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DIARI DE SESSIONS 

DEL 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
Número 59 

de l'Exm. Sr. 

1 Legislatura 

Presidencia 
Antoni Cirerol • 

1 Thomás 

Sessió celebrada dia 16 d' Abril de l'any 1986 
a les 17 bores 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMAR. 
J.-Preguntes: 

Any 1986 

1) R.G.E. núm. 608/86, presentada peZ Diputat Sr. Joaquim¡ Vivó Cortes, amb la formulació següent: 
«Q~ins criteris ha seguit la Conselleria de Turisme per subvf:.ncionar el Foment de Turisme de 
Menorca, durant l'any 1986?" 

2) R.G.E. núm. 610/86, presentada pel Diputat Sr. Joan March Noguera, amb la formulació següent: 
«Per que no ha contestat la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social les preguntes referents a 
les despeses efectuades per posar en marxa les Unitats Sanitaries Locals?" 

3) R.G.E. núm. 616/86, presentada peZ Diputat Sr. Tirs Pons Pons, amb la formulació següent: 
(,Quan pensa el Govern de la CA de les Jlles Balears pagar els deutes contrets pe/" la C6nseIleria 
de Cultura els anys 84 i 85?» 

4) R.G.E. núm. 620/86, presentada pel Diputat Sr. Ramon Orfila Pons. amb la formulació següent: 
«Com pensa resoldre el Gavern la contradicció que representa el fet que s'estigllin venent lliu
rement arts de ccu;a, la utilització de les quals esta prohibida? 
8s el cas d~ les anomenades (,Xarxa Japonesa» i les ,<lloses". 

5) R.G.E. núm. 609/86, presentada pel Diputat Sr. Joaquim Vivó Cortes, amb la formulació següent: 
«Per que la Comunitat Autónoma no va assistir a la Fira «Alimentaria 86» en el Pavelló Auto
nomic, representant els nostres productes? 
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6) R.G.E. núm. 611/86, presentado peZ Diputat ,Sr .. loan, March Noguera, amb la formulació següent: 
({Per que no ha contestat la Consellerfa de Sanitat'a les preguntes d'aquest Diputar relacionades 
amb la comercialització de begudes alcoholiques?» . 

7) R.G.E. núm. 621/86, presentada peZ Diputat Sr. Ramon Orfila Pons, amb la formulació següent: 
«Quin criteri ha seguit el Govern ' a l'hora de determinar la composició deIs Conóells Insulars 
de Caya?» 

8) R.G.E. núm, 613/86, presentado. pel Diputat Sr. Enric Ribas Marí, amb la formulació següent: 
({"Quines mesures pensa prendre el Govern per tal que l'escut anticonstitucional qUé presideix la 
Guarderia de la lunta Provincial de Protecció de Menors a Eivissa, 5igui retirat o sllbstitu'it, al-
gun dia, per l'escut'-t:onstitucional?" • 

9) R.G.E. núm. 612/86; +res'(ll1tada pel Diputat Sr. loan Úarch Noguera, amb la formulació següent: 
"En que basa la Conselleria la seva confian9a amb la Societal "El Patriarca" a ¡'enviar 21 toxico
mans a les seves institucions?" 

JO) R.G.E. núm. 614/86, presentada peZ Diputat Sr. loan March Noguera, (1mb la formulació següent: 
(,Per que no ha contestat la C0/1selleria de Sanitat les preguntes d'aquest Diputat relacionad es amb 
el futur de ['Hospital loan Mm'ch?" 

11) R.G.E. núm. 615/86, presentada pel Diputat Sr. loan March Noguera, amb la formulació següent: 
«Per que dos anys després de l'aprovació pel PZe del Parlament de la Ilecessitat de constituir 
una xarxa interinstitucional del tractament de les toxicomanies, encara 110 s'71a cOl1\·titult?» 

12) RG.E. núm. 617/86, presentada peZ Diputat Sr. loan March Nogl.¡era, amb la l formulació segilent: 
"Per que no funciona encara la Granja Teraphdica deJ SES SITIOLES, si el cOl1vel1i amb el Bis
bat es va firmar el 26 de novembre?" 

13) RG.E. núm. 618/86, presentada pel Diputat Sr. loan March Noguera, amb la formulació següent: 
«Que pensa fer la Conselleria de Sandat entom a l'aplicació de la sailció executiva imposada pel 
Ministeri de Sanitat i Consum a l'ATS del cos d'APD de Valldemossa?" 

14). R.G.E. nÚI'1'. 6FJ/86, presentada pel Diputat Sr. loan Marclz Noguera, amb la fonnuZaeió següent: 
"Per que no ha contestat la Conselleria de Sanitat les preguntes formularles per aquest Diputat, 
referides al compZiment de les resolucions entom a la importació claruiestirza de carn?" 

1 l.-Debat de les esmenes a la totalitat presentades pels Crups Parlamenlaris Regionalista de les Illes 
(R.GE núm. 546/86) i Socialista (R.GE núm. 549/86) al PR01ECTE DE LLEl ELECTORAL 
(R.C.E. núm. 409/86). 

Ill.-Proposicions No de Ilei: 
1) R.G.E. núm. 528/86, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'lnstitut d'Estudis 

Avan9ats del C011.sell Superior d' I I1vestigacions Científiques. 
2') R.G.E. núm. 532/86, presentadr¡ pel Grup Partamenlari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa al Pro

jecte de Llei Electoral al Parlament Europeu. 
3) RG.E. núm. 533/86, presentada pel Crup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, relativa a la 

ufilització PI eterent de la /lengua catalana a les convocatories eleclorals. 
4) R.G.E. núm. 534/86, presentada peZ Crup Parlamentari Esquerra NacionaZista-PSM, relativa a la 

aeació d'una Ponencia per a l'elaboració de Llei de Boses. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Comen<;a la Sessió. 
He d'informar la Cambra -un moment, Sr. Sebas

tia-, he d'informar la Cambra que, tenint en compte 
l'establert a l'article 25, paragraf 2 del Reglament d'a
que sta Cambra, haestat format el Grup Parlamentari 
Mixt, del qual en té coneixement ja la Junta de Porta
veus i hi ha donat també la seva conformitat. Per tant, 
a petició del ST. Josep Maria Lafuente, aquest forma el 
Grup Parlamentari Mixt i inter:vendra en el debat 
d'avui, com a grup de menor nombre de Diputats. com 
és logic, en primer lloe, en el seu tom respeetiu. 

Dit aixó, don la paraula al Sr. Sebastia Serra Bus
quets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per una qüestió d'ordre. Voldríem que les Pregun

tes 620/86 i 621/86, presentades pel Diputat Ramon Or-

t'Ua del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM, 
fo sin postposades al segiient PIe, reformulades, com 
diu el Reglament, i ~gualment la Proposició no de Llei 
534/8.6, sobre Llei de Boses, ja que el Diputat Orfila. 
juntamenL amb el Conseller el'Agricultura, Sr Sima'ITo, 
són a un viatge oficial fora de les Illes, 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, STo SeITa. Pel que fa a les Preguntes, si el Dipu

tat no és aquí per det'ensar-les en el moment oportú, 
deeau en el seu dret i les haura de reproduir quan 
ho estimi pertinent. En eanvi, pel que fa al punt 534, re
latiu a la ereació de la Ponencia per a l'elaboració 
d'una Proposició de Llei de Boses, Proposició no de 
Llei, he de demanar a la Cambra, em pareix que a 
¡'empara de l'article 67, si dóna la eonfonnitat per a l'al
teració de 1'0rdre del Dia. 

Em permeten? 
(Pausa) 
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Efectivament, el PIe de la Cambra ha de donar la 
conformitat per tal que es tregui de l'Ordre del Día 
aquest punt. Per tant, deman a la Cambra, les Sres. i 
Srs. Diputats que estiguin conformes que quedi alterat 
l'Ordre del Día, quedant exclós aquest punt, es volen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
I.-l ) 

Entram al punt relatiu a Preguntes. Tractarem 
la que va tenir entrada al Registre General de la Cam
bra amb el número 608, que formula el Diputat Sr. 
Joaquim Vivó í Cortes, que demana quin s criteris ha 
seguit la Conselleria de Turisme per subvencionar el 
foment de turisme de Menorca, durant l'any 1986. 

Té la paraula el Diputat Joaquim Vívó i Cortes. 

EL SR. VIVO CORTES: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, 

dia 6 de febrer hi va haver una reunió amb elg' fo
ments de les Illes on es varen destinar 40 milions de 
pessetes al de Menorca, amb el compromís que abans 
de dia 15 de mar~ hi hagués presentat els seus plans 
de promocions, ja que el Conse!ler considera els fo
ments com a bra~os executors de la política promo
cional ele cada i!la, no crcu que abans d'oferir qualse
vol quantitat havia el'haver demanat els plans de pro
moció? 1, quins criteris ha cregut convenients? 

EL SR. PRESIDENT: 
S;r. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Vivó. El 

pressupost de promoció de Turisme, si aquest Parla
ment l'aprova sera de 300 milions de pessetes, i el cri
teri, a causa que Balears no és un destí turístic, sinó 
que cadascuna de les Illes s'ha de promocionar indivi
dualment, no queda més remei que fer una distribució 
d'aquesta quantitat global a cadascuna de les Illes. 
Llavors, el criteri que s'ha seguit per a aquesta dis
tribució, ha estat proporcional a ['oferta, pero corregit, 
i d'aquí surt la xifra. Ara, aixo no vol dir que aixo 
obeeixi a cap pla presentat pel foment, aquí només hi 
ha un pla, que és el pla de la Conselleria de Turisme, 
és a dir, que l'únic que s'ha fet ha estat dir que deIs 
300 milions de pessetes se'n destinaran 40 a promo
cionar l'illa de Menorca, i que amb unes determina
des actuacions el foment de Menorca els executara, pero 
no es lliuraran els 40 milions de pessetes al foment, 
igual que no es lliUl-aran als alttes dos foments, sinó 
que es dividiran les accions d'acord amb el pla que 
contempla el presentat per la Conselleria de Turisme 
en aquest Parlamenl. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. VIVO CORTES': 
Gracies. Sr. Conseller, voste tal vegada oblida que 

hi ha una delega ció de competencies al consen Insular 
de Menorca que ralla de conlrol i tutela deIs foments, 
nosaltres creim que els doblers són públics, per tant, 
ens hagués agradat saber, al Consell, amb quins cri
teris es marcaven aquests 40 milions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Jo només som responsable davant aquesta Cam

bra deIs 300 milions de pessetes, no som responsable 
davant ningú més. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. ConseIler. MoItes gracic::;, Sr. 

Diputat. 
1.---,2) 

La Pregunta següent és la que formula el Dirutat 
Sr. Joan Mareh i Noguera. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Per retirar la pregunta, ja que ja ha estat r;ontes

tada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Queda retirada aquesta Pregunta. 

1.- 3) 
La següent és la que formula el Diputat Sr. 1irs 

Pons i Pons, que demana quan pensa el Govern de la 
Comunitat Autónoma de les Illes pagar els deutes con
trets per la Conselleria de Cultura els anys 84 i 85 . 

Té la paraula el Sr. Tirs Pons. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Gracies, Sr. President. És reiteratiu, a la darrera 

sessió que vam tenir, al darrer pedo de de sessions, 
vam demanar a I'Honorable Conseller de Cultura per 
uns deutes que tenia eontrets I'any 84, d'unes acclons 
que s'havien prodult, no ens han contestat, crec que 
mentre no es produeixi aquest pagament, és d'obligat 
compliment que insistentment es demani el mateix, per 
que és que no es paga. Que es pagui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Govern, contesta el Conseller d'Economia 

Hisenda. 

EL SR. SOLER ('LADERA: 
Dir al Sr. Tirs Pons que les obligacions contretes 

de les quals la Conselleria d'Economia i Hisenda té 
coneixement, per part de la Conselleria de Cultura a 
Menorca, durant l'any 84 i 85, estan totes pagades, 
excepte una relació que munta a uns 2 milions de pes
setes, i que d'aquesta no s'ha pogut produir el paga
ment per part de la Tresoreria de la Comunitat Auto
noma, perque falta acreditació de la personalitat, ge
neralment pot ser o bé el número elel carnet d'identitat 
o bé el número d'identificació fiscal que, en aquests 
casos, no es pot produir el pagament fins que no es 
tenguin els requisits aquests. En aquests moments, es
tan en fase de requerir aquesta informació per poder 
proceclir al pagament. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Moltes gdlcies, STo Soler. Em sap greu que voste 

hagi hagut de torejar aquest bou, perque no és seu, 
pero, bé, ja ho sap, com a bon torer, que de vegades 
li toca, quan la malatia d'un aItre obliga al següent a 
contestar, el que és cert és que la gent que té pen
dent el cobrament de eerts serveis a la Comunitat 
Autonoma de I'any 84, de mar<; del 84, no pot entendre, 
després d'haver presentat dues vega des la documenta
ció, que encara no hagi cobrat. I no li don la: culpa 
a voste, no li don, no la hi pue donar, pero com a Con
seller, com a membre del Govern, és ca-responsable de 
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les irregularitats que succeeixen a qualsevol departa
mento Jo li pregaria que fes un esfo~ perque el pro
xim torn que hi hagi de sessions, aquest Diputat no els 
hagi de demanar una al tra vegada quan pensen pagar 
els seus deutes. Ac;o és trist, a~o no és bo per a la 
Comurulal Au tónoma, a~b no és ba per al missatge qu e 
tolS, no olament vos les , hem de donar al pobl.e de les 
111 es, de seriositat, d'efidtcia i que l,'Autouomia no és 
solament una bandera o uns actcs, Sto. cumplir mi llar 
¡donar respasta a le. necessita ts qu tenco c1s ciuta
dans d'aquestes dL s . S.r. Soler, faci un esfory. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol fer ús ele la paraula el representant elel Go

vem? 
1.--4) (Pregunta retirada) 
l.-S) 

Passam a la Pregunta següent. 609 que la formula 
el Sr. Joaquim Vivó i Cortes i demana per que la 
Comunilat Autónoma no va assistir a la Fira Alimen
taria 86. 

Té la paraula el Sr. Joaquim Vivó. 

EL SR. VIVO CORTES: 
Gdt ies, Sr. Prcsidenl. r. ConseJ ler de Comen;, 

qu ::l.n es va tlebalr l'es laL de la nostra Autonomia en 
aque I Parlamcn t, cntre d'al t res, hi llavia una resolució 
i <l ia que era de L<H pun t n cessari la promoció deis 
nos lrcs producles. _ 0.01 és possiblc que, havent-h i un 
pavclló de I .s . omu11ilaLs Auton mes, Alimen taria 86, 
o t no hi 1 articipassio, Lenint en comple que hi 

havia empreses interessades a participar-hi? 

EL SR. PRESIDENT: 
En 110m del Govern, el Conseller d'Indústria Co

mer~ té la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Crec o en

tenc, Sr. Vivó, que aquesta resolució del Parlament deia 
promocionar els productes de qualitat de les nos tres 
illes, pero dins el nostre territori, és a dir, dins les Illes. 
La manifestació darrera que voste ha fet no és certa, les 
empreses interessades, com vos te diu, no estan inte
ressades a anal' a un pavelló conjunt, i l'explicació és 
mol t senzilla, perque les empreses d'alímentació que 
van a Alimentaria són basicament d'alimentació, és lo
gic, són de formatges i de sobrassades; són empre
ses competidores i estan molt interessades a estar dins 
el seu pavelló, al pavelló que els correspon per l'arti
ele que vénen, i els interessa estar concretament en 
els passadissos on sempre estan i I).O estar a un pa
vclló no auton6mic, sinó a un recinte alla on hi ha els 
pavellons autonómics que, a més, no els trobarien si 
anass in aHa. Tenint en compte també que, si es tan jun
tes, són empreses competidores, com ha dit, entre elles, 
i no els interessa de cap manera fer uns negocis l'una 
devora l'altra . L'afim1ació que voste ha fet, no és certa, 
em perdoni, perque he entrat en contacte amb ells, i si 
fos en un altre aspecte en que, tal vega da sí que ten
dría una miqueta de raó només, que fos muntar un 
pavelló autonomic, alla 011 aquestes empreses anassin 
com a mostrador, aquesta acció p er si mateixa no ven. 
Nosaltres, a la Comunitat, hem ele mirar aquelles ac
cions i aquelles actuacions de política comercial que 
realment treguin una rendibilitat, la n,axima rendibi
litat, cree, en doblers públics, que nosa llres gastam. 

Aquesta acció, per ella mateixa no ven. Altra cosa se
na una mica de propaganda, pero voste, crec, també, 
estic conven<.;ut que ho sap, que la propaganda, per 
ella mateixa, no ven, si no hi ha una acte de promo
ció. Aquestes són les raons basiques, li podria donar 
moltes més contestacions, pero no em vull estendre 
sobre el caso 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. VIVO CORTES: 
Sí, gracies. Per dir-li que les fonts d'informació 

que pugui tenir per dir si és ver o no és ver, jo els 
hi podria rebatre, perque n'hi va haver que van venir 
a l'estant que va muntar el Consell Insular de Menor
ca, ja que la Comunitat Autonoma no es va dignar a 
contestar una carLa, amb dos mesos endavant, pcr 
tant, les fonts crec que són més falses del que puguin 
pensar. Per altra banda, el que m'esta explicant no és 
més que una peHícula demostrant que no hi ha polí
tica comercial en aquesta Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Aquí estam entrant ja dins el tema d'unes afirma

cions d'un Diputat i el'un altre Diputat, en aquest cas, 
Conseller. Jo li pue dir que he entrat en contacte 
amb aquesta gent, ja hi varem entrar l'any passat, i 
tampoc no va ser factible, i aquest any tampoc no ho 
ha estat, pero perque ells no han volgut. Jo el que sí 
li dic, és que tenim uns criteris ele política comercial 
i promocional molt elars, es tam conven~uts que aques
ta actuació no ven per ella mateixa, i també li he dit 
que no tenim, almanco aquest Conseller que li parla, 
no . té necessitat de cercar cap excusa per viatjar a 
Barcelona; en definitiva, Sr. Joaquim, li he de dir, 
francament, aquesta acció no ven, i estic disposat a 
demostrar-ha alla on sigui, que no tendrem nosaltres 
una política comercial clara, la tenim, que tal vega
da sigui molt distinta de la que vostes apliquen al 
Consell Insular, ara em convenc; molt més que aques
ta és certa. No hem el'anal' a discutir si la seva és 
encertada o la nostra ho és, sota aquest punt de vis
ta, en aquest tema, no ens posarem d'aeord. 

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

Diputat . 
1.-6) 

Passam a la Pregunta següent, que formula el Sr. 
Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Retil-am la pregunta per les mateixes raons que 

I'anterior, ja ha estat contestada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 

1.-7) 
(Pregun ta retirada). 

1.-8) 
Passam a la Pregunta 613, que formula el Sr. En

rie Ribas i Marí, que demana guines mesures pensa 
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prendre el Govern per tal que l'escut anticonstitucio
nal que presideix la guarderia de la Junta Provincial 
de Protecció de Menors a Eivissa sigui retirat o subs
titUIt. 

Té la paraula el Sr. Enric Ribas i Marí. 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Sr. President, només per retirar la Pregunta, per

que l'han retirat, aquest escut ha estat retirat des de 
fa pocs dies, supos que, per efectes de la pregunta 
que va ser feta, evidentment, fa bastants més dies que 
retirat l'escut. De totes formes, una vegada que ha es
tat retira! l'escut, ja no té raó de ser la Pregunta. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
A voste. 
Punt següent, pregunta que formula 
S'í, el Sr. Conse11er demana la paraula. Per qües

tió d'ordre, perque la Pregunta ha estat retirada, Sr. 
Jaume. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sí, si m'ho permet, Sr. President, mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No li permet. Li dic que per qüestió d'ordre. 

Quina qüestió d'ordre em planteja, Sr. Conse11er? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sí, sí, per aquesta qüestió, sí. 
(Riallcs) . 
Sí, per aHusions, perque no ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha retirat la pregunta, ja no de mana res. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Perdoni, President, si em permet. He demanat la 

paraula perque s'han fet unes aHusions que s'havia re
tirat l'escut com a conseqüencia de la pregunta. 1 no 
és així. En fi, per aixo l'he demanada. 
EL SR. PRESIDENT: 

Doncs, aclareixi-ho; aclareixi-ho. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Gracies, S'r. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. 

