure, és l'escrupolositat, cada vega da 
més exigent, en la utilització deIs recursos que els ciu-

tadans confien als governants. Qualsevol qüestió que 
se suscita en relació a aquest tema, provoca, no ja 
l'interes o la curiositat popular, sinó la passió més 
encesa i la més viva preocupació. És lamentable que 
després d'haver experimentat la censura majoritaria 
d'aquest Parlament, precisament per una actuació que 
l'opinió pública d'aquestes illes no podia justificar, el 
Govern hagi estat incapac; d'entendre que la qüestió 
plantejada per aquesta InterpeHació no podia tractar
se ni amb desplants reglamentaris, ni amb arrogants 
estrategies defensives, ni amb mitges veritats a desho
ra. És lamentable que la petició de documentació for
mulada pel Grup Socialista, relativa a l'adjudicació 
d'obres, no trobas en el Govern el primer interessat 
a donar resposta fulgurant a un tema en que el sil en
ci i les excuses per aUargar la contesta nomes podien 
afegir preocupació i suspicacia, confusió i dubte. Vos
tes havien d'haver estat els més interessats a disipar, 
en 48 hores, la més petita ombra, enviant la relació 
d'obres i d'empreses adjudicataries, pero, incompren
siblement, en aquell moment, molt comprensiblement, 
vist aUa que hem vist, varen creure que el més pru
dent era guanyar temps i enviar la relació, practica
ment, el darrer dia del termini, segons la particular 
interpretació que vostes fan del Reglament. Natural
ment, amb aquesta actitud no varen aconseguir se
pultar el problema, sinó ben al contrari, despertar la 
més lagica inquietud i el Parlament, que era destina
tari natural d'una petició que s'havia formulat dia 19 
'de juny, va assistir a les desconsideracions d'unes 
declaracions del Sr. President, a les quals donava an
ticipada resposta a la qüestió plantejada pel Grup 
Socialista. Que els periodistes varen interrogar i 
demanar? És ben lagic que ho fessin, quan l'absurd 
retard que vos tes cultivaven havia obligat el Grup So
cialista a recordar el temps transcorregut des de la 
seva petició i els remors< s'havien dispara.t. És clar 
que els periodistes varen demanar, no haguessin ha
gut de fer-ho si, per aquells dies, vostes haguessin fa
cilitat, ja, puntual informació, pero, en qualsevol cas, 
havent-hi pendent de contestar una soHicitud parla
mentaria, era obligat declinar la resposta, si no es 
volia minimitzar i anullar el paper i la funció del 
Parlamento Creu el Govem que aquest és el criteri 
correcte a aplicar a les soHicituds de documentació i 
d'informació, formulades per aquesta Cambra? Creu 
el Govern que una petició com la formulada pel Grup 
Socialista, ha de contestar-se al cap de més de tres 
mesos i després d'haver avanc;at dades essencials als 
mitjans de comunicació? Els altres punts de la Jnter
peHació, criteris per a adjudicar obres i vinculació 
del President amb empreses adjudicataries, obliguen 
a un esfor~ de con creció i de precisió. Vista la res
posta enviada pel Govern, és evident que la tempta
ció més proxima és la de manifestar que el criteri 
d'adjudicació ha estat el de contractar les obres 
amb l'empresa que havia fet l'oferta més avantatjosa 
des del punt de vista economic, circumstancia, certa
ment, irrefutable, a la vista de les distintes proposi
cions rebudes per a cada obra. És possible que el Go
vern cregui que, en haver dit aixo, no té per que do
nar més explicacions, pero l'opinió pública demana 
més explicacions i aquest Parlament esta obligat a 
demanar-ne més. No basta que les empreses adjudi
caHtries fossin les que havien fet les ofertes més ba
rates, com saben vostes 0, com a mínim, com hau
rien de saber, la contractació d'obres té uns princi-
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pis que vostes mateixos bao concretat en el Decret 
60/1984 de 9 d'agost, pubJicat al Bol1etí Oficial de la 
comuuitat Autónoma de les Illes Balears, número l3, 
clia 13 de seLembre d'engu3ny; en aques1. Decret, vos
tes han establert i deLerminat que per ser COnLraclis
teS s'}lal1 de cO,nsiderar incompatibles, a més deis 
prevists a l'artide 9 de la Llei de Contractes de l'Es
tat, el President de la Comunitat Autónoma, els Con
sellers, els Directors Generals, els Diputats del Parla
ment de les Illes Balears, els parents fins al tercer 
grau de les persones assenyalades als paragrafs ante
riors, les societats on qualcuna de les persones es
mentades, als tres apartats anteriors, tenguin més del 
10 % deIs títols representatius del capital social o una 
participació equivalent al beneficio Aquests són els 
criteris que vos tes han manifestat, no es tracta de fer 
un judici de legalitat, sinó de fer palesa la incoheren
cia de les seves decisions, perque, no fa falta que jo 
ho recordi, entre les empreses adjudicataries, n'hi ha 
dues, «Construcciones Torcal, S.L.» i «Promociones 
Zeus, S.A.» que entren de pIe dins les incompatibilitats 
que vostes mateixos varen fixar, i tot d'una direm per 
que. Per altra banda, el Decret que vostes varen apro
var, remet a l'artide 9 de la Llei de Contrae tes de 
l'Estat, hauria de remetre, globalment, a tota la Llei 
de Contractes ele l'Estat que és aplicable a la contrac
tació de la Comunitat Autonoma, o a la de Contracta
ció de Corporacions Locals, si és aixo el que vostes 
volen, cree que no, que és la de Contractes de I'Estat; 
és a dir, vostes assumeixen els criteris que es conte
nen en aqueixa norma, i no estara de més· recordar 
que, precisament, l'esmentat artide 9 incorpora, explí
citament la lIetra i l'esperit del Decret-Llei de 13 de 
maig de 1955, segons el qual aquelles persones que 
ocupen carrecs que els fan incompatibles per contrac
tar amb l'Administració Pública, «vienen además obli
gados a inhibirse del conocimiento de los asuntos que 
interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, 
asesoramiento o administración, hubiesen tenido algu
na parte, ellos o personas de su familia dentro del se
gundo grado civil», "hubiesen tenido, alguna parte», 
no només en les que tenen, sinó «en las que hubiesen 
tenido alguna parte». Es va inhibir, Sr. President, á 
l'adjudicació de les contractes a «Construcciones Tor
cal, S.L.» i a «Promociones Zeus»? Ens agradaría que 
pogués donar una resposta afirmativa, les actes de les 
reunions del Consell de Govern deuen reflectir amb fi
delitat la seva actitud, pero hem d'expressar el 110stre 
total escepticisme, perque allo que evidencien els fets 
no és, precisament, inhibició, sinó un impuls i prefe
rencia insolits a favor d'aquestes problematiques so
cietats. Impuls i preferencia que ha suposat l'adjudi
cació de quatre de les onze obres contractades, és a 
dir, el 36% amb un ,,-olum d'obra d'll milions 835 mil 
pessetes, que representa el 47% del total de l'obra ad
judicada en els contractes, en els quals, segons la seva 
informació, varen presentar propostes aquestes dues 
societats. Aquest impuls i preferencia dins l'ambit de 
les Institucions Autonomes a les quals vostes havien 
adquirit poder i influencia es complementa, significa
tivament, amb l'autentic monopoli que «Promociones 
Zeus, S.A.» es reserva per a les obres de picapedrerat
ge d'aquest Parlament on se Ji adjudiquen el 96% 
de les ajudes de picapedrer i l'única obra contrac
tada amb empresa de construcció, no especialitzada. 
Sr. President, només amb aixo que he dit, em sembla 
evident que vostes han jugat amb roe i s'han cremat. 

Lamentablement, tot i essent greu el resultat de la 
seva gestió, tot i essent preocupant el criteri amb que 
es desprecien els principis que vostes mateixos instau
ren, aquesta InterpeHació resultaria incompleta, sense 
aportar les dades que fonamenten les afirmacions pre
cedents. Hem dit que hi havia dues empreses aparent
ment vinculad es al Sr. President, aquestes són les 
raons de la nostra afirmació. «Construcciones Torcal, 
S.L.» és una empresa de construcció que voste, Sr. Pre
sident, va fundar en el mes de febrer de 1969 i, segons 
el Registre Mercantil, voste ha estat titular de la mei
tat de les participacions socials i administrador fins 
dia 31 de juliol de 1984, data a la qual va transmetre 
la seva participació al Sr. Pere Font Mateu, apoderat 
de la societat i treballador de l'empresa. Potser és el 
moment de recordar que el Debat d'Investidura del 
President de la Comunitat Autonoma i la presa de pos
sessió del President es varen celebrar a la primera 
quinzena del mes de juny de 1983, és a dir, més d'un 
arry abans de la data en que voste es va desvincular 
de "Construcciones Torcal, S.L.», i potser és el mo
ment de ten ir en compte que voste, Sr. President, va 
adquirir la categoria de gerent de «Construcciones 
Torcal» el mes d'octubre de 1980 i que va perdre 
aquesta condició el mes de juny de 1984, data a la qual 
va causar baixa laboral a l'empresa, potser és el mo
ment de recordar que aquesta data a la qual voste cau
sa baixa com a gerent de «Construcciones Torcal» 
coincideix, significativament, amb la data que el Grup 
Socialista va demanar informació sobre les obres con
tractad,es i les empreses adjudicataries, juny de 1984. 
Com es pot explicar que el GDvern que voste presi-deix 
adjudicas obres a una empresa de la qual voste era 
propietari del 50% i administrador, i a la qual os ten
tava la categoria laboral de gerent? La predilecció de
mostrada a l'adjudicació d'obres a "Promociones 
Zeus», lamentablement no es pot explicar amb criteris 
de conveniencia económica. «Promociones Zeus» és 
una empresa que es va constituir en escriptura nota
rial dia 26 d'agost de 1963, i que té una relació i vin
culació Íntimes amb «Construcciones Torcal», tan Ín
times que es confonen. Els socis fundadors de «Pro
mociones Zeus» varen esser dos parents proxims de 
voste, Sr. President, i una tercera persona; deIs dos 
parents, un era el seu soci, titular de l'altre 50% de 
«Construcciones Torcal» i l'aItre, una cunyada seva, 
Sr. President; el tercer soci fundador era el Sr. Font 
Mateu, apoderat de «Construcciones Torcal» des de 
l'any 75, i persona de tanta confianc;a que voste 1i va 
vendre la seva participació en el juliol d'enguay i és 
actualment titular del 50% de «Construcciones Tor
cal». Es pot dir que «Promociones Zeus» té, realment, 
la seva personalitat absorbida per «Construcciones 
Torca!>;; afirmació que es completa quan se sap que 
«Promociones Zeus, S.A.» no té domicili propi i que 
oficialment el seu domicili és el mateix de «Construc
ciones Torcal». Com és possible que el Govern que vos
te presideix adjudicás obres a una empresa a la qual 
parents próxims de voste són titulars del 50% de les 
accions? Com poden explicar aquestes adjudicacions a 
una empresa que queia de pIe a les incompatibilitats 
que vostes mateixos han consagrat amb tota claredat 
i rotunditat en el Decret 60/84? Tot aixo, Sres. i 
Srs. Diputats, són observacions i preguntes que obli
gadament ha de fer un observador superficial, pero 
la més mínima profundització en aquest dissortat epi
sodi evidencia aspectes altament preocupants. Efecti-
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vament, si qualcú creu que "Promociones Zeus, S.A.» 
ha fet obres en aquesta casa o que ha fet obres per 
endirrec del Govern de la Comunitat Autonoma, va 
molt equivocat, "Promociones Zeus, S.A.» no ha fet 
cap obra, ni en aquest Parlament ni a les distintes 
Conselleries o edificis que depenen del Govern, «Pro
mociones Zeus» no ha fet cap obra, perque, en reali
tat, "Promociones Zeus» no exis teix. Com pot fer 
obres W1a empresa que no ha tengut mai cap obrer 
ni empleat, o que, per ser més exactes, es va donar 
d'alta com a empresa a la Seguretat Social, dia 22 
de febrer de 1984, amb un sol treballador, el Sr. José 
Garda Torrequebrada, titular d'un 2S % de les accions 
i propietari del 50 % de «Construcciones Torcal», i es 
donar de baixa al cap de dos dies, 24 de febrer, és a 
dir, una empresa que ha estat d'alta, inscrita, inscrita 
com a tal empresa a la Seguretat Social, tres die s en 
el mes de febrer de l'any 84. Com és possible que el 
Govern de la Comunitat Autonoma i el Parlament con
tractassin obres amb una empresa que ni estava ales
hores ni esta ara inscrita a la Seguretat Social, amb 
greu infracció de normes elementals que estableixen 
que aquesta inscripció és un requisit previ i indispen
sable per a l'inici de les seves activitats? Com és 
possible que es presentin factures de treballs fets per 
«Promociones Zeus» en aquesta casa dies 29 de juliol, 
12 d'agost i 19 d'agost del 83, si la Societat no existia 
ni s'havia constitUlt, es va constituir dia 26 d'agost? 
Quines magiques connexions varen funcionar perque 
una empresa inexistent s'introduÍs de forma tan privi
legiada en el circuIt d'obres que comenr;ava a encarre
gar la, tot just, estrenada majoria? Com és possible 
que entitats públiques contractin amb empreses que 
ni tan soIs existeixen? Pero sobretot, es demanara tot
hom com és possible que facin obres empreses que 
no estan .constituIdes i que no tenen ni han tengut 
mai un sol treballador en -nomina? Quins misteriosos 
merits tenia aquesta empresa inexistent clavant altres 
empreses del ram de la construcció? Quina atracció 
irresistible feia oblidar solvencia, experiencia, mitjans 
materials i humans d'altres empreses de carn i os? 
Efectivament, «Promociones Zeus, S. A.» no ha fet cap 
obra ni per al Parlament ni per al Govern de la Comuni
tat Autónoma, no la podia ter, no té mitjans materials 
ni humans, totes les obres adjudicades tormalment a 
«Promociones Zeus, S. A.» és evident que s'han fet, 
qui les ha fet? La resposta és trista, pero es clara: 
«Construcciones Torcal», íntegrament, són els treballa
dors de «Construcciones Torcal» els que han fet les 
obres adjudicades a «Promociones Zeus». I arribats a 
aquest punt, resulta obligat demanar i demanar-se, 
per que es va constituir "Promociones Zeus» si era 
una societat sense domicili, sense personal, sense ma
terial, i, possiblement, sense capital real? S'acceptaria, 
arribat el cas, una investigació parlamentaria, sobre 
l'existencia real del capital social d'aquesta empresa? 
Per que es va constituir una societat que no és més 
que un nom? Per que els socis de "Construcciones 
Torcal» constitueixen W1a segona societat amb el ma
teix objecte social? Quina necessitat tenien els titulars 
d'una modesta empresa constructora de constituir una 
especie de filial, sense contingut real, dedicada, aparent
ment, a la mateixa activitat constructora? Voldríem 
tenir una resposta logica i creible, pero els fets duen 
a afirmar que l'única explicació possible d'aques"!:a 
incomprensible creació de «Promociones Zeus», per 
part de les persones que la varen fundar i en el mo-

ment que la varen fundar, era la pretensió de fer allo 
que sabien que "Construcciones Torcal» no podia fer. 
Que és el que no podia fer "Construcciones Torca],,? 
concórrer a l'adjudicació d'obres públiques. "Promo
ciones Zeus» és, per tant, un pur i simple artifici creat 
per vorejar ingenuament totes les incompatibilitats 
morals, legals i polítiques, i per amagar una circums
tancia que era impresentable: l'interes i la participació 
del President a una empresa que teia obres per al Go
vern i per al Parlament. Compren e que aquestes són 
qües tions greus, pero com més preguntes es fan, més es 
tanca la porta d'un dubte i més irresistible resulta la 
severitat elel judici. Quantes obres va fer "Construccio
nes Torcal, S. L.» per al Consell General Interinsular, 
abans de la seva substitució pel Govern de la Comunitat 
Autonoma? A quantes obres públiques va optar "Cons
trucciones Torcal» abans que la Coalició Popular assu
mís el Govern d'aquestes illes? "Promociones Zeus, 
S . A.» ha fet cap altra obra pública o privada, a m és 
de les que li ha adjudicat el Govern o el Parlament? 
Es té coneixement d'altres activitats de «Promociones 
Zeus, S. A.» al marge de les adjudicacions esmentades? 
Se sap per qualcú que hagi intentat altres contractes 
o que s'hagi presentat a al tres concursos? Em sembla 
que la resposta a aquestes preguntes tanca el cerc1e 
de les més tristes i pessimistes conc1usions, Sres .i Srs. 
Diputats, totes aquestes reflexions i preguntes no res
ponen a un impertinent exercici d'investigació de vides 
privades, ni a un· rebutjable, a una rebutjable cudosi
tat per intimitats empresadals, aquest no és un pro
blema privat, i no ho pot esser per les persones i 
empreses involucrades, perque a110 que esta en joc és 
la correcta administració deIs doblers deIs ciutadans, 
aixo no sera mai un problema privat, «Construcciones 
Torcal» i «Promociones Zeus» han fet obres, entre 
totes dues, per quasi 17 milions de pessetes. Pot donar 
el Govern una explicació satisfactoria d'aquestes adju
dicacions després de totes les consideracions que s'aca
ben de fer? El sistema de valors que inspira la vida 
pública el'aquest país defensa, amb la maxima energia, 
la incompatibilitat radical entre la gestió pública i els 
interessos personals de les autoritats i funcionaris, la 
prohibició de mesclar interessos privats de les autori
tats i funcionaris en els contractes públics és extrema
da que es reserven per a la seva infracció, fins i tot, 
sancions penals, no hi ha, per tant, ni un punt cl'excés 
a l'exigencia que aquesta InterpeHació planteja; els 
ciutadans volen saber si aquests 17 milions de pessetes 
que han sortit de les seves butxaques han servit per 
afavorir interessos de persones que ostenten dl.rrecs 
públics, que intervenen a la contractació d'obres o per 
afavorir interessos de societats a les quals tenen o han 
tengut interessos fins ara, o a les quals en tenen els 
seus parents i proxims. I aquest Parlament té l'obli
gació de plantejar aquesta qüestió, perque el silenci 
tendria el pitjor deIs sentits. És imprescindible actuar 
per evitar que la rotunda censura que aquests fets 
mereixen es faci extensiva, indiscriminadament, a totes 
les autoritats i a totes les institucions. Vostes poden 
tenir la temptació de dir que ventilar fets com el 
d'avui no fa cap bon servici a les Institucions, ni a la 
nostra Autonnomia, poden estar segurs que el mal que 
aquestes lamentables actuacions han fet a les Institu
cions i al sistema, només és reparable si es ventilen, 
aillen i determinen, i es demostra la capacitat del 
propi sistema per reaccionar en defensa deIs interesso~ 
generals. Sr. President, Sres. i Srs . Diputats, Sr. Pres l -
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dent del Govern, hi ba polítics que, potser, e perarien 
amb paciencia, t ta la seva vida, tenir un moment com 
aquest i disfru.tar-Io de foona inqualificable, ti pue 
assegurar que jo pagaria qualsevol cosa per esser, avui, 
mole nfora d/aquí, pero l/únie que ro/aguanta i em 
dóna forees per eomplü amb el que cree que és una 
obligaci6, és saber que la democracia j el sistema de 
1I1bertats que, duram moJI d'anys, hem trebaUat per 
dur en aquest país, té una gru-antla maxima, precisa
ment, quan es poden viure moments com aquesto Mol
tes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per part del Govern, 

té la paraula el Sr. Gabriel Cañellas. Disposa, Sr. Ca
ñellas, de quinze minuts. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Sres .... Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Seria 

un intent massa facil respondre a la InterpeHació que 
ha fet el Grup Socialista amb tres escarides contesta
cions, i més després del talant i les formes que ha 
usat el Sr. Pons, aquí. Pero pens que qualsevol podria 
contestar-li als tres punts de la InterpeHació, dient-li 
que el Govern mantén uns criteris que són els que 
estima els més convenients, en cada moment, per als 
interessos de la Comunitat Autónoma a l'hora d'adju
dicar les obres, que el President de la Comunitat, mal
grat li costi creure-ho no esta vinculat amb cap de les 
empreses adjudicataries, i que els criteris del Govern 
per al tractament de la informació soHicitada en el 
Parlament és, únicament i exclusívament, el que mar
qui el Reglament, ens agradi o no ens agradi, a cada 
moment, i que no s'ban de saltar aquestes normes ni 
tan soIs quan estigui en joc la personalitat i la morali
tat de cada una de les persones, ja que si no, d'aquesta 
manera, ens farien botar les Normes i els Reglaments 
cada punt que a qualcú Ji convengués. Amb aquestes 
poques paraules quedaría, tal vegada, tancada una 
qüestió que és desagradable, efectivament, per a tots, 
no soIs per a voste, pensi en el desagradable que ha 
estat per a nos al tres, conscients que a un estat de dret 
l'única, ho entenguin bé, l'única moralitat que cap 
exigir és la que es deriva de la Llei, peró de la Llei 
amb maiúscules, i a la qual ens hem de sotmetre tots, 
els que governam i els governats, el President de la 
Comunitat Autonoma i els senyors que l'interpeHen. 
Pero jo, avui, no vull caure en aquesta temptació, crec 
que és massa perillós deixar unes escarides contesta
cions a una cosa on ens hi jugam tant, no hi cauré. 
Senyors del Grup Socialista, estam participant a un 
procés de sobreentesos, insinuacions i veritats a mitges 
que estan incidint en honorabilitats, rectituds i mora
litats, vostes mateixos ho han dit i, com que l'honor 
no es guanya en un dia, per poder-se perdre en un dia, 
m'estendré tot alIó que sigui necessario Estam duent 
en aquesta Cambra qüestions, la claredat de les ql1als 
esta a ¡'abast de qualsevol persona que, amb bona fe, 
vulgui jutjar i posi per jutjar les persones, sempre la 
mateixa bona fe que tots nosaltres estam posant en 
dur el Govern endavant i en les nostres actuacions 
de Govern, i dit aixo anterior, els contestaré, vos te ja 
ho ha avan<;at en part, que els criteris de la Comunitat 
a l'hora, o del Govern de la Comunitat a ]'hora de 
decidir les adjudicaeions són els eriteris d'honradesa, 
capacitat, qualitat i millor preu que han d'ornar tota 
gestió honesta, tota gestió honesta deIs dobJers públics. 

