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EL SR. PRESIDENT: 
Passam al segon PIe Extraordinari convocat pe! 

dia d'avui, relatiu al Proj ecte de LIei, que val tenir en
trada amb ei número 459/86, presentat per la Comuni
tat de Cre dit Extraordinari per a la transferencia de . 
capital a la Universitat de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus i atesa la petició del Govern de la Comunitat, 
en el sentit que aquest Projecte de LIei sigui tramitat 
pel procediment de lectura única que preveu l'article 
132 del Reglament Provisional d'aquesta Cambra, pro
posa a aquest PIe que es t r amiti pel tramit de lec
tura única. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que estiguin confor-
m es, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovada la proposta. 
1 entram al debato 
Torn a favor? 
El Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Pressuposts 

té la paraula. 
Disposa, Sr. Conseller, d'uns temps de deu minuts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors. Molt breument, 

ates que es tracta, en aquest cas, de la tramitació d'un 
Projecte de Llei per lectura única. Dir que una de les 
preocupacions del Govern, al llarg d'aquests anys, i 
que es continua mantenint ha estali la contribució i 
ajuda a la potenciació de la nostra Universitat. Aixi 
s'ha firmat, es va firmar un conveni marc de coopera- . 
ció a nivell general. i, endemés, s'han estat firmant di
versos convenis puntual s amb arees de cultura, arees 
d 'investigació, matcrÍes económiques, etc. 

Avui, i previ acord amb totes les force s polítiques 
amb representació parlamentaria, pensam que es dóna 
una passa més sotmetent a la consideració d~aquesta 
Cambra el Prbjecte de LIei de Credit Extraordinari per 
import de 200 milions de pessetes, per tal d'ajudar 
l'adquisició per part de la Universitat del terreny ne
cessari per a la: creació del Campus Universitario 

Dir que, en virtut d'aquest Credit Extraordinari 
finan<;at amb deute públic, es podra, ido, per part de 
la Universitat, a través del Ministeri d'Educació, ini
ciar l'adquisició, que sera per via d'expropiació deis 
terrenys necessaris i prevists. 

La Comunitat, d'acord amb els requisits que pre
veu, a més, la LIei de Finances, tal com s'estipula a 
l'articulat, també, d'aquesta LIei de Credit Extraordi
nari, lliurara, previa justificació per' part de la Uni
versitat les quantitats oportunes. Dir que la finalitat, 
com queda ben concretat al text articulat de la LIei, 
és una finalitat exclusiva d'adquisició de terrenys per 
destinar al Campus Univesitari, que la Comunitat Autó
noma manté, en aquest cas, totes les garanties necessa
ries, lant a través de la clausula de reversió que es 
contempla a la LIei mateixa, en cas d'una utilitzacíó 
distinta deis fins pels quals s'atorga aquest Credit 
Extraordinari i el maxim que es preveu de posta a 
disposició d'aquesta quantitat de 200 milions de pesse
tes a la Universitat, és de cinc anys. 

Pensam que es posa, amb aquest Projecte de LIei, 
i d'acord amb tates les forces polítiques, una primera 
pedra per comenyar a paHiar les insuficiencies cróni
ques, almanco, amb aspectes infraestructurals que 
avui en dia pateix la nostra Universitat. 

Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. J er~ni Albertí i Picornell. 
Disposa de deu minuts, Sr. Albertí. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Avui tenim aquí. 

una Proposició de Llei en lectura única que,. jo crec 
que hem de ressaltar el fet que tots els Grups Parla
mcntaris hí hagim s tat d'acol'd. vol dir aixo que rots 
es tam d'acord que volem la millor Univers itat possi
ble per a les nostres illes. que tots h em estat fd'acord 
que aquesta Univers ita t jove es proj ecti cap al futurl 
coro Lll1a Univcrsitat realment ca-pa¡;: de forma les nos
tres gents dins del camp universitari, cap~ de pro
jectar-se cap afora i capay, fin s i tot/ de tenir una 
qualitat d'ensenyament suficient que ens permeti ser 
una ciutat universitaria cap a, gracies, Sr. Cristofol, 
cap al fet que vengui gent aquí a formar-se entre nos
altres, a tenir realment un prestigio 

Per aixo, avui, jo crec que' val la pena res saltar 
aquest punt, que aques ta és una acció que tots els 
Grups Parlamentaris hem pres en conjunt per dotar 
la nostra Universítat del Campus, deis terrenys per' al 
Campus necessari per al seu desenvolupament i que 
pens que aquest signe d'unanimitat en qualque cosa 
que és de tots, ens dóna esperanC,{a que en el futur 

- també serem capa<;os, en qualsevol moment que es 
presentin oportunitats com la d'avui, de dir sí a allo 
que a la Comunitat interessa, fidels, fidels al mandaf 
del nostre poble d'adquírir tot allo que el poble neces
sita per dur endavant, en aquest moment, un millora
ment cultural del nostre poble via Universitat, que 
amb convenís o sense convenis, amb interes de tothom, 
puguem fer el possible perque aixo es dugui endavant. 