Ribas. L'escut, sé que s'ha retirat, pero no per haver
se formulat la pregunta, voste sap que aquesta compe
tencia no la té la Comunitat Autonoma, no podía in
tervenir. 1 no la té per una cosa molt senzi11a: aixo 
és una competenci.a que vendra d'acord amb l'article 
16 de l'Estatut, i l'article 16 de l'Estatut, aquestes 
competcncies han de venir als cinc anys d'haver-se 
aprovat l'Estatut o amb una Llei Organica, Llei Orga
nica que es va dur al Parlament, perque hagués po
gut tenir aquestes competencies, i que al Parlament 
de Madrid no es va aprovar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies per l'aclariment. 
Passam a la Pregunta següent, que és la que for

mula ... 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Voldría que constas en acta la meva protesta, per

que ha estat una intel-venció, realment de replica, sen-

se que jo hagués actuat, exposant la meva argumenta
ció que, lógicament, si la pregunta no hagués estat re
tirada, l'hagués feta. 1, evidentment, tenc argumenta
cions per suposar que sí, que la Comunitat Autono
ma té la seva competencia per fer retirar l'escut. Evi
dentment, aquest no és el moment, perque la pregun
ta ha estat retirada, pero consider que la intervenció 
del Sr. Conseller ha estat fora de 110c. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que consti en acta. 

1.-9) 
1 passam al punt següent. 
Pregunta que [oTInula el Sr. Joan March i Nogue

ra: "En que basa la Conselleria la seva confian<;a amb 
la Societat «El Patriarca» en enviar 21 toxicomans a 
les seves instilucions?». 

Té la paraula el Sr . .Toan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sres. i Srs. Parlamentaris. La ConselIeria de Sa

nitat i Seguretat Social de la nostra Comunitat, en el 
seu moment, pensava fer un conveni amb la ~Iocietat 

"El Patriarca» per enviar a rehabilitació a toxicomans 
de la no"tra Comunitat, fins i tot, per a aquest 111 a
tcix tema es va comprar la finca de Ses Sitjoles, ja fa 
més el'un any i mig, i després, per a una serie de cir
cumstancies, circumstancies públiques, en el sentit 
que es va posar en coneixement deIs mitjans de co
municació, fins i tot, s'ha discutit aquest tema aquí, 
que la Societat «El Patriarca» estava en procés judi
cial a Barcelona, ha estat denunciada a diferents co
munitats respecte de la no seguretat que els sistemes 
que s'estan usant en aquesta societat siguin els més 
idonis per al tractament deis toxicomans .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
... deIs toxicomans, sinó per la possible reinserclO 

social d'aquests ciutadans que estan en tractament en 
aquestes entitats, perque una de les coses que s'ha de 
fer a una granja no és tan soIs rehabilitar-los, sinó 
reinserir-los socialment, i aixo és un problema, que 
s'ha vist que la gent que es tracta a «El Patriarca», 
després tenen dificultats de reinserció social. Ates que 
no s'ha fet aquí, no s'ha fet aquest conveni a nívcll 
de la Comunitat Autonoma, pero que la majoria ele 
persones que necessiten rehabilitació, reinserció social, 
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social les envía, 
fora de la nostra Comunitat, pero a unes Comunitats 
Terapeutiques regentades per "El Patriarca», voldrien 
saber amb quines coses, quines actuacions té per ba
sar-se que s'esta fent una actuació positiva per a 
aquests ciutadans de les nostres illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, en nom del Govern té la paraula. El 

Conseller de Sanitat. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
~ií. Quan varem posar en marxa el nostre Centre 

de Coordinació i Diagnostíc, es comptava dins la nos
tra Comunitat, amb una Comunitat Terapeutica a Ei
vissa, que estava en període de remodelació, per tant, 
varem haver de cercar altres centres que cobrissin, 
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segons el nostre criteri, les necessi ta ts de deshabitua
ció deIs pacients. Atesa la greu problematica d'aquests 
pacients, varem considerar que el model de les Comu
nitats de "El Patriarca)) era vzdid per a aquests casos. 
Experiencies d'altres paisos done n suport a la fórmu· 
la d'actuació d'entitats privad es subvencionades com 
a valicla. Doncs bé, aquesta experiencia ha confirmat 
que aquesta associació complcix una opció terapeuti
ca valida, els resultats de la qual , atesa la gran como 
plexitat deIs casos enviats, poden considerar-se ade
quats, sense pcrjuelici que quan es compti amb Comu
nitats Terapeutiques adequades j suficients a les nos
tres illes, s'utilitzin aquestes al maxim. Cal significar, 
per últim, que els criteris terapeutics que es conside
ren pels tecnics qualificats de la Conselleria, al nostre 
entendre, entren dins el que és propi elel seu recte 
exercici de la professió, cosa qu e, en tant que no es 
elemostri la inadequació el'aquests 1ecnics, no haurien 
de ser qüestionats, i, com ja indicarcm al Sr. Diputat, 
en una ocasió anterior, aquests tecnics psiquiatres 
adopten a eada cas les opcions terapeutíques en base 
a diversos parametres, com són el tipus d'addicció, 
edat, temps d'adelicció, quantitat de consum, situació 
física, etc., etc. Finalment, aquesta remissió de toxi
comans es fa amb aItres Comunitats, com són les ele 
l'Església Evangelica, «Desafío Juvenil», «Nova Vida», 
«Ca'n Pep Xicu», etc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Concretament, els casos que s'han dut a "El Pa

triarca», crec que és el majar nombre, molt per da
munt deIs aItres, 21. M'agradaria saber si, evidentment, 
s'ha fet un conveni on sigui molt clara la relació de 
«Ei Patriarca» amb la Conselleria; segona, voste a la 
seva resposta a una pregunta meya anterior fa refe
rencia que fan consultes telcfoniques, no em pareix 
el millar sistema per comprovar si la rehabilitació, si 
la reinserció social deIs ciutaclans de les Illes que es 
troben en aquestes Comunitats, s'esta fent vertadera
ment; i m'agradaria saber, també, si em podia indi
car quantes el'aquestes persones traetades en aquesta 
granja s'han reinserit. Perque el principal proble
ma, pel qual es fa la crítica a la granja de "El Pa
triarca», és que és un sistema que fa que tata la gent 
que es rehabilita la tornen fer educadora a aItres 
granges de «El Patriarca», a altres granges arreu del 
món i que, per tant, es crea un sistema del qual moIt 
difícilment acaben sortint-ne i, per tant, en molts pocs 
casos es realitza una reinserció de les persones alla 
tractades . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPO; 
Sí, bé, jo respect els seus criteris, també respect 

els deIs nos tres psiquiatres, que crec que són bastant 
més valids, per la seva professió, no per aItra cosa, ¡, 
realment, jo no tenc nació que vagin tan malament; 
en tenim moIts de casos a Balears, un moIt conegut 
a Menorca, per exemple, que ha estat a «El Patriar
ca», aItres coneguts a Palma, o sigui que a mi, mentre 
no em demostrin que els nos tres tecnícs no ha fan bé 
i no duen un control, que jo sé que sí que el duen, 
no hi ha altra soluCÍó, entre d'altres coses. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies Sr. Conseller i Sr. Diputat. 
l.- JO) 

Passam a la Pregunta següent, que és b 614, que 
formula també el Sr. Joan Ma¡-ch i Noguera: "Per que 
no ha contestat la Consellcria ele S;:¡nitat les Pregun
tes el'aquest Diputat relacionaeles amb el futur de 
1 'H ospital J oan March ')). 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Retir aquesta pregunta, perque ja ha estat con tes· 

tada. 
1.-11 ) 

Passam a la Pregunta següent, 615, que també for
mula el STo Joan March ¡Noguera: «Per que dos anys 
elesprés de l'aprovació pel PIe del Parlamcnt de les 
necessitats ele constituir una xarxa interinstitucional 
elel tractament de les toxicomanies, encara no s'ha 
constitult?». 

Té la paraula el Sr. loan March i Noguera. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Dia 15 del 2 del 84, es va aprovar per aquest Par

lament la creació d'una xarxa interinstitucional d'aten
ció a la problematica de la drogadicció que atengués 
tant la prevenció, l'atenció ambulatoria, la desintoxi
caeió, la rehabilitació i la reinserció social. Han pas
sat, com es veu per la data, més de dos anys, i aques
ta xarxa interinstitucional, moltes vegades promesa 
per part del Conseller, encara no s'ha creat. Voldríem 
que ens explicas quin es han estat les raons ciares per 
les quals aixo no ha tengut lloc. 

EL SR. PRESIDENT: 

En representació elel Govern, té la paraula el Con
seller ele Sanitat, Sr. Gabriel Oliver. 

EL SR. OLIVER CAPO: 

Sr. President. Bé, des del primer moment, la nos
tra ConseIleria va as sumir la responsabilitat de plani
ficació i assistencia als toxicomans en la seva concep
ció més amplia, i va participar en el Pla Nacional ele 
Drogues, i va ser criteri principal que es posas en 
marxa la coordinació amb les diferents institucions 
que venien desenvolupant una labor en prevenció, as
sistencia i reinserció, com ja li he dit aItres vegades. 
Posats en contacte amb aquestes institucions, tant a 
nivell polític com a tecnic, practicament des del pri
mer moment, cada institució va assumir la seva pro
pia responsabilitat. A través del Centre de Coordinació 
i Diagnostic s'han efectuat tots els contactes necessa
ris, perque, des del primer dia, tots els toxicomans 
tenguin l'assistencia necessaria, a nivell hospitalari, 
com a serveis socials de Palma. Per aItra part, s'han 
preparat convenis institucionals per aconseguir la ma
jar eficacia, deIs quals esta firmat el del Bisbat, esta 
en negociacions el d'Insalud des de Madrid, amb 
I'Ajuntament de Palma estan també molt endavant, el 
mateix que amb els Consells Insulars i, tot aixo, com 
Ji varem dir no fa molt en aquesta mateixa Cambra, 
du tot un procés que esta a punt de finalitzar, C0111 

saben tates les institucions afectades per aixo. 
Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Diputat. 
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EL SR. MARCH NOGUERA: 
Cada vega da que parlam d'aquest tema en aquest 

Parlament, voste diu que esta a punt de firmar-se, 
que esta a punt de crear-se aquesta xarxa, pero la ve
ritat és que no es crea, i quan voste fa referencia que 
han preparat convenis, li tom reiterar que varem es
tar discutint el darrer dia en el sentit que eren con
venis bilaterals, d'institució a institució, jo encara, 
vostc tal vega da ja ho té preparat, qualque tipus de 
conveni interinstitucional, pero en aquests moments, 
encara aixo no ha tengut !loco Seria d'esperar a veu
re si definitivament fa qualque tipus de compromis 
definitiu respecte d'aixo, perque anam passant cada 
vega da, cada dos o tres mesas, que aquest tema pre
senta circumstancies i ve a aquesta Cambra, voste em 
diu el mateix, i encara és l'hora que aquestes prome
ses es vcgin complides. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. COl1seller. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Gracics. Bé, no fa tants de mesas, era just abans 

de Pasqua que en varern parla¡-, llargament i extensa
ment aquí amb aItres Diputats, pero, en fi, sempre pa
reix que es plantegen aquestes qüestions quan esta a 
punt de resoldre's, té aquesta habilitat. La qual cosa, 
de totes formes, li agraún, perque així ens permet anun
ciar la nostra próxima elecisió. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes g¡-acies, Sr. Conseller. Moltes gracies Sr. 

Diputat. 
1.- 12) 

La Pregunta següent, també la formula el Sr. Joan 
March i Noguera: «Per que no funciona encara la Gran
ja Terapeutica Ses S'itjolcs?». 

Té la paraula el Sr. Joan March. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Bé, corn ja he dit anteriorment, aquesta granja, 

que va ser adquirida pel Govern Autonom a través de 
la Conselleria de Sanitat fa més d'un any i mig, en di
ferents ocasions s'ha dit que era a punt de posar-se en 
marxa, i la darrera és, quan dia 26 de novembre, per 
tant fa quasi cinc mesos, que la dan-era passa per in
tentar posar en marxa aquesta finca va ser fer el pri
mer conveni bilateral entre la Conselleria i el Bisbat, 
de forma que es va dir que la possibilitat d'obrir 
aquesta granja seria molt immeeliata, perque es trac
tava, el rnatcix text del conveni ho eliu, que es farien 

" les adaptacions mínirnes perque la granja pogués ser 
habilitada i que la resta de la granja seria cosa de 
les persones, deis toxicomans que hi haguessin d'ha
bitar. A la elata d'avui, a cinc mesos des que es va fir
mar el conveni, i aixo encara no s'ha posat en marxa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr Conscller. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Gracies, Sr. President. És evident que l'elaboració 

d'uDs plans i ele posacla en marxa d'unes obres de re
:nodelació i adaptació el'una finca rústica no es poden 
Improvisar. Efectivament fa quasi cinc mesas, enc<Jra 
no els fa, pero a partir d'aquest convcni s'ha de po-

-~ 

sar en marxa l'equip terapeutic, que s'hi ha posat, es 
fan projectes o avantprojectes pels arquitectes, que 
ens n'han fet una serie, s'ha hagut de triar el tipus 
d'Unitat Terapeutica que s'havia d'imposar en aquesta 
Comunitat que, per altra banda, esta d'acord amb el 
mateix que propugna el Pla Nacional de Drogues. Tot 
aixo du el seu temps i, així com en principi pareixia 
que les obres les havien de fer els mateixos intemats, 
perque així és costum a segons quins tipus de comu
nitat, hem cregut, juntament amb l'equip i arrel 
el'aquest conveni, que havíem de fer unes obres més 
importants i, per aixo, cinc mesas, jo tampoc no ho 
trob un termil1i tan lIarg. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
A mi el que m'estranya és que la Conselleria es

tigués t¡-ctze mesos atUl-ada, eles que va comprar la 
finca fins que va firmar el conveni de la Conselleria 
pe¡- veure quin era el tipus de remodelacions elemen
tals, com posar serveis, com posar una cuina, etc., que 
aixo ha ha ele fer tant si era un equip terapeutic, si 
era «El Patriarca», com si era una altra entitat. Per 
tant, cree que tota aquesta feina la Conselleria I'l1a
gués poguela fer i que les aelaptaciol1s que, segons una 
entitat o una altra, haguessin cregut, ja molt més es
pecialitzac.les, les haguessin pogut fer en els elarrers 
mesos, pero no és tan soIs que m'estranya moltíssim, 
aixó, aquests tretze mesas sense cap tipus d'activitat 
per part de la Conselleria, sinó és que, a més, amb 
cinc mesas després, amb pocs mesas després c!'haver 
firma t un conveni en que deien que farien les coses 
el'una forma, ja han canviat una altra vegada d'opinió, 
aixo vol dir que la Conselleria, realment, no té uns cri
teris massa clars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Bé, com sempre la desqualificació elel Sr. Mm-eh, 

que ja coneixem. Realment, sí tenim criteris. Real
ment, no hem canviat cap criteri, si voste s'ha Ilegit 
el conveni amb el Bisbat, voste sap que els mesos 
abans d'aquest conveni no comptaven i que no és crear 
unes cuines i unes dutxes, és donar cabuda a vint ° 
vint-i-cinc interns, i aixo no s'improvisa en quatt-e me
sas. 

1.- 13 ) 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la Pregunta següent. La formula el Di
putat Sr. Joan March i Noguera, que demana al Go
vern, que pensa fer la Conselleria ele Sanitat entorn a 
l'aplicació de la sanció executiva imposada pel Minis
teri de Sanitat i Consum a I'ATS del cos d'APD de 
Valldcmossa. 

Té la paraula el Sr. Joan March i Noguera. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President. Sres. i STS. Diputats. Corn sap el 

Conscller ele Sanitat, té la comunicació per par! del 
Ministeri ele Sanitat i Consull1 respecte de la situació 
de suspensió definitiva elel servei ele l'ATS de Vallde-
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mossa, i que, aleshores d'ara, no sé si ha variat en 
els darrers dies la situació, la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social no ha donat les passes per tal que 
aixo es faci efectiu. De la situació paradoxal, alman
co, les darreres dades que jo tenc, que existien dos 
ATS a Valldemossa, un dependent de la Conselleria i 
un altre dependent de la S'eguretat Social. M'agrada
ria saber a veure quines són les solucions que pensa 
adoptar la Conselleria en aquest problema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, Sr. President. Primer voldria fer una composi

ció de lloc d'aquest tema. Primer, per resolució de la 
Sub-Secretaria de Sanitat i Consum, de 18 de juliol 
del 84 , 1' · ·pedí nl dí ciplinari seguit contra aques ta 
pel'S .1 a, per l ' s ves runcions coro a AT en el Gran 
loTo pila l de r Esta t du ·~mt l '3ny 1982, se li varen il11-
p al" les següents sand ns: uspensió d'o upació j ou 
durant un m . , uspensió el'o upació i sou duranl s is 
mesos i scparac ió el finiriva del se l-vei. Totes aquestes 
< 1111:> la cond i ió le personal cslntutari de la Seguretat 
Social i no com a practicant titular. 

Segon, en data 16 de maig del 85, la Direcció Pro
vincial d'Insalud comunica que per no haver pogut te
n ir lloc e l com pliment de les sancions iLTlpo ades, per 
haver- e lrobaL' n IJi encia de malaltia l'i.nleressal de 
d l ' I de maig del 84 fi ns dia 31 Q O1aig del 85, ates 
que '\'él tenir un accid ·nl ele lran it ::1mb conlució ce
rebraL per Lraumalisme craneal, la san ció imposada 
iIli ial-i~l l ' u complim nl quan cessas aquest ILT, 
aque ta baixa pe!' malalt ia, a.Pegint que desitjava ce
neixer la possible soLuc ió proposada pe\" la Conselleria 
re pecte de la epara ió defin i ti\la del servei. 

Tcrce¡-, en data 18 de juny del 85, soH icilava a la 
Dircc i6 Prov in ¡al d'! S'ALUD que CllS remelessjn 
copia de la resalució recajguda en l'expedienl disci
plinari, que va ser remesa clia 27 de juny del 85. 

Quart, en visla d'aixo, en dala 22 de juliol del 85, 
es va remetre a )a Sub-Direc ió General ele Persona l 
del Mi.ni tCl'i de ~ nila'l i OllSUlTI fotocopia dels scrils 
rebuls de la Direcció Provincial de I'INSALUD, saBi
citant informe respecte deis crlieris d'observancia ge
neral amb suposits semblants, sen e que fin ara s 'hagi 
tengut cap notícia al respecLe, a pesar de com erses 
telefoniques sobre el tema, posteriorment a aqu t 

oficio 
1 cinque , el 31 de gener del 86, la Direcció Provin

cial d'INSALUD comunica que a partir de 1'1 de fe
brer s'inicia la sanció de separació .. definitiva del serví
ci de l'interessat. 

La problematica es planteja perque l'expedient de 
que s'ha deeluit aquesta sanció de separació del servei 
és co m a conseqüEmcia d'actuacions derivades ele la 
prestació ele funcions de l'ar c tat om a ATS ele la 
Seguretat Soci" l en el Gran Hospital de l'Estat durant 
l'any 1982. Despré va prcndre posscssió com a prac
ticant titular de J' juntamenL de Va l1demossa, l'octu
bre elel 83, en virtut el'una Orelre Ministerial, significant 
que en aquestes dates la competencia del seu nomel1a
l11ent COI11 a practicant titular corresponia al mateix 
Ministeri ele Sanitat i Consum, per no haver-se trans
ferit encara amb caracter definitiu. 

Davant aquesta complicada probIematica i la gra
veta t ele la mesura, que en cas cl'haver-se el 'aeloptar tam-

bé per la nostra Comunitat, hauria eI'adoptar-se per la 
Conselleria corresponent en materia de personal, esti
mam que és una mesura prudent esperar adoptar la 
solució definitiva que s'estimi oportuna fin s que s'ul
timi la informació reservada en marxa, així com que 
pel Ministeri de Sanitat i Consum es doni contesta
ció aIs criterjs d'observancia general que s'adoptin amb 
suposits semblants, amb els quals la sanció se li im
posa per actuacions anteriors i distintes a les seves 
funcions com a practicant titular, tant en la ·seva ver
tent tal, ele funcionari tecnic de l'Estat, com ele perso
nal estatutari de la Seguretat S'ocial. 

Per tant, nosaltres esperam, hem obert aquest expe
elient informatiu i esperam també notícies del Ministeri 
de Sanitat i Consumo Creim que la situació és prou greu 
perque puguem tenir aquest compas el'espera. 

EL SR. JOAN MARCH NOGUERA: 
Jo vull r ecordar-l i que, com voste sap, han passat 

tots els terminis, per aixo va ser recorreguda aquesta 
sanció, etc., e l practicant aquest va fer totes les actua
cions pertinents, és a dir, és ver, és un tema que ja 
du molts anys de tramitació i que, evidentment, des 
de la comunicació a la ConseIleria, per part ele l'Insa
lud eI'aquest tema ha passat més el'un mes i mig, apro
ximadament, i que, per tant, el que ens agradaria és 
que s'accelerassin les actuacions o les consultes i que 
prengués una solució definitiva quant a aquest tema. 