El Govern, senyor del Grup Socialista, no contracta 
amics pel fet de ser amics,tampoc per afinitats ideolo
giques, ni a canvi de comissions, ni en funció de favors 
que sempre, més prest o més tard, han d'acabar pagant
se, Sres. i Srs. Diputats, no els voldria haver d'exposar, 
aquí, tot el cúmul de relacions que aquests dies estan 
sortint damunt aquests temes. Nosaltres, Sres. i Srs. 
Diputats, totes les obres, totes les obres que ha con
tractat la Comunitat, el Govern de la Comunitat, 
sempre s'han adjudicat amb paregudes condicions i 
garanties de qualitat i d'acord amb els informes tecnics 
que han fet els senicis de la Comunitat, en aquelles 
empreses que, complint aquests requisits han ofertat 
el millor preu. Voste mateix ho ha reconegut, perque 
aíxí es desprén de la informació que els ha estat faci
litada en el seu moment reglamentari, i a totes les 
obres, senyors del Grup Socialista, sempre s'han exigit, 
almanco, tres ofertes, no tres consultes, que hauria 
estat molt més facil, dir que se n'havien consultades 
tres, sempre s'han exigit, sempre s'ha esperat afer 
l'oferta, afer l'adjudicació que, almanco, hi hagués 
tres ofertes, aquí no s'han" suspeses mai adjudicacions, 
aquí no s'ha concedit mai, a dit a un sol postor, sinó 
que han primat la defensa i l'escrupolós respecte pels 
interessos de la Comunitat Autonoma. Si vostes conei
xen, o apliquen, o saben, o practiquen, alla on gover
nen un criteri més honest, més impecable, mas intat
xable o més correcte, jo els emplas que senyors del 
Grup Socialista, ens ha comuniquin, amb la seguretat 
que, ni vostes el coneixen, ni vos tes el saben, ni vostes 
l'apliquen, ni practiquen criteris més honests, ni més 
implacables, ni més intatxables deIs que aplica el Go
vern de la Comunitat Autonoma; pero encara hi ha 
més, vostes hauran vist, de la relació que se'ls ha 
donat, que a més d'aixó, tan prest com l'obra ho ha 
permes, s'ha dividit en tants de capítols com s'ha 
pogut, perque a I'hora de fer adjudicacions es pogues
sin fer a industrials separats amb l'única finalitat 
d'aconseguir, també, una millora dins el cost, maXlm 
si tenim en compte que l'únic justificatiu que tendría 
pagar percentatges damunt els industrials a un sol 
adjudicatari, seria el de la coordinació, i pensam que 
els serveis tecnics que estan a la Comunitat tenen 
l'obligació, entre altres, de fer aquesta coordinació, i 
es pot produir una millora en el cost per part de les 
adjudicacions de les obres. Pens que els criteris són 
clars, pens que aquests criteris de preu i qualitat que 
informen aquesta adjudicació són ben cIars, i pens més 
que ja els haurÍen d'haver quedat prou c1ars amb la 
informació que se'ls va donar. InterpeHen, després, 
damunt la vinculació del President de la Comunitat 
Autónoma amb empreses adjudicataries d'obres i, cer
tament, el Portaveu del Grup Socialista ha fet un munt 
de preguntes que les hauria de contestar aquell que 
fos el responsable de les empreses en si, perql1e jo 
no puc respondre d'allo que faci una empresa mercan
til pel seu compte i pel seu risc, després d'haver-hi 
estat jo; a mi, no em demani per que els socis d'una 
empresa constructora decideixen constituir-ne una altra 
amb més socis, a mi no em demani per que decideixen 
dividir la seva activitat entre dos títols i dues empre
ses constructores, a mi no m'ho demani, perque si jo 
li contestas a aixó, seria senyal evident i clara que 
jo tendria una informació que en aquests moments no 
tenc. Pero, el que sí els pue aclarir, amb molt de gust, 
és la, aquesta pretesa vinculació, a pesar que vostes 
ja ho saben, que vos tes ja tenen perfectament cIar i que 
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no necessitarien que jo els ho explicas. La vinculació 
del President de la Comunitat Autonoma amb "Cons
trucciones Torcal» i amb «Promociones Zeus», a que 
vostes es refereixen, són nuDes, no existeixen, no hi 
són, en aquests moments, ni hi han estat des del mo
ment que jo em vaig fer carrec o, al poc temps de 
fer-me carrec de la Presidencia de la Comunitat, preci
sament amb un esperit de poder-me deslligar, al ma
xim possible, de qualsevol cosa que m'unís a la meya 
vida anterior. Aqueixes dues empreses, perque de les 
del Parlament jo no en parlaré, hi ha una Mesa que 
en pot respondre, i a la Mesa hi ha els representants 
de tots els partits, i ella era la que donava les obres, 
jo d'aquestes no en parlaré, d'aquestes onze obres, per 
valor de 56 mil, de 56 milions, 722 mil pessetes, dona
des fins a juliol del 84, en realitzaren només quatre, i 
varen esser adjudicades per les mateixes raons abans 
apuntades, que els pressuposts seus eren els més baixos 
que s'oferien entre les distintes cmpreses ofertants, i 
el fet que en dites, en aquestes empreses hi figurassin 
parents del President de la Comunitat Autónoma, en 
aquell moment, no m'ho mescli amb després d'haver 
estat aprovat per nosaltres un Decret damunt aquestes 
contractacions, en funció que varem interpretar que la 
Moció feta pel Grup Socialista i acceptada majorita
riament damunt subvencions i damunt beneficis per 
empreses industrials i comercials no tenia sentit si no 
s'ampliava més, perque no creiem que vostes volgues
sin. returar els drets d'unes persones, només a uns 
moments determinats, sinó que creiem o varem creure 
interpretar, malgrat la nostra manera distinta d'opinar, 
que era un criteri molt més ample, aquest Decret va 
sortir amb posterioritat a tots els fets que avui estam 
parlant i llavors, aquestes empreses, ni hi havia res 
que justificas ni aU10ritzas, ni permetés, per aquell 
moment, primer que la raó de parentesc es constituís 
amb una disminució deIs drets deIs ciutadans, que no 
ten en per que suportar i pagar la dedicació política 
deIs seus parents; i segon" i sobretot, que la Comuni
tat Autónoma hagués de renunciar a uns millors avan
tatges d'unes, que unes empreses e!s oferien per a la 
reali1zació d'unes obres. Encara més, hauran observat 
de la informació que se'ls va entregar, que hi ha casos 
en que aquestes empreses, malgrat fan ofertes, no se'ls 
adjudiquen les obres, per molta de suposada bona 
voluntat i d'interes impulsor, que vostes els adjudiquen 
al Govern i al President, perque aquestes empreses, 
igual que altres, perque n'hi havia, ofertes que amb 
igualtat de garanties o millors, presentaven, arnés, 
ofertes molt més economiques. Com que jo no vull 
suposar que vostes m'estiguin interpeDant, en aquest 
moment, pe! fet d'haver concedit obres al millor pos
tor, voldré referir-me al tema de la meva vinculació 
personal que voste ha exposat amb les dues empreses i 
que tant els inquieta i els turmenta. Amb «Promocio
nes Zeus», voste mateix ha reconegut que mai no hi 
he tengut res a veure, hi ha uns parents, aixo sí, era 
abans les concessions a la sortida del Decret, aixo 
també, per tant, era estrictament legal perque aquest 
article 9 que voste ha mencionat, en absolut, inclou 
dins ell aquesta prohibició, sinó que voste ha recorre
gut a un Decret de l'any 50 que no esta especificat a 
l'artic1e 9 de la Llei de Contractes de l'Estat, i, per 
tant, de «Promociones Zeus» ni tan soIs en vull parlar, 
és un cas que és mort després del Decret, és un cas 
que ha nascut sen se, en absolut, la meva intervenció, 
i jo no vull respondre deIs actes deIs altres que no 

m'afecten. Amb "Construcciones Torca]", efectivament, 
voste ha mencionat que vaig esser soci i fundador, 
efectivament, pero les meves participacions, en aques
ta societat varen esser venudes dia 8 de juliol de l'any 
83, abans que s'adjudicas, ni es fes cap oferta, ni cap 
obra, em permeti, si no els he de molestar, que els 
llegesqui l'informe que va fer l'Assessoria Jurídica, en 
aquell moment, en el moment en que aixó es tractava, 
diu "en el caso de Construcciones Torcal, debe seña
larse que, de la escritura de constitución se desprende 
que, en el momento fundacional, las cien participacio
nes sociales son suscritas y desembolsadas, por mitad, 
por D. Gabriel Cañellas Fans y D. José García Torrc
quebrada, sin embargo, debe hacerse constar que en 
los expedientes aparece un contrato privado, de fecha 
8 de julio de 1983, con anterioridad por lo tanto a la 
adjudicación y al otorgamiento del contrato en favor 
de Construcciones Torcal, intervenido por corredor de 
comercio colegiado, en virtud del cual, D. Gabriel Cañe
nas Fans aparece como vendedor de las participacio
nes de Construcciones Torcal, y D. Pedro J. Font Mateu 
compra al vendedor la totalidad de dichas participacio
nes, en el propio contrato se establece un aplazamiento 
de pago para parte del precio, y se indica textualmente 
que es pacto expreso, que una vez pagado el segundo 
plazo ambas partes comparecerán ante notario público 
para elevar a escritura la compraventa, hoy convenida. 
Al propio tiempo que se señala que, a partir de este 
momento, e! vendedor cesa como administrador y re
nuncia, en favor del comprador, a todos los derechos 
que, como socio, le correspondiesen, detectándolos el 
comprador, Sr. Font». Diu l'Assessoria, "Cierto es que, 
contrariamente a lo que ocurre en el caso de la trans
misión de acciones de sociedades anónimas, del artícu
lo 123 del Reglamento del Registro Mercantil, de 14 de 
diciembre de 1956, se deduce la necesidad de la inscrip
ción de la transmisión de participaciones sociales por 
pagos intervivos a favor de persona que no tenga la 
cualidad de socio, se trata, sin embargo, de una inscrip
ción a la que no cabe atribuir a efecto constitutivo en 
relación a la transmisión ele las participaciones que, 
desde luego, habrán producido sus efectos civiles o 
mercantiles, desde la fecha en que, fehacientemente, se 
produjo; a este respecto, es indudable que la inter
vención de corredor colegiado de comercio elata de 
fehaciencia a la fecha de la celebración del contrato, 
8 de julio de! 83, Y a su contenido. La inscripción 
realizada en este caso produce tan sólo los efectos que 
le son propios de publicidad frente a terceros. De lo 
hasta ahora expuesto, debe concluirse que el expedien
te aparece fehacientemente acreditado, que en la fecha 
de la adjudicación, 23 de julio del 83, así como tam
bién en la fecha que se realizó la oferta, 19 de julio 
del 83, y que, por cierto, aparece suscrita por quien 
adquirió la condición de socio, en virtud de la compra
venta referida en el apartaelo anterior, los únicos socios 
partícipes de Construcciones Torcal eran D. José Gar
cía Torrequebrada y D. Pedro Juan Font Mateu, por 
lo que no formaba parte de la misma ninguno de los 
cargos que podrían dar lugar a la prohibición, conte
nida en el párrafo séptimo del artículo noveno de la 
Ley de Contratos del Estado». Queda, per tant, bastant 
més clar, jo diria que perfectament clar. De totes ma
neres, i en aquest sentit, voldria fer un incís més, 
vostes diuen que estan profundament preocupats pels 
destins deIs fans públics, voldrien, i ho diuen a la seva 
justificació i voste ha ha repetit, estar segurs que els 
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f S Públics tenen el destí que és oportú, conecte i on . . if . 
convenient, i a mi m'agrada que a1XO ho man esUn 
d'aquesta manera, pero m'estran~a ~ue la :,e~a .preocu~ 
pació pels destins deIs fons publics vag¡ uDl.caroent 
determinada en funció de cercar les fo~es 1 no el 
fans. Han interpeHat vostes, per casuahtat, sob~e la 
necessitat i la conveniencia de les obres? Han mter
peHat vos tes si els projectes i.l~s. bases eren correctes? 
Han interpeHat si els preus lDlctals que es varen fer 
pels servicis tecnics i q~e. varen servir de base a l~s 
adjudicacions eren real s 1 aJustats? Han ,derr:anat vost~~ 
si la relació preu, s'han demanat vostes SI la relaclO 
preu qualitat era l'adequada? P.erque jo pens 9-ue si t?t 
aixo és així, si aquestes condlclOns es donen, 1 a vostes 
aixo no els ha preocupat el més mínim, si aquestes 
condicions es donen, el destí deIs fons públics estan 
assegurats, el destÍ deIs fans públics han tengut un ús 
correcte, pero no, tot aixo importava poc, comparat a 
veure si agafavem el Govern amb una pura, fallada 
d'una fórmula, per poder-lo desqualificar, i aixo és una 
possibilitat correcta i a més tenen l'obligació de vetllar
ho també em pareix que sÍ, pero m'agradaria que no 
s'a'ferrassin, únicament i exclusivament a les fórmules 
i cercas sin, per millora de la democracia, si a més de 
les fórmules hi ha un fons que valgui la pena de fer 
i de manifestar tot el que s'ha manifestat durant 
aquest temps. Finalment i per acabar, vos tes m'inter
peHen, i ho dic, Sr. President, perque m'~a e?cés voste 
el semafor, m'interpeHen damunt els cntens del Go
vern al tractament de la inrormació soHicitada, jo cree 
que al principi ja li he dit amb una paraula, el-Govern, 
senyors del Grup Socialista, no té altre criteri que el 
de la Cambra, jo no sé si nosa:ttres en feim una inter
pretació diferent a la de vostes o no, pero és l'únic 
que tenim, el Reglament, i creim que és molt més 
essencial adscriure's sempre en el Reglament, en a110 
bo i en allo dolent, quan afavoreix i quan perjudica, 
que no anar saltant d'un costat a l'altre, en funció de 
les peticions que es facin, bé des de les pagines d'un 
diari, bé des de qualsevol deIs Diputats, crec que en 
tots els moments, per a a110 bo i per a allo dolent, si 
ens atenem a les regles, podem fer que aixo sigui un 
sistema que funcioni i no un sistema que ens el saltem 
a cada moment, i crec que el nostre funcionament 
difereix bastant d'aquells llocs aquí on vostes tenen 
majoria, aquí on, quan vostes són qui han de facilitar 
informa ció , no sempre la donen, ni tan soIs dins els 
terminis, pero no és el nostre problema. El que, de 
totes maneres, no fara, senyors, el nostre Govern ni 
aquest President, és declinar de les seves responsabi
litats, saben quines són i les volem atendre, i no vol
drem permetre que siguin més que quan aquestes 
minories es convertesquin en majories, que s'assumes
quin les funcions de direcció política que competen al 
Govern i només al Govern , des d'altres caires, i allo 
que doncs, no hem fet ni pensam fer és ballar al so 
que ens toqui l'oposició , seguirem sempre les normes 
del Reglament, i en aquest cas ho podia fer encara 
amb més especificitat que maL perque l'únic perjudi
cat en la seva fama i la seva honorabilitat era jo, i per 
tant em podia permetre el luxe de no treure, a petició 
de qualsevol i a fora del Reglament ,els expedients 
que estan dins les Conselleries o dins la Presidtmcia, 
més que quan sigui a través d'aquest Parlament i no 
entregar-los al primer que els me demani; i res més, 
senyores i senyors, jo vull acabar aquí, vull acabar 
aquí i únicament afegir que el fet que do ni la casuali-
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tat que «Construcciones Torcal» em donas de baixa, de 
la meva asseguran<;a, que per cert era només a mitja 
jornada, el mes de juliol de l'any 84, és una cosa a la 
qual no m'ha de preguntar a mi, sinó que li haura de 
respondre «Construcciones Torca!», que jo seré el pri
mer que li demanaré, per que en el moment en que 
jo em vaig donar de baixa, varen esser, ero perdoni, 
tan beneits, que varen seguir paganl per mi, i acab 
desitjant que ningú, a cap moment, no es lrobi amb 
la necessitat d'haver de passar la situació que jo he 
passat, li assegur que, de totes maneres, des del Go
vern, amb decrets o sense decrets, procurarem que no 
ocorrin mai aquestes situacions, que no fan més que 
perjudicar la democracia, com voste ha dit. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Gabriel. Vol replicar, Sr. Felix 

Pons? Disposa, Sr. Pons, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
SI-. President, Sres. ¡Srs. Diputat . No em p uc do

nar, en abs Jut, per sa tisfe t amb les paraules que han 
volgut esser de eontestaeió a la oostra In terpeHació. 
le fel molte preguntes, mol tes, i e n'ha e ntestat, 

practi.cament, només W1é'1, i ele forma, eom diré imme-
Ua amento insa tisfactoria. Voste ha parlat que en els 

criLeris de contraetació, él totes les eontractes, 'n cle
rnanat tres ofertes, a part cl'Ull< acusació generica com 
a cI .Eensa de a veure i nosal tre ho feim millor a 
altre institucions, no és aquest el pl'oblema, a u in 
alla on hagin el 'acusar, els ciutadans cls ho exigeixen, 
interpel'üo, eontrolin, pero mai, no estara bé res del 
que no esta bé, perque una allra persona no h o faci 
bé, la legitimació per controlar p'Úblicarnent no é una 
legitimacjó subjectiva. sin,6 objectiva, el mé gran poea
vergonya e ta legitimat per demanar compte a les 
autoritats i a l funcionaris públics. Tres ofertes, diuen 

s res, aque l és el gran problema , pel' que no vol la 
llei, per que és un principi basie de eoutractaeió, que 
alla on hi ha diver e ofertes les persones que estan 
interessades a les empreses no es ti.guin a l'Act01'inis
tració? Perque el cireu'it d'informació s6n privilegiats, 
i jo no els estic acusant que eL hagin utilitzats, no 
11 va.! J'opinió públ.ica des de fa segles, no ho vol el 
poble, no vol que existesqui aquest perill, perque é 
molt facil demaoar preu él tres empre es i Ilavors tele
fonar i d.ir, i vosaltre po au UJ1 miüó més baix, no 
die que ha hagin fet, pero aque t é el risc en el qual 
no es pot caure, i nomé introeluir-se dins aquesl risc, 
és introduir- e din una s ituació inlolerable. Voste diu 
que li hem fet pregunte que n té perque contestar 
i ql1~ el s imple fet de ccmte lar-le ignificaria qu esta 
me dat amb aixo, no, Sr. Pres ident , voste hauria de 
tenir informació uficienl per venir a contestar-le i 
s'ha~a d'haver agenciat aquesta informaci6 perque la 
resposta que es doni a lot aquest úmul de pregunte 
que jo he fet, }'afecta i l'involucra, de contestar d'una 
manera o d'una altra les preguntes que jo he fet, les 
re poste , com vos te sapo ten en un senlit i una direcció 
molt distinta. Ero resulta lamentable que utilitzi J'argu
ment que el Decr t de 9 d'<lgo t es. va fer a eons quen-

ia de la Moció aprovada a instancies del Grup Socia
li la, en pdmer lloc, perque la Moció no parlava per 
res d'aixo, en l'>cgon Hoe. perquc una de due , Is 
prin ¡pis qu - s 'incorporen a aques ta norma són prin
eipis que creim i que hem int enta l respectar abans 
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que estiguin a la norma, o result, que ens aferrarn a 
una lHeralilal amb l'argument absurel que e pot des-
incular d'una empresa, avui, j el ma comen¡;ar a donar 

obres a aquesta empresa de la qual vos te s'acaba de 
desvincular. Creu vOSle que és presentable abandonar 
avui, amb la hipbtesi que fos ver el que cliu, una em
presa i l'endema. adjudicar-U aquesl volum eI'obres? 
Creu ' n que és present,ble que una empresa que no 
bavia optat mai a obres d'aquestes característiques, 
comenci a fer-ho en el Olomen t en qu UJl dels seuS 
so is fundador assuroei.x: la Presidencia del Govern 
que adjudica obres? Aquesl SÓJ1 problemes que afec
ten, no nomé;; la 1 ga l'itat, pero a roés és que la 
legalitat, vigenC, voste ha dit que aquest Decrel del 55 
no lenia moH clar i estava vigent o no estava vigenl, 
si senyor, la Llei de Contractes ele l'Eslat , que és la 
Llei aplicable a la Contraclaci6 de la Comunitat Aut '
noma, la Llei de ConlracteS el rE Lal fa referencia a 
la incompatibiliLat que s'ha establerta en el Decret
Llei de 13 de moig del 55, i aqllest Decret de 13 de 
maig del 55 a més de dir que són incompatibles deter
minades persones i autoritats, entre les quals voste 
estaria inclos, diu que les persones que són incompa
tibles, a més, s'han d'jnhibir de participar a decisions 
que afeclin a contracles d'obres, a empreses a les 
quals «hubiesen tenido», com he dit abans, perqu e el 
principi el'aquesta incompacibi litat és extraordinarja
ment radical i energic, j no val anal' a intentar fer 
excursions a prop d'aquest problema pel'ql1e es molt 
facj! cremar-se i crec que vos tes s'hi han CJ.-emat. El 
tema de la seva vinculaci6 amb "Construcciones Tor
cal», la vinculació amb "Promociones Zells», esta abso
lutament relacionada amb la vinculació que pugui tenir 
amb "Con truccíones Tal-ca!»; coro é possible que la 
primera in len ció, la primera i lea no 'fos la de des: 
vincular-se públicament de qualsevo) empresa a la qua) 
vo te tengue participació, si ha'via (['anar a contractar 
amb la omunitnl AlIlonoma? Vos te ara cns surt amb 
un contracte privat, elel juliol, del 83, document abso
lutament insblit, in-eglllar, i, obreto l, la interven i 
d 1 corredor de comen; é ja, absolutam nt, inso'lila 
i irregular, i crec que és un document ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. ~s un document que crea més 

problemes deIs qu.e resol, pero no eleíxa de ser signifi
catiu que d'aquest elocument no en sapiga ningú res, 
ni en parli ningú per a res, i que els primers símp to
mes de moviment de la seva desvincu1ació s'in icien, 
tant amb el que fa referencia ignificativament a la 
seva baixa com a gel' nt, com a l'escriptuTa pública, 
que fa la tran ferencia de les participaciol1s notarial
ment, en el moment i després el'haver presentat una 
petició de documentació relativa a tot aixo. En aques
tes materies, n es ju tja pel resu1tat, nosaltres contro
htm aquí Wl a pecte, no és el problema ele si Jes obres 
que fan les seves, les empTeses amb les quals vo te 
té vinculacioDs o relacions, són les mHlors, malgrat 
fossin indiscutiblement les millors, contrastadament, 
ciE~ntíficament, .les millors del món, aqu.est no és el 
problema, no seria admissible que una empresa que 
fos la milIor, tecnicament del món, tengués contactes 
amb el Govern que voste presideix, per tant, no em 
vengui amb aquest argument. Aquí bi ha un punt, 

voste, dia 31 de juliol, compar ix d vanl nOlari i diu 
que v n unes paJ'ticipacions, diu que n unes panici
pacion , no fa aHlIsió que havia enul unes participa
cions davant un aitre n La1'i públi , davanL un fedetari 
mercantil, no he diu, per que? Si era un moro nl 
oportú per poder haver incorporat i tet, en aquesta 
·scriptura pública, el documcnL privaL que tanmateix 
tenia data, crec que hagué. estat, abs lutamenl, jo 
concluenl haver adoptat aquesta a tiwd, la resta el 
deL'(a a v ste, tal vegada saLisfet moralmenl, aquí no 
feim juelici tic ni el mOTal, pero de del punl de 
visla deIs [ets, nosaltres no podt:m dir lue s'han di i
pat tots els dllbtes i toLes le sospiles que aquesta 
ac uació ns havia inspiral. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Vol contrarreplicar? Dis

posa, també, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
No esperava, Sr. Pons, que voste digués que s'ha

vien clisipat lots els dubtes, ja m'ho suposava que no 
sería així, ele totes maneres sí voldria deixar ben Jar 
qll jo, en cap moment, el he acusat a vos tes de fer 
absoJutament les co e mal retes, simplement i ll ana
ment, els he elemanat, els he emplac;at que i vostes 
coneixell, o apliquen, o saben, un sistema millor de 
l'er-ho, que l'exposin aquí, com varen ter altres vega
des, i nosaltres el rebrem amb molt de gu !. No em 
digui que no 1i tregui l'argument del Decret, el poste
rior a aixb, perque efectivament, aquestes obres estan 
tot . acljlldicades, no soIs aquestes quatre, sinó les onze, 
que són tates les que hi. ha hagucJes ríns a ra, abans que 
es ves la Moció, aquí, i preci ament en aquella Moció 
va el' C]uau es varen discutir els arguments de la lega
litat o no legalitaL, ele la constitucionalitat o no consLi, 
tucio! ali'tal el'aquesta q"Üesl ió, i Ilosalt res, precisament, 
varem e ser q !i var ' 11 pen~al' que i va tes accep taven 
aquest principi per Ulla part de !'ordenament, per una 
part el 1 benefici que es podien adjudicar, s'havien 
de donar igua lll'lent aquests mateixos principis per lot 
l'ordenament, i consti que em permet anunciar que no 
sé si haurem de tornar Drrera qualque dia d'aquests 
principis, perquc pareix esser que a nivells del GQvel11 
Cenlra1 e tan di posals a dir que aquesta Moc ió, na 
he sé perque el seu partit unes vegades diu L1na cosa 
i després fa marxa en)" fa, aque ts principis d'aquesta 
Moció, S611 to talmenl i ab olulament inconstitucional ', 
veur m, el temps en, dira i hem de lornar dur aque t 
tema aquÍ. No m digui que e1s circu1ts d'i.nfonnaci6 
són especials en casos que hi bagi un parent, els 
circu'its d 'joformaci,ó són exa lamen! sempre ls matei
xos quan un vol, tant s i 11j ha parent, com am ic, com 
si hi ha una aUra persona, per tant, no facj voste 
sllp0sar que el fet d'havcr-lJj un parent, dóna una espe
cial predilecci6 cap a aqueixes per ones qua n es té i 
e sap manejar Wl criteri d'honestitat i no em eligu i 

voste que com a misser Ji pareix una practica absurda, 
un contracte mercantil, dones a mi me pareix que en 
aquest m6n, se'n deuen fer més ele tres cada dia, i 
no em digui que li pareix ab llrd que a la segona 
venda, a la que ha d'anar a la, a través de I'e Cfiptura 
pública al registre mercantil, passi res si no es fa 
mendó d'aquest document, perque, en absolut, tenia 
cap obligació d'haver-Io fet mencionar, I'únic que, per 
ventura, la proxima vegada que s'hagi de fer un con
tracte d'aquest estil, haurero de demanar assessora-

d 
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eut a un ,iltre bufet. Inhibició, inlúbició del President, f in.hibició del President esta absoluLament teta des :el JDomeDt que no és una decisió seva, sinó que és 
una deCÍsió coHectíva, d'un Consell de Govern en el 
qua! voste no sap, ni tan 5015, Sl JO vaig O no vaig 
atar. Jo cree que amb aixb li he contestat, amb la 
~lor voluotat, que aquí no hi ha roés criteri de mala 
inteoció que el que cadascú vulgui opinar, que les 
coses es pOClen fer cada v gada mulor, si, que per ven
tura a for~ de les seves empente e ls tormulismes 
aniran més ajuslat , potsel' que també, pero no ens 
faran can vial' maí el criLeri de mOl-a lila l. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles grades, Sr. añ llas. Per [j al' la e a po

sició, voJen jnlcrvenir els alLr. rups POlílics? Sr. 
SebaslHl Serra, Sr. Jeroni Albertí, Sr. Cosme Vida!. Té 
la paraula el Sr. Sebastia Sena. Disposa, Sr. Serra, 
d'un temps de CllC minuts per fixar la seva posici6, 
del seu Grup. 