Per aixo, volia només dir la satisfacció del nostre 
Grup, per aquesta unanimitat en un tema tan impor
tant com és dur endavant el projecte universitari, i 
que per aixó donarem suport, indiscutiblement, a 
aquesta LIei, felicitant al Parlament per aquesta ini
ciativa conjunta de tots els Grups. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Díputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Josep Mol! 

Marques. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. També el Grup 

Socialista vol expressar la seva satisfacció pel fet que 
quedí assegurat el finan<;ament de l'adquisició deIs ter
renys que han de permetre la consolidació definitiva 
de la nostra Universitat. 

Aquest projecte de LIei és resultat o conseqüen
cia d'una de les Resolucions aprovades com a conclu
sió del Debat de Política General de la Comunitat Au
tonoma, encara que estic segur que, sense aquest de
bat, també s'hauría produ'it un acord sobre aquest 
tema, pero vull dir amb aixo que, com es recordara, 
aquella Resolució va ser aprovada per unanimitat i, 
per tant, va comptar amb el nostre suport i, en con
seqüencia lógica, també avui té el nostre suport el 
Projecte de LIei que presenta el Govern. 



? 

:Q~. DE SESSIONS / N}Ím. ·55 ·/ 28 ,febrer, del 1986 J679 . 

La proposta preveu que l'adquisició es fad mit
jans:ant procediment expropiatori i que es financii:, bé 
concertant Wl credit a Uarg termini, bé a través de 
l'emissió de deute público El Grup Socialista no t é, 
en aquest cas, preferencia per cap deIs dos sistemes , 
i vist que en aquests moments és impossible preveu
re quan es podran aprovar els Pressuposts de la Co
munitat Autonoma per a enguany, el que enS interes
sa constatar és la satisfacció, repetesc, sens dubte 
compartida per tota la Cambra, que s'hagi trobat 
l'acord unanime per eliminar, rapidament, e l darrer 
abstac1e que s'oposava a ¡'obra de completar la in
fraestructura de la Universitat, que 11 pennetra asso
lir el seu mmm desplegament científico 

Amb aquesta Llei, creim que les institucions de la 
Camunitat Autonoma, Govern i Parlament, hem reac
cionat amb la rapidesa i eficacia necessaries per res
pondre a la petició de la Universitat de fer possible 
l'adquisició deIs terreIl'ys. La quantitat que s'ha con
siderat suficient per fer front a l'adquisició d'aquests 
esmentats terrenys, entenem nosaltres que podria no 
arribar aIs 200 milions de pessetes que preveu el Pro
jecte de Llei, pero el Grup Socialista vol deixar ben 
clar, des d'aquest moment, que si aquesta estimació 
del cast resultas insuficient i la valoració definitiva 
deIs terrenys a adquirir superas aquesta suma, d'acord 
amb les resolucions definitives deIs organismes que 
pugui resultar necessari fer intervenir per fixar la ta
xació, el Grup Socialista, repetesc, donara suport a la 
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camplementació pressupostaria que faci falta. 1 no 
soIs aixo, avui, resolem el problema de l'adquisició 
deIs terrenys del Campus Universitari, pero els socia
listes creim que la Universitat de les Illes Balears ha 
de saber que comptara amb el suport de les Institu..¡ 
cions Autonomes per a tots els seus projectes que su
posin la consolidació a les nos tres illes d'una entitat 
científica de tanta transcendencia social com és la 
nostra Universitat. 1, per aixo, repetesc, no soIs el 
nostre suport a aquest Projecte de Llei d'avui, SIDO 

també el nostre suport al futur sempre que faci falta 
a la Universitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació. 
En conseqütmcia, deman a la Cambra: Les Sres. 

i Srs. Diputats que votin a favor del Proj ecte de Llei 
de Credit Extraordinari per a la transferencia de Ca
pital a la Universitat de les IHes Balears, tal com ha 
estat present per la Comunitat, es volen posar drets, 
per favor? 

Queda apravat per unanimitat. 
Queda conelos aquest PIe. 
Pas en coneixement deIs Srs . Diputats que el prO

xim PIe, ja dins període ordinari, segons acord de la 
Junta de Portaveus, tendra lloc dia 13 de man;:. 
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