EL SR. OLIVER CAPÓ: 
Gracies. Cree que estam el'acord. 

1.-14 ) 
EL SR, PRESIDENT: 

Passam a ];:, pregunta darrera, que 1.\ formula ei 
Diputat Sr. Joan March i Noguera, que és la 619. 

EL SR. MARCH NOGUERA: 

Il. 
EL 

pel 

La retir perque ha estat contestada. 

SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Passam al punt següent ele l'Ordre del Dia. 
Debat de les esmenes a la totalitat presentades 
Grup Parlamentari Regionalista de les Illes. 
Sí, Sr. Portaveu del Grup S'ocialista. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, Sr. Pl'esiclent. Voldria plantejar una autentica 

qüestió el'ordre, i és que en el descans que hi hagi 
d'haver avui a la Sessió, es reunís la Junta de Porta
veus i estudias si és possible o no fel' aquesta deda
ració ins ti tucional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia esta disposada a facilitar al 

máxim la m edmíca operativa ele la Cambra, pero no 
vol ser sorpresa pels Srs. Dipu La ts. 

Deia que el Projecte de Llei Electoral va ser pre
senlat a la Cambra pe! Govern ele la Comunitat, en 
elata 11 ele man; d'enguany. Va ser publicat al Butlle
tí Oficial de la Cambra en data 17, i s'hi presentaren 
diverses csmenes, algunes de les quals han estat qua
lificades c!'esmcnes de totalitat per la Mesa de la Co
missió d'Assumptes Inst ituci onaIs i Generals. Aques
tes esmenes a la totalitat, així quaIificadcs, són: una 
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formulada pel Grup Parlamentari Regionalista de les 
Illes, que en demana la devolució al Govem, i una al
tra, formulada pel Grup Parlamentari Socialista, que 
presenta un text altematiu. Les tractarem successiva
ment i per aquest ordre. Les normes d'actuació són 
les generals, acordades dins la Junta de Portaveus, 
amb concorclan~a amb el Reglament: obrirem un tom 
a favor de debat de totalitat de quinze minuts en con
tra de quinze minuts, repliques i contrarepliques i fi
xació de posicions pels Grups que la vulguin fixar. La 
qüestió incidental Sel-a en Porma ordinaria. 

No votarem la primera esmena, sinó que, d'acord 
3mb el Reglament, les votarem totes dues al final, des
rrés del debato 

Per tant, comenc;a el debat de la primera esmena, 
formulada pel Grup Parlamentari Regionalista. Per 
defensar l'esmena, dins torn a favor, té la paraula el 
Sr. Albertí i Picornell. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Ha arribat, a 

la fi, en aquesta Cambra, el que ha estat lloc de dis
cussions, jo diria cI'intelTogants sobre qUt~ passaria 
quan arribas la Llei o el Projecte de Llei Electoral. 1 
ve't aquí que arriba el Projecte de LIei Electoral en 
aquesta Cambra, i nosaltres, per raons d'oportunitat, 
jo diria, si cm permeten, per raons d'inoportunitat, 
demanarem el vot favorable per tal que aquest Pro
jecte de Llei es tomi al Govern. 

Jo intentaré defensar el nostre VOl i procuraré que . 
la Cambra voli amb nosaltres per tres raons que 'in
tentaré explicar. Dues d'aquestes, podríem clir, d'un ca
racter anecdotic, que no ho és tant, i una tercera. ba
sada en raonaments histot-ics recents, de la historia 
de l'Estatut d'Autonomia de les Balears. 

La primera raó d'inoportunitat ens la donen unes 
declaracions fetes pel Vice-president del Govem de 
Balears, en dala 26 de mar<;:, o sigui, després d'haver 
presentat aquest Projecte de LIei, aquí, al Parlament, 
i comen~aré per llegir uns titulars que demostren la 
inoportunitat de la presentació d'aquest Projecte de 
LIei. Diu el Sr. Vice-president del Govern: «Hemos ju
gado fuerte, porque existía un compromiso firmaclo 
por UM en el que se comprometía a apoyar una Ley 
Electoral con la paridad corregida» -Í afegia dins el 
text- «Si hemos jugado fuerte, y personalmente he 
comprometido mi prestigio político, es porque sabía 
que la Ley iba a aprobarse al existir un compromiso 
firmado por Unió Mallorquina. Albertí dijo que rom
pía los pactos con Coalición Popular al no poder cum
plir su compromiso de apoyo a la Ley Electoral pari
taria». 

Primer punto Jo vull desmentir, Albertí no ha d.it 
mai que ha romput els pactes amb Coalició Popular 
per no poder complir aquesl compromís, sinó per al
tres raOllS que són ja conegudes per tota I'opinió pú
blica. 

Raó d'inopot-lunitat. Quan avui esta aprovat i ac
ceptaL per 10 l ho<11 que els pacte ' estan romput . s i 
l'única raó, p bra ("él , pobra ra6, pe r él UI1 Projecte 
de LIei a aquesta Cambra és que jo lava oblig' l 
donar-li suporl, quan ¿¡vuÍ ja 110 hi Lic, 110 es pUL dir 
que no sigui inoportú presentar-lo, si aquesta és rúni
ca raó que té el Govern per dur-Io avui en aquesta 
Cambra i demanar l'aprovació. 

. Pero jo vull afegir, vull afegir uns comentaris que 
hl ha més en aquestes declaracions del Vice-president 

del Govern Balear, no ho oblidem, i quan die Balear 
die de totes les Illes: 1 diu «desde la Coalición Popu
lar, nos hemos guiado por la honradez y el respeto 
ante los compromisos adquiridos. Hay partidos, y no 
me refiero únicamente a los reformistas, sino también 
al PSM, que ahora dicen no poder apoyar una Ley 
Electoral paritaria, pues bien, que se expliquen. Si su 
desacuerdo es con la división de Mallorca en distritos, 
este tema se puede modificar durante el estudio y de
bate en el Parlamento; lo deshonesto es ir cambiando 
según las circunstancias. Independientemente de los 
resultados, lo honesto, sensato y serio es actuar man
teniendo unos principIos, sabiendo, incluso, que se 
puede perder, pero cumpliendo la palabra dada». 

... , un punt d'aquestes declaracions que m'interes
sa ressaltar, el Sr. Vice-president del Govern de Ba
lears, i Mallorca n'és una part important, repetesc, 
diu, si el desacord només és amb la clivisió de Mallor
ca en districtes, aques t tema es pot modificar durant 
['estudi i el debat en el Parlamento Jo ciernan, el Sr. 
Vice-president parlava com a Vice-president del Go
vern? Deia que si el tema només era de Mallorca es 
podia arreglar aquí el tema deis districtes, i si el tema 
és que no estam confolmes amb la paritat, no es pot 
arreglar aquí? O sigui, si és de Mallorca, estan dispo
sats a acceptar que aquí podem llevar els districtes 
sempre i quan no toquem els ele les altres Illes? Pens 
que aixo és un punt que no és bo ni oportú, pe¡" aixo, 
raons d'inoportunitat, jo al'lego que es tregui ara. 

QuanL a la segona part, jo vull dir, declarar aquí, 
no solemnement, perque aixo ja seria massa, declarar 
que aquest Parlamentari que els parla l'únic compro
mís que ha adquirit públicament i solemnement ha 
estat donar suport al sistema proporcional que hi ha 
a l'Estatut quan va firmar, al Consolat de Mar, un Es
tatut consensuat per més del 90 % de les forces polí
tiques d'aquestes Illes, i també li diré al Sr. Vice-pre
sident, quan diu que no estava consensuat, que sí es
tava consensuat, que aquest compromís públic i so
lemne, aquest Parlamentari esta disposat a mantenir
lo, no toL sol. perque el Partit que representa Unió 
Mallorquina, en el seu Congrés, es va fer solidari amb 
el! i va aprovar que defensaríem la proporcionalitat 
corregida que hi ha hagut en aquestes iIles. 1 el nos
tre Partít, per fidelitat del seu President a allo que va 
firmar i per fidelitat del Partit a ]'acord del seu Con
gl-és, defensara aquesta fórmula que anava consensua
da, no ho oblidem, díns el Projecte d'Estatut que va
rem firmar tots els que aIla quedarem, uns no hi eren, 
i es va presentar al ParIament per a la tramitació per
tinent, i que després, per raons que no vénen al cas 
avui i que possiblement sortiran en el debat d'aques
ta LIei, al Gongrés deIs Diputats es va canviar. Per 
aixo, STo Huguet, Sr. Vice-president, «si hubiese impe
rado ese consenso que dice Albertí en Lodos los capí
tulos del Estatuto. no existiría en el texto estatutario 
un <:rtículo remitiéndonos a una futura Ley del Parla
mento que fijara su composición», doncs ja ho veu, hi 
havia un consens a l'Estatut, es va lliurar un Estatut 
consensuat pel 90 % de les forces polítiques de les 
Illes, i després, després, no sé per quina raó, Coalició 
Popular va aconseguir a Madrid que el Partit Socialis
ta o el Grup Socialista majoritari absolut acceclís a 
treure aquest article de dins l'articulat i a passar-lo a 
una transitoria. Aixo és així, i com que aixo és així, i 
després entrarem a com es va arribar a aquest con
sens, i com avui jo c1efensaré que canviar aquest punt 
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de l'Estatut desequilibra tot l'Estatut que va ser con
sensuat en funció a seccions de partits i d'illes, aquí 
haurem de declarar tots quin és, realment, el punt de 
discordia que ens permet no arribar a acords per po
der arribar a una Llei que jo pens que hauria el 'ha
ver estal con en uada. 

Primer punl, i lb , que jo d ic, crlamenl aneccl' li c, 
e l Sr. Vice-president del Govern e l11 dóna la primera 
raó per tornar, perqut: retirin o per Lomar aquest Pro· 
jecle de Ll i a l Guvern, p r inoponú, perquc inopor
t(1 és pr os nía!" un Proj ec te de L1ei quan bi ha un 
compr mfs [il-mal , quan hi ha uns pa tes que stan 
rompUls, aquesl compromís cleixa de el" un compro
mís firmat. 

Segona raó d'inop rLunitaL. Me la dóna, i que cm 
perm l'in s i m'aflc f ra del meu partiL, e l pcrill ele dís· 
encians clins la drela. ~ I p ril! de di ·en i ns din 
oalici' Pillar quan més neces aria és h eva unió 

clavanl la prope ra ·onfrúntaciÓ lecloral, s i vol en gua-
11 ar al.s socialí le . N é bo preseolar-se a unes c lee
ci n amb diricullat inL me . Jo vull llomés rcr rir
me, brcul11en 1, a l pa sa l angrés d '1 Parlit Democrala 
Popular, 011 110 es va poder arriba¡· a un acord en 
aquest lemu, cleelaració ti paritat no, i es "Va ("cmc
tI' , S 'gon I oll1uni al oficial, a l omilc Excculiu 
r rqu:' decid ixi n el eu mamen ~ q uc fa el PDP n 
aqu la c ir Un1 lanc ia. Ja sé que em diran que no hi 
h u di sencions, ja sé que em diran que no hi ha cap 
problema, ja sé qll' cm dir~ll' qu C alit:ió Popular 
eSla pert:eclamenl unida n aquest tema, j vuJl es
m nlar el c1uble que lene que, a pesar de tal aixo, 
quan aquesta Llei se sotmeti a votació, a més de dos 
Diputats maHorquins els pujaran els colors a la cara 
quan hagin el'aguantar una Llei que elesconeix la rea
litat ele les nos tres iHes. 

Tercera raó i principal, i anem al fons de la qües
tió. Aquest Projecte de Llei havia el'haver esperat que 
la Llei de Consells Insulars estigués aprovaela. Perque 
quan hi ha un Estatut equilibrat, quan hi ha un Es
tatut que ens va eleixar contents a tots o no va dei
xar descontent a ningú, va ser un Estatut amb el qual 
tots varem ser guanyadors quan firmarem el Projecte 
de Llei que es va enviar a les Corts, hi havia un aro 
tiele 39 que compensa va, aixÍ de elar, la proporciona
litat en el Parlament, sense la proporcionalitat -jo que 
vaig ser, per desgracia o per sort, home protagonista 
en aquell temps- no hi hauria hagut l'article 39, l'ar
tiele 39 és un acorel entre illes i entre partits per tal 
que la proporcionalitat corregiela tengués la seguretat 
de potenciar els Consells Insulars vía article 39 . Ales
hores, aixo ha de ser aixÍ, jo entenc, en aquest mo
ment, raons d'inoportunitat, a la vista de la potassa, 
també hi entraré si lenc temps, a la Ponencia de la 
L1ei de Consells Insulars, on pareix que l'article 39 és 
]a lletra, pero no és l'esperit, si la Llei de Consells In
sulars ens confirma que l'esperit de l'article 39 ele po
tenciar els ConseHs fa bona la lletra ele l'artic!e 39 es
mentat, el vot deIs senyors parlamentaris el'aquesta 
Cambra sera un o altre en funció el'aixo, que es con· 
firmi que l'article 39, tal com volíem que fos, que 
constas a l'Estatut, tal com voJíem que contemplas 
l'Estatut per part de les IIles, totes les Illes que es
taven confOl-mes amb aixo, és l'artiele 39, amb totes 
les competencies que té, logicament hi ha una respos
ta distinta a la compo::ició d'aquest Parlament. Si l'ar
ticle 39, tal com jo he sentit ja dins la Ponencia, és 
un arlicJe descafe"inat, i hem de sentir que diuen que 

«el espíritu elel legislador nO es el espíritu de la Ley», 
aleshores resulta que convendria saber que passa, per
que llavors cadascun, en consciencia, dugués a lerro 
la seva decisió sobre donar uporL o DO a la Uei pro
porcional. 

Dia 28 de mar~ d J'any pa ·al, fa més el'wn any, 
es va constituir la Panench p r elaborar el Projecte 
de Ll ei de Con ell ' 111 u lars, ra més d'un aoy, i no bi 
ha idee. elar s del que s'ha de fer amb aquesta Llei. 
Exagerant un poc la nota, pareix que quan hem ten
gut la sort, i jo dic autentica sort en aquestes iHes, 
de tenir un Ministre d'Administració Territorial que 
és d'aqui, pareix qu esperam que Madlid en faci la 
L1 ei. 1 jo re que é hora qu assumim la noslTa res· 
ponsabi Ii lat, que la [acem mé bona o més dolcnla, 
pero aeabem o .. aquesla Llei de onsell Insular qu 
en perm ti Ilavors tenir tranquiHamelll i segurament 
el pu.nl de sab '1" que feim, si és la r spo ta a un ar
tieJ e 39 claram " III ferm per a la LI i de onseIls Tn
sulars o " j e 10m davanl una enlel'quia cl'arlicJe 39 
que no sabem mas a bé on eos ha d'arribar. 

anlar 'lquí avui. p r vl!nlura, jo no vul! di!" el 
via-cm is, pero el quc Va c slar oblcni r el dos len; s 
del. muni ipis i al I'¡nal no e va blcnir, necessaris 
per iniciar el rro· ,la quanlilal de negociacions que 
es varen f r enLr partits maooritads, ' Dlre (li , tintes 
i11 s, enlre gcn t de dislinles ille dins el mateixos 
pa rl ¡l · , que va arribo r a aq uell Pro j 'cte el 'Esta tu l, 
perqul! voHCnl qu Balears lengués 1m Estalut estí
mal per lolhom, i, quan I?re isament, jo ha he de dir, 
en hOl1 ol" deIs menorquins, Menorca va ser la qu va 
obtenir l'artiele 39 de l'Estatut, pero a canvi d'accep
lar l'ac lua l proporcionalilal que e l matcix Estalut con
templa. i. M norea va S 1· la que va obtenir una prava 
de ca ulela quanl a l'aprovació del Pressuposts, qu 
consla a I'E talur, que una sola illa no podra mai < pro
va ,· ·1 PressuposlS, lota sola , per evitar la lenLació 
que una itla pogués ser prepOlenl damunt les altre , j 

cree que l 'Estalul, pe!" a ixo, é , jo diria una obra d'ar
lesania política On e va lenir tolhom en compte i tols 
Val' m quedar contents, manco un grup, que lIavors 
ra minol"itari i ara és més gros, que no va valer es

ser-hi present, i que se'n va anar quan era el moment. 
Si J'artic1e 39, repetesc, és realment el que es vo

lía que fos quan es va redactar l'Estatut, la composi
ció del Parlament ha de ser la que aVUI es, pero jo 
die el següent, jo d man a la Cambra que tomem 
aquest Projecte al ov m, qu aprovem la Llei de 
Con ells Insulars i. quan tengu m LOles les ca es cia
r ,l rnem dur I Pr jete, parlem-ne, a veure que és 
el qu mé uneix le llles, p rque és un altl-e le.ma a l 
qua! jo hO enlraré avui , pero hi enlrarem al debai, s i 
a no 1.l11ei ' més les Illes la parí talo si o no uJteix més 
les Illes entendrc que les coses són com són i que 
des que són ·Om ón ens cnlendl' m, ense filígranes 
de oler ie t la [' el que no é igual, jo valdría en tra r
hi, a ui no lenim temps, Uavors sera l'hora de parlar
ne, quan la L1ei de onsells In ulars cligui, l'article 39 
és l'arlicJe 39 qu r pr ·enLa l'esperi l, la infenelO 
d'aquells h me --em pareix que no hi havia dones a 
la Comissió de parlamcnlaris- que varen reda lar el 
Projeele d 'E -¡atul i que el varcn lliurar solemnemeot 
al Congré elel Diputals, perqu a ixí es tramitas, alló 

lava con cnsua l, alla hi era lol, i a Madrid -sem
pre Madrid- ens fan una filigrana els del Gmp majo
ritari d'aquesta Cambra, treuen una cosa que havia coS
tat tant aconseguir i tornen reabrir una discussió que 

= 



DIARI DE; SESSIONS / . NihIl. 59 / 16 d'abril del 1986 1771 

no pot de cap manera unir ni fer comunitat a aques
tes illes. 

Per aixo és, per la inoportunitat també de presen
tar avui aqUE;st Projecte de LIei, que nosaltres dema
nam, jo en nom, no del meu Grup, en nom del meu 
Partit, Unió Mallorquina, deman que, és a dir, en nom 
de tots els Grups ho demanam a aixo, que es tomi 
aquest Projecte de Llei al Govern, perque el tomi pre
sentar quan la Llei deis Consells Insulars sigui apro
vada i tenguem clar que l'article 39 és l'article 39. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Que intervé com a Govern o com a Crup? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Com a Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i STS. Diputats. Molt 

breument, comenc;:ar dient que sí. que tenim davant 
nosaltres un deIs temes cabelals que deixava pendent 
l'Estatut d'Autonomia, com era el d'elaborar i aprovar 
per aquesta Cambra un Projecte de LIei sobre les nor
mes que havien elé regir les properes eleccioils autono· 
miques. Pero jo em vull cenLrar, així com el Sr. Al
bertí s'ha centrat en tres punts, jo ho Pal-é en elos, eli
vielint la seva intervenció en dues parts: una primera 
part Oil dóna una importancia cabdal a unes declara
cioils d'aquest Vice-pl-esident, i una altra part on sem
bla que exposa, ha exposat els motius pels quals el 
seu Grup demana la retirada eI'aquest Projecte de LIei. 

Jo voldl-ia dir, comen~ant per la darrera part i dei
xant la primera per al final, que I'esmena, en primer 
lloc, ens ha eleixat un poc sorpresos, perque més que 
una esmena a la totaJitat d'un Projecte ele LIei, sem
bla ser, i voste ho ha reconegut que és una esmena a 
I'oportunitat de la presentació d'aquest Projecte ele 
Llei, perque hem de tenir en compte que les esmenes 
a la totalitat de qualsevol projecte de llei se solen fer 
sempre, normalment, a l'articulat, no al moment de 
presentació el'un Projecte de LIei, i aquí no hi ha una 
es mena a l'articulat, hi ha hagut raons exposades que 
sembla que el seu Grup no esta d'acord amb l'articu
lat que proposa el Govern en el seu Projecte de LIei, 
perú elic que és més una esmena d'oportunitat i al 
moment. Per tant, rebatre una esmena que no conté 

'. realment una esmena a l'articulat és, en aquest mo
ment, molt difícil. Només ti vull dir que si aquest Pro
jecte ele Llei és aquí. no es pot tatxar mai del món 
d'inoportú, perque sí que és ver que el Govern assu
meix la seva responsal ¡lilal i t nia inl'enció de presen
tar un Project d L1ei - 1 cloral en aques s lem1es, 
pero ~ i la L1ei és aquí, i rcp le. c, no é pOI lalx3r 
d'inoportuna, perqLlc la majoria d'aquesta Cambl'a va 
dir a l'ExecLltiLl que presentas e l Pmjccte de L1ei E lec
toral, i ree qLle la majada d' questa Cambra, quan 
decideix una ca a, no é inoportuna, en tot cas s 'lli 
podril estar o no d'acorel. 1 aquestes serien les expli
cacions, més o manco, del contingut de fans de J'es
mena el la tolalilat que vos tes plantegen. 