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

amic em deia ahir capvespre que quan feiem abir la 
pregunta i d.eb tíem amb ¡'ExceHenLis ¡m Sr. Prc i
denL aCluC L lema, pe!' primera vegada, ha ia trobal 
que lú havia un cert cair de trobar-nos, e l nOslre 
Cru.p Pal'1amentari, acla pElrat . Cert menl. sta m acla
paraLs i, erlamenl, es lrun dav:10l Wl d · bal d'una lrans
cendencia i el'una importancia moll gro . a. robam 
que, en aquests moments,. hi ha molts d'interrogants 
després d'aquest debat que, si béha aclarit qualque 
cosa, ahir deia el President del Govern que tenia pro
ves que s'havia deslligat de «Torcal, SL.», i quedava 
de fet emplac;:at amb la pregunta d'ahir a aportar-les 
avui, í aque la prov~ é ', egons 110saltrcs, aquest con
tracte privat, fel amb Wl corredor de comer~ col'le
gia t; e l Dostre interrogant egu ix essent m 11 gt·os, 
no dubtam d'aque ta prova, per sí volem dir, Sr. Ca
ñellas, que crejm que, donada la respoLlsabilitat del 
Co cm de la omunitat Aut' noma, no és en abso]ut 
suficient un contracte privat, si bé és habitual dins la 
relació mercantil, no és, en absolut suficient i és el 
registre mercantil, del que tenim les fotocopies alla on 
seim el que hauria d'haver reflectit de tot d'una. La 
segona qüestió que volíem plantejar, molt breument, 
és que les dimensions de les obres són importants, no 
hi ha dubte, no són d'onze, és de nou, perque n'hi ha 
una de fusteria i una d'electricitat que no les hem de 
comptar, són quatre de nou, les dimensions són molt 
importants; de fet, és ver que "Zeus, S.A.» ha anat a 
aHres d'aquests petits concursos que han fet, concre
tament, ha anat a quatre i li han adjudicat dues obres, 
pero «Torcal» que és l'empresa més directament re
lacionada o interrelacionada també amb "Zeus», no
més ha anat a dues i Ji han estat adjudicades dues 
obres. Ens trobam, per tant, davant un problema que 
es dicu teix massa tard, nosal tres érem partidaris que 
aquest tema ja hagués estat c1arament desmentit da
munt els mitjans de comunicació, si és que el Govem 
tenia arguments suficients, i al mateix temps, que les 
respostes s'haguessin donat molt més puntualment, hi 
ha ve[!ades que els Reglaments que tots respectam i 
assumim, pero que hem d'accelerar les tramitacions, 
~o pot ser que certs temes quedin amb dubtes, amb 
I~terrogants i, en definitiva, que, de cada vega da , fa
CIn que una situació s'embruti més. Senyors del Go-

vern, Sres. i Srs. Diputats, el nostre Grup Parlamen
tari quau va saber que el Parlament adjuuicava obres, 
també, a aquestes empreses, no va dubtar a posar el 
crit en el cel, i no va dubtar afer refleXÍons que s'atu
ras la concessió alla on teníem una represenrativüaL, 
que era la Mesa del Parlament, sabem que la Mesa 
del Parlament per unanimitat va adjudicar obres, si 
bé molt menys de les que va adjudicar el Govern Au
tonom, a l'empresa "Zeu.s», es va aturar, per aixo ahir 
només plantejavem aquests ome milions i busques, 
quasi dotze, pero el nostre interrogant segueix essent 
el mateix, avui no s'han aclarit unes irregularitats que 
pensam que són bastant manifestes, pensam que que
da un termini de temps, si és que hi ha Moció subse
güent a aquesta InterpeHació, en que el Govern da
vant 1'0pinió pública i davant aquest Parlament, té en
cara un temps per aclarir, per reflexionar damunt uns 
fets que pensam que no estan clars. El tema de la Se
guretat Social de "Zeus» no ha estat contestat, el terna 
d.e l'excessiva relació coincidencia de socis, domicili so
cial, entre les dues empreses, tampoc no s'ha aclarit 
massa. Sr. President, voste no ens ha de dir, anau, 
anau a demanar a «Torcal» o a «Zeus», és una 
qüestió que voste mateix havia d'haver fet, ja he dit 
que nosaltres seguim aclaparats en aquest moment, 
seguim veient tUles irregularitats, i scguim veient que 
les coses no s'han fet de forma clara, pero al mateix 
temps tenim un interrogant, és possible, i dit en bon 
mallorquí, tanta d'innocencia, esser 1an Ílmocents, per 
dotze mílions de pessetes? 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. El Sr. Jeroni Albertí, té la pa

raula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de cinc minuts. 

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

en aquesta, aquí, a la tribuna, profundament preocu
pat perque pens que estam a un punt clau dins l'ac
tual legislatura, tant per l'expectació que ha desper
tat aquest cas, que jo tenc por que no respongui, en 
absolut a la resposta que podem donar avui d'aquest 
Parlamento De l'exposició del Portaveu del Grup So
cialista, una exposició realment basada en dates i en 
fets que supos que, logicament, pot contrastar, hi ha 
hagul una contestació del President de Govern que, 
en certa manera, ha donat resposta que ell no esta 
vinculat a "Construcciones Torcal» i que a «Promocio
nes Zeus», no hi ha estat mai. Pero del, del sentit del 
debat, jo crec que queda, per ventura, pels senyors 
que viuen intensament el problema, dar o no clar, 
vull dir clar o no clar, la qual cosa vol dir, cIar que 
no s'ha contestat o clar que s'han contestat, pero pel 

. qui no esta dins, imbrincat dins la situació, quedara, 
per a mi, per motius del Reglament de les InterpeHa
cions, que no permet arribar al fons de la qüestió, 
cert dubte que és que ha passat, perque no hem arri
bat al fet que unes contestes donin satisfacció a les 
preguntes que s'han fet, que, per tant, haurien d'ac
ceptar el problema sota la responsabilitat de no pre
cipitar-se ningú, i d'arribar, d'arribar, perque cree que 
és important per a uns i per als altres i. sobretot, per 
a tots nosaltres, en el fons de la qüestió. que és que 
passa, que és que ha passat. Per exemple, a mi, de 
l'exposició que ha fet el Portaveu del Grtlp Socialista 
i no s'ha contestat, hi ha una cosa que m'ha preocu
pat molt, independentment que hi sigui, vulI dir que 
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no vaig al fons de la qüestió de sí o no esta vinculat 
el Sr. rreslÜenL ue Govern, sí es ver que sadjucliquen 
obres, repeLesc, SlgUll1 lleiS qui Slgulll, a empreses que 
no aemOSlren capacllal per e1ur-les a tenue, jo em 
senl moIL pI' OCUJXIl. ~i admel que (' l'mmOclOil s 1. li S», 

IgUJ ti qui S igUI, no pcrquc 111 es llgu I O J10 lli eSllgui 
vll1culaL, ni lnn1 J1iars , ni qui SlgUJ, se Ij adjudiquen 
obres lmporlam , sense l nn- un s I obrer a la cgu
retal So t.: iaJ i qu I ger en L bl ha e ' la l do dies, jo 
em sent molt preocupal, perque vol dir que no es com
pleix, precisament, una de les raons basiques, que W1a 
empresa ha de demostrar la se va capacitat de dur en
davanl aquella obra uE:.C Ji a ljUl.lica, i aques ta no 
s'h COJH s lada , jo I-el te -c, ¡'\l >'1l vaig am b LUl gran 
dublc, sigui O no sigui «Pr mo iones ¿ClIS» i n'h i ha 
una ultra, encara cm p reocuparia m 's, i le bases el I 
conCUl"s és nomes a «Promociones Z US". que no 1i 
exigeixen un requisit important, la scva capacitat de 
dur endavant les obres que li adjudiquen, o si real
ment es fa amb altres, amb altres empreses, encara 
em preocuparia molt més. És a di!", a 111 i m'agradada 
que contestassin aquí, sinó el Presidenl, el OVe¡-D, si 
és vep que s'han adjuclicat obres a «Promociones 
Zeus» sense tenir ningú en planlilla j que 1 gerenl 
ha estat dos dies d'alta a la Seguretat Social. Die, cree 
que queden massa dubtes que no ava len unes ded
sions que, realmenl, rec que en aque t m ment, vull 
dir, en senü l de responsabilitat, sense voler en lrar n 
cap valoració d · lipus p ersonal, e tam amb l' bligació, 
més manco arribaDl a l'equador de la legislatura 
que la genl agafi confian a que les cú e fan bé. 
la ha explicat 1 Sr. CañeJla ' , a mi em preocupava 
que figurfl com a ge1'ent nns a juliol ct'enguany, si 
bavia venut l'empresa el juny de l'aoy passal, la CO)1-

testa no, per a mi, tampoc no h. LaL ma ' a ati 
factoria, ja jo diré a aquesta gent per que han lirat 
els dobl 1's duranl vuil anys, pero bé aü;o, durant vuit 
mese $ . I )11"obl ma és que, <l mi cm pr'ocupa, que 

'adjucliqldn obres a cons tructores que n ofereix ' \1 
les gamn tics suficients per dur-lcs a terme, i rep e t s ', 
crec que aixo b de quedar 181-. Jo, la pregunla lau, 
que m'aO'ra claria que cm contestas in és i és el' o 
no és ver que «Pronl0ciones Zeus», repetesc, no per 
les vinculacions que pugui 1enir amb el President, 

inó perqllc s"ncompleix un del - requisi! s irnportant 
p e!" adjudicar obres, realm nl, no va fer c ns lar quina 
plantill a, tenia, quins mitjan lenia, amb que contava 
p r c1ur-les enclavant, ¡ no tenia ningtí o no h a tengut 
njngú assegurat, la qual cosa voL c1ir qu no ha Len
gul ningtí n plantilla, i que 1 gerent ha estaL clo 
elies el'alta, dóna per justificar lU1 poc e l que és ge
renl. Jo pens que hauríem de fer tU1 esfory perque la 
genl sapjgué que les coses es fan bé, i do.n pet- su
posar que s'hi fan , que es fan bé, que la gent aná 
agafanl' confian<;a que aquesta nova siLuaci6 autono
mentmica que tenim é bona, perque r alment, preci
sament, fa possible un control major de la geut que 
t' responsabj]jtat al nivell que sigui, j que amb aixo 
tots hem d'estar contents, de poder demostrar, jo no 
dubt, en absolut, que no es pugui demostrar que alIo 
que té una ombra surt un sol que la lleva, que queda 
perfectament claro Jo pens que aquesta InterpeHació 
no dóna com a resultat que quedi perfectament clar, 
jo deman, en sentit de responsabilitat en aquest Par
lament, que quedi, no quedi cap ombra de dubte que 
les coses es fan bé, sobretot si, jo cree que sÍ, es ver 
que s'hi fan. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracles, Sr. Albertí. El Sr. Cosme Vidal t é 

la paraUla. 1)isposa, Sr. Diputat, d'un temps ele cinc 
minuts. 

EL SR. VIDAL lOAN: 
Gracies, Sr. Pres ident. Sres. i Srs. D.iputats. Sim

plemenl, aquest Grup vol [ixa.r la eva p lura, per
que, naturalment, es ta complct m CI1L el'a 'orel amb l'cx
posició i amb la justiIi a 16 que ha fet el r. Presi
dent del Govern de la omunjlat Auton :na, davant 
d'aques te acusacio.lls de les qual:; ha es tat bj el "n 
aquesl debaL Jo v ldría lil ', n primer lloc, que hem 
de dislil gir el qu s6n l \1terpellacions i el que son 
Preguntes, a pesar que les pr glU1teS poden cabre dins 
le Interp Ha ions. 1 cree que ens hem de felicitar 
toL que, en el moment democduic qu víu el nos tr , 
pajs, siguj pr i ament un l que el P resiclcnl lant 
d'una Comunitat Aulbnoma, com e l propi Prcsiclen t 
del Govern Central puguin i tenguin I'obligació de 
compareixcr daVal1t del poble, que I S<! n s repl:esen
tanls es tan a les resp c li es cambres pa rlamen talies, 
per responw'e del que sigui i de les 'intel'peHacions 
que I pllguin aI elato direclament a ells o als resp e
tius governs. Aixo cree que és una cosa que ha tle 
qu edar clara i que ens ha de fer que ens p gucm fe
licitar lots, fjns i tol per ext n 'í ' , ja ho ha dit I Sr. 
Porlaveu del Grup SocialisLa, qu [jns i lot e l més 
gro o J m 's gran, com ha dit, en bon mallorquí, po
cavergonya, pugl.li aCusar qui sigui, molt hé. també ho 
hem cl'acceplar elins d'un Estal c1emocratic i de drel. 
Ara bé, ha de qu dar lar que una contestació pot sa
ti fer o no pot satisf 1-, p er aixo é una co a pura
menl ubje Uva, s'ha el buscar el conlext bjecliu 
per veu.r i la conLe tadó ba eSlat sati facloria o no, 
per tant , jo eree que el Sr. President de l Govern, n 
nom del Govern j a titol per na,l, també, ha cont-es
tat p t"Icc lamen l els tres punts: a), b) i e) de la In
terpeHació i ha conlestat satisfacLoriamcnt i ha de
mostral la legalitat de l'actuació del Govem en toLs 
aquests casos, llavors se lj han volgul fer pr gunte , 
jo no die qu n hi d lpigue n, per , S br s i les cm
prese aixb o les . mpreses a llo, O si, fin i tol s 'l1a 
dit aqLú, amb ague la, coro ha diL el Sr. Pons, super-
fi ia l ex po ició, pel-b que jo cree que W1a audito-
ría profunda socialis ta, a les empreses qll 'h~\n men-
cion aL , que si e dóna a una empl-e a que no té un 
sol trebal lador, etc. be, aixo jo cree que aq Lú s'han 
el nal obres, diu en, jo aixo no ho he mira !, n el Par
lament, i al mateix Govem d la ornun"itat Alltono
ma , i pot haver-hi hagul la fallada, tal \lolta, de no 
comprovar aque tes coses, peró bé. jo rec que, gene
¡'almenl, és una re ponsabiJitat de la ma leü<a empre-
a i qu no t' ap bligació aqu.í, el nOslr Presiden t 

de con testar-les; pero, per .la re ta, pe la resta cree 
que la contes tació ha estat, ompletamCl1L satisfactO
ria, jo no voldda tornar amb I qL1e han clit ~bans, el 
qL1e facin 'I11alament un , no ha de justificar l'actuació 
deIs aItres, efectivament, si aquí s'ba demosirat la ]e
galita l de l'actuaci6 del Gove.rn, j aixo ccee que ha 
quedat derno trat, el que no es pot venir en comptes 
d'erica i, sobretot, de voler donar lli~on s d'etica, qui, 
ja ho ha cUt el Sr. Portaveu del Gmp Socialista, estan 
fins i tot legitimat per acusar, pero que, vertadera
ment, no per donar Ui90ns d'etica. Des d'aqllí, que no 
és aquí, pero des de tot Espanya, ve una olor molt 
dolenta, perque és d'una cosa que com més es moU 
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més pudor fa, i no és precisament, aquesta pudor, 
atribuible al, a la Coalició Popular. Jo vull dir que, es 
podria dir, coro deim a Eivissa, que fuma en pipa, 
aquest a umple, pero ni 1'olor del tabac fa que es 
pugui ltevar la mala olor que, sens dubte, estan f nt 
aquests a sumptes. Pel' tanl, si, aixo no és una 'us1:i
ficació, pero n , per (avor, a donar lti Ol1S d'etica, i, 
sobretot, no ens venguin amb les histories que els sap 
molt de mal, que no voldrien passar per aquests tran
sits, aquestes bones paraules finaIs que ha tengut el 
representant del Partit Socialista, perque eH que és 
tan afectat a recordar-nos per exemple, el Discurs 
d'Investidura del President del Govern, que avui, vul
guín o no, han atacat personalment, no dic que no es
tiguin legitimats a fer-ho, pero que no ens venguin 
amb disculpes i, per favor, ell que és tan afectat a 
recordar aquella Sessió d'Investidura, jo li voldria 
llegir unes paraules que estan en el Diari de Sessions 
núm. 2, i així podrem, tal vega da, veure qui és que té 
els traumes aquests que a vol tes es diuen, i que els 
reconeguin i que meditin . Hi va haver un senyor que 
va dir, en aquella ocasió «jo Ji vulI assegurar, final
ment, i crec que el President m'autoritzara a fer aques
ta observació final», és que feia estona que estava el 
semaror obert, «que nosaltres actuarem amb lleialtat, 
no amb aquesta lleialtat migrada de la que parlava el 
seu company de partit i de coalició, Sr. Herrero de 
Miñón, que deia que l'oposició lleial és en lleialtat a 
la Institució i no en lleialtat al Govern, nosaltres se
rem lIeials a la Institució i al Govern, Ji puc assegu
rar, i respetarem escrupolosament», aixo d'escrupolo
sament és molt característic, <des persones ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi fixant la posició. 

EL SR. VIDAL JOAN: 
... perque per molt que ens desagradi la seva ideo

logia i el seu programa, i ens desagrada molt, creim 
que no hi ha democracia possible enlloc, si no es fo
namenta en un respecte escrupolosíssim a les perso
nes, i tenguin assegurat per endavant aquesta, aquest 
respecte nostre». Moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vida!' Aquesta Presidencia de

creta un descans de deu minuts. Sr. President, per 
que em demana la paraula? 

EL SR. CAÑELLAS FONS: 
Per contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no hi ha contradiccions dins les InterpeHa

cions . Gracies. Deu minuts de descanso 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagin prenent lIoc aIs seus escons. Dins breus Íns

tants ... , (deficiencies tecniques) ... El punt següent és 
la InterpeHació que es va presentar sota el número 
857/84, pel Grup Parlamentari Socialista, rtclativa a 
inversions del Fons de Compensació Interterritorial. 
Per defensar, vol que es doni lectura a la Moció? No 
fa falta. Per defensar la Moció té la paraula el Sr. 
Josep Alfonso Villanueva. Disposa d'un temps de quin
ze minuts. 

3.-b) 
EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Fa set mesos, 
dia 15 de man;: d'enguany, varem presentar davant 
aquest Parlament una Proposició no de LIei, que no 
va ser aprovada, en que demamlvem que e1s projec
tes d'inversió del Fons de Compensació Interterrito
rial, vengues sin previament a la seva discussió, amb el 
Govern de l'Estat en aquesta Cambra per poder saber, 
discutir i aprovar les opcíons que té el Govern Au
tonom amb les noves inversions que es facin a la Co
munitat Autonoma. Deíem, en aquell moment, que nos
altres, ja que el Govern, habituaIment, promet de
bats davant aquesta Cambra i no s'arriben afer mai, 
que nosaltres duríem, d'una forma puntual, perque no 
hi ha altra manera de dur-la, duríem d'una fonl1a 
puntual aquells temes que són de gran interes per a 
la Comunitat Autonoma. Un d'aquells temes de gran 
interes és evident el Fons de Compensació Interterri
torial, com un deIs temes de gran interes és, era, més 
que és, en aquests moments, era un debat sobre trans
ferencies que, el ConseIler d'Economia i Hisenda va 
dil', en el mateix debat, no eS preocupi que procw-a
rem es produesqui el més rapidament possible, i cree 
que sera a més un debat molt substanciós, i deu ha
ver estat molt substanciós, perque no l'hem conegut, 
no s'ha prodult, com el Sr. Vice-President ens ha dit, 
repetidament, que un debat sobre la política general 
de la Comunitat Autonoma, el duríem, el durien en 
aquest Parlament, debat que r també, esta encara per 
"eure que es faci enguany. Bé, nosaltres havíem pro
mes que duríem temes puntuals i, Jogicament, COm
plim la nostra promesa en aquest cas, hem dut, duim 
avui un tema puntual. Un tema puntual, pero, molt 
important, aquest tema és el que esta recollit a la 
nostra InterpeHació, i es refereix a les inversions del 
Fons de Compensació Interterritorial. Quan varem fer 
la InterpeHació, nosaltres demanavem, en primer lloc, 
quin s plans d'inversió va proposar el Govern de la Co
munitat Autonoma, per a la seva incIusió a les parti
des corresponents al Fons de Compensació Interterri
taria!. En aquells moments, podem dir, podem expli
car, i ho explicarem a la Cambra, quins plans d'inver
sió van al Pressupost General de l'Esta!; ho podem 
explicar, ara ho direm, el que no podero dir és com 
ha anat la discussió amb el Govern de l'Estat, com ha 
anat la discussió amb el Comité d'inversions ,i quins 
projectes, sobretot, han estat els que han estat accep
tats, s'han proposats per la Comunitat Alltonoma i el 
Governs de l'Estat no els ha acceptat; per tant, con
tinuam demanant que ens diguin quins plans d'inver
sió va proposar el Govern de la Comunitat Autonoma, 
els que estan aprovats, i molt rapidament, direm que 
són, respecte a carreteres, 3 carreteres, ]a via de cin
tura, l'enlla<; de la via de cintura de la carretera de 
Manacor, la carrelcra de Llucmajor-Campos, i el final 
de l'autovia de S 'Arenal; la carretera de Llucmajor
Campos, dos projectes, dos anys de projectes. Amb 
obres hidrauliques, i aquí hi ha un tema important, 
abastaments a nudís urbans de Balears, 249 milions de 
pessetes, a quins nudis urbans de Balears s'han de fer 
aquests abastaments? Amb quíns Ajuntaments s'ha con
nectat per parlar de fer inversions conjuntes? Amb quin 
pla d'ordenació? Amb quins plans generals de cleficjen
ejes estructurals en obres hidrauliques compta la Comu
nitat Autonoma per poder decidir q1líns són prioritaris? 
No ho sabem. En viven da, 100 viven des a Manacor, ens 
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pareix molt bé que la ciutat de Manacor, una ciutat 
gran, important, la segona de les Illes, tengui Wla dota
ció de lUO vivendes, es fan d'acord, d'acore! i coHaborant 
amb l'Ajuntament de Manacor? Per que ara feim 100 
vivendcs a Manacor i I'any passat es varen rebutjar, es 
varen canviar ele elestí 4UU mlllüns pe!" a Vlvendes a 
Palma? No ens ho expliquen i demanam que se'ns ex
pUtlw. Dcsprés ja les guanliLaL Oil p lire;; ', J ventul 
j Deporls, Centres ulturals i Deporlius, 49 milions, 
Agri uJlw'a i Pes a, 17 1111II011S de pessetcs,... per cerl, 
11 m d clir qu lOla la in ersi d l'EsLat d'aqu 1 