Pero anem al segon tema. al tema de les declara
cions. Jo crec que s 'ha donat una importancia massa 

w:;___ - -

grossa i, en aquest cas, al Vice-president, sobre unes 
possibles decJaracions, que estan escrites realment i 
que les tenc, pero que s'han fixat únieament i exclu
sivament en un mitja de comunicació, i aquestes de
claracions varen ser fetes a diversos mitjans de co
municació, no com a Vice-president, sinó com a Presi
dent d'un Partit a Menorca, en funció d'uns pactes que 
es van firmar a l'ilIa de Menorca entre tres partits 
que formen o que volen formar el Grup Reformista. 
Aleshores, efectivament, i interrogat el Vice-president 
sobre el tema de la LIei Electoral, nosaltres varem dir 
que pareixia que, i ho reafirmam aquí, el Projecte l'ha
víem de presentar i seguiria la tramitació parlamenta
ria pertinent, perque així ho havia manat el Parlament, 
i entom a una pregunta de si era cert o no era cert 
que en aquesta Llei hi havia més o manco un consens 
de totes les rorces polítiques, jo ti puc dir que l'al
tre mitja de comunicació no diu exactament el que 
voste ha ressenyat i que posa aquest mitja, sinó que 
eliu, «va ser el mateix President del Grup Regionalis
ta que a un miLja de comunicació de Mallorca, concre
tament al «Diario ele MallOl-ca», en els moments aquells 
ele la ruptura deis pactes, va ser qui va destapar que. 
realment existia aquest compromís». I aixo ho posava 
aquel! mitja, i aquí es posa en boca meya. 1 \laste, 
aquí, ha ha reconegut ac;:o, jo en el tema de les decla
racions de repliques i ele no contrarcpliques quant a 
declaracions del diari, crec que no és el moment de 
debatre-ho, no és aquest el fans de la qüestió, si hi 
ha declaracions en les quals no bi esta d'acorcl, cree 
que tots tenim declaracions d'altres Grups Polítics 
amb les quals no hi estam d'acord, pero no duim a 
debatre al Parlament declaracions que feim als mit
jans ele comunicació. 1 no hi vull incidir més, en aguest 
tema. 

S'ha dit també que és inoportuna la presentació 
d'aquest Projecte de L1ei perque no hi ha una L1ei de 
Consells Insulars, i jo em deman, és que la LIei de 
Consells Insulars fa un any que és a Ponencia, i tots, 
a·t;:o ha de quedar molt clar, tots els Grups Polítics són 
responsables si aquest Projecte de L1ei encara no ha 
estat confeccionat, i crec que ningú d'aquesta Cambra 
no pot dir si uns grups dins la Ponenci.a diuen una 
cosa o diuen l'altra, perque són onVCI- e sobre pro
blemes que van sorgint a mesura qu> dcbatem aquesl 
Projecte de LIei de Consells Insular· , l1i hagués pogut 
haver una postura molt facil, tal \legada, ¡incomoda 
també, ho han de reconeixer, que el Govcrn, en 1l0c ele 
presentar un esborrany de Projecte de L1ei perque es 
elebatés dins una Comissió, hagués presentat un Pro
jecte ele LIei a la Cambra perque realment hagués obli
gat els Grups Polítics a prendre una determinació so
bre el que havia ele ser la configuració general deIs 
Consells Insulars. I el que ha ele resoldre la LIei de Con
sells Insulars sobre l'article 39 ho ha de resoldre, i amb 
aixo hi estam eI'acord i 10ts els Grups ho han mall ifes
tat, amb un COl1sens total de les forces polítiques, que 
per aixo es va crear aquesta Ponencia, si aquesta Cam
bra també hagués demanat a l'Executiu que presentés 
un Projecte ele LIei perque fos estudiat primer dins una 
Ponencia, per elaborar un text definitiu, potser s'hagués 
fet, pero jo vulI refrescar un poc la memoria, qui els 
parla havia mantengut, durant bastant de tcmps, con
tactes amb tots els Portaveus deIs Grups Parlamentaris 
per veure si podíem arribar a un acord amb el tema 
de la LIei Electoral. 1 el que sí va clir aquest Portaveu 
també és que el Govem complcix !lO so];)mcnt amb el 
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seu mandat parlamentari, sinó que compleix en reflec
tir damunt aquest projecte el que havia manifestat a les 
eleccions, el que havia compromes davant el seu electo
rat, i que la discussió del Projecte de Llei o la sortida 
o el debat final sera a a110 que surti de Comissió, i que 
l'inconvenient és la divisió de Mallorca, perque el tema 
es pot tractar exactament igual que es pot tractar si la 
divisió damunt aquest Projecte de Llei ve en funció del 
nombre de Diputats que s'han d'elegir a cadaseuna de 
les Illes. Jo crec que el que és coherent és presentar 
els projectes de llei tal com inspira tota una opeió polí
tica, que vull fer menció aquí molt clara, una aeció po
lítica, no d 'Alian{,:a Popular, de la Coalició Popular per
fectament cohesionada en aquest momento Amb aquest 
tema vull acabar només manifestant que la Cambra és 
qui ens va dir que duguéssim aques t projecte de Llei 
Electoral i, en 10t cas, que sigui la Cambra que digui si 
1 'hem ele retirar o no. 

Moltes gracics. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Moltcs gracies. 
Pel Grup proposant té la paraula el Sr. Jeroni Al

bertí. 
Cinc minuts. 

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

rebatre el que .diu el Sr. Vice-president. Bé, es quei
xa o pa¡-eix' que aixo que sigui .per raons d'oportuni
tat no li dóna 1I0c a debat, el nostre Reglament diu 
que per raons d'oportunitat es podran presentar es
menes a la totalitat d'un Projecte de Llei, i el nostre 
Grup, fent ús del nostre Reglament, du una esmena 
a la totalitat de devolució al Govern per qüestions 
d'oportunitat. Que voste no hi entra? Jo cree que don 
raons sufieients, sobretot la tercera, les altres dues, 
repetesc que eren aneedotiques, perque almanco nos
altres demanem que es tomi aquest Projecte de Llei 
al Govern. 

Només Ji vull comentar dues coses, també amb 
simpa tia i com a anecdota. Jo, la veritat, és que quan, 
ho dic amb tots els respectes, les declaracions que fa 
gent de Coalició Popular, a mi em mereixen la més 
gran creclibiJitat quan les llegesc en el periódic «El 
Día», per tant no em digui que hi són als altres, quan 
vénen en aquest diari jo crec que reflecteixen més el 
que diucn els que estan declarant, sobretot fins fa 
poc temps, pcntura ara canviara. 

Bé, jo es tic d'acord que voste digui que ho hem 
clut aquí en funció d'una resolució d'aquesta Cambra, 
jo bi estic d'acord, sense entraL.en el fons, han com
plit totes les resolucions que va prenclre aquesta 
Cambra en virtut del debat de la Comunitat Autono· 
ma? Totes? O només compleixen les que els convenen? 
Perque obliguen igual les que agraden que les que no 
agraden, pero vos tes duen aquesta, i voste s'excusa 
client nosultres ho hem fet així perque la Cambra ens 
ha obligat, i crec q1.l e cliu molt bé, si la Cambra no 
la vol, que la tonli. Nosaltres sotmetem la Cambra 
que cregui que no és oportú, en aquest moment i que 
la torni. 

STo Huguet, a mi cm sobren les manifestacions de 
dir, i nosaltres passarem per favor, que al final deci
cleixi ~~qllesta Cambra. Voste i tothom, el que aquesta 
Camb¡Oa decideix és una L1ei, i les lleis es fan perque 
tots les acatem, és que llavors acalarcm el que digui 

la Cambra, i nosaltres també, i els altres i els del ear
rer i tots els Diputats d'aquesta Comunitat Autóno
ma, per tant, nosaltres, repetim, creim que és inopor
tuna la presentació d'aquesta Llei i demanam a la 
Cambra el vot favorable que es torni al Govern per
que la torni dur quan la Llei de Consells Insulars es
tigui aprovada i, repetesc, i confirmi que l'article 39 és 
l'article 39. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govem, vol tanear la qüestió incidental? 
Torn en contra, volen intervenir els altres Grups 

Polítics? 
Fixació de posicions. 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Portaveu, Josep 

Maria Lafuente. 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 
Gracies, Sr. Presidenl. Sres. Srs. Diputats . ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, tenc una qüestió incidental. 
Qui em demana per qüestió d'ordre la paraula, em 

diuen? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, m'ha semblat que el Portaveu del 

Grup Popular clemanava la paraula per un tom en 
contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per fixar la posició. Esta bé el tom. Té voste la 

paraula, posin els rellotges en hora 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ : 
Tengui en compte que la meya intervenció és per 

fixar la posició . 

EL SR. PRES'IDENT: 
Sí, senyor. Si, senyor. 

EL SR. LAFUENTE LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Bé, sembla també que és 
una mica anecdótic dir que el Grup Mixt es presenta 
a la Cambra, pero la realitat és que, d'acord amb el 
Reglament, es presenta, es presenta i saluda tots els 
membres de la Cambra amb tota la cordialitat del 
món i esta disposat a complir fidelment tot el que el 
Reglament estableix en relaeió al Grup Mixt. Natural
ment que ser m embre d'un Grup, un grup unipersonal 
és un poc contradictori, fins i tot amb la gramatica, 
perque «grup» i «unipersonalitat» és una mica difícil 
de comprendre, pero la realitat és que l'article 26 del 
Reglament ho diu aixÍ, i hem de continuar amb aques t 
criterio Les circumstancies m'han dut a aquesta posi
ció ele Gnlp Mixt, circuillsUmcies de que .io personal
ment crec que no en som el responsable ni el culpa
ble, tampoc no cree que el Grup Regionalista sigui el 
ndpable i, naturalmeni, quan dues pel-sones o dos 
grups ereuen que tots dos tenen la raó, tal vegada cap 
deIs dos la té o tal vegacla tots dos la tenen, pero és 
difícil ele calibrar. De I'únic que aixo ha servil i ho 
puc fel' constar aquí i ho vul! constatar d'una mane
ra fielel perquc les persones i l'amistat personal no 
ha estat rompuda i, per tant, jo sé que 
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EL SR. PRES'IDENT: 
Sr. Lafuente, ti deman per favor se centri . . . 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Sr. President ... 

EL SR. PRES'IDENT: 
Sr. Lafuente, per favor . .. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Sr. President, com a representant del Grup Mixt 

vuJl agrair que les persones, en especial el President 
del Crup Parlamentari 

EL SR. PRES'IDENT: 
Sr. Lafuente, la Presidencia li crida l'atenci6 a 

l'ordre. Per favor, concreti la seva posició com a Grup 
PoIític en el tema que estam tractant: Llei Electoral. 
Esmena presen tada pel Crup Regionalista. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Molt bé. 

EL SR. PRES'IDENT: 
Ja fara les declaracions en el moment oportú . 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Oesprés d'agrair al President del Grup Parlamen

tari del qual tenc la seva demostraeió d'amistat fra
terna, que jo continu i compart, entraré dins la meva 
postura quanl al que representa el Projecte de 'Llei 
Electoral que el Grup Regionalista ha presentat. 

Des del meu punt de vista, estic en un cent per 
cent d'acord 8mb el criteri posat de manifest pel Sr. 
Albertí, President del Crup, encara que, per ventura, 
no ha tengut una explicaeió tan reglamentaria com 
hagués estat possible, des del punt de vista jurídic, 
perque l'article 111 parla només d'oportunitat, i ell 
ha parlat d'anecdotes i ha parlat de circumstancies 
marginals o lengencials del que representa una opor
tunitat. Ha donat tres punts de vista, dos de tipus 
anecelotic, un historie, més que anecdotic, del que va 
ser l'Estatut el'Autonomia en el seu moment per les 
particularitats que varen obligar a crear la Disposició 
Transitoria Segona, rompent el consens que havia ten
gut, que aixo, en definitiva, pel que estam tractant 
avui aquí no representa ni val per a res, ha parlat 
després del que podria ser rompre els criteris o les 
idees d'uns determinats grups, entre els quals també 
hi ha el Grup Regionalista, perque heu vist els seus 
dubtes de dir, bé UM, Unió Mallorquina, bé, el Grup 
sí, Unió Mallorquina, no, en definitiva, jo cree que tot 
el. centre-dreta i no la dreta tota sola esta en unes cir
cumst~lncies difícils en aquest moment, i ho hem de 
comprendre, i no s'havía d'entrar en aquest punt, per
que lothom esta nafrat d'aquestes coses. 

l , al final, ha entrat, per ventura, en el punt més 
dar: l'artic1e 39 de l'Estatut. Aixo és la veritat, aques
ta és la rcalitat, és a dir, aquest Projecte i qualsevol 
altre que es pugui presentar, que quedi ben clar, és 
inoportú, és inoportú d'acord amb ['article 111 del Re
glament, pcrquc no ha contemplat previament el que 
l'article 39 diu, i quan I'article 39 de l'Estatut sigui 
completament elesenvolupat, creada la Llei deIs Con
sells Insulars, podrem entrar dins la Llei Electoral, si 
no és així, cstam muntant una casa per la finestra, no 
estam muntant la casa com ha de ser, amb els ciments 

corresponents. Per tant, el meu criteri personal, coin
cident en un cent per cent amb el Grup Regionalista 
quant al fons de l'asswnpte, perque nosaltres el varem 
consensuar en les nos tres cliscussions i en els nostres 
consells i a les nos tres comunitats, creim que aquest 
Projecte de Llei s'ha de retirar perque no és oportú i, 
no aquest, qualsevol altre projecte de llei s'ha de reti
rar, perque continuara essent inoportú. 

Res més i moItes de gracies. 

EL SR. PRES'IDENT: 
Mo 1 tes grilci es, S'r. Di pu ta t. 
Té la paraula, pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, 

el Sr. Damia Pons i Pons. 
Per fixar la posició té deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Si m'ho per

meten jo voldria intentar, en bé de la dignitat d'aquest 
Parlament, reconduir el debat i centrar la qüestió so
bre I'oportunitat o la inoportunitat elel Projecte de 
Llei Electoral presentat pel Covem i, en definitiva, dej
xar-nos de qüestions totalment anecdotiques. 

Jo hauria volgut veure dins l'exposició en defensa 
d'aquesta esmena de devolució, uns raonaments solicls 
i fonamentals, i no l'exposició de miserics matrimo
nials, aquí venim a discutir Llei Electoral i no venim 
a discutir anecdotes de si estan divorciats, si han rom
pul pactes, si hi ha hagut declaracions, aixo a nosal
tres, al nostre Crup no ens interessa en absolut, i 
creim, en definitiva, que a aquesta Cambra poc li im
porten aquestes miseries totalment anecdotiques. 

Nosaltres creim que aquesta esmena hauria de 
prosperar, i ho creim perque, en definitiva, aquesta es
mena no és rnés que una versió actualitzada d'una 
Proposició no de Llei que ja varem presentar fa més 
d'un any en aquest Parlament, i que deia que es de
manava instar el Govern de la Comunitat Autonoma 
que la presentació del seu projecte legislatiu rePerent 
als ConseIls Insulars sigui fet de manera que la Llei 
deIs ConseIls Insulars es tracti abans que la Llei Elec
toral. Aquesta Proposició no de Llei, que es va deba
tre en aquest Parlament clia 21 de rnan; de 1985, i no 
va prosperar, en definitiva, demana l'argumentació que 
crec que sustenta basicament la proposta, en forma 
(\'esmena de devolució, que fa ara el Crup Regionalis
ta de les Illes, pero, curiosament, all0 que dia 21 ele 
mar!,; del 85 va servir perque no cns donassin suport, 
ara no tan soIs servcix perque don in supon a una 
idea semblant o la impulsin, sinó que fins i tol es fa 
la mateixa argumentació, és a dir, la motivació pri
mera diu que aquest Projecte tendra una decisiva in
fluencia en la composició deIs Consells Insulars, molt 
bé, nosaltres ja ho varem dir, curiosament, pero, Sr. 
Albertí, dia 21 de mar!,; del 85, dei a ,da Llei de Con
sells Insulars no té res més a veure amb la Llei Elec
toral que qualsevol altra Llei, una cosa és dir com 
s'han d'organitzar els Consells Insulars, quines compe
tencies poden tenir, i I'altra és quina ha de ser la 
composició del Parlament, com s'han d'elegir els par
lamentaris, i cree que no té res a veure una cosa amb 
I'altra». Nosaltres, Sir. AlbertÍ, li agraim que hagi ven
gut a la nostra posició, perque aixo, en definitiva, ens 
dóna una oportunitat que ja ens va donar el Crup 
Popular quan va fer unes propostes de Lleis Ol'gani
ques d'ampliar al maxim les competencies de I'Esta
tut, ens va donar oportunitat, no exactament de do-
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nar suport, com avui donar-li suport a la proposta del 
Grup Regionalista, sinó de donar suport a les nos tres 
propies idees. Varem dir, nosaltres no hem de votar a 
favor de les propostes del Grup Popular, sinó a favor 
de nosaltres mateixos. Avui, per tant, votarem la seva 
esmena favorablement, pero sapiga que els seus argu· 
ments han estat febles, han estat, creim, totalment 
anecdotics, pero la idea, perque aquesta idea ja era 
nostra i es va debatre aquí, és una idea que creim que 
és plena i valida i creim que la Llei de Consells In
sulars hauria d'haver arribat primer a aquest Parla
ment i, per tant, nosaltres a aquesta idea li donam 
suport. 

Creim, a més a més, que el tema deIs Consells In
sulars no ha de sortir aquí com una anna demagogi. 
ca en contra ele cap Grup, perque tots els Grups en 
som responsables de la tramitació, ningú no s'ha aixe
cat de la Ponencia i ha denunciat la lentitud, i men
tre ningú no prengui una actitud energica i contundent 
en contra de la demora d'aquesta Llei, ningú no té 
dret afer afirmacions demagogiques elins aquesta Cam
bra que altres Grups, que no s'anomenen, volen des· 
virluar I'esperit, no sabem quin és aquest esperit, de 
I'article 39. 

Tenc molts altres elements per entrar en materia 
de la qüestió de la Llei Electoral, pero cree que ja bas
ta aquest. Nosaltres votarem afirmativament aquesta 
esmena de devolució, perque esta perfectament dins 
un esperit absolutament ~onstructiu i que nosaltres ja 
hem exposat, sense· admetre, empero, un argument que 
fa la motivació segona, que diu que el Grup Regiona
lista es va abstenir en el Parlament Balear, en aques· 
ta qüestió, perque ja no hi estava d'acorel, perdonin, 
senyors elel Grup Regionalista que e1s torni refrescar 
la memoria, vos tes varen dir, no que votarien en con
tra el'aquesta Proposició, vostes es varen abstenir a 
totes les Proposicions de Llei que manaven feines al 
Govern, és a elir que aixo és molt eliferent. En aquests 
moments els· arguments no hi eren, no hi varen ser i 
crec que ara, per tant, no s'han d'invocar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRES'IDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputar. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Francesc 

Triay i Llopis. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. Per 

comenr;ar, dir que els socialistes rebutjam aquest Pro
jecte de Llei que presenta el Govern, de Llei Electo
ral i, en aquest punt coincidim amb el Grup Regiona
lista, en el rebuig de la proposta que ens fan. 