Fons és basicament d'IRYDA exactam nt d'IRYDA 
el'Agricultura i Pesca, per tant, és un sector que en 
surt molt beneficiat i n'estam contents perquc és molL 
necessario lCONA, 47 milions; Sanitat i Seguretat So-

ial, 37 milions; onstrucció de Centres anitari, ens 
explicaran quins són, pcrqut: ho hauri,;m le aber. Si 
podem sa ber, j ha podem saber, quins s n, ara ja, 
aque ' l pruj le q"U!! té la Cornunilal AU lonoma, el 
que 11 podem, no podem ber el cap manera és 
qui ns han e lat rebuljats, q uins crlteri ha eguh la 

omurutat Autonoma i per que s fan aque ts proj 
tes. Si miram una elistribució pcrcentual del Fons de 
Compensació, Competencia de la Comunitat Autóno
ma, Inversió directa de la omunitat AuLbnoma, veu
rem que en arretere se'n du el 48 %, Obre Hidrau
ligues el 28 %, no fa fal ta donar les a1tl'es lades, 5 %, 
Vivencia; 4 j mig Cultura, 1 j mig a Agl"i ultura j Pes
ca, lRYDA ja se'n du mol, lCONA, 4 i mig i Sanitat 
7 j migo De 'lO le maceres, és molt curiós, és molL 

uriós que, nguany, l'any 1985, el Fon no contempli , 
en absolul, un seClor importanLi sim, que és Tllrism , 
espcrem que es contempli en els Pressuposts Gene
rals, pero aquí no es contempla, l'any passat, sí. No 
contempla, en absolut, inversions en Interior, i no 
fa falta aquí, ho veurem, seguramcnt d'aquí deu. dies, 
explicar els problemes que tenen en aquesls moments 
tols cJs Ajuntaments de les nostres ill es, no només en 
inversions de construcció, sinó i, en inversions de fun
cionament, que són tan importants com les inversions 
de constnlcció, i no s'hi eledica res del Fons ele Com
pensació Interterritorial. La InterpeHació, com veuen, 
té un objectiu fonamental i és coneixer els objectius 
del Govem, i nosaltres hem ele dir el'entrada, i ens 
agradaria que ens desmentissin, que aquesls objectius 
del Govern no són gens ni mica cIars, el Govern no
més té cIara una cosa, quan! a inversions, i he ele dir, 
clarament, el Govem té cIar que, en aquestes illes, 
fan falta moltes, moltes obres el'infraestructura, i és 
ver. Tenen tota la raó, fan falta moltes obres d'infraes
tructura, pero pcr fer obres e1'infraestructura, allo 
imprescindible, com s'ha vist aquí fa un parell de dies, 
i s'esta veient constantment, és tenir un pla complet 
de quines obres (]'infraestructura són necessaries, de 
quin camÍ hem de prenrlre, guines preferencies són 
necessaries per él aque tes obres d'infrae-lruc'tura, El 
Conseller de Tm-isme en deja, ahir, i fa quinze dies, 
que té ganes de fer un pla d'Ordenació Turística de la 
costa, que inclomia, suposam, logicament, obres d'in
fraestructura; bé, nosaltres no sabem, senyors del Go
vem, coro decideixen aquestes inversions, quines prio
ritats tenen aquestes inversions d 'iofraestntctura. A 
part el'aixo pareix, per a la crea ció d'ague t pla, és 
cUr, per així com va aquest pla d'inversions del Fon , 
pareix que el Govern, UD any dóna a unes Conselleries, 
i un altre any d6na a unes altres, hem dit que Turis
me enguany no en té, hem dit que Interior enguany 

no en té, l'any passat, sí, Economia i Hisenda, tam
poc no en té cnguany, i en canvi, n'han passat unes 
altres, jo no crec que aixo sigui un repartiment per 
reparlir el poder, pero m'agradaria saber per que és 
aixo. Pero, hi ha un altre tema més, i és que el pla, 
el pla d 'illver 'ió del 'on, regula qll pot.1ran parti i
p~u- 15 A.iunlament~ amb l" cxccució i fin s ombina i,ó, 
e mbinar plans conjunLs amb el Fans, ho aben els 
AJWllamenls d 'aqucstcs iHes, quin són cls pr je -tes, 
quin són els proj e t 'S aban que di CUlc 'quin arnb 
J'ESLa l, qUt; poden Ir ' lile l' O ho aben clespres? S'ha 
fet amb els Ajuntaments, i nosaltres ho hem e!emanat 
a qualcun, com és lógic, ja poden suposar a quin ho 
hem demanat, que hi ha 2.0UO, 1.900 miJioJ1s de pesse
tes, que ells podrien participar si teng-uessin un pro
j cte d'l.nv rsió ,dcquat, i Is bagues in pre enLaLs 
amb aqll SI ' in cr~joll ' , no alLre crcim que no, i al 
qll ho hem demanal cns ha cliL que n . No voldríem 
pensar que aqucsls fon " illv>\'leixen ti/una forma di
rigid,. Coro él darrenl cosa, p l ' no [el' Ilarg, pcrquc 
reim que aqu s ta s s ió ha eSLal Sllficienlment densa, 

no allre vole¡n LOmar reiterar que aqu st Parlament 
té necessitat de coneixer previament que el Govern 
negocü amb el Comite cl'Inversions, quines seran les 
inversions del Fons ele Compensació Inlerterritorial, i 
ha volem reite¡'ar perqu no nomé es lracta de 2.000 
mi1iolls de pessete , i aixo vo les bo saben molt bé; 
es tracIa, segons la Llei, i _i no la Oml)l~ixen hem de 
dellull iar tots qu no e complei:en, el coordinar 
aqtlCSles noves inver ions amb l s inversions que té 
previstes I'E Lat, que cnguélny enm 3.000 i busques de 
milion de pessete? Bé, csian coordinades, le han 
coordinades, coneix aixo aquesta Cambra? En abso
lut, nosaltres coneixerem, 'luan ens duguin els Pressu
pOSlS, quina coordiOé\ció a la Comunitat Autónoma 
aquí, i la pod m cleduir, cosa que, de vegades c1ub
tam, pero, espcn:m que sí. El que no p dem oncix r 
ele cap man ra és L I 1 e njunt <!'jnw rsiol1. el 1:\ 
COffiunilal Alltonoma, el G vem les té, que U co la al 
Govcm discutir-les aquí, que els parlamentaris i que 
aq'ue les illes ho coneguin ? He clit que finalitzava, i 
acabaré, pcn) I'i vul l dir lIna altra coso al Govern, amb 
aques l LCma del Fon ni el mateix Govern, i hem el 
v .1I1", Ic v gadl:: , el tle pi -le que clu, ni el mateix Go
vern mpleix el qtte eU mal i ' decrela, no complcix 
la pre ntació al ParJamcnt del seguiment de les inver-
íon elel Fans, estam a final de n vembt"e, a final de 

novembre i no hi ha, ningú d'aquest Parlament, no, la 
Comissió el'Economia i Hisenda no sap, en aquests 
moments, com s'han fet les inversions de 1984, quin 
seguiment hi ha hagut. No ha sap, no s'ha presentat 
res. 1 l'article 10 del Decret de Regulació del Fans de 
Compensació que dóna el Govern de la Comunitat Au
tónoma, preveu que es presentara a la Comissió d'Eco
nomia i Hisencla el seguiment del pla d'inversions, no 
s'ha presentat; pero, és més, ens va dir, i ero sap greu 
recordar coses, ens va dir el Conselle'r d' conomia i 
Hisencla que aque ts projectes e podrien canviar, i és 
ver, es poden can vi ar, la L1ei ha preveu, pero és cu
riós, é molt curiós que aban el'estar aprovat pe] Par
lament d'aquestes Illes el Pressupost d la Comunitat 
Autonoma, el mateix Govem en aquest Decret, en el 
20 de 1984, ja definia i deia clarament, a Ajuntaments 
i Con ellerles, que comen~a sin a executar el projec
tes el'inver ió del Fons, jo Ji vttll c1emanar, per torna:. 
avalar, és que és necessari que, previament, vengtll. 
aquí, aquesta diseussió. 1i vull demanar al Sr. Conse-: 

" 
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ller, com és possible que aquest ParlaIllent varn un 
projecte d'inversió que ja esta comen~at, si ja estava 
comen~at o que pugui estar comen~at, perque vostes 
Olateixos ho decretaven; com és possible, com és pos
sible, que canviem un projecte d'inversió en que pos
siblement hagi intervengut un AjuntaIllent? Senyors 
del Govem, siguin coherents, no ens diguin que no 
podem canviar, ho diu la Llei, ho sabem, pero no po
dem canviar tots aquests projectes, podem canviar, no
Olés aquells projectes que no estiguin comen<;ats. Gra
cíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Josep Alfonso. Pel Govem, té la parau

la el Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. Cristofol 
Soler. Disposa, Sr. ConseUer, d'un temps de quinze 
minuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans 

d'entrar al fons d'aquesta InterpeHació, m'agradaria fer 
referencia a una serie de consideracions que el Porta
veu del Grup Socialista, al llarg del text de la InterHa
ció i avui, aquí mateix, ens posa de reUeu. Es diu, reite
radament, que aquesta Cambra no té control sobre les 
inversions del Fons de Compellsació Interterritorial, 
afirmació que, al nostre judici, és totalment gratuIta i 
poc seriosa. No fa massa temps, com voste mateix ha 
dit i ha reconegut, aquesta Cambra va expressar la 
seva opinió, opinió que va ser rebutjar una Proposició 
No de Ll.ei, a través de la qual intentaren aconseguir 
el mateix que avui, aquí, a través d'aquesta InterpeHa
ció, els arguments eren, almanco, els mateixos que els 
que s'han reprodu!t avui, aquí. No els discutesc, senyors 
del PSOE, ni ho faria mai, el seu dret a treure per un 
altre camí el mateix tema, ara bé, els vull recordar que 
d'aquell debat, d'aquell debat una de les conseqüencies 
que es varen treure era que el judici de la majoria 
d'aquesta Cambra, el moment oportú, per discutir les 
inversions en carrec al Fons de Compensació Interter
ritorial, era de la discussió del Pressupost de la Co
munitat Autonoma, i vostes, fent cas omís, total i abso
lut, es varen negar a les discussions del Pressupost de 
la Comunitat Autonoma, per a 1984, a entrar en debat 
sobre les inversions en carrec al Fons de Compensació. 
1 avui, abans que entrem en el debat del Pressupost 
General de la Comunitat per a 1985, es vol entrar, pre
viament, a la discussió de les inversions que es finan
cen en carrec al Fons de Compensació, tal volta, per
que no ho tornaran voler fer en discutir el Pressuposts 
de l'any 85. És desig del Govern, Sres. i Srs. Diputats, 
que s'entri d'una manera seriosa a la discussió de les 
inversions del Fons de Compensació Interterritorial en 
el seu moment, en discutir elg, Pressuposts del 85, ja 
que les inversions no es poden jutjar d'una manera 
parcial, sinó que el que s'ha de veure és el programa 
global d'inversions que presentara el Govern dins els 
Pressuposts, i a11a és on, precisament, es veuran les 
prioritats. No es pot intentar fer una discussió a bo
cins, una discussió a trossos, ja que així es rompria 
la unitat que indubtablement té tot programa d'inver
sions. Vull també, en consonancia amb el que die en 
aquests moments, reiterar a l'oposició, el mate ix oferi
ment que ja vaig fer quan es va discutir la Proposició 
No de Llei, que en discutir els Pressuposts es debatin 
totes les inversions, les finan¡;:ades amb el Fons de Com
pensació i les que no, i si, com a conseqüencia del 

15 de novembre del 1984 839 

debat, es decideix introduir qualque inodificació dins 
les previsions del Fons, el Govern les assumira i apli
cara la via de l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei del 
Fons per a dur a terme les oportunes modificacions. 
No, no m'estendré en més consideracions, ara bé, in
tentaré respondre-la, voste ja ho ha tet, en part, a unes 
de les preguntes abans del debat de la Llei de Pressu
post de l'any 85, pero sense entrar en discussions. Com 
dic, el prograIlla d'iI!versions del Govern s'ha de discu
tir en global, no a bocins. Vostes em demanen quin pla 
d'inversions va proposar el Govern de la Comunitat per 
la seva inclusió al Fons de Compensació del 85, el Go
vern de la Comunitat té tota una serie de projectes 
d'inversió, en conseqüencia amb els programes de les 
distintes Conselleries, per dur a terme, ara bé, el Co
mi te d'Inversions Públiques, va assignar a Balears per 
a 1985, no 2.000 milions, ni 1.900 milions, sinó 1.747'6 
milions de pessetes, és a dir, el 0'8 % deIs 206 milions 
que es destinen al Fons de Compensació, manco de 
1'1 %. 1 aixo suposa 483 milions manco que al Fons de 
Compensació de l'any 84, la qual cosa és greu, si es 
contempla, a més, que segons la metodologia aplicada 
per a la finall(;ació de les Comunitats Autonomes, la 
inversió nova, rúnic canal, en principi, que té la inver
sió nova és a través del Fons de Compensació; i no 
ens diguin aquí el mateix que ens diu reiteradament 
el Sr. Muñiz, Secretari del Comite d'Inversions Públi
ques, «que ustedes son muy ricos y apliquen nuevos 
impuestos», quan tots ja sabem a quin s niveUs esta la 
pressió fiscal. Per adonar-se'n un poc, de la gravetat 
d'aquest tema, s'ha de dir que els ingressos que obtin
gué, i aixo és públic, la Delegació de la Hisenda de Ba
lears, l'any 83, varen ser de 40.000 milions de pessetes, 
i aquí no hi ha contemplat el trafec d'empreses que es 
paga a la península deIs productes que duim de la pe
nínsula, i els impost sobre la benzina, etc., etc. 1 sí es 
contemplen, per una altra part, totes les despeses que 
va tenir l'Estat a Balears, indos el de Defensa, el d'Edu
cació, el de Sanitat, etc., etc. aquestes despeses puja: 
ven, l'any 83, únicament a 25.000 milions de pessetes, 
és a dir, hi havia un excedent fiscal de 15.000 milions, 
excedent que, tal vegada, va creixent d'any en any i, 
dins el 84 ho constatarem. Tornam a a110 que anavem, 
del 1.747'6 milions del Fons de Compensació pel 85, 
l'Administració Central en gestiona, directament, 725 
milions, és a dir el 41'5 % del total, i queden a la Co
munitat Autonoma, 1.022 milions per gestionar direc
tament, en base a la distribució de competencies entre 
les dues administracions. D'aquests 1.022 milions que, 
en principi, en corresponen indoure dins el Projecte 
de Pressuposts per al 1985, l'Administració de l'Estat, 
ja en tenia compromcsos, compromesos entre diversos 
projectes d'inversió, 716'4 milions, compro meso s per 
l'Administració Central, és dir, el 70 % de la inversió 
que correspon a la Comunitat, que sumats als 725 mi
lions que gestiona directament, ja, ella mateixa, aixo 
fa que sigui l'Administració Central la que hagi deci
dit unilateralment el 82'5 % del total de projectes d'in
versió del Fons de Compensació, quedant només 306 
milions de pessetes, i que el Govcrn de la Comunitat 
va sol'licitar al Comité d'Inversió Pública del seu destí, 
i varen esser, com voste mateix ha dit, 249 milions pel 
sanejament, 17'8 milions pel programa d'investigació de 
1' ... i 38 milions per a construcció, adaptació, reforma 
i equipament de centres sanitaris, és dir, només el 
Govern de la Comunitat Autonoma va poder decidir 
en relació en aquests temes. 1 quin criteri es va apli-
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car? únicament el criteri que dins tot aquest programa 
d'inversions que té previst el Govem, es varen dur a 
través del Fons, aquells que el Govern pensava que 
l'execució a través del Fons podría es ser millor o al
manco es podria adaptar a les característiques de fun
cionament de la inversió a través del Fons de Com
pensació. Cree que amb aixo, responc a les seves pre
guntes segona í tercera, respecte a quins plans foren 
acordats i quin s no, perque com és logic, ja se'n va dir 
d'entrada, sobre quina quantitat podríem disposar, i 
varem presentar les nos tres proposicions, en relació a 
aquesta quantitat que ens assignaven en relació al 
Fons. Amb els trams de la inversió, per part de I'Estat 
no se'ns hi va deixar entrar, en el moment de discussió 
del Comité d'Inversions Públiques, no es teníen encara 
damunt la taula. També vull fer una observació, i és 
que si l'Administració Central va acceptar una propos
ta que va fer el Govern de la Comunitat en el sentit 
que dins el segon tram del Fons, és a dír, el tram del 
Fons que compet c\irectament i exclusivament a l'Ad
ministració Central, es procuras que s'incluissin quan
titats corresponents a transferencies, a possibles ma
teries d'assumpció de competencia per part de la Co
munitat, i aquí ve, i aquí ve, com voste mateix ha anun
ciat o ha reconegut, la quantitat que es destina a IRY
DA. No entraré a detallar, perque voste ja ho ha fet, 
tots els projectes que s'han inclos, el que si li vull 
deixar clar és que el que demanam, una vegada més, 
és que la discussió de les inversions es faci en global, 
és una opció global, és un programa d'inversions glo
bal, que es presentara amb el Pressupost del 85, i aBa 
sera quan ho discutirem. Fer-li també una menció a 
les vivendes de l'IPTV, aquestes vivendes, en el mo
ment d'elaborar el Fons, l'Administració Central ja les 
tenia contractades, és dir, que eren unes vivendes ja 
contractades, ja contracta des i, per tant, cloncs es varen 
haver d'incloure dins el Fons cle Compensació Inter-' 
territorial, en base d'aquests projectes que l'Adminis
tració Central ja havia compromes, fins i tot ja estaven 
en marxa. M'ha fet, no l'he entes massa bé, una re
ferencia que si els ajuntaments tenen dificultats quant 
a despesa d'inversió, també en tenen quant a funciona
ment; li vull recordar una vegada més que el Fons de 
Compensació Interterritorial no és per a despeses de 
funcionament, és per a despeses d'inversió, que mal 
es pot parlar amb els Ajuntaments per fer un reparti
ment del Fons quan al final el que es reparteix és una 
miseria, 308 milions de pessetes, que estan afectats a 
competencies assumides per part de la Comunitat 
Autonoma, no hi ha massa cosa a repartir. 1 dir-li que 
en relació al Decret que ha esmentat, era un Decret 
per, senzillament, iniciar els expedients, pero aquests 
expedients, doncs, quedaven aturats, és a dir l'execu
ció no comen~ava fins que no s'hagués aprovat la Llei 
de Pressuposts de la Comunitat Autonoma per a l'any 
84, era simplement que es preveia, i així va ser, que 
els Pressuposts es presentarien amb un cert retarcl, 
pels problemes que hi va haver dins l'any 84, per la 
fixació del percentatge de participació de les Comuni
tats Autonomes, els Pressuposts es varen presentar un 
poe tard i s'havien de eomen¡;;ar almanco uns expe
dients, uns tramits que a l'hora que els Pressuposts 
estassin aprovats, es facilitas l'execució d'aquestes 
obres. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sr. Jo

sep Alfonso? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. El Sr. Conseller diu que ens ha con!estat a la 
InterpeHació, jo crec que la mcitat de la InterpeHació 
no l'ha contestada. És ver que hi ha poques xifres, una 
xifra relativament baixa de competencia, és dir, d'ac
tuació directa de la Comunitat Autonoma, és vcritat, 
és ver. Pero el tema que di seu ti m aquí, no és un tema 
per a enguany o l'any passat, és un tema per al futur, 
i, si bé enguany els set-eents i busques de milions man
co, quant a actuació directa de la Comunitat Autonoma, 
es corresponen basicament a carreteres, es fa així per
que les carreteres s'han decidit fa molt poc temps, l'any 
que ve, possiblement, aixo no passi, i els 1.700 milions, 
poden esser 2.000, 1.80U, 1.500 o 2.500, i la majoria 
d'aquestes inversions, supos que n'hi ha, que hi ha un 
programa de carreteres que és 85-86, no cree que n'hi 
hagi d'altre, sí les distribuÍra aquesta Comunitat Autó
noma. 1 el tema no és un tema ele discutir globalment, 
no és aixo, el tema és que abans, abans que amb 
l'Estat s'arribi a un aeord, abans, aquest Parlament 
hagi discutít les opcions inversores del Govern, evi
dentment que la con creció, la con creció exacta d'aques
tes opcions es fa en el Pressupost, aixo és evielent. Vos
te ha xerrat de les quantitats del fons i ens ha elit, cla
rament, que la nostra Comunitat té un defieit entre 
ingressos per imposts i assignacions que arriben a la 
Comunitat de 15.000 milions, manco imposts trans
ferits, Fons de Compensaeió, etc ... , encara no,. si 
no hi ha percentatge, sí hi pot haver un deficit, 
és dir, un superavit de la Comunitat ele 4, S, 6, 
7.000 milions de pessetes; no són 15.000 milions. De 
totes maneres, el problema és un altre, el Fons és un 
Fons de Compensació, i és un Fons de solidaritat i 
creim, de veritat, que els ... projectes d'inversió que 
generen oeupació, que ajuden a augmentar, perdó, a 
augmentar la igualtat entre les distintes regions, esta 
concebut clins la Llei per aixó, i no només dins la Llei, 
SIDO també dins la LOFCA. Vull acabar molt aviat, no
més que és bastant contradictori que voste ens digui 
que podem variar aquests projectes dins la Llei ele 
Pressuposts i, al mateix temps, ens digui que són quan
titats compromeses pel Govern de l'Estat, pero jo li 
vull dir una altra cosa més, quantitats compromeses 
pel Govern de l'Estat i quantitats compromeses pel Go
vern de la Comunitat Autonoma, perque, si bé la Co
munitat Autonoma en el Decret preveu que no pa~ara 
fins que estíguin aprovats els Pressuposts de la Comu
nitat Autonoma, si diu que s'autoritza a concedir bes
tretes de tresoreria per al pagament de certificacions 
d'obres, Sr. Conseller, si s'han fet obres i hi ha ce~
tificacions i s'han fet bestretes de tresoreria, com voste 
variara, encara que h i hagi un mandat el'aquest Pa~l~
ment, com voste variar~ u n projecte d'inversio,n ? AI~O 
no seria possible; vostes maleixos ho diuen, no ho dJc 
jo. Darrer tema, cree q l1 e és molt lmporLanl una altr:a 
coseta que ens ha dit, que vos tes varen acon:,~gulr 

que l'Estat, deIs seus Fons, 700 i busques de mIllOns, 
els posas tots, amb unes eompetencies, amb unes com
petencies que serien transferides o es podien tran~fe
r ir, IRYDA, en aquest caso Un aplau diment per 3JXO. 

Pero, no ereu que la discu sió, l'any que ve, en el Fons 
del 86, vos tes podran aconseguir que tot aque t f?DS 
vengul inversions de competencies de la ComuOl tat 
Autonoma, o practieament tot aquest fon ? 1 Ilavors, 
en aqLiells moments, no eran 2.000 mi lions, j .900: o 
2.200 el de nova inver ió que es fara la Comurutat 
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Autonoma? No creuen que és necessari que aquest Par
lament conegui, en línies generaJs, qulns són el .1')ro
jectes d'inversió que té el Govern de la Comunitat Auto
noma, igual que és absolutament necessari saber quin 
ordre de prioritats i per que aquest ordre de priori
tats? Nosaltres consideram que aixó és fonamentaI per 
a la construcció de la Comunitat Autonoma, absoluta
ment fonamental, i molt més a les Illes, en que els 
problemes d'infraestructura, que no tenim la culpa cap 
deIs que estam aquí, són realment molt greus i que 
posen en qüestió, precisament, tot el nostre futur eco
nómico Actuar sense uns projectes globals de soludó 
deIs problemes d'infraestructura, o almanco actuar 
sense que aquests projectes globals els coneguin totes 
les institucions i tots els ciutadans i el Parlament d'a
questes Illes, ens pareix com a mínim, una actuació 
bastant alegre per no usar un altre qualificatiu. Gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Alfonso. Pot contrarreplicar. Disposa, 

Sr. Conseller, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Grades, Sr. President. Bé, el que voste ha fet ha 

estat, una vegada més, reiterar els arguments que va 
usar a la defensa de la Proposició No de Llei. Jo, en 
aquest cas, li vull reiterar, una vegada més, que les 
modificacions que s'hagin de fer, que es plantegin en 
discutir els Pressuposts de la Comunitat per a l'any 85, 
que és l'opinió majorit~lfia dins aquesta Cambra i ja 
es va expressar així. Aquest any que ve, veurem quina 
quantitat tendrem quant al Fons de Compensació, per
que pareix que d'any en any va baixant. El Fons , així 
com voste l'interpreta, que és també com jo, de la ma
nera com jo l'interpret és com un Fons de solídarítat 
per fer un tipus d'inversions concretes a comarques de
primides, a zones deprimides, etc., etc., així pens que 
esta a la Constitució, ara no és l'aplicáció que dóna 
el seu Govern, l'única aplicació que es dóna del Fons 
de Compensació és que és l'únic mecanisme que hi ha 
per finan<;ar la inversió nova, tot el tema de la solida
ritat, en aquest cas, de solidaritat interregional, dins 
la mateixa Comunitat Autonoma, queda aparcat, per
que per l'únic que s'usa és per finan¡;ar la inversió 
nova, efecte d'unes competencies que hem assumit, i, 
a més, aquestes quantitats no basten, i la Comunítat 
Autonoma ha de fer emissions de deute públic, etc., 
etc.; és a dir, que no vulgui, no es vulgui cenyir a la 
Constitució quant al Fons de Compensació i miri un 
poc més quin és el mecanisme concret d'actuació d'a
quest Fons de Compensació, que cree que esta ben 
clar, i arnés, vostes ho tenen molt claro I quant a 
variar, li torn dir una vega da m és, em referesc a variar 
únícament alIo compromés per part de la Comunitat 
Autonoma, perque, com voste es pot imaginar, no po
dem variar les cent vivendes de Manacor, de l'ITPV, 
perque precisam ent estan contractades ja per part de 
l'Administració Central, és '='. dír, que es variara, en tot 
cas, si la Comissió o si aquest PIe o si aquesta Cambra 
considera oportú, es variara alla on la Comunitat AutO
noma hagi entrat en discussions o en preferencies, no 
a la resta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Soler. Vol en fixar la seva po

sició els altres Grups? El Sr. Damia Pons té la paraula. 
Disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, li pregaria que fos una mica ge

nerós amb el temps, perque el nostre Grup té presen
tada una altra InterpeHació sobre aquest tema, si m'és 
una mica generós, uns minuts més, em donara ocasió 
a retirar-la, i estalviarem temps a la seva Cambra. No
més deman alguns minuts més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Compti amb la generositat. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Procuraré esser breu. Moltes gracies, Sr. President. 

Sres. i Srs. Diputats. Cree que és el moment de recor
dar quin és l 'esperit del Fons de Compensació Inter
territorial, com es recull a l'Estatut i, una altra vega
da més, insistir en les relacions, que haurien de ser 
optimes entre l'Execuiiu i aquest Parlament. El Fons 
de Compensació Interterr itorial esta a l'article 158.2. 
de la Constitució, i, precisament, al capítol, al títol 
dcdicat a les Comunilats Autonomes, i esta destinat a 
corregir desequilibris economícs interterritorials i fer 
efectiu el principi de solidaritat. Aixo és la norma 
constitucional, que a la practica, evidentment, s'hau
ría d'adaptar a allo que preveu la Constitució. L'arti
ele 56 de l'Esta tut d'Autonomía de les IIles Balears 
parla que formaran la Hisenda de la Comunitat Autó
noma, entre altres elements, les transferencies provi
nents del Fons de Compensació Interterritorial, i, d'al
tra banda, dins el capítol c;leditat a Hisenda, Patrimo
ni i Economia, l'artide 54.3 ens diu darament 'que la 
Comunitat Autónoma té l'obligació de ve tlar pel seu 
propi equilibri territorial , especialment entre les diver
ses illes que la formen, a fi de fer possible la plena 
realització del principi de solidaritat. Tot aixo, va per
fectament interrelacionat, en conseqüencia, Esquerra 
Nacionalista, entén que el Govem hauria de ser sensi
ble al Principi Constitucional, hauria de ser sensible 
a les Disposicions Estatutaries i, en conseqüencia, en 
una materia tan important, no ens hauria de venir 
amb la reiterada argumentació que fa, que aixo és un 
de tants elements més que hi ha dins un Pressupost, 
aixó, si aplicavem aquest principi, s'acabaria el debat 
en aques ta Cambra, perque el Pressupost afecta, prac
ticament, la totalitat de les materies que discuteix 
aquest Parlament, i, en conseqüencia, aixo seria abso
lutament nefast per a la nostra dinamica política. En
tenem que, per establir un marc de relacions optimes 
dins les institucions d'autogovern, el Govern ha d'ac
ceptar com un fet positiu, i ho venc repetint moltes 
vegades, en aquesta Cambra, que la funció de control 
que té el Parlament damunt l'Executiu, no esta fet 
amb la finalitat d'entorpir el funcionament, sin6, pre
cisament, que el funcionament de l'Executiu, sigui op
tim, i runcionem d'una manera harmoniosa. Pero, la
mentablement constatam que el Govern intenta sots
treure elements de debat en aquest Parlament, i un 
element tan fonamental com és un pla d'inversions , no 
pot esser sotstret a la consideració d'aquesta Cambra 
a mb l'excusa, amb l'excusa infantil que es veu dins 
un Pressupost. Senyors meus, aquella votació de la 
Proposició No de LIei, crec que es va fer en un mo
ment en que el Govern veia, amb molta prevencÍó, 
qualsevol iniciativa que vengués de l'oposició, després 
hem vist com n'ha hagudes d'admetre moltes, perque 
ha hagut de reconeixer que l'oposició no es dedica a 
frenar la labor del Govern, sinó que intenta, com va 
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dir el Sr. Felix Pons, amb molt d'enccrt, esser lleial, 
no només a la institució, sinó fins i tol al mateix Go
yerno Per tarlt, entenem que aquesta In¡~rpeHació és 
perfectament oportuna i que hauria d'anar seguida 
d'una Moció aUa on es plantejas un debat sobre el pla 
d'inversions relatiu al Fans de Compensació lnterler
ritorial. 1 aixo és, realment molt convenicnt perqui:: 
les inversions són en bona parl, un elemcnt que pot 
fer anelar l'Autonomia, el huit de l'Autonomia dins 
el nostre país, aquest país nostre, si fessim una en
qucsta constataríem com desconeix completament les 
institucions que té, no destria de ConseJls Insulars, 
Govern i Parlament, no sap el Parlament on esta, no 
té llil coneixement exacle, rúnica manera de fer-Io ar
relar és fer labor positiva i les in versions són un elc
ment fonamental de tot aixo. Per tanl, tot aixo de la 
retorica grandilocuent, les promeses alegres que se so
len fer dins les campanyes electorals, els discursos 
que aquí es puguin pronunciar amb frases brillants o 
no tan brillants, a tot aixó, al nostre poble, no li fa 
ni fred ni calor, perque vull recordar una frase, que 
pot ser una mica xocant, pero que va ser molt encer
tada, d'un Sr. Diputat d'aquesta Cambra, no diré el 
nom, que va dir que el nostre país es movia més per 
la butxaca que per la bandera, cosa que subscrivim 
tola lment, perquc, en realita!, el que ]lem de :PI-OCLll"al' 
és que l'Autonomía no igui només imbols, nomes 

iguí discursos, 11 s i.gui frases, sinó que sigui fets 
reals, i un fel rooll rea l seria un pla d'in ersions que 
s'ajustas a la realilat i nccess iLat de l e nostres illes, 
i fins .i tot que s'ajustas al. fet que aquestes illes no -
tres tenen uns desequilibris intern cl'W1CS illes 11 r -
lacló a les allres, i d ins la maleixa illa, també, desequi
libris importants, que el Fons de Compensació 1n
terterritorial intenta corregir a nivell el'Estat i que, un 
element de dins aguest Estatut ens diu gue nosaltres 
hem ele ser sensibles als desequilibris interns d'aquests 
territoris. Pcr tanl, nosaltres en1enem que el Govern 
no només hauria d'aelmetre la Moció que hauria de 
presentar, jo confil que la prcsenti el Grup Socialista, 
sinó que hauria ele recordar que clins el Reglament, 
Provisional encara, i espelTm que en el c1cfinitiu tam
bé, hi ha tot un titol dedicat a examen i debat de co
municacions, programes o plans del Govern per part 
del Parlament i, senyors del Govern, els voldría recor
dar que si vos tes fessin molt més ús del que fan, que 
és molt poc, per no dír gens, de les previsions regla
mentaries, aquest Parlament podría debatre, podria 
coneixer i podría estalonar, en molts de casos, actua
cions seves i, fins i tot, fer-hi aportacíons que les mi
llorarien, i no es trobarien, com els passa sovint, que 
aquesta Cambra, més que ser un lloc de funcionament 
normal, és, i ho hem constat avui mateíx, de vegades, 
llil lloc ele tensió i de crispacíó aIla on el Govern, te
nim la impressiÓ, que hi ve ele molt mala gana; per 
tant, els suggeriria qu no vegin, ara aeab, Sr, Presi
den l, que no vegin ai·xo com un eIement ncga liu i que, 
d'acord amb tot el que he dit, duguin vostes mateixos 
evidentment si hi ha una Moció, a través de )a Moeió, 
un pla d'inversíons a debat i el Pressupost es debatdt 
com a tal pressupost i no com a pla d'inversions. Mol
tes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Pons, No volent intervenir nin

gú més, Sí, el Sr. Joan Verger té la paraula, Disposa, 
Sr. Verger, d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
GI"¿lcie::., Sr. President. Sr. President, Sres, i Srs. 

Diputats. Avui tornam estar aquí, amb una discussió 
molt pareguda, practicament la mateixa que va ocasio
nar la Proposíció No de Llei del Partit Socialista so
bre el mateix tema. Per la nostra part, la postura és 
clara, la discussió ele les inversions elel Fons de Com
pensació 1ntertcl"l"itorial s'han de discutir, es poden 
discutir en el Pressupost del 85, si el' aquest debat es 
decideix per majoria introduir modificacions sobre la 
proposta de pressuposts, que s'usi la via de l'apartat 
4 de l'article 7 ele la Llei del Fons, i que el Govern 
assllil1csqui aquesta modificació que es pcnsa dur él. 

terrne. El que ens ha preocupat, al nostre Grup, han 
estat unes paraules i unes clates que ens ha donat el 
Conseller Sr. Soler, que jo les he apuntades i que crec 
que són molt significa ti ves i que crec que són real
ment el motiu profund de discussió que haunem de 
tenir sobre aquesl punto 1ngn~ssos dircctes amb la De
legació de l'Hisenda del 83, 40.000 milions, despeses, 
25.000 milions, Fans de Compensació del 85, 205.000 mi
lions de pessetes, per a Balears ens en donen, com a 
almoina, 1.747 milions, és clir, 483 milions manco que 
el 84, i, Sr. Alfonso, no [aci vatícinis del que ens pas
sara l'any que ve, perque quan varem discutir la Pro
posició No de Llei, vostc va dir que nosaltres, es re
fereix a vostes, voldríem que en aquest Parlament, els 
2,2J 4 m.ilions que 611 de rany 84, uposin xi(res pare
gudes o m«:!s gro se, n rmaLmenl per a l'any 85, la 
veritat és gue han estat 483 milions manco per al. 85, 
i, a aquesta marxa que anam, ague l sera }'aulentic 
probl ema, aqLlest sera el que ns p I dur, ni mé ni 
manco, que al coHapse, jH-acticam nl, de ]a inversió 
pública a les no tres illes_ Tcnim una renda per capita 
gros a, e1'aeore!, rebcm immigraci.ó de l.a penfn til a, 
cJ'a onl, :cnim u'na! ti la superfIcie, i lOl aque ts fac
tors són elemen ts negatius perque s'invet-tesqui a les 
nos tres illes, bé . aixó esta en el Fons, pero una cosa 
és aixó, i l'altra és que es combinin tan bé les varia
bles del Fons, perque a ]a Comunitat Autónoma d'An
dalusia hi vagin a ]J31·ar 50.000 milions, que és una 
cosa, i l'altra, sola el punt ele vista nostre t;S que se']ls 
prengui el pe! en aquesta Comunitat Autónoma; n'hi 
haura un, i n'hi haura altre, i aquest ha de ser l'au
ten tic debal, a aguest sí que ens hem d'empla~ar tots 
e ls poütics per r r veure, a aquell Sr. Muñiz de Ma
ddd que en dil1 qu , e m que no <l.llr om ries, que 
er e m nous ímpos! ; n nyor, aqLÚ no podem man
tenir aquesta ím'er 'ió, r er cobrir <lql1.esles nece s icats 
amb 1.747 milions, i no fa falta discutir ma sa mé 
coses, amb 300 í busques de milions o 400 no cobri· 
rem totes aquestes inversions de que tots tenim neces
sitats i que tots sabem, l'autentica discussió, l'auten
tica eliscllssió és que siguem solidaris amb la resta de 
les Comunitats Autonomes, pero que a nosaltres tam
bé ens don in per a cobrir les nos tres necessitats. Mol
tes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Verger, Aquest PIe s'acaba avUl ho

rabaixa recomen~ara a les dnc i mitja. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes, Recomen~a la sessió, El punt a trac

tar és la Proposició No de LIei, número 807, presen
tada pel Grup ParIamentari Esquerra Nacionalista 
(PSM), relativa a la no admissió en el territori de les 

., 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 I 14 i 15 de novembre del 1984 843 

IUes Balears de la presencia de maquines de guerra 
estrangeres de propulsió nuclear o dotades d'arma
ment atómico Secretana, vol procedir. a la .. leccura de 
la Proposició No de Llei, a la part dIsposItIva? 

4.-a) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSE&AT: 

Proposició No de Llei. El Parlament de les Illes 
Balears, maxim organ representatiu de la Comunitat 
Autonoma de les IIles Baleras, interessa del Govern de 
l'Estat Espanyol, que no sigui admesa en els territoris 
de les Illes Balears, així com en el seu espai aeri i 
zona marítima, la presencia de maquines de guerra 
estrangeres de propulsió nuclear o dotades d'armament 
atómico 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la Proposició No de Llei, en nom del 

Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el Sr. Ra
fion Orfila Pons. Disposa, Sr. Orfila, d'un temps de 
deu minuts. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. 

Diputats. Torna el tema de la pau a ser present en 
aquesta Cambra, avui, molt concretat en la qüestió 
nuclear i el periIl que pot representar la presencia 
d'armament atomic en el nostre territori o, en el seu 
cas, a les nos tres aigües que, essent com som unes 
illes, formen part del nostre entorn vital. De la impor
tancia estrategica de les H<;>stres illes se n'ha rallat 
prou, com per no estendre'm massa en argumentacions 
que la demostrin. Basti recordar, com a exemple, les 
freqüents declaracions d'Alts Carrecs de l'Exercit Es
panyol, presentant com a fonamental, en l'estrategia 
de la defensa, la nostra situació geogratica. Declara
cions que, fins i tot, han estat notícia de primera pagi
na un dia, per a l'endema ser objecte de desmentit 
pels mateixos que l'havien efectuada i tornar apareixer 
al cap de pocs mesos, de forma més o menys semblant. 
No entrarem a discutir si es fara o no una base de 
submarins en el Port de Maó, o si la Badia de Palma 
sera un refugi permanent pels vaixells de la sisena flota 
nord-americana, no tenim les dades per assegurar tal 
cosa, i no voldríem tampoc que ningú suposés que 
volem transformar aquesta Cambra en un substitutiu 
de la Comissió de Defensa del Congrés deIs Diputats, 
No entrarem, per tant, en aquesta polemica de com es 
concreta la importancia estrategica de les nostres illes, 
hi ha prou amb un fet incontrovertible: la situació 
gcografica de les illes que ens ha fet punt obligat de 
referencia pel desenvolupament de les relacions comer
cials entre els pobles del Mediterrani, ens fa avui desit
jables com a pcc;a fonamental 'en la defensa del Medi
terrani occidental. 1 aquest fet obliga, pens, moralment 
al Parlament de les Illes, a prendre postura davant una 
qüestió que, vulguem o no, condiciona el nostre futur 
i pot representar una permanent es pasa de Democles, 
penjant c1amunt e l nos lre cap, OSI inguda per un til 
que es fa cad'l vegada més p rim, com més es compro
m e t el noslre país en polHiques de defensa multina
cional, en un món cada vegada més dlvidit i enfro ntat. 
Accidents com el del submarí soviHic, prop de l'Estrel 
de Gibraltar, demostren que e l perill existeix i és ben 
real. Parlavem, el mes passat, en aquesta Cambra, del 
perill de destrucció total que implicava qualsevol 
guerra entre els dos blocs, deiem també que la sofisti-

cació deIs moderns artefactes de guerra i el seu des
mesurat augment feien cada vega da més facil l'esclafit 
que ens pot dur a una destrucció massiva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per cortesia parlamentaria, deman silenci, per fa

vor. Pot continuar. 

EL SR. ORFILA PONS: 
1 afirmavem la nostra decidida voluntat de Buitar 

per la pau, Aquesta Proposició No de Llei que avui 
presentam al Parlament de les Illes, té com a objecte 
posar el nostre gra d'arena a la lluita per la pau, per
que pensam que lluitar avui per la pau és posar les 
condicions perque es pugui caminar cap al desmantella
ment de l'arsenal nuclear mundial; perque estam con
venc;uts que, com deia fa ben pocs dies el Premi Nobel 
d'Economia Basilio Leontier, el desarmament és neces
sari i urgent, s'estan enterrant mils de milions de 
dolars en armament, és una despesa absurda que tan 
soIs acondueix a un major empobriment mundial, i 
acabava dient, la carrera armamentística, així i tot, 
continuara, perque no es fa res per evitar-ho. Nosal
tres pensam que sí podem fer alguna cosa des d'aquest 
Parlament en favor de la pau, cada vega da que des 
d'un poble, un Ajuntament, des d'un Parlament com 
el nostre es posen dificultats a la cursa d'armaments, 
cada vegada que un terme municipal es declarat zona 
desnuclearitzada, es van creant, passa a passa, les con
dicions per la pau. Demanar des d'aquest Parlament al 
Govern de l'Estat Espanyol que no siguin admeses, en 
el territori de les Illes, cap classe d'armaments nu
clears, és contribuir a la no nuclearització d'Espanya, 
és posar dificultats al creixement del perill de guerra 
i fer possible la urgent necessitat d'establir camins 
cap a la distenció. Potser, en resum, la nostra aporta
ció per fer possible ,a110 que diu el preambul de la 
Constitució, coHaborar a l'enfortim.ent d'unes relacions 
pacífiques i de cooperació eficac;: entre tots els pobles 
de la terra, 1 feim aquesta proposta des d'un concepte 
de sobirania que exige ix de les nos tres institucions 
autonomiques un alt grau de responsabilitat, un voler 
estar present en totes les qüestions que afecten de 
forma vital els ciutadans de Mallorca, Menorca i Eivis
sa-Formentera. Possiblemet, algú argumenti, no seria la 
primera vegada, que aquest Parlament no té competen
cies sobre aquest tema, que volem usurpar el paper 
del Parlament de l'Estat Espanyol, l'únic a qui compet, 
decidir sobre qüestions de defensa o de tractats inter
nacionals, res més enfora deIs nos tres proposits, ni 
pretenim usurpar funcions de ningú, ni ens platejam 
sobrepassar els límits competencials que el nostre Esta
tut imposa, és simplement una mostra de la voluntat 
que aquest Parlament no res ti al marge d'uns proble
mes que existeixen i que esta perfectament legitimat 
per discutir i fer arribar la nostra preocupació sobre 
eIs mateixos al Govern de l'Estat. 1 que no reclami 
la incompetencia d'aquest Parlament amb crides a la 
maduresa o s'imputin a Esquerra Nacionalista, coro ja 
s'ha fet al tres vegades, unes ganes de fer perdre el 
temps a la nostra primera institució autonomica, ni 
es pot tatxar, en justícia, al nostre Grup d'una manca 
d'esperit constructiu, i els Bolletins d'aquest Parlament 
són una prava evident de la nostra feina, ni es pot 
pretenir que sigui aquesta una iniciativa fora ele lloc. 
Voldria dir-los uns quants exemples d'iniciatives sobre 
política internacional discutides i, en alguns casos, 
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aprovades, pels Parlo menLs amb lUla majaría d'edat 
supel10r a la noslra. En el Parlament Basc han di -
cutíl una Proposició No de lc.i obre l 'entrad~1 de 
J'E tal 'spanyoJ a l'OTA."J, en el Parlamelll de Cata
lunya una Proposició de Llei s bre l'ingrés de !'ESL~~ 
Espanyol a )'OTAN i una resoJuci6. sobre la Sltu~ ~o 
de Polonia, en el Parlament de Galícla, una ProposJclÓ 
No de LJei obre l1cgociació del Govern en tra l é\mb 
Companyies Americanes per a la instaHació de plantes 
d'electr(wica, una Proposici6 No ele Llei sobre la situa
ció de Xile, en ocasió de l'aniversari que instituí la 
dictlldura mjlitar, una Proposic ió No de Llei obre 
jnstar el Govern Central a prolegir els bacallancrs 
gallees que feinegen al Pies c1 - Noruega, una 'Prop si
ció No de Llei de reclamar elel Govern de l'EsLal la 
declaració de Galícia com a zona elesnucleal"itzada, j 

així fms més d'una dotzcna, Volem deixar b n clar 
que, per altra banda. no pre tenim dictar normes al 
Govern de ]'EslaL, proposam f r-Ji arribar la voluntat 
d'aquest Parlamenl, legítim representant deis poble de 
les Illes, que aquestes siguin con ielerades zona ~n :n0 
es permeti el pas o el magatzem d'armamenls atoffilcS 
d'a ltres palsos. No és, a roés, cap proposta de l'alLr 
m6.n aquesta que feim avui, ni frwt de cap purisme 
ideolagi.c, coro pot va ler suposar qualcú, el mateix dia 
en que e va aprovar a l es Corts, l'entrada d'Espanya 
a ¡'OTAN, el Parlament va aprovar 'lambé una Propo
sició No de Llei per la qual Espanya es eleclarava !) iUJ'e 
d 'anncs atomiq ues, d'armes nLlclears; no é gratuü el 
nostre interes que el Parlament es pronuncil sobre 
aquest tema refor~ant inieiatives sembJants d'altres 
ParJamen adopti, i ruxí ha bao entes a ltres ComuuiLals 
te el Govern de l'Estat si es consol ida la noslra pre
sencia a l 'OTA ,exigiran un refore;: d'aquesta vo) untat 
de~nucJearitzadora que avui pretenim que el nostre 
Padament adopti, i axí ho ban entes altres Com unitats 
Autonomes; Catalunya i Can~u-ics ens s6n al dava_nt, els 
seLIS Parlament· respectllls han aproval el mes passat 
Propo icions No de Llei semblant · en aquesta, gairebé 
per unanimitat, avui, el no cl 'aquest Parlament de la 
pre encia el/armes nuclear en e l nostre tcrritori, pot 
ser lIn s( decic\it en (avor de la pau, és la I10stra apor
tació pe'r posar dificultats a l' xtensió d'armes alamí
q les j la trava que, des de la nostra peli lesa, podero 
posar a la cursa d 'arrnaments, a la vegada que eluni
n m I perill que, no es pot oblidar, repr eOLa la 
presencia d'aqu ests armaments a les noslres ill s. El 
no tre Grup que es reclama del Socialisme, no pot 
r enunciar a p lanlejar les inst itllcions a lla on es lrobi 
el tema ele la pall, i voldr ía citar un poli Lic europ ' u, 
del q ua ) ja s'han citat frases d ios aquest Pa rlameot, 
que deia, en una inlervenció feta a una manífes!ació 
pacifista a la q ual va participar, jo esUc aqui amb la 
tradi i6 del moviment obrer que des de generadons 
va e cr iure amb le eves banderes el objectius de la 
pau; nosaltres, assumint aque tes paraules de WiJly 
Brand volem acabar C\jent que lluitar per la pau és 
posar les majors t raves possjbles a aquells que es 
pI'eparen per a la guerr a. Deman ant avui que les IHes 
qued in fora del pas de m aqumes de guerra impu lsades 
per energía n uclear O que portin armes atomi,ques, 
farem un a passa en favor de la pau. Grades, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Vol en intervenir els 

aItres Grups Polítics? Sr. Tirs Pons, Sr. Josep, perdó, 

Sr. Josep Maria Lafuente, del Grup Regional~sta, té 
voste la paraula. Disposa d'un temps de deu mmuts. 

EL SR. LAFUENTE LoPEZ: 
Gracies, Sr. President. Molt breument per posar la 

situació elel nostre Grup dins el criteri d'aquesla Pro
posició No de Llei. Nosaltres, que som con!raris, d'una 
manera definitiva i visceral, a la instaHació d'arma
ments nucIears dins la nostra illa, no podem participar 
del mateix criterí quant a la presencia que sigui mera
ment conjuntural o transitoria de maquines de guerra, 
el'elements que, d'una manera estrictament cronologica, 
estiguin dins les nostres illes. La nostra situació de 
cortesia, de turisme i de, en definitiva, cordiulilat cap 
a les persones que ens visiten, Cns impedeix ten;r un 
criteri similar, serem contraris, senu>re, a la insLaHació 
definitiva d'elements, d'instal-lacions, de situacions que 
representin un gran perill per a la nostra illa, pe
ro serem completament d'acord, estarem completament 
d'acord que els visitants, siguin de la categoría que 
siguin, estiguin d'acord amb la situació nostra. Per tant, 
nosaltres rebutjarem aquesta Proposició d'una manera 
definitiva. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. El Sr. Tirs Pons, té 

la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS); 
Gracies, Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Dipu

tats. Un pacifista institiu i conven~ut, un cientific, tal 
vega da el més liberal deIs científics del segle XX, amb 
la finalitat de salvaguarelar la llibertat, va ser el que va 
inventar l'enginy nuclear, el primer. Es donava així, el 
naixement d'una bomba que queda dins una atmosfera 
de Judi'ci final des del moment de la seva invenció, 
invenció que era resultant de, tal vegada, la menys 
felie;: ele les coincidencies entre els factors més hetero
genis que es donaven en aquel! rnOI:nent; en el moment 
que va demostrar la seva eficacia, eficacia entre come
tes, els propis fabricants varen comenc;:ar a maleir-la 
com la major amenae;:a a la que mai havia estat expo
saela la humanitat; Einstein va considerar la creació 
el'aquesta bomba com el seu propi pecat personal. 
Pero, no poelem nosaltres acusar la ciencia sense refle
xionar, pensem que fan falta dictadors de diversos 
tipus perque les ciencies naturals seguesquin aquest 
carní. i així es va encetar en el món una dinamica 
que, ens ha fe! viure ,actualment, sota deIs designis 
ele la por. Por de la guerra, por de la utilització d'una 
energia que no esta totalment dominada pels científics, 
i van sorgint a tota Europa, sobretot a tota Europa, 
uns moviments, uns moviments que han sorgit a diver
sos indrets, ecologistes, pacifistes, que han comenc;:at, 
normalrnent, per una protesta, per una desobediencia 
i per la rebeldia, rnés que per interpretar unes necessi
tats que té plantejades la sodetat, són uns desjtjo~ 
que els expressen i els indiquen. Aql~ests moviment , 1 

val la pena pensar-ha, esta n organi Lzats normalment 
entorn a una sola idea, a una sola qüestió que volen 
resoldre a curt o llarg terrnini i una altra caracterís
tica que solen tenir aquests moviments és que amb el 
seu esfo~ contribueixen, nonnalment, a una caUsa 
moIt rnés general. 1 quant que contribueixen a aquesta 
causa molt més general, els seus plantejaments, la 
majoria de les vegades, poden es ser assurnits per for-

i 
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macions polítiques diferents. Són importants també 
aquests moviments, no ho oblidem, perque dins ells, 
també és cert, que poden dur un potencial democdltic, 
fins i tot de vegades, superior als propis partits. L'afir
maci6 que eJs moviments són accions entoro a una 
sola qüestió sembla bastant clara, pero, cree que val 
la pena reflexionar damunt dos aspecte djferencials, 
primer, un valor suprem, un fi últim, darrer que prete. 
nen i, per una altra banda, }'0bject.iu concre!. que els 
fa emprendre una acció determinada; en e l cas dels 
moviments pacifistes, seria com a fi darrer la pau, amb 
tor e l que significa, coro si fas un valor suprem, sense 
considerar que aquest valor és molt recent la se va 
valoraci6, pens m sinó que ha sorgil, practicament, des· 
prés de la Segona Guerra Mundial, i després d'aquest 
sÍmbol escandalós. com podía ser, vist sobretoL des 
d'avui, el que va succeir a Hiroshima. Es a dir que, els 
rnoviments antinuclears per exemple, com la utilització 
de maquines de guerra per propulsió nuclear que esta
ria més dins una acció ecologista que no pacifista, no 
50rgeixen ara, fa molta estalla, pensem SiDÓ amb cls 
moviments per exemple que van sortinl, a nivell nlLllli
cipal a tota Alemanya; les armes nuclears a le quals 
s'ha referit el Portaveu d'Esquerra NaciOl1'llista, és 
cer!. qtl.e van ser i són un instrument de dissuació que 
poden servir a les finalitats de la democn cia, en cerLa 
manera, podría ser una raó que les justificas, pero per 
la seva maLeixa existencia, segons el nostre criteri, la 
delimiten, la delimiten per dues raons. Primer, perque 
creen una atmosfera inevitablement autoritaria que 