Creim que el Govern ha fet aquest Projecte sen
se convicció, com un que pensas que, tanmateix, com 
que no el treure'm endavant, no val la pena dedicar
hi massa esforc,:, tres anys anunciant la seva immedia
ta prcsclllació , tres O1 n ' aposta nl mo ll forl a aques l 
Projcc te de le i i, a l final, res u lLa un project defi
cient, un proj ecte po rigorós, un projecl·e que no en
caixa a m b la legis Lac ió b asica que ha de complir ne
cessariament la Llei Organica del Regim Electoral 
General ele 1985, amb els aspectes que són d'obligat 
compliment. Aquestes deficiencies, aquestes llacunes, 
aquests conflictes constitucionals que hi ha, tacits, 
dins el projecte del Govenl, al marge d'aspectes estric-

lament polítics, ja justificarien per si mateixos un re
buig i una devolució al Govern. No existeixen incom
patibilitats propies ele les Illes Balears, es regula ma
lament el cens electoral, en contradicció flagrant amb 
la llei general, s'introdueixen limitacions a la Junta 
Electoral Central, que és inevitablement la darrera ins
tancia a tots els processos cleclorals espanyols, sobre 
el sistema electoral, la manera ele passar deIs vots als 
escons, la barrera electoral, res d'ac;o no esta regulat; 
els aspectes potestatius, com són la campanya institu
cional, eIs vots per correu, la possibilitat d'interventors 
i apoderats, la possibilitat que els partits puguin fer 
sobres i paperetes per enviar als electors, res d'a<;:o no 
es tracta; no hi ha cap referencia a l'ús deis mitjans 
públics de comunicació, radio i televisió, tan impor
tants en temps electorals pels espais de propaganda; 
s'introdueixen districtes dins les circumscripcions sen
se fer la més mínima regulació, definició de quins són 
aqucsts districtes i quines funcions tenen; es fa votar 
conjuntament els electors el'Eivissa i de Formentera, 
qua n no elegeixen res en comú, cadascú elegeix els 
seus candidats per separat; el tema de la finanr;ació 
electoral, pessimament tractat, es eleixa en mans d'un 
Decret elel Govern fixar les subvencions als Grups que 
participen a les eleccions, no hi ha cap mesura de fis
calització. A part ele coses tan agudes com que el vot 
és personalíssim o que es votara a Mallorca amb pa
pereta única, quan tots sabem que papereta única no 
és ar;o que els senyors del Govern proposen, papereta 
única són les eleccions al Sepat quan totes les candi
datures apareixen a l'úniéa papereta que tots els elec
tors han d'utilitzar per marcar l'elecció que fan. 

Per tant, amb aquests aspectes, i ara entraré, im
mediatament, a l'aspecte principal, suposen que es fa 
un ús limitat, un ús insuficient de la potestat legisla
tiva propia el'aquest Parlament en materia electoral i, 
per altra part, s'envaeixen competencies que no són 
nos tres amb una gran falta de rigor. S'eria més que su
ficient, per tant, per rebutjar aquest Projecte. 

Pero, la discrepancia fonamental és la de regula
ció de les circumscripcions electorals i deIs escons, 
del nombre de Diputats a cobrir per a cadascuna 
d'aquestes circumscripcions. L'Estatut diu clarament 
que una de les característiques del sufragi és que si
gui igual, que el sistema ha de ser proporcional, que 
hi ha d'haver una adequada representació de totes les 
zones del territorio I el Govern ens presenta un siste
ma paritari, un sistema aquí on no voten les persones 
o els més secundaris, aquí on voten les Illes i els clis
trictes judicials. Com tots els governs conservadors, el 
nostre Govem de la Comunitat Autonoma tracta de 
conservar el pitjor: uns sentiments difusos, decreixents 
i practicament inexistents d'enfrontaments entr.e illes, 
un sistema de representació, les motivacions del qual 
en set anys de Consell General Interinsular i de Par
lament de les Illes Balears, quatre i lres, mai no han 
tingut cap refleX' a cap votació, mai no hi ha hagut un 
enf'rontament entre i!les, mai no hi ha hagut una gene
ralitzada divisió deIs partils polítics en funció de les 
iHes d'aquÍ on procedeixen els seus Diputats o els seus 
Consellers. 

1 quincs són les zones del territori que ens pro
posa el Projecte governamental? No les Illes, única-
111ent i exclusivamen1, que són la base del nostre Es
tatut i la base de la nos1ra configuració geografica i 
política, sinó una enginyeria electoral en el cas de Ma
llorca, que atempta claríssimament contra la iguaItat 
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del vot entre els mallorquins. La igualtat del vot, hem 
de recordar, que en els darrers cent anys és una de 
les lluites permanents de totes les democracies cap a 
la fidelitat de la representació amb els representats; 
quan per fi s'han superat aquelles divisions classiques 
entre rics i pobres a l'hora de votar, perque els rics 
elegien una quantitat molt superior a la que correspo
nia, i als pobres, cls que no tributaven, els que no te
nien patrimoni que n'elegien uns altres molt inferiors 
als que els corresponien, superats ja, afortunadament, 
aquests sistemes, la intenció de potenciar el vot de zo
nes menys poblades, de rebaixar el vot de les zones 
urbanes es manté encara en els partits conservadors, i 
avui en tenim aquí un exemple damunt la taula. 

Es evident que aquesta igualtat del vot és una 
iguaItat del vot que s'ha de m du lar, l' ·sta tut ja la 
modula, ja exige ix una modelació des del momenL qu e 
demana que sigui amb una reprcscmtació ad quada a 
les diferents zones del territori, ja demana una mode
lació de la igualtat del vot que el mateix Estatut exi
geix. Pero una relació de desigualtat de 9 entre Ma
llorca i Formentera , i de 4 dins la mateixa iUa de Ma
llorca, entre Palma i els altres districtes, alxo ja no 
és una moclelació ele la igualtat de vot, ac;:o és una 
pura destmcció ele la igualta 1. 
EL SR. PRES'IDENT: 

Sr. Diputat, jo li record que el que estam discu
tint i debatent en aquest moment és l'esmena del Grup 
Regionalis ta ... 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Naturahnent, Sr. President. 

EL SR. PRES'IDENT: 
... proposta de retirada. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Naturalment, nosaltres basarem el vot que anun

ciarem en totes aquestes argumentacions respecte de 
la Llei Electoral del Govern, no podem argumentar 
com el Grup Regionalista, argumentam com a socia
listes . 

EL SR. PRES·IDENT: 
És lógico 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
rac ies. Pcr lant, <10 b aqu stes crítiques, amb 

aquestes d is r pancies tan profundes en relació al 
Pr jecte del Jovem que el Gnlp Regionalista proposa 
qU,e sigui r but.iat, nosaltres no votarcm Envorab l ' menl 
La clevolució. N \olar m favorablcmcnt la d v tu ió, 
cn primer lIoc, perquc. per una de les resolucion del 
debat de ele embre que el Gove rn, n.cnra que. llamé' 
sigui I'ormalmcnl, ha clonal complimenl, tampoc ara 
n VOLarem en conl.!"'1 per quedar-no ' e m eS Lavcm, 
creim que seria po conseqüent amb la nostra propo -
La de resolució que, a m ~ , va SCI' aprovada amb el 
vot del Gl-Up P puJar i ele.l Grup Socialista, s tricta
ment. Perqu també creim q 1(:: n exi leix cap vincu
laciÓ, i < mb a~o LOmbé coi ncidim amb 1 Grup Regio
llalis t" pero no en aquesLs 1l10menls, sinó en e l mo· 
mCn t a nl ri r, c m ha recorda 1 el Sr. Pons, nO veil11 
cap vincle entr I'a rticle 39, que reglll.a quines han de 
ser les pos ' ibl es atril u ion del onsclls lnsulars, i 
I'article 20, cm es regula que hi ha tI'ha el' una Llci 
Elc'Loral am b uncs clererminad ·s ca racte rí ligues. 'a 

ho vam dilo al seu momento nosaltres tenim ciar quina 
és la postw·a, tenim ciar dins les limitacions de clare
dat que tots els grups compartim, j no fa falta insis
tir en a ix.o, en ague t tema, en les dificultats teeniques 
i en les ajudes o assessoramenl que hem t1emanal, le
nim lar que l'arlicle 39 ha de s r tol el que ]'article 
39, amb bona l ' cnica legisla tiva permet, j l'arlicl 20 
ha de lenir el desenvolllpament que li corrcspon; no 
veim, dins le pa ¡-aules del Grup Regionalista quan 
parla del punt primel', a la moti a ié, que aque t Pro
jecle de Dei Electoral lindra una influ' ncia a la com
posi ió deIs onsclls In ulars, supo am qu aquí hi 
ha un lapsus 11.i ha una mala int rprelació, per la 
meva part, perqu1> s i qualque cosa no podero innuir 
des de la Llei E lectoral és la mposició deis Con eJls 
InsuLars que cstatutari,l1l1Cnt han de s r composals 
pels DiputaLs que la Llci Ele loral decideixi que bi 113 

a cada illa. 
Pcr lanl, n veim aquestes depenuenci · s. no v jm 

aquesta relació, reim qu la qüeslió c lcctorHl és ma
dura, que eSLam en c ndici 11 d ' donar-li soludó le
gi la[ iva. 'reim que ós el mOll1cnt aportó, qu o es fa 
ara o no s f(\fa ja Jins ·lq uesLa Legi lalura i ue e
ria lamcnlable que un l · rna, que un probl ma que 
l'Estatul 110 él saber re o ldre i que havia d'haver dut 
dins el seu propi ar[.i ulat, i el Sr. Albertí recordad\ 
perfectamenl amb quincs circumstancie e va desen
v lupar lOL e.1 proéés auton mie, e l procés cl'ini ialiva, 
amb quina judicialilz c ió de l procés, amb UI1 CO n! 11-

ciosos, amb ULi pe riII d'anuNació de tola la feina Ceta 
i q le, per lant, e l Partil Soci<lli ta qu des de I'opo i
ció havia [ractat sempre de re Idr per c nsens I 
problema estatutari, des de la maj ria també va trae. 
tal' ele I-e oldre per consens, amb Ul1S a l tres ínlerlocu
lors que, en aquells 1ll0ll1enlS, ja eren el Grup Popu
lar, aqucsl mal.cíx probJ ma, i aixo va obligar a fe)" 
conce s ions que donassin sonida a l'Estatut i ql1e evi
tass in qualsevol circull1slancia possibte de pa ralització 
total del procés. 

Per Lant, a pesar el l tes aqu stes discrep~lncie 
a pesar d'aquestcs difer · ncies, i arnés d'aque te di
fel1{:l1cie amo el Grup RegionaJi. la, 110Salll-es creim 
que la solució a totes Ics dificulla de la L1ei El clo
ral del Govern són a la 110srra proposta a lLernaliva 
que hem presentat i que sera debaluda a continua ió. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRES'IDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme Vi

dal i Juan. 
Disposa, ST. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

Per fixar la posició del Grup. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
I-acies, r. Presidcl1l. re i rs. Dipu! a ls . .T 

també ul .1 passal" per alt lot l'anecdotic. pcrque el'ce 
que eIs protagon i es d ' I'anccdota ja s'han ' l1le o 
n , pero ja ho han Ira l t, vulL passar per all fins j 

tol e l via- ru i: que aquí s'ha CS l11cnlat, pcrque abans 
del via-crucis hi ha l'e c na el' 1' l101"l, i abans del pro
jecle hi va hal' ,¡" un al'éll1tproj ~ le i, per lan! , jo no 
vull c.lir I'él nicl ' 39 é l 39 del Proj ClC, ¡ e rque a ixo 
ja se <lp, i només puc dir que l'artic1 16 de I'avan t
projcclc é l'arLi "l · 16, 11 es rceoUia el paper d'l 

onsclls Insu la r , pero no hi eJlLI~ll"é, perque som aqui 
per Fixar una [O ic i6 i pcr a mi, I'úní ' t ca a que s'lla 
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de rebatre és l'única raó que s'ha d'admetre, peró que 
no compartim respecte d'aquesta proposta del Grup 
Regionalista de tornar a l'Executiu el Projecte de Llei 
Electoral. Per tant, senzillament, hem de manifestar la 
nostra oposició que el Projecte de Llei Electoral pre
sentat pel Govern al Parlament sigui tornat a J'Execu
tiu, ni tan soJs pel motiu que s'addueix ele elonar prio
ritat a la Llei elels Consells InsuJars, perque ja el'en
trada s'ha de elir clararnent que aquest motiu o l'ex
cusa que s'argumenta no constitueix, ele cap manera, 
cap causa justificada. Jo aquí, no li he elit jo, ha elit 
el Sr. Pons, que ja ho havia dit el Sr. Albertí i, per 
tant, «nihil novum sub solem» per continuar dient que 
que té a veure la Llei elels Consells Insulars amb la 
Llei Electoral? Quin inconvenient té el fet que s'apro
vi aquesta abans que l'altra? No es tracta de posar en 
dubte la gran imporHmcia que té la Llei per la qual 
s'han de regir elins l'autonomia els Ens ele Govern ele 
cadascuna de les IlJes, pero el desenrotllament de l'Es
tatut, en altres aspectes, i aquest de la Llei Electoral 
és també important, no té per que paralitzar-se a I'es
pera que es resolgui un sol deIs temes que esta pre
vist estatutariament que ha ele dur el Govern al Par
lament per a la seva concreció definitiva. Quin obsta
cle suposa acord"r que es consieleri, perquc hem de 
remarcar que avui el que s'acorda és que es conside
ri el nombre d'escons elel Parlament i la seva elistri
bució per illes, per a elesprés, com més aviat millor, 
"ixo sí, assignar competcncies i responsabilitats eco
nomiques aIs Consells Insulars? 1 si a tot aixo afe
gim que el Govern amb la presentació en aquest mo
ment, i no més tard, ele la Llei Electoral no fa més 
que complir un manament el'aquesta Cambra, es COill

prendra la nostra postura de donar suport a l'Execu
tiu tal com ha expressat el Vice-president en la seva 
decisió de no retirar-la. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Portaveu del Gmp Popular. 
1 passam a l'esmena de totalitat següent, que és la 

presentada pel Grup Parlamentari S'ocialista. Per de
fensar aquesta esmena té la paraula, ]Jer part el'aquest 
Grup, el Diputat Sr. Francesc Triay Llopis. 

Disposa de quinze minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Proiecte al

ternatiu, l'esmena a la totalitat amb text alternatiu que 
presenta el Grup Parlamentari Socialista, per entrar 
directament al tema [onamental de la qüestió, diré que 
proposa quatre circumscripcjons insulars: Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formenterá, per elegir 59 Diputats 
que procedirien, ele Mallorca, 33; de MenOlTa, 13; d'Ei
"issa, 12 i de Fmmentera, 1. Que l'adjudicació elcls 
escons es fari" per la Llei el'Hont amb una barrera 
electoral del 3 %. Que la composició és minim"ment 
re locada la composició actual d'aquest Parlamento 1 
retocada, senzillament, perque els Consells Insulars que, 
com és sabut, són integmts pels Diputats elegits per 
la seva circumscripció. són l'única <lClministració local 
espanyola que té un nombre par ele components, i 
aquest nombre par de components, a pesar que la inten
ció ele tothom és tenir ma iori", és ten ir una majoria 
clara, pot dur a una dificultat de presa ele decisions 
als Consells Insulars, perque, d'acord amb la Llei de 
Bases de Regim Local, hi ha 11101ts de temes i sempre 

els més importants, que exigeixen una majoria abso
luta per poder ser aprovats, i aquests temes que exi
geixen una majoria absoluta, amb un nombre par, 
poden aconduir a uns empats difícil s de resoldre i pre
visibles, també, a diverses corporacions, estam relativa
ment proxims a aquesta situació d'empat. Per tant, 
sembla prudent, partint ele la composició actual com a 
bona, que després raonaré, sembla prudent fer les cor
reccions oportunes, sense canviar ja aquesta proporció, 
perque no es doni aquesta situació par en aquestes cor
poracions locals. 

El nostre no és un sistema ni rígidament ni estric
tament proporcional, és el primer que s'ha de dir, un 
sistema proporcional a les Illes Balears, si partim que 
l'illa de Formentera ha de tenir sempre representació 
i que, per tant, que s'hi adjudiqui un Diputat, b pro
porcionalitat rígida, la proporcionalitat estricta, la pro
porcionalit"t que no lingués en compte cap altre factor, 
aconcluiria a un Parlament de 162 Diputats, de 162 Dipu
tats, deIs quals 132 cOlTesponelrien a Mallorca. Pero si 
feim alguna matisació i prescindim de Formentera a 
la qual clesprés li adjuelicam un escó, pero feim la pro
porció c1amunt Menorca o elamunt Eivissa, també surt 
un nombre molt important de Diputats: 129 Diputats, 
elel s qu~lls 105 serien de Mallorca. És evident que no 
entra dins el tamany de la nostra Comunitat ni dins 
el tamany, quasi, ele ' cap Comunitat Autonoma un Par
lament cl'aq~est tamany i que qualsevol reclucció estric
tament propcrcional' impediri" l';:¡dequada represcnta
ció ele to tes les zones elel telTi tori. A la vega da, t eni n t 
en compte que aqu'ests Parlamentaris ele cada illa són 
cls membres elel seu Consell Insular, també produirien 
unes corporacions locals, en el cas ele Mallorca, el'un 
tamany excessiu [Jer als tipus de problemes i de deci
sions que s'ban d'adoptac 

Per tant, és eviclent que s'ha de modular, com eleia 
a la lntervenció anterior, aquesta proporcionalitat, te
nint en compte que aquesta modulació sempre suposa 
una certa elesigualtat del vot. La nostra proposta su
posa una desigual1at de vot de 3 Ó 4, segons com es 
compari, amb els casos més desfavorables, sempre en 
contra de la representació a l'illa de Mallorca, pero 
cIar, aquests 3 ó 4, compal-at amb la relació 1 a 18, 
que suposa el projecte elel Govern entre la representa
ció deIs ciutaclans de Palma i deIs ciutadans de l'illa 
de Fonnentera, creim que suposa un canvi molt impor
tanl:, per tant, una clcsiguallat, pero una desigualtat 
molt més proporcional, molt mé:; adequada, molt més 
"ssUluible que la que el Govern proposa. 

Per tant, respon la nostra Proposició, el nostre Pro
jecte a una proporcionalitat, a una proporcionalitat 
molt matisada, una proporcionalitat molt malisacla, 
pero que no es basa en altres idearis, ni amb la re
presentació territorial única, perque la n05tra Comuni
tat, eles elel nostre punt ele visLa, del Partit Socialista, 
no és ni la de ser una fecleració de Comunitats Auto
nomes Insulars, que és el que hi ha a la base, sempre, 
de les reprcsent"cions pariUlries, perque no som una 
segona Cambra, nosaltres no som un Senat, som una 
representació de segona lectura i mai de dan-era, com 
és el S'enal, i per "i:-.:o justific" que tengui una repre
sentació ele base territorial, com a compensació a una 
representació territorial proporcional que és el Congrés 
ele Diputats, perqw;: no creim en paritats reivindica ti
ves. Nosaltres no participam de la ieleologia deIs en
frontaments entre i!les, no somniam amb mítics e 111-

pats que es puguin produir en aquesta Camb¡-a entre 
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els Diputats de diverses illes i els d'una sola, ni creim 
que existeixi cap raó per basar una representació en 
una suposada voracitat deIs ciutadans i deIs políites 
de l'illa de Mallorca en relació amb els ciutadans i els 
polítics de les altres illes. 

L'estat centralista, l'estat centralista i autorirari de 
l'etapa anterior va situar a Palma tot el seu aparell 
provincial, pero aquesta situació a Palma d'un apa
reH provincial d'un estat centralista i autoritari no 
ens ha de permetre, en absolut, no ens ha d'aconduir 
a treure conseqüencies intemporals que degradin el 
contengut del vot, gue facin desiguals o absolutament 
desiguals els vots deIs ciutadans. Que la Diputació Pro
vincial fos, com cree que tots sabem, o almaneo nos
aitres així ho contemplam, un organisme eaduc, inefi
cae;, clientalista, corrumpte, i poddem continuar, i es
pecialment vist des de les illes menors, en absolut 
crec que tampoc, en aquesta epoca democratica, amb 
Constitució, amb Estatut i amb uns Consells Insulars 
que ja hi són i que, a més, han clt1: ser impulsats, nos
aItres estarn completament a favor el'impulsar els Con
sells Insulars i, si és possible, entre tots i ele comú 
acore!, crec que aguest fet que la Diputació Provincial 
tingués aquest contengut, aqllests trets, aqu~stes carac
terístiques, de cap manera no ens ha de servir per con
vertir aquesta Cambra en una autentica caricatura de 
l'electorat que vol representar. Posats a emprar aquesta 
lógica viciada, püe!ríem clir: i qui protegeix els ciuta
dans de Formentera de la possible ü teórica voracitat 
d'Eivissa en el seu Conse]] Insular? Qui protegeix .els 
immigrants ele la voracitat deIs que han nascut aquí? 
Qui protegeix els sectors sense feina, els sectors sen
se vivenda de la margina ció on la resta de població els 
situa? Evidentment tots aquests problemes no se so
lucionen a 1 ravés del vici ele la representació, aquests 
pwblemes se solucionen a través de les opcions políti
ques que plantegen els partits de les eleccions i que 
mai no es podra a través de l'amplificació d'un col
lectiu ü de la defrauda ció d'un aItre, donar-los una 
correcta solució. 

Consells Insulars, per tant, amb amplies cümpeten
cies, d'acord amb l'artic1e 39 de l'Estatut; c1ar que sí; 
sense caure en la concepció d'un Govern interinsular 
amb funcions purament coordinadores i residuals que, 
en castella, naturalment, defensava el Sr. Fraga el 1982 
en el debat de totalitat, en el primer debat de totalitat, 
perque n'hi va haver dos, de l'Estatut d'Autonomia, i 
que avui supos que ni els seu s correligionaris ni els 
associats a aquest partit podrien compartir. 

Paritat cüm a sÍmbol d'una configuració d'illes me
nors amenae;ades per una i!la major, totes políticament 
incolores, inodores i insípides i preocupades exc1usiva
ment per la seva unitat de destí en allo regional: no, 
en absolut. No ho podem compartir, en absolut. Són 
visions anacroniques, visions irreals, visions falses, aquí 
ja no hi ha trae tes familiars ni sindicals de gent que 
deia que no feia política, aquí hi ha uns partits POlílics 
que es representen, que resolen les sevcs opcioL1s, que 
presenten opciüns globals per a la Comunitat quan es 
tracta del Parlament, opcions insulars, quan es tracta 
deIs Consells Insulars, i que els problemes de localis
me, que sempre hi són a tota reunió humana, els reso
len al seu si, i ja plantegcn a l'electorat j a l'opinió pú
blica solucions contrastades. 

Altres qüestions que no són les de la representa
ció, que es lractel1 a la nostra esmena amb text alter
natiu, perquc no es tracten bé en el Govern I que tam-

bé justifiquen aquesta substitueió de pwjeete, com he 
iniciat o tractat lleugerament a la intervenció anterior, 
ineompatibilitats de la Comunitat Autonoma, creim que 
a part de les que plan teja el Govern, deIs Secretaris 
Generals Tecnics, Directors Generals i Carrees de Ga
binet, que són inelegibles, i, per tant, incompatibles, hi 
ha d'haver, com a totes les Lleis Electorals uns carrecs 
que són incompatibles, que són optatius, que es pot 
accedir a la candidatura i a l'eleceió, pero que s'ha 
d'optar entre elIs, aquest és un Parlament que té una 
peculiaritat molt gran, i és que aquí, com a mínim, 
tothom té dues feines polítiques, a part de les aItres, 
perque, llevat deIs senyors del primer bane, crec que 
als aItres no els permet una dedicaeió total, pero tenim 
dues feines polítiques, la de ConseIlers Insulars i la de 
Diputats. Creim que qualsevol acumulaeió d'altres car
recs electius en aquesta situació, no és bona per al Par
lament de les IIJes Balears, perque sempre, necessaria
ment, suposara una disminució de dedicació a un Par
lament que ja té dificultals a causa de la dispersitat 
del territorio 

Creim que la campanya electoral ha d'estar molt 
regulada i així ho proposam, que tots els temes que 
hem esmentat amb anterioritat a la campanya institu
cional per fomentar la participació deis temes classies 
de elistribució d'espais a televisió i radio, de vot, etc., 
han d'esser inclosos, perque no basta que la L1ei Elec
toral General els vegi, els incorpori, perque és comple
tament optatiu i decisió el'aquesta Cambra considerar 
o no la voluntal d'incorporar-ho al sistema electoral 
de les Illes Balears, perque no són aspectes el'obligat 
compliment per a les Comunitats Autonomes. 

Les despeses electorals les establim per llei, pro
posam que siguin establertes per lIei, com és normal, 
perqu.e creim que no és un tema que el Govern ha de 
poder manipular, en el millor sentit ele la parauJa, el 
de les des peses i el de les subvencions per a escó i pel' 
a vot que han ele ser establertes a cada elecció. Les 
establim amb el 50 % de les que corres ponen al Con
grés deIs Diputats amb l'actualització que amb el ma
teix caracter correspongui a les eleccions generals i 10-
cals. S'han de regular les quantitats acomptes per als 
Partits Polítics, i hi ha d'haver, i cree que aquest sí que 
és un tema el'absoluta importancia, hi ha d'havcr un 
absolut control de la comptabilitat electoral dels par
tits i de les coalicions electoral s, aquest control s'ha de 
fer pel Tribunal de Comptes i l'informe del Tribunal 
de Comptes ha de ser remes al Govern i al Parlamento 

En eonseqüencia, proposam un Projecte de L1ei al
lernaliu, que vol ser congruent amb les competencies 
electorals que no són nostres, que vol regular i emprar 
al maxim les que corresponen a aquest Parlament, de
cidir, sense fer cap deixada de funeions; que rebutjant 
la ideo logia paritaria, és una proposta molt generosa, 
com deiem, d'l a 4 en la representació de les iltes de 
Menorca i d'Eivissa, que no es propüsa cap manipu
lació partidista de la representació del pas de l'elcc
toral en aquest Parlament, i ho feim amb la voluntat 
que aquest projecte, aquest esborrany, aquesta propo
sició nostra alternativa, en cas de ser acceptaela, en 
cas ele ser, per tant, publicada i sotmesa al nou trac
tament d'esmenes i al trebalI parlamentari, pugui ser 
un instrument obert, un instrument al qual tothom hi 
pugui aportar, que pugui ser un instrument d'aqucst 
COl1sens de que es lamentaven cls diferents grups que 
fins ara no hagi existit damunt aquest tema, i nosal
tres volem, ja, eles el'aquest moment, dir aquí que 
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estam oberts, completament, a aquesta coHaboració, en 
aquestes aportacions, en aquest consenso 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Govern, té la paraula el Vice-president, 

Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
5,:1'. President, Sres. i Srs. Diputats. Crec que no 

seré exagerat ni demagog si afirm que avui som da
vant d'un d'aquests moments processaIs del nostre c1es
envolupament autonomic, que hem de qualificar com 
a transcendental. Definir el nostre sistema electoral és 
fer bastant més que configurar i dissenyar una nor
mativa que haura de regular l'exercici del dret basic 
de qualsevol democracia: el dret al vot. Tots som cons
cients que en enfrontar-nos a la problematica eIect oral 
ele la nostra Comunitat Autunoma, no només debatem 
uns principis clússics, que fan referencia a la ¡gualtat 
i a la universalitat del vot, en que hi neim tots, 
clecidim alguna cosa més, i decidim a veure quina sera 
la naturalesa i eIs contenguts i les c8racterístiques fo
namentals de la nostra Comunitat Autunoma, pero, com 
dei a en un pl-incipi, o dic ara, he d'agrair al Portaveu 
elel Grup Socialista que hagi fet ús del seu tom c1efen
sanl el seu text alternatiu i donant els arguments pels 
quals presentaven un text alternatiu totalment contrari 
al que va presentar el Govern. 1 ho "ull fer, perque així 
em dóna J'oportunitat de no haver d'anar a rebaLre 
arguments, sinó de clonar aquí els arguments de per 
que nosaltres hem presentat aquest Projecte de Llei, 
que cadascun deis arguments que pugui donar aquí i 
ara serviran, cadascun d'e11s, per rebatre els argu
ments donats pel Partit Socialista. 

Deiem, al principi, que estam decidint sobre un 
tema fonamental i que l'Estatut d'Autonomia no havia 
decidit, després d'aquest debat, la Comunitat Autono
ma que sorgeixi sera, d'una manera o de l'altra, segons 
quina sigui la Llei Electoral, aquí no discutim normes 
electorals, només, sinó també vertebram la Comunitat 
Autonoma de les IHes. La Llei Electoral que avui esta 
en ciiscussió i que és motiu d'esmenes, que és la Llei 
del Govern va ser presentada a la Cambra, no només, 
Sres. i Srs. Diputats, com una sorpresa o una impro
vització, no va ser ni sorpresa ni improvització, ni ha 
estat una capbuitada problematica del Govern, aquesta 
és una Llei molt meditada i que ve de molt enfora, ve 
des del maLeix moment en que Alian'.;a Popular afron
ta, per primera vegada, el fet autonomic, amb a'.;o vu11 
dir que tant Alian~a Popular com els Partits amb els 
quals ens hem unit en coalició, S0111 responsables, cohe
rents amb la nostra trajectoria i fideIs amb els nostres 
eompromissos reals, adquirits davant els electors, i cree 
que aquí no es pot dir ni es pot fer una demagogia, 
o no demagógia o [el' ús de possibles declamcions que 
hagin fer líders nacionals, per la mateixa regla de tres, 
jo eIs puc c\ir que els seus líders van passar ele ser 
rcpublicans a ser democraties, a ser monarquics, pcrdó, 
de defensar, per una banda, l'estat d'autonomia i do
nant un resultat de constituir-se en un Govern centra
lista, segons veim. Pero no hem de caure en aquesta 
faHacia, som nosaltres i no els Iíders n<1cionals els que 
hcm de configurar aquesta Comunitat Aulonoma. Al 
llarg del procés autonomic, n'hi ha que han canviat les 
sevcs püstures, nosaltres creÍm que no hcm canviat, 

potser que aquest també sigui el cas del Partit Socia
lista, perque nosaItres hem mantengut una fidelitat a 
uns prineipis, i aquesta solvencia, ho reconesc, no sem
pre ha estat facil, ha merescut qualque vegada argu
men tacions, acusacions, incomprensions, atacs i quasi 
m'atrevesc a dir insults, alIo que diguérem, i fa temps, 
Ilavors, ho deim ara, allo que vam prometre als nos
tres votants, ho complim ara, i a110 que assumírem en 
consciencia, ho hem presentat davant el Parlament. Sa
bem que la política és l'art del possibilisme, i es podria 
argumentar que ja que sembla que no hi ha possibili
tats amb garanties que els nostres criteris paritaris va
gin endavant, la cosa més inteHigent i de més seny seria 
doblegar-nos davant un raonable possibilisme legisla
tiu. Bé, a aquest argument hcm de respondre dues co
ses: primera, que aquest possibilisme politic no pot mai 
arribar tan enfora com el de violentar les propies COJ1-

vieeions, en qüestions que eonsideram importants, com 
és aquesla, i que consic1eram també seriases. No vull 
recordar aquí frases retes sobre si val més tenir honra 
que naus o naus sense honra, perque un elemental sen
tit ele la \lostra responsabilitat ens dur a preferir, si és 
que sigui el cas, haver ele sofrir avui una derrota par
lamenLa¡-ia, que encara no ho cree, abans de trair les 
nos tres propies conviccions i els nos tres propis elec
torso 

El criteri ele la paritat que nosaltres defensam havia 
é:stat eompadit per la majoriet de les forces polítiques 
en el seu moment, no tene la intcnció, ara i aquí, 
d'haver ele retreure o. rernoure consciencies que s'han 
anat acul11ulant a I'hora de contemplar qüestions tant 
greus eom el sistema electoral d'aquestes illes, pero 
convé refrescar la memoria, encara que només sigui 
perque quedin c1ars els criteris de la Coalició Popular 
en materia electoral, i que no són criteris polítieament 
su'icides, com s'escriu avui damunt un mitja ele comu
nicació. 1 ahir mateix, quan els nacionalistes, els de 
Mallorca i els ele lVlenorca, feien de la pari ta t qüestió 
de gabinet, i era ahir mateix, eom aquell que diu, quan 
totes les forces polítiques, soeialistes inclosos, consen
suaven el Reial DeCl-et de 13 de juny del 78, on es 
eonstitu'ia, el'una manera paritaria, el Consell General 
Interinsular. I era ah ir mateix també, quan el Reial De
cret de 26 ele gener del 79, establía, per a Mallorca, 4 
elistrictes electorals. 

No es presenta, doncs, a aquesta Cambra, una Llei 
Electoral que el Govem ha agafat i se I'ha posada 
davall el brar;: i que no hagi tingut, inicialment, un su
porl majoritari per molts representants aquí avui reu
nits, aquesta Llei Electoral, amb els contenguts pari
Laris ha estat assumida, en un moment o en un altre, 
pcr tots vos tes i per tol el que vos tes representen, ja 
veurem el final el'aquest dcbat quin sera, quin sera el 
resultat de les resolucions, pet-o, si més no, quedara 
conslancia que hi va haver un grup polític que va dir el 
que faria i va fer el que havia dit. 

En defensa de la Llei Electoral que presenta el 
Govern és inevitable apeHar a ducs vies el'argumenta
ció: la jurídica, a que voste ha fet referencia, i la 
política. Hi ha un mandat parlamentari, un mandat par
lamentari que "e establert a I'article 20 del nost¡T Es
tatut, o un mandat de l'Estatut, on s'imposa, i eliu 
I'article, un sufragi universal, igual, direete, secret, mit
janr;:ant un sistema ele representació proporcional que 
asseguri una adequada representació de totes les zones 
del territorio Només que ens atraquem un poquet a 
mirar clins ac¡uest preccpte est<1Lulari, veurem que en 
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ell mateix es crea una tensió interna entre la proporcio
nalitat i l'adequada representació de tots els sectors 
del territori, que se n'accentul més una que l'altra cons
tituira una decisió política iHegítima, pero mai no es 
podra argumentar com ara tothom fa, una mica, con
sider, irresponsablement, que hi ha hagut una desnatu
ralització del sistema elemocratic. Aquests que s'oposen 
a criteris paritaris ele la Llei Electoral solen afirmar 
que atempta contra el principi, el'un home, un vot, i 
arriben a insinuar que es pot pregar, fins i tot, a la 
inconstitucionalitat, ja que es violenta el principi 
cI'igualtat de vot, i que la proporcionalitat, sembla ser, 
resulta ser una condició «sine qua non» per garantir el 
democratisl1le de la representació. Jo he dir aquí c1a
rament que a¡;:ó no és ver, i no és ver ({'acord amb la 
doctrina i amb les experiencies vigents ara mateix al 
món democratic, crec que cap deIs que som aquí pot 
clubtar de la qualitat democratica o de les elemocracies 
occidentals, ni pol dubt8r ele com es forma el Parla
ment Brilanic, Americil, C8naelenc o Fr8nd~s. A tots 
Dquest pa'isos, no solament és un sistema proporcional, 
!"ino que és un sistema majoritari, en el qual la repre
scntació parlamentaria no és proporcional al nombre 
de vots obtinguts per cadascuna ele les cancLielatures, 
:·;inó que els més votats es veucn af8vorits en la repre
sentació. Són elos sistemes: majorit8ri i proporcional, 
en aq uest cas, proporcional corregi t. 

Els mínims establerts i que s'cstableixen a la ma
teixa Llei General que regula les eleccions, romp c\'en
trada aquest principi ele la proporcionalítat, quan Ceu
la i Melilla amb un Diputat atempten aqucst principio 
El nombre de dos Diputélts que la Llei Electoml esta
bleix cam a mínim per a caela circumscl-ipció electoral 
és també una violentació o violació, enlre cometes, del 
principi ele la proporcionalitat. Continuant amb aquests 
exemples, que crec que són imporlants, s'ha de dir que 
el vot d'un mac\rileny val qUéltre vega eles manco que 
el vol d'Ull soria, i per al Senal, c8c!a cinc-cents mil 
maelrilenys, un S'enador; a La Rioja, cada cinquanta mil. 
També en aquesla ocasió es violenta sensiblement la 
proporcionalitat, i el mateix mecanisme ele representa
ció e1'aquestes ílles al Senat, és un altre exemple. 1 amb 
els régims 8utonomics, tenim Estatuls e1'Autonomía, 
com pot ser. per exemple, concretament, el d'Andalu
sia, on diu que cap província no poelra tenir el doble 
ele Diputats que J'altra, i si en aquesta Comunitat Auto
noma que, teoricament, és uni-provincial, pero que de 
fet es configura en tres Consells Insulars i que, per 
igualtat i similitud, en tres Diputacions , es podría dir 
que nosaltres el que demanam és que no hi hagi cap 
illa que tengui el doble de Diput8ts que l'altra. 1 és 
una proporcionalitat corregida, on la suma ele totes les 
illes menors sigui igual a l'illa major. 1 el cas més ciar 
el tcnim en una altra ComuniLat Autonoma, eI'unes ca
racte6stiques geo~rafiques exactament iguals que les 
nos tres: Canaries, on tots sabem qui van ser els res
ponsables de confeccionar l'Estatut, no un govern con
servador, sinó precisament una majoría socialista; i tots 
sabem com es regcix a Canaries, a Canaries sí que exis
teix, no una paritat, sinó una triple paritat entre els 15, 
15 de les c\ues illes major, ¡entre els 15 elé! cadascuna 
el'aquestes amb la resta de les illes perifcriques. 1 aquí, 
ConcreLament, a Balears. no es clóna el cas c\'una vio
lentació tan n agront COI11 pugui ser, per excmple, la ele 
Canaries, on ran anari~l. que té 93 vegacles més una 
població supe rio\- q ue I' ill a ele Hierro, té Ulla represen
tació, llomés, ine vcgndcs superior, i alla dins hi ha 

93 vegades més habitants que no a l'illa de Hierro. Si 
all0 val per a Canaries, pot valer exactament igual tam
bé per a les nostres illes. 

Que volem dir amb tots aquests exemples que te
nim aquí, perque els meclitin tots aquells que sembla 
que s'escandalitzen quan es matisa el principi de la pro
porcionalitat? Simplement, que la proporcionalitat no 
ha estat, ni és un principi ... de cap sistema electoral 
del món, i de l'espanyol, per suposat, tampoc o La ver
tedera qüestió, i amb a¡;:o estic d'acord amb el Porta
veu del Grup Socialista, ha d'establir aquest límit, a la 
correcció d'aquesta proporcionalitat, i aquest límit va
riara en [unció eI'una serie de circumsUtncies polítiques, 
segons siguin els partits polítics que puguin obtenir una 
majoria per fixar aquests límits territorials í demogra
Eícs. Que no ens digui, iclo, que les raons pet' oposar-se 
a aquesta Llei Electoral son democraLiques, perque ni 
la trajectoria de tols nosaltres ni la ele tots voslt:s, en 
h8ver derensat sistemes paritaris, C0111 s'ha demostrat, 
ni en haver-li clonat un suport en el seu moment, ens 
legitima per dubtar elel democratisme de la Llei Elec
toral presentada pel Govern, perque ac;.o seria tant com 
diL' que hauríem de dubtar del seu comportament c\e
lllocr¡llic a un moment cletermin8t. 

Ben al contrario que es eligui cJarament aquí i avui, 
i sense cap tipus ele rubors o embuts, perque cl'a!;o en 
tenen l'obligació, que la verlaclera causa per la qual 
s'oposcn és que no volen, no desitgen ni loleren que la 
sum8 de represcntants ele les ilJes menors sigui igual 
a la ele la major, i no toleren que aqucst8 realitaL so
ciológica, economica, cultural i física, que és la part 
forana ele Mallorca, es pugui equilibrar enfront el'un 
pes clt::mografic, com és Palma, que podem matisar, pcr
que aquí s'ha volgut equivocar, com es eliu en un iiell
guatge un poc cult, ... al persot181. No és cinc per Pal
ma, si n'hi ha quinze per tOt8 Mallorca, el 50 % d'aquest 
quinze sera directament o inc\irectament elegit pels 
ciutac\ans de PaJmél, perque suposa el 50 % elel pes 
demografic, i, a més a més, per a aquest elistricte se 
n'hi clonen cinc més. 1 aquest és el tema, i no és un 
altre. 1 ara, arribam al fons de la qüestió. 1 8quí el 
que s'ha de dir clarament és per que s'ha reivindicat 
la paritat o, més ben dit, una proporcionalitat corre
gida fins a I'extrem ele ser més o manco igu8ls. 

Deia fa un moment que desmitificada la realitat 
constitucional espanyola i d'altres palsos, parcialitat 
autonomica, la proporcion8litat no és una qüestió de 
més o manco elemocratisme, la qüestió és establir, com 
deia, aquest límit corrector. 1 és clar que el legisl8dor, 
a l'hora de confeccionar el nostre Estatut, quan es 
referia a una representació territorial, és perque volia 
expressar que aquesta territorialitat específica de la 
nostra vertebració geografica es manifesti c1arament 
amb mecanismes el més justos possibles ele represen
tació . 1 no vull ter un procés d'intencions. ni molt m~m
co una inLerpretació jurídica racil o elemental sobre un 
problema, sobre aquest problema secular, i quin és 
aquest problema? Simplement un, i aquí s'118 fet un poc 
eI'historia, i jo vul! que vostes , en aquest moment, aga
fin les meves paraules, únicament i exclusiv8ment, 
com un recorc\aLori historic, en el qual nosaltres, eles 
elel Illomcnt que assumim la democracia, tots els que 
som aquí, no hi tenim res a veure. Pero sí que la reali
tat era una, la historia i aquesta realitat administrativa 
que són les nostres illes, només existia amb la pro
vincial de l'Estat, res més, la realitat era que la parti
cipació, C0111 voste ha reconegut, cle Menorca, el' Eivissa 
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i Formentera, fins i tot, de la part forana de Mallorca, 
amb una elaboració de polítiques provincials, en la pre
sa de decisions i amb l'articulació definitiva d'un pro
jecte coHectiu, era nuBa, era zero, no existia aquesta 
participació, i li agraesc que ho hagi reconegut .... No 
die a~ó com una reivindicació propia ni de la part 
forana ni de les i!les menors, perque jo no represent 
aquí ni part Porana ni i!les menors, represent, simple
ment i darament, aquest Executiu. 