--envolta els secrets tecnologics que les guarden, el seu 
emmagatzament, la seva disposició estrategica a un 
territori determinat. 1 segona, per la discrecionalitat 
d'un poder que per la scva propia estructura és incom
patible fins i tot amb un liberalisrue, per resLringil que 
5ia. La Proposició No ele Llei que dis utirn avui patcix 
de les mateixes contradiccions j antinomies que pot 
patir qualsevol moviment pacifista o antinucIear, i a<;o 
no és ni bo ni dolent, ho hem d'assumir aixines, pero, 
creim que en aquesta Proposició, hi ha certes mancan
ces, si és una proposta pacifista, i aixines ho creim, 
que té un caire pacifista perque s'ha referit el Diputat, 
Sr. Orfila, a les armes nuclears, també aquestes poden 
estar transportades per maquines de guerra de propul
sió convencional; si és una proposta ecologista, que 
també ens fa pOJ.- el mal funcionament de motors ÍlU
pulsats per energia ouclear, hem de tcnir en compte 
que avui bi h a maquines no de guerra propu lsacles 
pel' energia nuclear, que lambé si funcionas io mala
meot podden dur erts problemes a la pob lació ele les 
IHes. 1 a~o, de del punt de vista ecologista, els socia
listes, marxistes í no marxistes, duranl decades han 
estat parlant de la necess itat d'unes Leenologies radí
cals a ltematives a le quals no podero tanear cls uUs, 
i no tancam el ulls davanl la foq:;a que poden Lenir 
aquests moviments del ccologistes que, sens duble, 
ens duria, tal vegada, si. acceptassim les energies alter
natives, a una ele les més poderoses revo lu ions. Pelo 
tant, el Partit SocialisLa, el Grup Social is ta volara a 
favor, encara. que no accepti les reticencics de si és 
aques t lIoc o no és aquesL lIoc, és necessari; nosaltres 
creim que la forma és jus ta el dil'igü--se per deroanar 
que aque es maquines de propu l ió nuclear duguin 
armament atomic o no en duguin, no puguin an'ibar, 
no solament a les nostres illes, sinó a qualsevol indret 
de l'Estat Espanyol, encara que, efectivament, quan es 
va signar, durant el Govern d'UCD el tractat d'adhesió 

a l'OTAN, a la NATO, em sembla, si no estic equivocat 
que hi havia un punt que prohibia el tdmsit d'armes 
nuclears atomiques pel territori eSEanyoI, pero sempre 
és bo refrescar-ho, refrescar aquesta por, aquesta espa
sa de Democles a que s'ha referit que, efectivament, 
tenim, si no damunt el cap, devora eH; nosaltres creim 
que en aprovar aquesta Moció, el Grup Socialista o la 
resposta socialista, o si em permeten dir-ho d'una altra 
manera, la resposta radicalment democl'atica a les 
qüestions que s'han plantejat, aquí, no podem consi
derar la pau com un valor absolut i inqüestionable, 
sinó soIs com un valor relatiu, j és un valor relatiu 
des del punt que esta sempre limitat per la defensa 
propia, la defensa de la democracia i de la dignitat 
humana, encara que sigui una acció puntual, concreta, 
creim que aprovar aquesta Proposició No de Llei ajuda 
tots aquests principis que hem defensat. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Tirs Pons. Té la paraula pel 

Grup Popular, el Sr. Manuel Jaén Palacios. Disposa, 
Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Señorías. Debatimos una Proposi

ción No de Ley, ciertamente, con la impronta caracte
rística, y lo digo sin ánimo ninguno de ironía, de 
Esquerra Nacionalista, este Grupo Parlamentario respe
table y respetado aquí, en esta Cámara, haciendo uso 
del Reglamento Provisional de -esLa Asamblea, nos pre
senta a aprobación una iniciativa que nosotros no 
apoyaremos, por diversas razones que, eguidamen 'e, 
expondré. Obviaré, en primer lugar, un comentario 
expre o a la ex.posición de motivos, que son ciertamen
te numerosos y tan numerosos como discutibles, y 
centraré la argumentación en una línea, menos etérea, 
políticamente creo que más realista, y desde luego más 
en consonancia con nuestro quehacer como Diputados 
de un Parlamento Autonómico, evitando caer en una 
visión desenfocada de nuestra Autonomía. El Sr. Dipu
tado defensor de esta Proposición No de Ley conoce 
lo que sanciona el artículo 149 de la Constitución, 
incluso se recoge en el texto, en la exposición de moti
vos, y se establecen, como sabemos, las competencias 
exclusivas del Estado, entre ellas, y en el tema que nos 
ocupa, se recogen también las relaciones intemaciona
les y la defensa y Fuerzas Armadas. Nosotros creemos 
que no se debe invocar, en consecuencia, a la repre
sentatividad que ostenta este Parlamento para pronun
ciarse en cuestiones que son de interés, ciertamente, 
nacional; éstas y tantas otras materias, competencia 
exclusiva del Estado, no debieran a nuestro juicio ser 
objeto de pronunciamiento en este Parlamento, -existen 
otras instituciones, las Cortes Generales, y es allí, en 
el Congreso y en el Senado, donde se debaten estos 
temas en toda su amplitud y profundidad. Otro motivo 
por el que nos opondremos a la aprobación de esta 
Proposición No de Leyes la vigencia de los actuales 
convenios de amistad, de defensa y cooperación que el 
Reino de España tiene suscritos con los Estados Uni
dos de América, convenios que se iniciaron en el año 
1952, y que han sido reneo-ociados por el actual obier
no el año pasado. El artículo 2.2. del Convenio Básico 
contempla la obligac ión, por parle del Estado EspañoJ, 
de conceder a los E lados Unidos de América, e l uso 
de instalaciones de apoyo y otorgar utilizaciones de uso 
en el terrjtorio, mar territorial y espacio aéreo españo-



846 DIARI DE SESSIONS I Núm. 25 / 14 15 de novembre del 1984 

. A f mismo, el artIculo 42. del Convenio Comple
ment a rio egundo, concede al Gobierno Español la 
facultad ele acordar a l almace namiento e in talación 
de armas nucleares, y, pOI' úllimo, en lo referente a 
buques de propul ión nuclear, la autoriz<.)ción. compe1e 
a l Comité Conjunto para <lslmlos polILic militares y 
admini trativos que dependen ele un Consejo Mixto, el 
Consejo lispanoamericano. P r tanto, no otros enten
demos que por estas dos razones, básicas, sin en'lrar, 
repito, en loclas las cllestiones de fondo qu pudiera 
haber de motivos ecológicos y motivos de la paz que 
tocio el mundo, 1.1quf, en es ta Cámara, creo que como 
partím s en lineas genera les . Por es tos dos motivos 
que acabo de exponer, el Grupo Popular v lan\ 11 

contra de esta Proposición No de Ley. Muchas gracias, 
Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Jaén Palacios . Por contradic

ciones, sÍ, cinco minutos. Disposa d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. ORFlLA PONS: 
Gracies, Sr. President. Sr. PresidenL, Sres. i rs. 

Diputats. Agrair en primer lloc al Grup Socialista el 
suport manifestat a la nostra Proposició No de Llei, 
encara que 1 mauc;os de la seva tnter enció no coind
desquin totalment, no concordin amb eIs nostres argu
ment , no podia ser, per altra banda, d'altra forma, 
atesa la veUa tradició elel Moviment Socialista Interna
cional amb la lluita per la pau, els ho agraim. Tampoc 
DO en agafa per sorpresa l'oposició deIs Grl.1ps Regio
nalis ta i Popular, a apl'ovar aquesta Proposició, mai no 
ha estat el seu fon, encara que puguin dir el contrari, 
el tema (le la pau. La dreta sol defensar, nOImalment, 
i ben al contrari de nosaltres, el lema que si volsla 
pau, prepara't per a la guerra, i logicamenl no p I 

donar suport a iníciatives que, com aquesta, prelenen 
posar límits al creixemenl armamentista, tampoc no 
són noves les raons que han aportat en aquest debat; 
un sí, pero no, del Grup Regionalista que per raons 
de cortesía p nnet la presencia d'al1TIc e Irangere i 
no les del. \lastre país, com si aque 1 s fossin mancO 
periJloses. L'oposició del Grup Popular, que no és 
aq le 1- el lloc per discutir temes pels quals no lenilll 
competencia, i em deman i va) la pena argumentar 
més, ates que, practicament, .ia han .. . a la meva pri
mera jntervenció. En ternes ideologics, corn és aquest, 
les majories ja es coneixen des d'abans de fer la 
proposta i aquesta, en un cas com el nostre, ja esta 
decidida de fa dies. A més que, així i tot, aquest és 
un tema que els fa nosa, que preferirien no haver-lo de 
discutir; i és que fa molt mal votar en contra d'aquesta 
proposta intentant negar, oblidar o minimitzar el pro
blema del perill que pot representar la presencia d'ar
maments atómics, siguin eSlrangers o del país, a les 
nostres illes quan, 'fa poques setmanes, els seus mateí
xos companys de partit ,a niveIl de l'Estat, es rasgaven 
les vestidures clamant al cel indignats pel perill que 
havia representat el perill del submal'í sovietlc a aigües 
de prop ele Gibraltar. Em dernan quines exp] icacions 
donarien, en el eu vot d'avui, si un dia, que esperam 
que mai no arribi, succeís aquí un accident coro e ls 
del ... , l'Escorpion o deIs ... , submari sovietic del m~s 
passat. EIs seus lemes, Menorca ]'lLnic important, o bé 
el ell MaUorca per damunt de tot, quedarien malferits. 
1 perdonin la broma, no em puc imaginar els dirigents 

més signi1kats del eu Grup, clamoejant al v Ltant del 
pl'im r submarí nuc l al' que ' Lraqui a les nOSLres 
coste , tal imitant la famosa clamoejada del u Jider 
eslalal per demos trar que no hi ha perill. Per a<;o, 
volem deixar molt ciar que 1 problema d 'aprOvar ( 
rebutjar aquesta Pr posició o de leí no és qües tió 
d.e competencia elel Parlamenl Aulónom, sinó una sim
ple qüesti de voJuntal política, no és aprovar aquí 
una proposta de dirigir-nos '\1 Govern de rEstat sobre 
el vessaments radioactius, é cert que se'n va aprovar 
una sobre Tractats lnternacionals, de tenir prous pre
cedents d'aItres Comunitats que han aprovat desnu
clearitzacions, prohibicions de bucnners , de productes 
toxics i, fins i tot, resolucions obre siLuacions a PI '. 
nia i guerra de les Malvines, arribanl fin i ta l él 

discutir les visites de Fidel Castro. Evidentment, Sres. i 
Srs. Diputats, a nosaltres ens sembla més preocupant 
la visita d'un submarí atomic que no la de Fidel Castro. 
És qUestió, per tanl, de voLuntat polHica, al Grup d'Es
querra aciona Li ta, rcpe lim, li preocupa el periJI que 
pot representar la pl'e encía d'armes nuclears en el 
oostre terrilori, pel'ill pel- a ls nos tres iu ladans i perill 
per a la causa de la pau, i aquest és el seotit de la 
nostra Proposició No de Llei. Gracies, Sr. Presidcnt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. OrfUa. Debatut el lema, passarem a la 

votació, per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquesta Proposició No de Llei, es volen aixecar, 
pelo favor? Secredu-ja. Poden seure j molles gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votio en contra d'aquesta 
Proposició No de LId, e volen posar drets, per favor? 
Poden seure imolles gracies. Les Sres. i Srs. Diputat 
que s'abstenen? No n'hi ha. Per tanl, queda rebutjada 
aquesta Propo ició No de lei per 24 vots a favor i 
28 en .contra. 1 pa!; am al punt segUenl que és la Pro
posició de Llei, debat de presa en consideració, de la 
Proposició de L1ci, presentada peI Grup ParlamenLad 
EsquclTa acionalista, relaLiva él la comparejxcnc;a cla
vanl les Comiss íons d'lnve tiga ió ele l ParJament de 
les Illes Balears. Volen que es llegesqui? Per defensar 
aquesta Proposició de Llei, té la paraula el Sr. Damia 
Pons i Pons. Disposa, Sr. Pons, d'un temps de quinze 
minuts. 

S.-a) 
EL SR. PONS PONS (DAMIA): 

Sr. President, Sres i Srs. Diputats. Les Comissions 
d'Illvestigació 60 un lema d'actllalitat en aquest Par
lam nl, en aquestn Cornunitat Autónoma, i ja bi ha 
diversos precedents, tarnbé, a aItres CODlunHats Auto
nom de l'E ' tal Espan 01. L'element de Comis ions 
d'Investigaci6, referit en primer lloc, al Congrés i al 
Senal o a toles dues Cambres de l'Estat Espanyol en 
conjunt, és una possibilitat oberta per l'article 76 de 
]a Constitució, on es cJiu que podran nomenar Comis
sion d'lnvestigació sobre qualsevol afer d'lnteres pú
blic. Amo aixo, la Constitució Espanyola recull un 
element generalitzat en els sistemes democratics parla
mentaris d'encuny europeu, i aixo, per tant, és un 
eIement, i vull que quedi perfectament ciar i estabLer ! 

és UD element DO ideologic, sin6 profundament institu~ 
cional i vinculat als sistemes democratics, deIs quals 
nosaltres volem participar. Sobren, per tant, les argu
mentacions que se n'han donades per part d'algun 
mitja d'informació, que les Comissions d'Investigació 
tenen una finalitat de comissariat polític inquisitorial, 

d 
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etc. es tracta q ue el s legítims representants d'un poble 
tenen dret a aclal"ir, a través de les Comissions d'Inves
tigació¡ temes d'inleres general, temes que la Comuni
tal no pot deixar sense abrir damunl elles un procés 
d'acJa:riment en profunditat. L'Estalu t d'Autonomia de 
les Illes Balears, en termes semblan ts a altres Estatuts 
d'Au tonomia, a l' article 24 .3. eus diu clarament que el 
Parlament padra crear Comisslans Especia ls d'luvesti
gació, i ho fa recolliut l't:sperit de semblan~a que hi 
ha entre aquest ParIament, el representant del poble de 
les Illes Balears, i les Corts Generals que són deposi
taries de la representació d'alIo que la Constitució 
auomena la Nació Espanyola. Naturalment a l'hora de 
redactar el Reglament Provisional, encara, d'aquesta 
Cambra, els redactors varen tenir prou esment en 
donar forma reglamentaria a aquesta possibilitat oberta 
per I'article 24.3. de l'Estatut, referit a les Comissions 
Especials d'Investigació. 1 ho fa en termes molt sem
blants, practicament, identics als altres Reglaments 
deIs diferents ParIaments de les Comunitats Autono
mes de [,Estat Espanyol, i en termes , també semblants, 
al Reglament del Congrés de Diputats. Ara bé, el ma
teix article 76, apartat 2 de la Constitució Espanyola, 
ja preveia que, «sera obligatori de compareixer a 
requeriment de les Cambres, la Llei regulara les san
cions que puguin imposar-se per causa de l'incompli
ment d'aquesta obligació». Naturalment, aquesta Llei, 
per tal com afectava els drets fonamentals deIs ciuta
dan s i de les llibertats públiques, va haver de ser 
regulada, no per una Llei senzilla, normal i corrent, 
sinó per una Llei Organica, d'acord amb les previsions 
de l'artide 81 de la Constitució Espanyola, d'aquí va 
sorgir la LIei Organica 5/84 de 24 de maig sobre «Com
parecencia ante las Comisiones de Investigación del 
Congreso y del Senado o Comisiones de Investigación 
o de ambas Cámaras». Per tot aixo, aquesta promulga
ció d'una Llei Organica, referida al tema de l'obliga
torietat de la compareixen~a ha obert unes noves 
possibilitats quant a Comissions d'In'Jestigació que cal
dria que aquest Parlament, que aquesta Comunitat 
Autonoma de les IIles Balears r ecollís, també, puntual
ment. Entenem que, dins l'ambit de les IIles Balears, 
el Parlament, com a representant del nO'itre poble, ha 
d'estar disposat a dur endavant una acció semblant en 
materia de Comissions d'Investigació, una acció sem
blant a la de les Corts Generals, dins tot l'ambit de 
l'Estat E spanyol. Hem observat, i ja ho he dit, que els 
Estatuts han anat recollint la possibilitat de crear 
Comissions d'Investigació, els Reglaments han ampliat 
en t ermes reglamentaris aques ta possibili tat, per que 
s'ha prodult aixo? Perque estam veient, estam assis
tint a una transformació en profunditat del sistema 
democratic de l'Estat Espanyol, allo que, fins fa poc 
temps, hauria estat una materia absolutament reser
vada a les Corts Generals de l'Estat, veim com ara 
s'ha traslladat via Estatut i complementat pel Regla
rnent, practicament a la totalitat deIs Parlaments Au
tonoms a l'Estat Espanyol. El Parlament, la Comuni
tat Autonoma, perdó, també és Estat, també té una re
presentació popular, perfectament legítima i ha dut 
endavant, i creim que amb prou encert, treballs en 
materia de Comissions d'Inves tigació. Aquestes Comis
sions d'Investigació, establertes o r ecollides a l'article 
51 del Reglament tenen unes característiques puntuals, 
ten en un caracter secret, tenen unes conclusions no 
vinculants per als Tribunals i, determinades conclu
sions, una vegada aprovades pel Parlament poden esser 

remeses al Ministeri Fiscal per a les actuacions opor
tunes. Ara bé, entre la situació actual de les Comis
sions d'Investigació de Congrés i ~enat, i ambdues 
Cambres conjuntament, i les Cornissions d'Investigació 
que puguin impulsar els Parlaments de les Comuni,ats 
Autónomes de l'Estat Espanyol, hi ha una diferencia 
clara i substancial, en virtut de l'esmentada Llei Orga
nica 5/1984 de 24 de maig, les Cornissions d'Investi
gació de les Corts Generals de l'Estat, poden fer o han 
fet obligatoria la compareixen<;a de qualsevoI ciutada; 
aquest element que és fonamental i essencial per al 
bon funcionament d 'una Comissió d'Investigació no 
existeix a les Comissions d'Investigació deis Parlaments 
de les Comunitats Autonomes, aixo, naturalment, fa, 
es podia produir, aqui a les Illes Balears hi ha hagut 
una Comissió d'Investigació que encara continua fun
cionant i no s'hi ha trobat pero s'hi podria trobar, que 
de terminats ciutadans es negassin purament i simple
m ent a compareixer en esser requerits per aquesta Ca
missió d'Investigació; i que passaria? No passaria ab
solutament res, no hi ha cap possibilitat de fer obli
gatoria, avui, la compareixen¡;a d'aquests ciutadans, el 
resultat seria immediatament el bloqueig de la labor 
d'aquesta Comissió d'Invcstigació, el Parlament, natu
raLrnent quedaria amb una situació desairada i amb 
una situaciÓ, jo no dubta ria, de qualificar de grotesca. 
Un instrument públic, un Parlament de les IHes Ba
lears que representa els pobles de les Illes, no és ca
pa~ de fer compareixer un ciutada, l'actuació del qual 
pot ser regulal- o irregular, ja es dictaminara, pero, en 
tot cas, no té, en aquest moment, cap possibilitat de 
compareixel·, i ens podem felicitar que, tal vegada, la 
desconeixenc,:a de la Llei 0, tal vegada, el sentit de res
ponsabilitat i d'etica deIs ciutadans d'aquest país, hagi 
fet que fins ara la cosa de les Comissions d'Investiga
ció, els trebaHs de les Comissions d'Investigació s'hagi 
dut endavant sense traves i, si no vaig errat, han com
paregut tots els que han estat requerits. Pero, en el fu
tur podria no esser així i, aleshores, no podríem fer 
cap actuació en aquesta materia. Evidentment, nosal
tres entenem que si hi hapossibilitats que aquestes 
Comissions d'Investigació arribin a ten ir el dret de fer 
compareixer els ciutadans davant elles, aquesta possi
bilitat s'ha de dur endavant. En aquest sentit, Esquer
ra Nacionalista va presentar la Proposició de Llei que 
ara esta a debat per aprovació de tramit d'aquesta 
Cambra. Voldria fer una mica de petita historia d'aixo, 
perque crec que es va plantejar en el seu moment 
OPOl-tÚ. Amb motiu de la redacció del Reglament, es
perem que definitiu, d'aquest Parlament es va plante
jar, naturalment, la revisió de tal com quedaven en el 
Reglament Provisional les Comissions d'Investigació, 
naturalment, varem ha ver de constatar que les Comis
sions d'Investigació, via Reglament, no podrien con
templar l'obligatorietat de la compareixem;a deIs ciu
tadans, perque aixo havia de ser objecte d'una Lle! 
Organica, per tal com afecta el que preveu I'artide 81 
de la Constitució Espanyola; varem presentar una Pro
posició de Llei, a partir d'aquesta reflexió, E squerra 
Nacionalista es va determinar de presentar la Proposi
ció de Llei que ara tenim a debat, perque va entendre 
que era un eIement que refon;aria els poders del sis
tema d'autogovern de les Illes Balears, pero, sorpre
nentment, aquesta iniciativa, que no és una iniciativa 
ideologica, va ser contestada de manera pública p er 
part d'una editorial, concretament del diari "El Dia», 
de 3 de novembre de 1984, en termes que estimam, 
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protWldament, desaforlWlats. Qualificar aquesta ímcia
tiva alno Wl tnular de «.t'ellgrosa InlcIallva», que si 
una Lornissló d 'lnveStIgaclO Jla (le ser un proceUlment 
excepuunai, lUl proceOlment que por donar uoc a la 
indelenslo deJs clUladans, que POl donar lloc a una 
pe11Sl.CUCIÓ polirlC"" que pot esser un inslrument 
d'agressIó contra els clUtadans particulars, que crea
ría de ser aprovada, cliu aquesta edltonal, que record 
amb lristesa, crearia aquesta ProposicIÓ ele LJei de ser 
aprovada la possibilitat que el nostre Parlament es 
pugui convertir en lUla especie de tribunal de comis
sans pOlítics, que és el fruit de les iHusions o de les 
pretenslOns d'una esquerra intervencionista que, hem 
de tenir en compte, continua dient, que hi ha una mi
noria d'edat per al nostre Parlamenl, i que <;ertes co
ses delícades no han de poder ser tocades per alguns 
deis nos tres parlamentarís, entenem que és lUla coHec
ció, francament, de despropósits que té molt poe a 
veure amb els fonaments d'aquesta Proposició de L1ei 
que ara cstic el fensant i exposant. Des del nostre punt 
de vista, aquesta Proposició de L1ei no té, en absolut, 
cap color polític ni ic!eologic, és una de tantes lleis de 
igne insLitu.cional que haurien de ser, entenem, apro

vades perWlanimitat d/aquesta Cambra i per que? En 
primer lloc, és una Proposició de Llei convenient per
que enforteix els poders de la ComlUlitat Autónoma de 
les Hles Balears, dotanl-Ia d'instruments legals identics 
al de les Corts Generals en materia de Comissions 
d'Investigació, l'Estat no només són les Corts Gene
rals, sinó que nosaltres om Estat, om Estat en una 
materia, en tota una serie de malcríes que han de ser 
i poden ser objecte de la lcgucIa ülvestigació. Ente
n em que és convenienL, és convenient perque de ser 
aprovada vincularia els poders de la Comunitat Auto
noma 8mb una labor d'aclariment d'afers d'iO'teres pú
blic a través de les tasques que podrien desenrotllar, 
sense traves, les Comissions d'Investigació .. 1, d'altra 
banda, hi ha un aspecte que Vltl t r emarcar, i és que 
aquesta Proposició ele L1ci n tan sol es refereix a un 
deure deIs ciutadans a compareixer davante Comjs
sions d'Investigació que no el' en per un Grup Po
lític o per un Govern, sinó que e creen per un acord 
d'aquest Parlament, o es poden crear, no només es 
refereix a unes obligacion de compareixe n~a . que po
dria tenir un caracter, diriem, interven ionista, sin6 
que també se'n cuida prou, a ]'artícle 1, apartal 2 
d'aquesta Proposició de LId, de g,mmtir ets c1r ts deIs 
cíutadans dins aquestes omi sions d'lnve tiga ió, per
que diu que la Mesa del Parlament, d iu la Proposic.íÓ 
de Llei, vetlara per tal que dins aquestes Comissions 
siguin salvaguardats el re pecte a la intimitat i I'honor 
de les persones, el ecret profes iona l, la c1au ula de 
consciencia i altres dret __ constitucional . Per tan t, no 
ens trobam amb una voluntat intervencioni.sta, sinó que 
ens trobam amb una voluntat institucional. Acabaré 
en un momento Per tant, entenem, per totes aquestes 
consideracions, que aquesta Proposició de L1ei mereix, 
clarament, un vot afirmatiu. Hi ha lUl element i el vulI 
treure abans que surti a les intervencion del altres 
Grups Parlamentaris, i és que aquesta Llei, com él tal, 
no pot esser aprovada. per aquest Parlament, avui no 
proposam que s'aprovi una !leí, sinó que s'admeti a 
tramit per part d'aquest Parlament, aqu.esta Llei , efec
tivament, c!'acord amb l'artic1e 8 J de la Constitució ha 
d'acabar essent una Llei Organica que, un cop deba
tuda en Comissi6 amb les esmenes pertinents, fins i 
tot l'esmena que li doni el caracter de Llei Organica i 