El tema que debatim avui cree que és important, 
i és important perque el que acabo d'explicar, que no hi 
havia aquesta participació, no solament ja d'il!es, ciuta
dana per suposa t, perquc no n'hi havia, es va rompre, 
es va rompre, a Déu gracies, amb l'entl-ada de I'autono
mia, i es va abrir una porta d'esperan((a, i aquesta por
ta que va ab rir Lerda dues verten! i. eren: una arri
bar a unes coles d'auLogovcl"n, a poc a poe hi estam 
arribam, d'aulogoverl1 a nivel1 ele omunital AulOno
ma i de govcl'n i aclm inistl'ació propi de cadascuna el 
le IIIes a través el Is onsell s In ular . Pcr també 
s'havia d'arribar a un altre punt, un punt que permetia, 
en certa manera, fer la vcrLebració intra-autonomica i 
obrir per primera vegada a la historia un procés coHec
tiu ele convivencia, no el es eI'una subordinació, sinó 
el d'un<t igualtaL Jo n.o sé s i ón con cients, I lS vo -
les, de la il11porlan cin que té que aquesla Llei Elec
toral sigui parit'lia. Si que é, i n'es tic conven<tut que 
tanL e l menorqllins, el eivi sene ' , eom també ds ma
llorquín!!, independenlmen t de ln seva procedencia, e -
taran d 'acord amb aquesta discriminaeió que havia 
ex i tit fins ara, no des ele la nost ra democracia 5in6 
des de molt abans, és una qi.i.e lió de repressi6 histo
rica, per una banda , i, pO i ser p e r una altra, i sera. un 
procé d' integració, nl re tots, no d'uns contra el 
allres, perqlle el mate ix argument que s'empra aquí, de 
dir que aquesta LJei EJ.ectoral paritaria o proporcional 
corregida na té sentit. pe rquc un Parlament mai no 
es vota per ¡lIes, precisament per aQo, perqu' mai no e 
vota per iJl es , no hi ha d'haver cap tipus dc rubor en 
vo l.e r "iguala r la represen tació parlamentaria entre la 
maJor i les menors. Pcrque aqLlí es vota ún icament i 
exclu ivamcnt per idees, per principis, per programe 
i per par-t ils, per tal1t', aqueo enfrontament no pot exis
tir encara qu hi hagi aquesta L1ei amb aquests telmes 
estable!':; i qLle tant reivincl icam. T a<;:o crec que són els 
motíu que nosaJtres hem anat explicant de pe!' que 
s'havia de fer aquesta correcció i per que no s'havia 
de t · nir por a aconseguir aquesta rea lHal, perque, én 
definitiva. no es vio lenten el:; principis democralics, 
perque, en definitiva. que s'augmentin tres Diputats a 
Menorca i tres Diputats a l'illa d'Eivissa-Formentera, 
el que fa en definitiva és ,corregir amb Llnes petites 
decil11es el que hi ha actualment ara, simplement i pI a
nament. 

Per tant, i fent ja una referencia directa, que 
aquesta crec que han estat uns arguments, com he 
dit abans, que es podien emprar per a cada un elels que 
he exposat del que és l'esmena socialista, s'ha de dir 
que estam clavant un projecte alternatiu, evidentment, 
i situats a l'altra banela del món. a les antípodes amb 
e l projec te que nosa lt!'e aquí present::rm _ r el rebuig ve 
per diversos can LOns . En primer IIo • i pot er no i
guem 1 més indica ts aquí. un r-ebu ig perque s' ha dut 
una pracli.ca legi lativa per pare de l Crup Socialista 
que no acab cI'entendl-e, quan s'han fel , inneeessar ia
ro nl, duplicitals de disposicions que ja són e nt mpIa
des a una 11 j gcneral. Jo vull recordar aquí que una de 

les primeres vega des que vaig pujar a aquesta tribuna, 
un digne representant del Grup Socialista, avui un deIs 
seus Ministres i, per suposat, deIs nostres, argumentava 
en un primer projecte de LIei qLle aquest projecte de 
llei contenia una quantitat d'artic1es innecessaris per
que eren regulats a lleis generals basiques de l'Estat; 
tot el que no es regula en aquest projecte ele llei que 
presenta el Govern és d'aplicació la LIei General de 
l'Estat. 

Un altre deIs punts és a ['exposició de motius. 
Una exposició de motius on s'aprofita, crec que no po
dria ser mai del món definitiva, no 1i Hegiré el para
graf, pen) crec qu no podria ser ma i dePinitiva, I'cxpo
sieió d mol ius és per xp licar simplemcnl i clarament 
el seu projecte altemaliu, en UDa exposici6 de rnolius 
no hi ro t haver ' dcsqualificacions él. allres projectes le
gi la tiu , supos que s'hauria d modiricar. 

1 un a llr (\ >[S aspe'les pe l qllals el rcbutjarn. és 
que no solament vostes no fa n possible aquest sistema 
proporcional altament corregit entre les illes, sinó que 
SubOl-dinen tot aquest ordenament, i pereloni pe! que 
diré, él uns interes sos més o manco solapats de par
tit, segons com puguin tenir en compte que puguin anar 
les cleccions, per una part o per l'altra. Diuen que 
admeten la pI' porci nali tal corregida per 1 repre en
tació insular, pero, en caovi, neguen aquc la rea li lal so
ciológica, economica i política de la pal-t forana_ L'es
mena socialista ni tan sois conlcmpl. Ja possibilitat de 
districtes dins les circlImscripcions electorals, no im
porta ser molt viu per adonar-se que la Uei coinc icleix 
punt per punt, no amb la realitat de la. ocietat bal a!", 
sinó amb la realitat deis interessos e'Jeclorals del Par
tit Socialista. 

Per a((o, nosaltres rebutjam en aquest moment, i 
demanam a la Cambra que tengui en compte que avui 
no s'aprova un Projecte de LIei, que tengui en compte 
que avui es elóna Hum verda o no al text del Govern 
o al text alternatiu perque sigui tramitat; el resultat 
final sera més envant, que era el que havia insinuat 
a la meva primera intervenci6. Per tant, i per acabar, 
poqu s coses més em queden a dir, oomés apel'lar una 
vegada més al senLit de la responsabilitat de to ls els 
Srs. Diputats clavanl Ull p rojecte de llei pensal per 
vert brar la nosLra Comlrni tat Autonoma sobre la base 
de la germanor de totes les Illes i no d'enfrontaments, 
que no n'hem fet cap. 

Pensam que les hegemonies, si és que n'hi hagi 
d'haver, i ho tomam repetir, han de ser polítiques, 
mai territorials, per a((o no té perill aquesta proposta 
que nosaltres feim. I ara tenim l'oportunitat histórica 
de fer alló que la historia recent no va ser capa~ de 
fer: que tots facem feina per una igualtat de totes les 
Illes, i que aquestes illes siguin ele tots i per a tots. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Amb molta atenció hem seguit la interven ció del 

Sr. Vice-president del Govem, que ha fet una patetica 
defensa del seu projecte, un projecte que no tan soIs 
ha iHustrat profusament amb [a seva efígie als mitjans 
de comunicació, durant mesos, s inó que, endemés, hi 
ha xifrat voluntariament tot el seu futur político en 
aquesta carta de la Llei Electoral paritaria. 1 ho ha fet 
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eH voluntariament, i naturalment se sent avui com 
aquell possible condemnat a mort, que ha assumit vo
lunütriament fer la defensa eH en persona. Pero els 
seus argunlents, ni tan sois als seus creients, collegues 
de coalició de govern, han pogut convencer, aItra cosa 
seran els VOLS, ja ho sabem. Pero aquesta és la realitat. 

Sr. Ruguet, la Llei Electoral General estableix exac
tament quins deIs seus m-ticIes són aplicables obligato
riament pel fet de ser competencia de l'Estat a les 
eleccions autonomiques, tots els aItres articIes que no 
són a aquesta relació, per molt que voste digui, si la 
nostra llei electoral no s'hi acull, si no reprodueix, si 
és que li agraelen els meeanismes , no s'aplicaran les 
nos tres elceeions autonomiques. Pero aquesta preeisió 
és, tal vegada, el manco important elels temes que aquí 
s' han ele tocar. 

Ens ha fet una llarga exposieió sobre els sistemes 
elecLorals ele eliferents lloes, que liins la limiLació de 
lemps que cm correspoll, \'olclria tocar. El sistema bri
ta.nic, Sr. Huguet, el sisLem::t britünic és un sistema 
majoritari, pero els sisícmcs majoritaris poden asse
gurar Lan bé com els proporcionals la igualtaL clel vot 
i la reprocluceió de 1'elecloral a les Cambres, perque 
e,~ fan, a Anglalerr<t especüicarnenl, a ciL-cuJl1seripcions 
uni-nominals, uni-nominals i, pe1' tant, el conjunt de 
les circul11seripcions uni-nominals, si eslan ben retes, 
donen un resultat corrccte. Pe1'6, els anglesos, que te
nen molta Lraclició democriltiea i que, a més, tenen tam
bé una llcngua molt rica, tencn una paraula, una parau
la que eíls cliuen, ' exacLament, i percloni que no' la trobi 
aquí, «gerrymander», «gerrymaneler» significa exacta· 
l11ent, en anglcs, dividir injustament o arbiLrariament 
districtes electorals. Eb anglesos, no Lan soIs tenen una 
!larga tradició ele c\ivisió ¡nj usla i arbitraria de distric· 
tes electorals, sinó que també tenen un verb per defi 
nir-llo. El que vos tes fan ele Mallorca, és pur «gen-y· 
manc\c1'»; vos tes elivicleixen Mallorca injustament i arbi
trariament per oblcnir uns resuIL::üs electorals. Vostcs 
no elivideixC!n Mallorca en elistrictes juclicials, vosfes di
videixen Mallorca en canongies polítiques, i perdonin, 
senyors dem:ocratcs cristians, Cal10ngies políLiques, per
que només així es pot qualificar aquesta laminació 
deis vots deIs ciutadans que, no cm par/in el'deetora· 
lisme, perquc, o ele partidisme, perquc, senyors de la 
Coalició Popular, crec que no és just, no és just que, 
perque cls facin roc cas ]Jer ara, jo esper que en el 
fuLlIr, eneal-a que no ho elesig, qualque dia n'hi taran, 
els eleetm's de Palma o elel clistricte judicial de Palma, 
els facin poc cas, aixo no justifica, en absolut, que 
vosU~s vulguin disminuir pcr quatre la se\'a represen· 
taeió en rebció amb el conjllnt de l'i!la ele Mallorca. 
Cree que aixo és una aulentica arbitrarietat, i aixo és 
una injustícia que es correspon exaetament amb aques
ta parau\eta que no trobava i que, segurament, vos
tes coneixien, i per aixo patien que jo no la trobés. 

Pera, a part cl'aquesls temes, \'oste ens ha parlat 
de Canaries, Senyor jove Vice·president, com se l'al1o
men~\ habilualmcnt, la se"a l1\emoria política sembla 
ser molt curta, L'Estatul ele Can~lries és el que esta
bleix el sistema electoral, no és una llei electoral fora 
de l'eslatut. L'Eslatut ele Calúrics es va [er a l'anterior 
legislatura, amb UIla majoria el'UCD, amb un president 
de Call~tries el'UCD i amb una aportació externa, des 
de l'oposició ele! Grup Socialista. L'EstaLut de Canaries 
pre"':lI, lols cls Estaluls es poden modifical- per ma
joria absolula, manco la Llei Electoral de Canaries, que 
necess ila dos ter<;os per ser modificada; és molt més 

facil modificar l'Estatut de Canaries que la seva Llei 
Electoral, els socialistes hi van votar en contra d'aquest 
sistema electoral, la qual cosa no vol dir que boicote
jassin l'aprovació final de l'Estatut, la qual cosa també, 
és dar, i aixo també ens va passar aquí, els Estatuts 
són una suma el'equilibris, són una suma de compensa
eions, són una suma de competencies del sistema elec
Loral, ele funcions, etc., i mol tes vegades el que esta en 
minoria ha de passar per aquestes situacions i ha 
d'acceptar una cosa ... , imperfecte i desigual, dara
ment desigual, pero ha d'acceptar, precisamen t, per
que el conjunt de l'Eslatut i ele l'Autonomia de les 
I!les, en aquest eas Canaries, ho justifica. Per tant, no 
ens involucri en aspectes en els quals nosaltres no hi 
teninl res a veure. 

La representa ció del Senat a les Illes Balears, efec
tivament, tothom sap que la representació del Senat és 
desigual, pero el S'enat és una Cambra territorial, és 
una Cambra que realment ni tan soIs decideix, és una 
Cambra moderadora, que fa una segona lectura, que 
despn~s les discrcpancies se sotmeten novament al Con
grés de Diplltats, que és l'autenlica Cambra més pro
porcional, perque COll1 he dit repetides vega eles la pro
porcionalitat estricta, la igualtat estricta del voL no 
existeix. Pero, a les Illes Balears, i voste m'ho posa 
com a exemple, bé, hi ha dos Senadors que s'e1cgeixen 
per les illes menors damuLlt cinc del conjunt, un 40 %, 
bé, la nostra proposta su posa que les i!les menors tenen 
el .t4 %, ¡Je1' tant, la nostra proposta, que és la mateixa 
que l'acLual, amb unes elecimes de correcció, és una 
proposta molt més favorable, molt més g:enerosa a les 
illes meno1's que la proposta del Senat per a les elec
cions generals. 

Crec, senyors, que aquest de la paritat és un glo
bus desinflat, hem repassaL per preparar aquest debat 
totes [es a1'gumentaciol1s i les polemiques que es van 
produir sobre l'any 80 entorn a aquest tema, tota aque
lla erispació, tota aquella elificultat, i realment hem ele 
reconeixer que aixó és absolutament superaL Avui, 
cree, no és que cliguem la darrera paraula sobre aquest 
tema, és evident, ja ho ha dit el Sr. Viee-president, avui 
s'inieiara, si aixo prospera una nova argumcntació i 
un nou procés parl¡¡mentari, pero res permet confirmar 
alio que deia, i elic novament, el Sr. Fraga Iribarne, 
pero no ho dic perquc sigui un líder nacional, elescan· 
neetat i elesconeixedor de la realitat el'aquestes i!les, 
perquc, com tothom sap, en aquells dies, en aquelles 
setm::mes, en el Congrés ele Diputats, el Sr. Fraga Iri
bame Ilegia papers que li preparava el senyor Comis
sari, el senyor, actualment eomissa1'i, que no era cap 
líder extern ni deseoneixeelor de la nostra realitat, sinó 
líder regional i un capdavanter de tots aquests temes 
que voste ha dut aquí, ens deia Clquest Estatut lleix 
mort, neix mor! per a les illes menors, precisament 
perc¡u~ no es reconeixia la paritat. Crec que ningú del 
Govern, essent el Govern elel parlit i ele la Coalició 
el'aquest líeler nacional, no podría compartir avui, des
prés ele tres anys d'Eslatllt, que w\ néixer mort i que, 
per tant, tota la feina que hem fet fins ara ' . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi aeabant. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
. , ha estat inútil. Gracies, Sr. President. 
Vull acabar per elir que el Decret de l' Estat que va 

ser proposat per a les eleccions elel Consell General 
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Interinsular, nosaltres mai no hi varem estar d'acord, 
pero estavem n min ria, i, COJ11 que ra per' una soja 
vegada, tampoc no es Ira tava, ni tenicOl FOl-~a per im· 
pedir-lo, ni lampo no ji varcm donar molla m¿s im]) r · 
tancia de la que tenia, per una iluació absolutamenl 
única, transitori" i que no $'havia de repclir perqu' )10 

tenia cap contimútat com a L1ei ElectoraL 
Per tant, insistesc, Srs. Diputats, el Grup ~Qcialista 

proposa una proposta justa, una proposta mirant al 
futur, no una proposta mirant al passat , un passat que 
moltes vegades queda enterrat dins les tenebres de la 
dictadura, dins un passat que crec que ha estat com
pletament evolucionat amb la nova organització de la 
nostra Comunilat, amb la Constitució Espanyola, a par
tir de la qual s'han clarificat, no hi ha dubte, moltes 
postures a tots els Partits i que, per tant, nosaltres 
demanam un vot favorable, demanam també la coHa
boració, i no tengui dubte, Sr. Vice-president, que si 
el problema que al final ens resta és redactar millor 
i més encertadament l'exposició de motius, tindrem 
molt de gust a coHaborar, fins i tot, amb el Grup Po
pular. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Vol tancar la qüestió incidental? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Cracies, Sr. President. Bé, en primer lloc, dir que 

m'alegra que en la segona interven ció no s'hagi emprat 
cap tipus d'argumentació que pugui suposar que el 
sistema que proposa el Govern és antidemocratic o 
violenti el sistema democratic, com s'havia afirmat 
abans, la qual cosa, si s'ha callat aixo, vol dir que és 
tan legítima i constitucional la nostra proposta com la 
seva, perque s'ha, aixo, acceptat. 

Efectivament, és impossible que avui, en aquests 
punts J'onamentals, ens puguem posar d'acord, perque, 
com deiem abans, el bessó de la qüestió és aquest, no 
és si falten articles o si en sobren, si s'ha d'aplicar 
una Jlei o si s'ha d'aplicar l'aItra. Voste sap perfecta
ment que tot a!lo que no estigui regulat a la LIei Elec
toral de la Comunitat Autonoma, i sigui basic a la 
Llei General, és d'aplicació per a qualsevol lIei electoral 
autonomica, a;;o és així, perquc hi ha sobre a¡;o bas
tant jurisprudencia. 

No entraré en possibles desqualificacions, que jo 
entenc que no era la seva intenció, pero aquí sí que 
una altra vega da s'ha fet ús de dec1aracions. I no 
m'agrada estar damunt aquesta tribuna, com deia el 
digne representant del PSM, per contrastar unes opi
nions o unes decIaracions d'uns mitjans de comunica
ció, que no és aquest el tema del debat d'avui. Pero 
Ji reafirm que jo vaig apostar, sÍ, el prestigi polític 
entorn a una Llei Electoral que contemplé s la paritat, i 
el meu compromís era no trair aquests principis dins 
l'electorat alla on em vaig comprometre i em van votar, 
i el meu principi i aquest prestigi també estava en 
funció que no em veiés abandonat en el seu moment 
per cap grup de la coalició, per tant, jo no em veig 
violentat, ni s'ha alterat el prestigi polític, no d'aquest 
que li parla, que és un més, sinó' de tota la coalició, 
que ha mantengut coherentment, sapiguent que po
dría obtenir un resultat advers, que encara no sabem, 
esperem que no sigui així, ho ha mantengut fins al 
final, no en una especie de «sostenella y no enmendad-

Jla », sinó simplement per coherencia, perque crec que 
aixo és el mÍnim que poI demanar el poble als politics, 
que hi estaran cl'acord o no hi eslaran d'acord, pero el 
mÍnim que exigeixen els ciutadans és aquesta coheren
cia in terna i aquesta cohert:ncia amb els programes, 
amb les propostes i els compromissos que es fan, pero 
que si no, quan es canvia d'a~o, si hi ha raons que di· 
f:,'l.lin que a(,:o s'ha ele canviar, i nosaltres no n'hem tro
bada cap, tots sabem com se sofreix clesprés en haver 
ele fer un canvi, i "donde elije cliego, digo ahora digo». 
En aquest cas, el tema concret, per exemple, que voste 
van haver ele fcr en el refercndum de l'OTAN, a¡;o sí 
que va ser un problema, perque van haver de canviar 
totalment, en aquest cas, nosaltres no hem tingut ... , i 
potser que vos tes tenguessin raó per canviar, no ho 
clubt, si nosaltres haguéssim troba! arguments en 
aquest cas, tal vegada també ho haguéssim fet, pero 
no és aquest el cas, la coherencia, en tot moment, ha 
estat mantenguc1a. 