de tnlmit, davant el Congrés de Dipu~ats, aquesta Llei 
ha d-anar a les Corts Generals i esser aprovada. Amb 
aixó, cl1tenem, que les IHes Halears donanen una passa 
endavant positIva, de signe instituClonal i entenern, 
també, que posarien Wla lita nistónca avaw;:ant-sc a 
lUla iniciativa que, si no record malament, cap deis al
tres Parlaments de tol l'Estal · spanyol, ha fe t encara, 
amb aixó cree que seríem capdavanll:rs i enrortiríell.1 
l'Autonomia de les Illes Bakars, per aixó deman:lm el 
vot unánime i afirmatiu a aques ta PI" l 0 <; 1 i el ' Llei 
de caire, clarament, institucional. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, SI'. Pons. Volen intervenir els al

tres grups polítics? Sr. Josep Maria Lafuente té la 
paraula. Disposa, Sr. Diputal, d'un temps de quinze 
minuts. 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
Gracie ., Sr. PI-esidcnl. Senyories, precisament, 

aque t punl de la, compar ixen~a davant les Comissions 
eI'lnve [igació es va tra Inl" dins la Comissió de Regla
menL quan vare.m di cutir I'article 51 del mateix. Efec
t ivament, es va di utir la passibilitat, la viabilitat ju
rídica que es pogués presentar una Propo~ició de Ud 
dins qual evo} Crup per obligar aquesta compareixen
<;a dins les omission e1'lnvestigació. Varem discutir 
dins la Comissió, tols els mcu companys en varen par
lar, i \larem alTibar a un acord, que ai ,,' era practi
cament impo sible amb una Proro ició de Llei. El 
Grul d'E querra Nacionali ta ho sap perfectament . i, 
naturalment, aixo n definít ¡va, cm fa la imp ress ió que 
és for~ar un roe la maquina per aconseguir, per ven
tura, un programat; me polític que, en definitiva, no 
poclem tenir, el! ma teix ho hn reconegut dient la pos
tura é el airada, és !!r Le ca i qualsevol de les per
sones citades no pot venir, jo die, més de a irada i més 
gr.ote a sera ' i publ'icam j promulgam una lIei que 
aquesta Hei no é complerta, perque, TI definitiva, no 
hi ha cap l-ma jurídica pcrque cs complesqui, mal
gral es promulgui dins e l nostre Parlament una !Iei 
e1'aquesta natura lesa. Pe!' tant, aquesta s ituació cIe des
aire, aquesta situació grotesca seria molt més farta si 
fo una circum lancia de cad\c1er legislatiu, i aixo ha 
sap periectament qui ha fel aque ta Proposició, per
que dins la nostra con ver a en ' arem parlar, que aques
ta famosa Uei, aquesta Llci qu es va publicar en el 
mes de maig de 1984 va ser bjecte de :.Ietenninades 
es menes del Gmp de Convergencia Catalana, elel Grup 
Base, en el Senat, i es varen rebutjar lotes ,lIe ' per
que, en definitiva, la iluació legal de la Constituci6, 
l'article 81, impedeix que les Comunitats Aut nomes 
gaudeixin del que l'articlc 81 ele la Conslitució e ta
bleix, és necessari cercar aItres camins, altres circums
tancies per aconseguir l/na situació similar, paraHela, 
en definÚiva, si examinam l'artic1e 150.3 de la Consti
lució, en trob3rem que ja tenim un principi de camÍ, 
que no és aquesta Proposició de Llci, no és aquesta 
Proposició de LIei, sinó que, en definitiva, és aconse· 
guir a través o vers el Senat o vcrs la Cambra de Di· 
putats, una Uei que eslable qui el principis d'hal" 
monia de toles les Di. po icions Aotonómiques que re 
presenten circumstancies similars, és a dir, no és Uf 

problema aquest de la compareixen~a dios les Camis 
sions d'Investigació de la Comunitat nostra, és un pro 
blema de totes les Comunitats_ E va promulgar 1. 
LIei Organica elel mes de maig de 1984, ' precisamen 
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pel Senat i pel Congrés de Diputats, es va intentar 
que aixo s'estengués a totes les Comunitats Autonomes, 
no va ser possible, perque en definitiva, malgrat el Sr. 
Pi Sunyer, el Sr. Portavella, el Sr. Novolares del Go
vern Basc, varen intentar fer-ho, en definitiva, el Grup 
Socialista va dir, d'una manera concreta i clara, que 
aiXiO era practicament impossible perque vulnera va 
d'una manera decisiva l'artide 81 de la Constitució i 
que el camí més viable per fer-ho, és a través de l'ar
tiele 150.3 de la Constitució, arribar a una unió d'acord 
amb els artieles, o bé corresponent 146, si no m'equi
voc, del Senat, o 130, 126 del Congrés, arribar a acon
seguir el nombre de vots suficients per presentar un 
Projecte de Llei de totes les Comunitats que aconse
guís aquesta compareixen<;a amb un caracter de Llei 
Organica de l'articIe 81 de la Constitució. Aixo, el ma
teix proposant, promovent d'aquesta Llei o d'aquesta 
Proposició de Llei, se n'adona i ara ens diu, nosaltres 
som conscients que hem de fer una futura Llei Orga
nica a través de la nostra intervenció dins la Cambra 
de Diputats de l'Estat Espanyol, i jo dic, a través de 
l'article 150.3, en definitiva, és un assumple que cor
res pon i que esta en connexió amb totes les Comuni
tats Autonomes d'Espanya, i són totes les Comunitats, 
a través de la Cambra de represenlació de les Comu
nitats, el Senat, que jo em brind a fer de Portaveu 
d'aquesta Cambra per aconseguir el nombre de vots 
suficients perque el Senat fac i aquesta Proposició de 
Llei damunt la Cambra de Diputats i la Cambra cor
responent de representació Territorial que és el Senat 
per aconseguir una sÍtuació similar a la que té aques
ta Llei Organica de maig de 1984, aques t és l'únic 
camí. En definitiva, si nosaltres presentam ara una 
Proposició de Li ei, malgrat facem totes les esmenes 
que vulguem, que diu, tots els residents a les Illes Ba
lears, tots els ciutadans de l'Estat Espanyol, tots els 
estrangers estan obligats a compareixer personalment 
per informar les Comissions d'Investigació creades pel 
Parlament de les Illes Balears, logicament sabem que 
sera la posició grotesca, la posició desairada a que feia 
referencia el Sr. Pons, si aquests senyors no comparei
xen, com en realitat, no han comparagut ja a la Ca
missió d'Investigació que hem tengut, no han compa
ragut determinats estaments, determinades autoritats 
i no tenim cap for<;a per fer-los compareixer, en de
finitiva, aquest desairament seria molt més gros amb 
una Llei que no tingués cap eficacia. Les Lleis han de 
ser, s'han de promulgar perque tenguin eficacia, i sa
ber que, de moment, com ha dit voste rnateix, Sr. 
Pons, que no tendran eficacia aquestes Lleis i que 
s'han de fer les esmenes necessaries perque pugui tenir 
eficacia a través o vers una Llei Organica, en definiti
va, és certificar avui, ja mateix, per part de voste la 
defunció d'aquesta Proposició de Llei, si hem de dir 
que aquesta Proposició de Llei no té eficacia, que la 
tendnl qua n facem una Llei Organica perque, en de
finitiva, a través de la nostra Comunitat o a través de 
qualsevol altra ComlU1itat forcem una Llei Organica al 
Congrés de Diputats o al Senat, aixo ja és certificació, 
almanco, d'una malaltia greu d'aquesta Proposició de 
Llei, en definitiva, és, practicament, impossibl e jurídí
cament, practicament i eticament que nosaltres esta
lonem, perque, en definitiva, el camí de l'article 150.3 
i el cami del Reglament del Senat o del Reglament de 
les Corts, per promulgar, per intentar, almanco, pro
mulgar una Proposició de Llei que agafi ~otes les Co
munitats, totes, Sr. Pons, i no una tota sola, és l'únic 

viable, tota la resta seran fer retxes dins l'aigua i 
aconseguir que aquest, com li diria jo?, aquest desai
rament, aquesta grotesca situació, tengués una situació 
permanent i continuada, i aixo no ho hem de consen
tir d'una Comunitat com la nostra, que ha de tenir 
tots els respectes i tota l'autoritat. Moltes gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Lafuente. El Sr. Josep Moll, té 

la paraula. Disposa, Sr. Moll, d'un temps de quinze 
minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo 

vull manifestar, aquí, en primer 110c, en nom del Grup 
Socialista, la nostra disposició de, en principi, donar 
el nostre suport a la presa en consideració d'aquesta 
Proposició de Llei. Pero voldria fer algunes observa
cions per precisar més exactament el punt de vista 
del Grup Socialista, sobre la qüestió que aquí es plan
teja. En primer 110c, crec que tots coincídim, tots es
tam d'acord que el Parlament és el representant de la 
sobirania popular, i per tant, partim de la base, hem 
de partir de la base teórica que els ciutadans són els 
primers interessats a defensar el prestigi d'aquesta 
institució; s'hauria de deduir d'aixo, sempre en teoria, 
que cap d'ells, cap ciutada no hauria de refusar la 
compareixen<;a si és requerit pel Parlament a compa
reixer davant una Comissió d'Investigació i, efectiva
m ent, l'experiencia, no només la nostra C?Cperiencia, 
no parlem ara d'autoritats, sinó referint-nos només als 
ciutadans, no només la nostra experiencia, sinó també 
la d'altres Parlaments Autonoms, demostra que els ciu
tadans que han estat requerits no s'han negat a com
pareixer, és a dir, encara que, actualrnent, la corppa
reixen<;a només té caracter voluntari, han comparegut; 
no ho han fet, per tant, per coacció, ni pef rise o ame
na<;a de sanció, sinó que ho han fet, hem de suposar, 
per respecte a la institució del Parlamento Des d'aquest 
punt de vista no és, per tant, correcte, afirmar com 
es fa a l'exposició de motius de la Proposició de Llei 
que ·la correcta actuació de les Comissions d'InvestÍ
gació resulti impossible si la compareixen<;a deIs ciu
tadans requerits té, només, caracter voluntari, en tot 
cas, hauria de dir, que la correcta actuació de les Co
missions d'Investigació resultaria impossible, si tenint 
la compareixen<;a, només, cadlcter voluntari, els ciuta
dans requerits no fessin cas del requeriment, sigui per 
menyspreu o indiferencia cap a la institució, sigui amb 
la intenció clara i conscient d'impedir que la Comissió 
pogués dur a terme la seva tasca investigadora. I es
tam també, cree jo, tots d'acord que tant ~n un cas 
com en l'aItre, el fet de la no compareixen<;a· d'un ciu
tada requerit suposaria una erosió del prestigi i l'au
toritat del Parlamento Els fets demostren, en conse
qüencia, que la Ímmensa majoria deIs ciutadans con
sidera respol1sablement que és un deure moral inelu
dibl comparcix r si s6n r querit pel Parlament, pel· , 
també és cert i cIar que aquests ciutadans, aquests 
m<lt -ixos ciutadans, en podrien clemanar Tcsponsabi
lita ts al membres d'aques ta Cambra i n pren!nlés-
¡m les m esur s necessaries per salvaguardar el pres

tisri i l'autOl·ita t de l Parlament, davant la po s ible ac
ti ud inhibif{)ria o obs truccionista ... (defici ne ies tee
niques) ... minoria, sens dubte. molt petita disposada 
a negligir el seu deure cívico En conseqüencia, la LIei 
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que pr vegi l'obligaLorie ta t de h omp<u ixeo<;a és n e
cessaria. J:'t:ro, ja s'ha dj¡ aq u í, El l ' - dLles intcrvcJl
cio.ns ante ri r s, l.éU1 L a la inLen'el1dó de delensa d la 
Proposició, oro él la inter ven ió en onl ra el'eUa, 11cm 
de LCnir complc que l'obl iga LOrie la l su po a una li
milació d 'un dl'l: l fonam cllwL dc.:ls ci uladan i, en on
seqücncia, com j .. 1J dil eL Sr. Pons , la Llej 5/1984 
" a haver de r una Llei Orgal i a cJ 'aconl amb l'ani
ele 81 ele la Con litució qu diu que SÓ~l Ueis Orga
l1iques le r ela tivc ' a l desCllwtllamcnl el · ls dre Ls fona
m enla ls i cí e 1 s lli be rLalS públ ique , nlre a ltres. Per 
aixo, e la m d '<\conl amb la presa n onsitierac.ió, sem
pn: qu ' q uedi la ¡-, qu la Pral' s i ió 'S lrami tara 
com a Propo i i ' de Llei q ue aques L Pa rLamenL haura 
de reme tre al ongrés de Diputats, d 'acord amb a llo 
que es preveu a I'artjcle 87 .2 de la Con liluc ió Espa
nyola. Pa.rtim de la b, e q ue e l w< mil parlamcnlar i, 
en aques ta. Cambr a, per me L lrans r m <1r I Proposició 
pl'C en la da ' 11 u n~ Proposició de Llei p rev ista a l 'arLi 
ele 28.2 de l'Estatut d'Autonomia, per él.. la seva tl'ami
lació al Congrés de Dipula ls d 'acord amb el que s 'es
tablcix a l'arli le 127 d 1 Reolamenl del ongr s. Vull 
f e l', pe ro, també, tul al tra o i1sicleració, i es que nO és 
pos iblc, que el [el de residLr a mm omunilat Auto
noma determinada suposi, per als seus ' iuladan, te
nir retallal o r bajxat, en r la ió als altr>s iuíadans 
de l'Estat Espanyol, un deIs seus drets fonamentals, 
no és possible ni acceptable, que un ciutada de la Co
mwlitat Autonoma de les Illes Balears, ·tengui obliga
ció, amb risc de sanció si no ho fa, de compareixer 
davant una Comissió d'Jnvestigació d'aquest Parlament 
Autonom, i no la tCl1gui un ciutada de Caotahria, An
dalusia o qualsevol aItra Comunitat Autbnoma de 
comparei el' a requ rimiml de l seu r espectiu parla
ment. per tanL, eS lam ben d 'a ord al1l.b d que ha diL 
el Sr. Lafuente que aque La Llei ha uda d tenir, ha de 
lenir < racter g ne ra! per a lote ' le C0111unitats Au
t n m ; no b SLanl cre im ue e l fe l d 'adme tl' -la 
tramit, aqui, en aquesta Cambra, pOl ser, precisamenl, 
el d ' lOJ1anl pe l-quc es pr dueixi una inicia tiva p el pro· 
cediment de l'article 150.3 ele la on. iLució. Final
ment, hem de dir que entenem que aquesta iniciativa 
hauria d'haver vengut del Govem ele la Comunítat Au
tónoma, enlenem que al Govem li correspon el prota
gonisme pl.'illcipa l de la iniciativa legislativa, nosaltres, 
el Grup Socialis ta, en qualsevol cas, li deixam, inten
tam deixar-li, amb molL de gust, aquest protagonísme 
i e~s agraclaria que fos aCJucs t el protagonisme legis-
1alm, el que d ugués el Govem i no al tres protagonís
m es que no s6n tan ínter ssants. Pero, bé, si, fet i fet, 

J Govern fa deixada d'aquesl protagonisme, i l'assu
meix un Grup Parlamentari, nosaltres no podem fer 
res més que prenelre nota d'aquest fet, per tant, amb 
les dues condicions esmentades, i reservant-nos el dret 
de votar en contra a tots els seus articles si no es 
compleixen durant la tramitació de la Proposició en 
a~uesta Cambra, donam suport a la seva presa en con
slderació. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Moll. El Sr. Fernando Sama, té 

la paraula. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de quinze 
minuts. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
~racias. Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. 

EfectIvamente, el artículo 76 de la Constitución Espa-

ñola eS lablece la posibilidad d nom bramiento de Co
mi. iones de Il1ves tigación, obre cualquier asunto de 
interés público por parte del Congr eso y de l . -nad 
O ambas Cámaras conjuntament . Ta mbi n di e qu 
será obligatorio comparecer a r equerimienLo de las 
Cámaras y que la L y regulará las sanci nes que pue
dan impon erse po r incumplimienlo de es to. E l E ta
tul de AUlon mía de las Islas Baleares, en su ar
tículo 24.3, así como el Reglamento Provisional de nues
tro Parlamento, en el artículo 51, recogen esta facultad 
de crear Comisiones de Investigación en el mismo sen
Lido q ue e l arlkul o 76 de la oilstiLución Española, 
pero con una motivación, una matización en el senlido 
de que no contemplan la b ligatori dad de com pare
cencia y, por consiguienle, la impo ibiliclad de sancio
na r en caso de incum plimiento. Y es Lo es , preci a
mente, el motivo de la presentación ante este Parla
mento de la Proposición de Ley. El problema queda 
centrado cuando por parte de la Presidencia del Parla
mento es requerida una persona ante la Comisión de 
Investigación, pero vamos, podemos encontrarnos con 
distintos casos, que, el primer caso que un requeri
miento a alguna autoridad o funcionario de los ... peri
féricos de la Administración Central, un requerimiento 
a alguna autoridad o funcionario ele la Administración 
Autónoma, y, por último, un requerimiento a particu
lares. Respeclo al primer apartado, no existe ningún 
pI' cepLo imperativo que obligue a las citadas pCTsonas 
a comparecer ante las Comisiones de Investigación, 
sólo , y haciendo una interpretación extensiva del ar
tículo 103 de la Constitución, que dice «la Administra
ciÓn Pública sirve con objetividad los intereses gene
::ales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, 
Jerarquía, descentralización, desconcentración y coordi
nación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». 
Podemos decir que el principio de coordinación es esen
cial en las relaciones con las administraciones públicas, 
y al hablar de administraciones públicas, nos referimos 
a la Central, Autonómica, Institucional y Local; en 
consecuencia, sería lógico pensar que cuando a un ór
gano pe rifé rico de la Administración Central le fuera 
pedida cola boración en problemas que afectan a la Co
munidad Aulónoma, la Administración requerida actua
rá en colaboración con la Administración Autónoma 
y cooperará en la resolución de los problemas que ti ene 
planteados la Comunidad Autónoma, no actuando de 
esta forma, sólo cabrían tres soluciones, la primera 
sería por vía del artículo 77 de la Constitución, que 
son peticiones a las Cámaras, el segundo caso, podría 
ser a través del artículo 7 del Reglamento del Con
~re.so, qu~ es recabar datos a la Administración y, por 
ultImo, VIa Proposición de Ley a tramitar ante el Con
greso de los Diputados. Respecto al segundo apartado, 
que es requerimiento a alguna autoridad o funcionario 
de la Administración Autónoma, no cabe duda que el 
Parla~ento puede requerir de estas personas su compa
recenCIa, ante. las Comisiones de Investigación, pero el 
problema radIca en qué coacción se puede tomar. En 
relación con Altos Cargos dependientes del Gobierno 
Au~ónomo puede ser empleada la coacción política, nO 
olvl~emos que es el Parlamento quien da soporte al 
GobIerno, en otro orden de cosas, hay que decir que 
está la coacción jurídica, pues tratándose de altos car
gos y funcionarios, el requerimiento o citación se hará 
a través del Presidente de la Comunidad del cual de
penden la totalidad de los funcionarios d~ la Adminis
tración Autónoma. Así pues, el cumplimiento del reque
rimiento trasladado por la Presidencia de la Comunidad 

e 



r 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 25 / 14 i 15 de novembre del 1984 851 

al órgano de la Comunidad Autónoma o funciona
rio dependiente de ésta, dará lugar a la responsabili
dad del funcionario que, conforme a lo dispuesto en 
la Ley, puede ser administrativa, civil o penal. Pero 
es el apartado c), cuando se refiere al requerimiento 
particular, es el que puede plantear más problemas. 
¿Qué problemas jurídicos plantea la no comparecencia 
o no contestación a los requerimientos formulados por 
el Parlamento? La Ley Orgánica 5/84, sobre compare
cencia ante las Comisiones de Investigación del Con
greso y del Senado, establece, en su artículo cuarto, 
que si el requerido dejara, voluntariamente, de compa
recer para informar, incun-irá en un delito de desobe
diencia grave, no obstante, debemos de manifestar que 
esta Ley se refiere, única y exclusivamente, a compa
recencia ante la Comisión de Investigación del Con
greso y Senado, no cabe la posibilidad de que esta 
normativa se aplique a los Parlamentos regionales. ¿Por 
qué no puede aplicarse? El motivo es el siguiente, los 
Senadores, D. Víctor Torres, D. Josep Rahola, D. Jo
sep Pisunyer, D. Anton Cañellas, D. Pere Portavella, 
D. Pere Pisunycr i Bayó, presentaron cuatro enmiendas 
con el texto siguiente, <<lluevo artículo», decía, <<las 
previsiones y supuestos contemplados en la presente 
Ley referentes a la obligatoriedad de comparecencia 
ante las Comisiones parlamentarias de Investigación 
con, perdón, consecuencias jurídico-penales por incom
parecencia voluntaria, forma y procedimiento de re
querir, serán asimismo de aplicación en cuanto se re
fiere a la comparecencia ante las Comisiones de Investi
gación, creadas en el seno de las asambleas legislativas 
de las Comunidades Autónomas, en el área de las 
competencias definidas por el respectivo Estatuto de 
Autonomía. La Ponencia, integrada por los Senadores 
D. Alvaro de Diego, D. Juan de Dios Izquierdo, D. Cé
sar Llorens, D. Juan Reigador y D.a Ana Maria Ruiz 
Tagle, rechazó por unanimidad las enmiendas formu
ladas por los Senadores catalanes antes citados por 
entender que la regulación de la comparecencia ante 
las Comisiones de Investigación de las Comunidades 
Autónomas emplea el objeto de la Ley más allá del 
límite que le está, ccnstitucionalmente, impuesto, por 
el artículo_ 76 de la Constitución. Norma que se refiere, 
exclusivamente, a las Comisiones de Investigación, crea
das por el Congreso, el Senado o ambas Cámaras con
juntamente. ¿Por qué se pretendía introducir este nue
vo artículo? Pues, por la razón de que en las Comuni
dades Autónomas los Parlamentos regionales no tienen 
competencia de carácter legislativo para establecer las 
sanciones de tipo jurídico-penal que sean de aplicación, 
como consecuencia de no compare(;er de forma volun
taria en las Comisiones de Investigación, creadas por 
dichos Parlamentos. Al establecer la mayoría de los 
Parlamentos regionales la posibilidad de que las Asam
bleas regionales puedan crear Comisiones de Investi
gación y al decir que las conclusiones de estas Comi
siones no son vinculantes para los tribunales ni afec
tan a las resoluciones judiciales, pero en caso de que 
existieran indicios de criminalidad podrán ser puestos 
en conocimiento del Ministerio Fiscal, cuando sea pro
cedente emprender acciones oportunas, y sigo, no sería 
lógico sostener que en las Comisiones de Investigación 
creadas por estas Asambleas sean una simple caja de 
resonancia de buenas intenciones sin ninguna eficacia 
práctica, o por el contrario se dota a estas Asambleas 
de la efectividad que todos desean. Pues bien, todas 
estas razones no bastaron para que prosperaran las 

enmiendas, no porque no pueda ser de una lógica in
terna, sino porque no se consideró materia propia de 
la Ley que se debatía. Ciertamente el artículo cuarto 
de la Ley Orgánica 5/84, no prevé un delito tipificado 
en el Código Penal, cuando habla de que la desobe
diencia tendrá carácter penal, sino que lo que hace es 
una revisión al Código Penal, estableciendo un criterio 
interpretativo a la hora de la aplicación del delito de 
desobediencia cuando se den unos requisitos de incom
parecencia ante las Comisiones de Investigación. El 
contenido material de esta Proposición de Ley, ya ha 
merecido por el Parlamento de la Nación, el trata
miento de Ley Orgánica, lo cual supone aceptar que 
afecta al desarrollo de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas y ello no ha conllevado duda 
alguna acerca de su constitucionalidad. Las Comunida
des Autónomas no pueden dictar Leyes Orgánicas, de
finidas en el artículo 51 de la Constitución, como las 
relativas al desarrollo de los derechos fundamentales 
y de las libertades públicas, ya que el artículo 149.1.1.° 
de la Constitución reserva al Estado la competencia 
exclusiva en materia de la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los espa
ñoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli
miento de los deberes constitucionales. No nos ofrece 
duda la inconstitucionalidad de la Proposición de Ley, 
no sólo por ser competencia estatal, artículo 149.1.1.° 
de la Constitución, sino por necesitar Ley Orgánica, 
artículo 81.1.°, para cuya aprobación se exige mayoría 
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del Projecto. Por . otra parte, la tramitación 
de un Proyecto o Proposición de Ley Orgánica, está 
sometida a las especialidades contenidas en los artícu
los 130 a 132 del Reglamento del Congreso de los 
Diputados, aprobado por el Pleno del 10 de febrero 
del 82. No puede sostenerse que el Parlamento Ba
lear pueda regular una materia que mereció la cali
ficación y tramitación propia de las Leyes Orgánicas, 
y que dio lugar a la Ley Orgánica 5/84 de 24 de mayo, 
el Parlamento Balear no puede regular, por Ley Ordi
naria, lo que el Parlamento de la Nación no pudo re
gular, sino a través de Ley Orgánica, no se olvide ade
más, que el Reglamento Provisional del Parlamento 
Balear, no contiene una normativa análoga a los artícu
los 130 a 132 del Reglamento del Congreso de los Dipu
tados, ni se refiere, en momento alguno, a la disponi
bilidad de tramitar y aprobar Leyes Orgánicas, para 
las que el artículo 81 de la Constitución exige mayoría 
absoluta del Congreso. Cabe plantear la necesidad de 
regulación de esta materia en relación con las Comi
siones de Investigación, creadas en el seno del Parla
mento Balear, siendo dos las alternativas jurídicas a 
estudiar, la primera, la uü!ización de la iniciativa le
gislativa que a las Asambleas de las Comunidades Autó
nomas otorga el artículo 87.2 de la Constitución para 
que se adicione un artículo a la Ley Orgánica 5/84 que 
regule su aplicabilidad en relación con los Parlamentos 
regionales, y segundo, aplicación supletoria del derecho 
estatal y, en concreto, de la Ley Orgánica 5/84, en base 
al artículo 149.3. de la Constitución; el derecho estatal 
será, en todo caso, supletorio del derecho de las Co
munidades Autónomas y al artículo 47.3. del Estatuto 
de Autonomía, conforme al cual en todo aquello que 
no esté regulado por el derecho propio de las Islas 
Baleares, será de aplicación supletoria el derecho del 
Estado. Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Saura. En turno de réplica, 

¿quiere intervenir, D. Damián? Disposa el'un temps de 
cinc minuts. Cinc minuts. 

EL SR. PON S PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Al marge de 

consideracions legals, hem de constatar, constatam amb 
una certa tristesa, pero no amb sorpresa que la dreta 
no va de Comissions d'Investigació. I aquí, hem hagut 
de treure, treim, un element ideológic, nosaltres hem 
planlejat una L1ei lOSlllucional, hem planlejat unes 
Comission d'Invcstigació amb la po s ibiLi lal qu ten
guio una plena eficacia a través de l'obligatorietat de 
Ja compar ixen~á, peram, com diu el ~r. Moll, de
siljam gu ' el r. Moll cengui raó, que cl s c.iutadans 
d'aquesl país siguin responsables, pero, evidentm nt, la 
previsió va pels irresponsables que, encara que siguin 
minoria, poden bloquejar, en un moment determinat, 
la labor d'una Comissió d'Investigació d/aquest Par
lamento Els arguments jurídics que han estat esgrimits 
pel Sr. Josep Maria Lafuenle m'han deixat, francament, 
sorpres, sé que el 1'. Lafuente és una persona d'una 
preparació juridica molL super'or a la del Diputat que 
ara vos parla, pero constatam que aquesta Llei, que 
aque ta Proposició de Llci que ara es proposa, no 
que s'aprovi en la eva fonna que té, sinó que s'aclmeti 
a tramit per aqu.est Parlament, és perfectament cons
titucional, i ja ho he di'l a la meva intervenci6, senzi
llament que la seva aprovació final s'haura de ter re
metcnt-la oporlunamenl al Congrés de Diputats. Per 
tant, es tractaria, senziLlament, de donar llum verda 
a la trarnitacjó, pres ntar l'esmena pertinent j fer que 
el Lrarnit fjnal no sigui aquesta ambra, que Jlavors 
sí que v.ulneraríem l'article 81 de la Constítució, incor
reríem en inconstitucionalitat, sinó que aquesta Pro
po ¡ció de Ll i enviada, Lramesa a l ongrés de Dipu
tals, dfacord amb I'anicle 28.2 de l'Estatut d'Autonomia 
de les Illes Balears, seria pedeClament una Llei Cons
titucional, 11na Llei qu en!ortiria la nosLra Allt nomia 
j el Congrés deIs DipuLats podria onsta tar que per 
part el'una Comunitat Autbnoma, i crcjm 21mb les expo
sicions qu han estat fetes aquÍ de molles alLre , lú ha 
una volunlat que les seves C missions d'Investigació, 
no sjguin sit:J.lplemen l un factor marginal, sin6 que 
siguin quivalents en foq;:a a les Comissions d/lnvestiga
ció de les Corts Generals. Per tant, entenem que, a 
nivell d'argumentaci6 jurídica d'inconstitucionalitat és 
absolutamenl improcedent i el mateix hauria de dir al 
Portaveu deJ Grup Popular, Sr. Saura, aquesta Propo
sició de Llei no és, en absolut, inconstitucional, i, per 
tant, haurem d'interpretar que darrera aquest no de la 
dreta hi ha unes altres intencions. La dreta, he dit 
aItres vega des, i no és que m'intere si fer demagogia, 
perque tots ja som majors d'edat j quí més qui manco 
ja té les seves idees dins aquest Parlament, la dreta 
esta vinculada a unes situacions de poder, com hem 
pogut constatar, tristament, en aquesta Cambra, no fa 
massa temps, i, en conseqütmcia, els eJements d'inves
tigaci6 que puguin posar a la Hum pública determina
des actuacions a través de la labor ele les Corojssions 
d'Investigació, senyors Regionalistes, senyors Populars, 
tots senyors de dretes, a vostes no els interessa, no 
s'amaguin darrera la Constitució, i diguin clarament 
que s'amaguen darrera els seus interessos. Moltes 
grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. En torn de contrarreplica, el 

Sr. ]osep Maria Lafuente. Disposa d'un temps de cinc 
minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Gracies, Sr. l'residcn t. Senyories. ]0 vull dir al Sr. 

Pons, del ParlÍl d'Esquerra Nacionalista, que quan el 
Diputat del Grup Popular ha fet ús de la paraula, es
tava recollint unes esmenes fetes per la dreta catalana, 
i que varen ser rCbulJ8cles per l'esquerra sociallsta 
del Senat; és a dir que la clreta catalana tenia inten
ció i intenes que aquesta Llei Orgwlica 5/84 fos ex
tensiva a totes les Comunitats Autónomes i que, pre
císament, l'Esquerra Socialista, representada per la 
Sra, Ruiz Tagles Morales, va dir exactament el segLient, 
i recull d'una manera «acl pedem littera», «el Sr. Por
lavella plantea, inclependi memente de la iniciativa 
que [u 1'a recogida por las Cámaras legis lativas, que 
te emos que da l' una salida a (;!sla ucsli n , ircuns
cribiéndonos é\ este supue ·to conC)'eto, planleaba qué 
se haría n el ca o d que la Asamb1t:a legislati a 
creara una Comisión de Investigación en su seno y 
que si no había una coacción penal, estas Comisiones 
no tendrán ningún carácter y pueden reducirse sim
plemente a la formalidad de una mera convocatoria; 
se pueden buscar salidas a este problema, estas Comi
siones no serán simples cajas de resonancia sino que, 
a través de las leyes autonómicas, pueden establecer 
sanciones meramente administrativas en caso de in
comparecencia que esto es lo único que 1iene compe
tencia en las Asambleas legislativas y así está pre
ví LO en nue tra legislación . La Ley Autonómica no 
puede imponer de ninguna manera anciones de cual
quier carácter, incluso las penales y esto también 
figura en el texto constilu ional, e l arlÍcllJo 159 en su 
apartado 1.6. reserva como competencia ex lusiva del 
Estado la legisla 16n penal, por lo taOlO erían las 
l -yes aLltonómi as l< que tenclrían que establecer este 
el b r, p r nunca e.-ía u n el ber eJe arácter penal ». 

Aque la és la 1'eaJilat imposada pel criteri socia lista 
en el ellal, és a dir, que aquesta Ll · i Organica n va 
tenir transcendencia alltonom ica perif'1'i a perqll 
el Gnlp Socialista el' q lerra, DO va voler, aquesta é 
una realiLat que vull po ar de manifest. En segon lloc, 
jo he d tlir-Ji, Sr. Damib, que, amb moll ele senú
menl, n sa ll re qu comparl im aqllcst rit ri qu les 
Comi siolls cI'In estigaci6 han de s r bligatories per 
a tot, s'han d'establir sota o a través d'un camí, un 
camÍ legi laliu qu ' sigu i efica<; i no a través de 1'ar
tiele 12j. com 11a pr po at ell, del Reglament. L'arti
ele 121 del Reglament no és 1'efica<;, l'efica¡;: és d'acord 
amb l'arlicle 150.3. Una Proposici6 de Llei Organica 
del mateix Senat o de la mateixa corporació, bé a par
tir de l'Estatut 28.2. d'acord amb la Constitució a l'ar
tiele 87.2, o bé a partir de l'artiele 146 del Reglament 
del Senat, qualsevol deIs dos camins podrien ser in, 
teressants i viables, és a dir, o bé que jo em brind, 
que 25 Senadors plantegin una Llei Organica, repre
sentant en el Senat, que es discutesqui en el Senat i 
en el ongrés de Diputats, i esL ic segur que s'aprova
da, perqu' totes les Comunitat i els Senats a la Cam
bra de Representaci6 Territolial estar.ien d'acord que 
aquesta Llei de rany 84, maig, es fes ext.ensibl a to
tes les Comuoitats o bé, a través no tre, pero no d'una 
Propo ició No de Llei vtilgar, de l'art"icle 121, sinó 
d'w1a Propo ¡ció de Lle i Organica d'acord 21mb l'arti-
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ele 161 del nostre Reglament; el que no pot ser mai 
, és un camí d'una Proposició de LIei de l'artiele 121 

fer-la avui, fent una especie de «rocambolismo», dir 
que no, que ara no és aixo, que és l'article 161 i que 
d'acord amb l'article 28.2 de l'Estatut i d'acord amb 
l'article 87.2 de la Constitució, alla on deiem Proposi
ció No de LIei, ara deim, Proposició de Llei Organica 
d'acord amb l'article 161, aixo no és de rebut, si el 
Grop d'Esquerra Nacionalista vol retirar aquesta Pro
posició de Llei i fer-ne una aItra, com varen fer el 
Govern de l'Ensenyan"a Universitaria, de les Aigües, 
de l'Ensenyan"a Mitjana, que esta ja en tramit en el 
Congrés de Diputats, nosaItres l'estalonarem d'una ma
nera total i absoluta, perque som partidaris que com
pares quin tots els elements que siguin citats, pero per 
la via normal, per la via corresponent. El partit So
cialista, no comprenc per que, diu, a aixo ho estala
narem, pero després haura de ser un altre tipus de 
reglamentació, d'acord amb l'article 161 del Reglament 
o de l'article 28.2. de l'Estatut, no ho entenc, no ho 
entenc, perque són números heterogenis que no es po
den sumar, és a dir, o bé es fa una Proposició de Llei 
d'una casta o bé es fa una Proposició de Llei ct'w1a 
aItra casta, el que no pot ser mai és fer una Proposi
ció de Llei d'acord amb l'article 121 i transformar-la, 
amb una situació de prestidigitació jurídica o proces
sal, amb una Proposició de Llei de l'article 161 del 
Reglament, aixo, en definitiva, i acab, no és de rebut 
i, per tant, nosaltres hem de rebutjar aquesta Propo
sició de Llei, recomananl al Grup d'Esquerra Nacio
nalista que retiri aquesta Proposició i que en pl2ntegi 
una altra d'acord amb l'article 161 del Reglament, 28.2. 
de l'Estatut i 87.2. de la Constitució, o que ens vegi a 
nosaltres o ens convoqui a nosaItres, els Sel1adors, 
perque presentem d'acord amb l'article 150.3, una Pro
posició de Llei Organica en el Senat d'acorcl amb 
l'article 146 del Reglament del Senat, Gracies, Sr. Pre
sident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. No volent interve

nir ... El Sr. Josep Moll. El Sr. Josep Mo11 és aD2ns. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Gracies, Sr. President. Jo només li volia precisar 

al Sr. Lafuente que jo he deixat, crec, suficientment 
ciar que nosaltres partim de la base que és possible, 
d'acord amb el nostre Reglament, en el tramit parla
mentari, fer que aquesta Proposició de Llei sigui 11a
vors una Proposició de LIei que vagi, que sigui reme
sa al Congrés de Diputats, crec que és perfectament 
possible, segons el nostre Reglament, i jo he posat, 
com a condició del nostre vot favorable, precisament, 
que aquesta transformació es faci. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Saura. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Gracias, Sr. Presidente. Bueno, estamos ya cansa

dos de que se nos esté tachando de que estamos de
fendiendo intereses particulares, parece ser, natural
mente que sí, pero igual que usted, también. Usted 
está defendiendo otra serie de intereses posiblemente 
ideológicos, posiblemente de otro tipo, que desconoce
mos, en estos momentos, pero cada uno tiene el de
recho de defender lo que considera oportuno o mejor. 
Por otro lado, nosotros no estamos en contra ni de las 

Comisiones de Investigación, ni de las Proposiciones 
de Ley, yo le he dado, si me permite que lo diga de 
esta manera, dos caminos para actuar de una forma 
que consideramos más legal, creo que más legal, ya 
sabe que una ha sido la utilización de la iniciativa le
gislativa a través de un nuevo artículo en la Ley 5/84, 
y la otra ya sabe que es la aplicación supletoria y de
más. Creo que con esto y con una Ley Orgánica, creo 
que se podría arreglar bastante bien, no de esta ma
nera, a base de Comisiones aprobando artículo por ar
tículo para que luego, al llegar al Congreso de los Di
putados y al Senado, declaren que es una Ley que 
puede ser inconstitucional, por no decir que lo sería. 
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias. Sr. Damia. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sí, molt breument. Agaf la paraula al Sr. J osep 

Maria Lafuente i, tot i considerar com considera Es
querra Nacionalista, que aquesta Proposició de Llei 
admesa a tramit per aquest Parlament i esmenada po
dria anar perfectament al Congrés de Diputats i apro
vada pel Congrés de Diputats estaria perfectament 
dins el marc de la Constitució, tot i considerar aixo, 
si no ha he entes malament, voste proposava que ja 
d'entrada ho plantegem com una Llei Organica que vagi 
al Congrés de Diputats, entenc que és una mica de per
dua de temps, perque avui es podria haver aprovat 
aquesta Proposició de Llei, i ja estaríem treballant en 
ella, pero veig que a voste li interessa molt aquesta for
mulació jurídica inicial de Llei Organica i, per tant 
d'Esquerra Nacionalista, tot i considerar que la propos
ta d'avui és perfectament reglamentaria i perfectament 
constitucional, li agaf la paraula i li assegur que Es
querra Nacionalista tornara a formular amb aquest 
caracter de Llei Organica, d'aquí pocs dies, i tornarem 
a debatre aqueixa qüestió en aquesta Cambra i si, efec
tivament els senyors de la dreta estan perque les Co
missions d'Investigació d'aquest Parlament arribin a 
tenir, com desitjam Esquerra Nacionalista, una obliga
torietat quant a la compareixen~a deIs requerits, ens 
en felicitam i, tot i que no dubtam que defensin inte
ressos legítims, bo sera que es defensin interessos i 
que arnés tenguin una voluntat de claredat pública. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, ha d'entendre aquesta Presidencia que 

amb la seva exposició voste retira aquesta Proposició, 
cosa que pot fer a l'empara de l'article 124, paragraf 
2, abans que aquesta Cambra la prengui en considera
ció? O la mantén voste per esser votada? 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, la mantenem per esser votada per

que entenem que esta dins la Constitució i dins el Re
glament. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, havent-se acabat aquest debat, els 

dernan, pren aquesta Cambra en consideració ... 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, Sr. President, el Grup Parlamentari Socialista, 

a la vista de les intervencions que hi ha hagut, voldria 
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coneixer el parer de la Presidencia, a la seva interpre
tació del Reglament, sobre si és possible o no és pos
sible que durant la tramitació, si fos presa en consi
deració, d'aquesta Proposició de Llei pugui esser trans
formada en Proposició per enviar al Congrés de Dipu
tats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia creu que no pot contestar la 

pregunta que se li acaba de fer, perque 'luan parla ha 
de parlar en un sentit propio Tenc el meu pensament 
sobre aquest particular i, a través deIs conductes per
tinents, el faré arribar. Per tant, deman a la Cambra, 
pren aquesta Cambra en consideració aquesta Propo
sició de Llei? Els Srs. Diputats i Sres. Diputats que 
votin a favor, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure i moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que 
votin en contra de la presa en consideració d'aquesta 
Proposició de Llei, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure i gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que 
s'abstenen? No n'hi ha. Per tant, queda rebutjada 
aquesta Proposició per 28 vots en contra i 24 a favor. 
I passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és el 
Projecte de Llei, Dictamen de la Comissió d'Educació 
i Cultura sobre el Projecte de Llei del Consell Asses
sor de Radio-Televisió Espanyola a les llles Balears. 
Pel que pertoca a aquest Dictamen, s'ha fet arribar 
en aquesta Presidencia un escrit de la Comissió de 
Cultura del qual donara lectura la Secretaria Primera 
d'aquesta Cambra. Vol llegir-lo, per favor? 

6.-a) 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

La Comisión de Cultura y Educación en seslOn ce
lebrada el pasado 29 del corriente mes dictaminó el 
Proyecto de Ley del Consejo Asesor de Redíotelevisión 
Española en las Islas Baleares. Al mismo tiempo y 
por asentimiento de todos los asistentes se designó, 
como miembro de la Comisión, para que, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento de esta 
Cámara, presentará el Dictamen en el Pleno, al Dipu
tado Ilustrísimo Sr. D. Francisco Gilet Girart. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Francesc Gilet Girart per de

fensar aquest Dictamen. Disposa d'un temps de guinze 
minuts. 

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

primer 110c, emparant-me a l'article 119, apartat tercer, 
del Reglament Provisional d'aquesta Cambra i als fins 
i efectes d'introeluir unes correccions o eSalenes de ca
racter tecnic o gramatical, demanaria que es tengues
sin en compte aquestes matisacions o, més ben dit, 
correccions, concretament a la pagina tercera, guan es 
refereix a l'article tercer, apartat el), es conté literal
ment «els contenguts d'aguelles», quan ('ntenem que 
hauria de dir «els contenguts d'aquelles propostes». Al 
mateix article, paragraf i), es llegeix «informar el De
legat Territorial sobre el compliment en la programa
ció deIs principis que inspiren l'activitat de Radiotele
visió Espanyo1a contemplats a l'artic1e 4t de la LIei 
4/1980, de l'Estatut de la Radio i Te1evisió i controlar 
que sigui correcta l'execució» guan entenem que el 
correcte . seria «controlar la correcta execnció,). En el 
títcil del capítol 2, pagina quarta, senzillament deu ser 

un error mecanografic, composició amb i greca quan 
hauria de ser i Hatina. 1 al mateix artiC[c sise, para
graf segon, en el seu comenc;:ament diu «si se'n pro
duien vacants», quan entenem que el correcte seria «si 
se produeix, proeluissin vacants» o «produeixcn va
cants», millor dit. Enlenem que totes aquestes matisa
cions teneleixen él una millor redacció i mili ora de l'es
ti1 del Projecte del Dictamen de la Comissió i que són 
fkilment assumibles per tots els Grups Parlamentaris. 
Entrant ja dins la defensa del Projecte, del Projecte 
de Llei dictaminat per la Comissió, aquesta Llci que 
ara presentam per a aprovació és una de les que afec
ten a un deIs basaments més importants de tata socie
tat ··democratica, la llibert<tt d'expressió. L'article 20 
de la Constitució que tracta de l'esmentat dret de tots 
els espanyols, ens eliu, en el seu apartat tercer que, la 
Llei haura de garantir el control parlamentari elels mit
jans de comunicació social dependents de l'Estat o de 
qualsevol Ens públic i regular-Ji l'accés de tots els 
grups socials i polítics. Pel que fa a Radio Televisió 
Espanyola la Llei 4/1980 de 10 de gener ve a posar en 
clar el funcionament el'aguest importantíssim mitja de 
comunicació i dóna peu al seu desenrotllament, a ni
vell de tot l'Estat i ele cada Comunitat Autonoma, per 
altra banda l'Estatut el'Autonomia, en el seu article 15, 
primer, deixa cIar que en el marc de les normes ba
siques de rEstat correspon a la Comunitat Autonoma 
el desenrotllament legislatiu i l'execució de regim de 
raeliodifusió i televisió. Per tant, Sres. i Srs. Diputats, 
el gue estam fent ara és, simplement, donar compli
ment i desenrotllament a a110 que diu el nostre Esta
tut i continuar amb la feina que el Govern es va im
posar des del primer moment i que repetidament ha 
manifestat davant aquesta Cambra, construir una es
tructura jurídica que permeti garantir la convivencia 
democratica i pacífica' ele tot el poble balear. Cree que 
el que he dit fins ara éso ja motiu, més que suficient, 
perque tots e!s qut' t'stam aquí ens felicitem, pero hi 
ha dos aspectes que no es poden oblid:ll- i que són, 
també, motiu de satisfacció. En primer 110c, vull refe
rir-me a l'acorel i aportacions que hi ha hagut envers 
aquesta Llei per part ele tots els Grups Parlamenta
ris, al Projecte presen Lat pel Govern, la consolidació 
de l'estructura jurídica adient pel seu funcionament és 
una feina de la qual no tan soIs és responsable el Go
\lem, és responsabilitnt de tots els Gnlps Polítics que 
tenen representació parlamentaria i quan tots aquests 
grups es posen d'acord, convenen els aspectes basics 
de la normativa propia del sistema, aguest i les ins
titucions que l'encarnen es veuen estalonades, enforti
des i donen la imatge de seriositat i responsabilitat 
que el poble demana i exigeix. D'altra banda, a ningú 
no se li oculta la importancia social de la radio i de 
la televisió, el poder de penetració d'aquest mitja de 
comunicació és tan considera:ble que la seva utilitza
ció per part de I'Estat; com per part dels grups so
daIs ha d'estar regulada. El Consel1 Assessor de Ra
diÜ'-Televisió es, precisament, l10rgan encarrega(t de 
complir aquesta missió, respectant la pluralitat ideo
logjca del cos social, pero, en el cas del Consell As
sessor de la nostra Comunitat Autonoma, crec que hi 
ha una altra finalitat exigib le, la defensa de la nostra 
!lengua i de la nost ra cultura. La nosh-a identitat éul
tural, les nostres t rad icions, els costums, la historia i, 
sobretot, la nostra llengua són els bassa...-nents de la 
nostra raó de ser com . a poble, alIó que ens diferen
cia deIs altres pobles d'Espanya; durant moIts d'anys 
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aquesta llengua, aquesta cultura han estat marginades 
-i han estat en inferioritat de condicions, pero l'arriba
da de l'AutonomÍa ens dóna l'oportunitat de recupe
rar-les plenament, de donar-les la protecció i l'impuls 
necessaris i d'assegurar-ne la seva supervivencia i per
vivencia. A les Illes Balears els mitjans de comunica
ció tenen una gran responsabilitat en aquest tema i, 
de forma especial, 1,,_ té la televisió, procurar que Ra
dio-Televisió Espanyola a Balears sigui una eina posa
da al servici de la nostra llengua i cultura és una de 
les finalitats més importants del Consell Assessor. No 
voldria acabar aquesta breu intervenció sense expres
sar a tots els Grups Parlamentaris l'agnüment i la sa
tisfaccíó que produeix al Govern de la Comunitat Au
tónoma la forma com s'ha produit la tramitació 
d'aquesta Llei; les aportacions deIs diferents Grups 
Parlamentaris, durant el període de discussió en Co
missió, han contribult que el Projecte de Llei presen-

tat pel Govern i que ara es presenta a aprovació s'ha
gi millorant, i, sobretot, creim que la seva gestació ha 
fet d'ella una eina valida de feina. D'aquí ve la saBi
citud a tats els Grups Parlamentaris de l'aprovació 
d'aquest Prajecte de Llei dictaminat. Moltíssimes gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Maltes gracies, Sr. Gilet. Els altres Grups Polítics 

volen intervenir? No. No hi ha esmenes. Jo demanaria 
als Diputats que són als passadissos sí valen entrar 
dins la sala, que procedirem a la votació. Srs. Dipu
tats, volen compareíxer per votar? Sres. i Srs. Dipu
tats, procedim a la votació i. .. procedim a la vatació. 
Aproven vostes per assentiment aquest Projecte de 
Llei? Queda aprovat per unanimitat. El proxim PIe el 
celebrarem día 21 i 22, comen<;ant a les 18 hares de 
dia 21. A les 18 hares, a les sis de l'horabaixa. 

'. 
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