Un aItre aspecte és la divÍsió, no és ni un invent 
ni una en telequia del Grup Popular aquesta divisió, el 
Reial Decret del 1979, estableix coneretament, per a 
l'ilIa de Mallorca, el que nosaltres configuram a la nos
tra Llei Electoral, i ho estableix un Reial Decret que va 
ser assumit, vulgui o no vulgui, a darrera hora con
sensuat" per totes les forces polítiques, potser que vos
tes en aquell moment no hi estiguessin d'acord, ha fet 
molt bé quan ha dit, pero com que no tenÍem la ma
joria, es va haver d'assumir, pero abans de dur-se a 
aprovació, s'havia tengut coneixement i s'havia assu
mit per totes les forces polítiques, igual que s'havia 
assumit per totes les forces polítiques la representació 
paritalia dins del ConseIl General Interinsular, el que 
vaha abans, pot valer també ara. 

. Jo no he fet referencia, i si ho he fet, rectific, pero 
crec que tendrem el Diari de Se.s):;ions i les gravacions, 
quant a una Llei Electoral Canaria, he dit que l'Estatut 
de Canaries contempla a.:;: o , i he dit que el Partit Socia
lista ho accepta, a <1'':;:0, perque si no, hagués presentat 
un Projecte de Llei sobre aquest tema, que reformés i 
tirés per avall el que en aquest moment és la repre
sentació de Canaries. Anem a suposar, pero, que ten
guin raó vostes, en aquest cas, que no tenc per que 
dubtar-ho, pero per que no em treu l'exemple d'Andalu
sia? On l'Estatut també diu que cap provÍncia podra 
tenir el doble de Diputats que una altra, també és un 
altre exemple. 

Per tant, jo cree que entrar, com ha tornat fer 
voste, en declaracions, sigui qui sigui qui li passava el 
paperet, no té cap importancia aquÍ, la qüestió és que 
aquesl tema és un tema totalment nostre, la qüestió 
és que en tota entrada a una democracia, quan se surt 
d'un estat totalitari, les postures radicals d'esquerres i 
de dretes en bé del país es van moderant, i a~o ha es
tat el procés que vostes han seguit, que de cada vega
da es moderen, fins al punt que fins i tot l'esquerra 
els critica que fan una política de dretes, jo no ho 
crec aixÍ, sincerament. Per tant, si vostes han fet aquest 
procés, no ataquin si hi ha aItres grups que també 
duen un procés d'evolució en benefici, amb UDS pactes 
nacional s, no ho oblidem, de treure en aquests mo
ments, de treure la democracia cap endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Vice-president. 

u:::::¡¡ 

I 
1) 
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Acabada la qüestió incidental, obro el torn en con
tra de l'esmena alternativa. 

Sr. Albertí? 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sr. President, p er una qüestió d'ordre. Volia de

manar a la Presidencia que nosaltres, perque res no 
esta guanyat o perelut, sense ser votat, pensam que en
cara guanyarem la noslra esmena, el que voldria de
manar-li és que si r enuncü al torn, si poelré fer ús de 
I'explicació de vot, e1esprés d'haver votat, renunciant 
al torn que em pugui tocar ara. 

EL SR. PRES'IDENT: 
Si voste no intervé e1ins el e1ebat, voste podra in

tervenir a 1 final. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. 

EL. SR. PRESIDENT: 
Per tant, e1ins el 10m en contra no hi intervé 

ningú. 
Dins el tom eJe fixació de posicions? 
S í. sí. 
Pel G¡-up Mixt lé la paraula el Sr. Josep Maria La

fuente. 
Disposa d'un temps de eleu minuts . 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Molt breument, perque ... (e1eficiencies ele so) . .. 
Gracies, Sr. Presielent. Deia que la meva interven

ClO seria una inlervenció més aviat breu, perque el que 
ocorre al m eu enlendre és que he estat sorpres, per
que tothom ha estat dient quines seran les seves po
sicions sobre l'articulat, i e1'acorel amb l'article 111 e1el 
Reglament, aquí no hem ele parlar si un és partidari 
de la pari tat o ele la proporcionalitat corregida o de 
si hi ha d'haver uns districtes electorals a Mallorca o 
no n'hi ha e1'haver, o quines circumstfmcies electorals 
hem ele ten ir, aixo són problemes ele I'articulat íntim 
del projecte ele llei i ele les es menes possibles, que, si 
s'aprova, tendran lloc dema o passat dema, o quan 
sigui. Avui hem ele posar ele manifest, d'acord amb 
l'article 111, si aquesta esmena alternativa és o no co
herent, és improcedent o procedent, i clar, del mateix 
critcri que jo he tengut al principi, dient que, qualse
vol projecte de llei electoral que es presenti e1ins aques
ta Cambra, sense haver aprovat previament, com a 
condició indispensable, d'acord amb l 'article 37 ele l'Es
tatut, la LIei ele ConselIs Insulars, sera improcedent, 
qualscvol que es presenti; si jo he dit aquesta cosa, 
exactament igual que ha dit el Grup Regionalista, exac
tament igual que ha dit el Grup Nacionalista, el Grup 
Mixt ho e1iu exactament igual, qualsevol Proposició de 
Llei que es presenti no sera, e1'acord amb I'article 111, 
conseqücnt ni cohcrent i, per tant, mentre no s'aprovi 
la LIei ele ConseIls Insulars, aquest projccte de LIei 
sera improceclen t. És lot, tata la resta sobra, hem fet 
discursos i e1iscursos e1uran t temps i temps i temps 
que no tenen res a veure amb la discussió concreta de 
l'arti c le 111 del Reglament, que és el que s'ha de fer. 

Res més i moltes ele gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Lafuente. 
Sr. Damia Pon s i Pons, té la paraula. 

EL SR. PONSI PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Recollint el re

cordatori del Sr. Lafuente, jo diré basicament que si 
no prospera la proposta de devolució de la LIei al Go
vern, presentada en fonna d'esmena a la totalitat pel 
Grup Regionalista, a la qual ja he anunciat i reiter 
que hi e10narem suport, si no prospera, nosaltres e1ona
rem suport a una esmena alternativa, a I'articulat al
ternatiu, presentat pe! Grup Parlamentari Socialista. 

1 diré les raons globals. No només sera per qües
tió de paritat o no paritat, sinó perque és la confron
tació eI'un text alternatiu, que és notóriament superior 
al presentat, al que conté el Projecte de LIei presen
tat pe l Govern. Pcr que? Perque aquest text alterna
tiu del Grup Socialista regula tata una serie de matc
ries, el'una forma tal vegaela millorable, pero, en tot 
cas, les regula amb molta e1iferencia, una diferencia 
positiva sobre el Proj ecte ele LIei e1el GDvern; com 
són, ja s'ha insinuat, la regula ció ele les Juntes Elec
torals, la regulació el el sistema d'elecció, la regulació 
ele les campanyes i deIs espais públics als mitjans ele 
comunicació, la definició ele circumscripció electoral, 
\'acomodació deIs eliferents Consells Insulars al que 
preveu la LIei de Bases ele Regim Local, la fixació de 
des peses electorals i subvencions, sense e1eixnr-ho a 
l'arbitrarietat e1el Govern i, finalment, i com un ele
ment més, la proposta eI'un sistema electoral no pari
tari, pero que nos al tres creim que s'ajusta m és ja a 
la realitat elel moment en que estam ara. 

Dit aixo, vull fer, ja aquí s'ha e1il, i pareix que hi 
ha el costum de fer una mica d'historia, jo volelria re
cordar ele quina manera el Grup e1'Esquerra Naciona
lista-PSM ha participat a la construcció d'un estat e1e
mocratic, a la d'un estat d'autonomies, i com les seves 
propostes, en relació a la materia autonomica i con
cretament a la qüestió e1el sistema electoral més con
venient per a aquest país, han anat variant en funció 
deIs canvis' historics que s'han proelult . Nosaltres, en 
principi, i permeteu-me que expliqui una mica el nos
tre somni, quan encara no hi havia una Constitució 
en vigor, somniavem que l'Estat que sorgiria, l'Estat 
democratic que substituiria la dictadura franquista, se
ria un estat de caire federal o de caire confeelera!, mi
llor, i, en conseqüencia, esperavem que la Constitució 
Pos molt més generosa e1el que finalment va ser en ma
t(~ria autonómica, pero, una vega da aprovat, amb la 
nostra abstenció, precisament perque en materia auto
nomica nosaltres no veiem que s'hagués anat tan en
fora com creiem que era necessari, una vega da que la 
Constitució va definir un estat amb amplies autono
mies, pero no un estat feeleral, ens varem trobar que 
en materia ele representació, la Constitució, a l'article 
t52, apartat 1, dei a que les Assemblees Legislatives, el 
Parlaments ele les e1iferents Comunitats Autonomes se
rien elegits per sufragi universal, e1'acord amb un sis
tema proporcional que asseguras també la representa
ció ele les e1iverses zones e1el tenitori. Per tant, ens 
trobarcm e1avan t un imperatiu constitucional, que era, 
per una part, fer aelient una representació ele les e1i
ferent s zones territorials, pero clarament un sistema 
de representació proporcional. La tramitació ele l'Esta
tut, s'ha recorelat també aquí, no va ser precisament 
una cosa facil, i no va ser una cosa facil, perquc, com 
varem exposar dins tot el debat autonómic, nosaitres 
110 partíem el'un passat comú, institucionalment comú, 
i el passat comú que teníem, que era la famosa Di
putació Provin cia l, que va e1urar ele l'any 1812 fins a 

.... -------------------------------------------
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l'any 1979, s'ha dit aquí, no va ajudar la convivencia 
entre els diferents pobles, no va fer més que trasJla
dar l'esquema de l'estat centralista, copia de l'estat 
frances del segle XIX, a nivell de les Illes Balcars, va 
instituir un centralisme, concretament central a Pal
ma, i que va crear tola una cadena de greuges, sobre
tot dins les i!les menors, i també dins la part forana, 
que es varen sentir marginades i que a l'hora de cons
tnlÍr una autonomia, es va veure ben dar que els re
cels histories sembrats per la nefasta Diputació Pro
vincial i el seu centralisme, varen ressuscilar i varen 
fer bastant traumarica la tramitació del nostre Estatut 
d'Autonomia. En aquell moment, Esquerra Nacionalis
ta, el PSM, va participar en el debat de l'Estatut, tot 
i que finalment no el va votar favorablement, amb 
una serie de propostes que jo sí vull recordar, perque 
justifiquen una visió completament diferent elel que 
l'Estatut finalment va ser. Nosaltres enteníem que no 
hi havia d'haver només la institució de Govem inter
insular, el Govem de la Comunitat Autonoma i els 
Consells Insulars, sinó que pensavem en un esquema 
comarcal. Vull recordar que al text alternatiu que nos
aItres varem aportar al debat, a l'artide 6 apartat 1, 
deiem que s'estructurarien les Illes, les Illes no, la Co
munitat Autonoma, perdó, en illes, comarques i muni
cipis, cadascuna d'aquestes institucions territorials do
tada de la seva pertinent institució de goyern. Evident
ment, una vegada que l'Estatut va optar per un siste
ma que no contemplava la institució de les comar
ques, una aItra vegada varem trobar com una propos
ta nostra no formava part de la Llei Organica de l'Es
tatut d'Autonomia. Nosaltres varem pensar, i final
ment es va admetre, que una manera d'evitar les des
confiances, els recels, els traumes que impedien tirar 
endavant l'Estatut era, i aixo sí que es va aprovar, que 
la Llei Electoral que tanta .pols é1íxecava no s'establís 
de forma definitiva a l'Estatut, sinó que formas part 
únicament com una disposició transitoria, nosaltres, a 
la dísposició transitoria quarta del nostre text alter
natiu varem proposar que les primeres eleccions als 
Consells Insulars i al Parlament de les Illes Balears, es 
farien mitjan¡;ant un sistema electoral de caire parita
ri, les primeres, perque pensavem que era important 
que del mateix funcionament de les institucions auto
nomiques, se'n derivas o no se'n derivas un sistema 
menys o més paritari o més o menys proporcional. 
L'Estatut ho va recollir, l'Estatut va recollir també la 
nostra proposta que els Consellers fossin al mateíx 
temps, tenguessin la condició de Diputats del Parla
ment de les Illes Balears, perque pensavem que era 
moIt perillosa una descoordinació, fins i tot, una des
coordinació física d'aquestes institucions. Sabem que 
aixo genera i ha generat molts de problemes, pero 
creim que l'experiencia, en aquest sentit, no ha estat 
del tot negativa. 

Ara bé, de llavors en<;a hi ha hagut un funciona
ment d'aquest Parlament, i hem tengut ocasió de cons
tatar si alIo que es dei a dins el debat de l'Estatut, els 
famosos enfrontaments i receIs entre illes si aixo es 
consolidava, si aixo es tradula en aquest Parlament o 
si aixo aquí dins era, senzillament, un fantasma que 
no es pro dUla i, en conseqüencia, no tenia realitat. 

Hi ha hagut enfrontaments entre illes en aquest 
Parlament? No. Hi ha hagut votacions de Mallorca 
contra les illes menors, o de Menorca contra Eivissa, 
etc.? No. Aquí s'ha vist que hi ha 'un funcionament cIa
rament polític, aquí es funciona a base de grups polí-

tics i d'afinitats ideologiques, en consequencia, hem de 
reconeixer que la dinamica historica que avui podem 
constatar ens demostra que el tema d'enfrontaments 
interinsulars és un fantasma totalment anacronic i que 
no el podem consagrar en forma de cap proposta de 
Llei Electoral. Aixo seria esser esclaus d'un fantasma 
desfasat i, en conseqüencia, faríem un Clac favor res
suscitant ara una momia i donant-li forma de Llei 
Electoral paritaria. Nosal tres entenem que tal vegada 
aixo es pot argumentar en contra nostra, que el nos
tre plantcjament pot ser mal entes, pero no ens preo
cupa, perque la mateixa filosofia de responsabiJitat 
institucional que ens va dur a fer aquesta proposta 
transitoria durant ¡'Estatut i que va ser accep"tac1a, és 
la que ens legitima ara per exposar que, passats aquests 
quatre anys, hem de constatar que les Illes són una 
comunitat política, i que aquí no hi ha hagut mai cap 
greuge contra les IlJes, ni contra les Illes ni contra la 
part forana de Mallorca, perque és ben clar que a 
J'hora de debatre el tema de l'ordenació territorial, 
deIs recursos de les Illes, aquí, a I'hora de discutir so
bre un espai a protegir de Menorca, no hi ha hagut 
els mallorquins destructors i els menorquins defensors, 
hi ha hagut grups polítics que s'hi han sumat, mallor
quins, menorquins i eivissencs, a favor d'urbanitzar el 
que d'altres, mallorquins, menorquins i eivissencs han 
volgut protegir, i aixo s'ha fet de forma sistematica i 
reiterada. Per tant, i lament que avui mateix un mit
ja de comunicació, concretament de Menorca, insistís 
en un editorial que avui aquí es ventilaria una deter
minada hegemonia política a favor de no sé quin grup 
polític mallorquí, jo m'agradaria que a aquests grups 
els posassin noms i llinatges, perque nosaltres, mallor
quins i menorquins, al nostre Grup, estam disposats a 
llui-tar contra aquest grup, pseudo-mallorquí que inten
tas fer hegemonies sobre les illes menors. 

Nosaltres hem estat pruc1ents, hem esperat una se
rie de temps per constatar que el tema de l'enfronta
ment interinsular no es produ'ia i que, en conseqüen
cia, el tema de la paritat, era un tema anacronic, pero 
n'hi ha hagut altres que, tot i que moltes vegades 
diuen que fan camí, el varen fer ben d'hora, perque 
clia 7 de juny, el dia del Debat d'Investidura, vull re
cordar les paraules, amb les quals jo estic totalment 
d'acord avui, pero en aquell moment encara no hi es
tava, pero que les he de retreure, perque crec que són 
molt adaridores, el STo Triay Humbert va dir aques
tes parauJes: «Aquesta paritat corregida per a nosal
tres, els menorquins, i per als eivissencs, pero nosal
tres ja tenim superat aixo, de paritat sí, paritat no, 
perque creim que ella, en si mateixa, no serveix per a 
res». Nosaltres no varem fer ca mí tan aviat, hem es
perat l'any 1986, pero hem de reconeixer que efecti
vament la paritat, com s'ha dit aquí, és un globus des
inflat, és un «[lactus vocis», una paraula ja completa
ment buida, i que, en conseqüencia, nosaltres no po
dem votar aquesta Llei del Govem, millor dit, negar el 
suport a la Llei del Grup Socialista i votar a favor ja 
d'un fantasma totalment desfasat. 

Per tant, i ates que el temps ja s'acaba, només 
vull reiterar que nosaltres som sensibles a la realitat' 
historica, i que entenem que avui una Llei de caire 
proporcional és més adient a l'esperit de la Constitu
ció, i a l'esperÍt de l'Estatut i a l'esperit de les deroo-, 
cracies modemes, que han anat lluitant contra siste
mes censataris i contra les barreres que desvirtuassin 
la igualtat devot, per aixo, senyors socialistes, jo els 

I 
~ 
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vull felicitar per la seva labor d'haver fet un bon pro
jecte de llei o un bon text articulat alternatiu i que 
hi hagin incIos el tema proporcional, a part de tota 
una serie de disposicions també positives i, per tant, 
si no prosperas la dcvolució, tendran el nostre suporto 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies , Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme Vi

da! i Juan. 
Pe r fixar la posic ió. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gl'3.cies, Sr. Pl-esident. Sres. i Srs. Diputats. La po

lítica diuen que és l'art del poss ible i, efectivament, 
que no s'expliqui el vot per part deIs altres grups prc
viament, lal vega da cm salva d 'havcr de comenc;ar la 
meva intervenció dient, Sr. President, «morituri te sa
luta». Per tant, en e l moment d'iniciar aquesta inter
venció, s í que vull puntualitzar que tan soIs perque 
som con scient de la meva responsabilitat com a Porta
veu eI'un Grup Parlamentari que clóna suport a un go
vern minoritari, avui , efectivament, no parl, no vull dir 
ja a títol personal, ni tampoc com a representant d'una 
i!la o d'unes illes determinades, sinó com a Porlaveu 
d'una Coalició política on es tan representats o repre
sentades tates les iHes de I'arxipebg. Pcr aixo, C0111 a 
Portaveu, <! més, d'aquest Gnlp Parlamentari, que dóna 
suport a un govern minoritari, ho repetesc., perque en 
som conscient, renuncii a contestar a fons a determi
nades manifestacions que s'hagin pogut fer aquí per 
part deIs orac1ors que m'han precedit. 

r, per tant, despl-és de clefensar, com he fet abans, 
no retornar el Proj ec te de Llei Electoral que ha en
viat el Govern al Parlament, ara em limitaré a inten
tar demoslrar que les altcrnatives a l'esmentat Projec
te no són procedents o adients, com es vulgui dir. 

Les deficiencies que assenya!a l'alternativa del 
PSOE, les deficiencies a l'exposició de motiu s, per a 
mi, des del meu' punt de vista són motiu o podrien 
ser motiu d' es menes parcials, p ero, pel que respecta a 
I'esmena a la totalitat amb text alternatiu, s'ha d'as
senyalar, per comen~ar que no és cerl que el projecte 
del Govern cstableixi un sistema de representació -co
metes- «greument atempl"atori elel principi d'igualtat 
de ,'ot deIs ciutadans» - tanc les comeles-, com s'afir
ma a I' exposició de motius . Si aixo fos veritat hauríem 
d'aelmetre que hí ha importants regions espanyoles on 
no es respecta la igualtat ele vot deIs ciutadans, per 
exempl e, el País Base , on cadascuna de les provincies 
té al Parlament e l mateix nombre de represcntants, 
just igual Bi scaia, amb més d'1.200.000 habitan ts, que 
Alaba, amb sois 275 .000 i algun més habitants. La pa
rital, en aquest cas, és per tant absoluta, no corregi
da, com la que proposa la Llei Electoral del Govern 
Balear per a una regió com la nostra de dispersió geo
graFíca. formada per illes, on és m és que justificat 
aqucst tipus de representac ió territorial. Com han sa
but comprcnclre, digui el que es digui, i varen assolir 
gairebé tots els grups polítics, o almanco una majo
ría, en el seu mom ent, el PSOE és, efectivament, el 
que ara té el Govern, abans no el tenia, a Canaries, 
pero que no es digui aquí , com s 'ha repe tit tan tes ve
gaelcs que voten els partits polítics i no voten el ter
ritori, jo dic que aix6 és ve rita t , per6 que influeix, es 
vulgui o no, el territori sob re els grups, aixo és eví-

dent i a Canaries, l'exemple de Canaries abunda amb 
el que he dit. Allí, a més de la paritat corregida, que 
reconeix per a les illes menors respecte de la major a 
les dues províncies, es dóna entre aquestes de forma 
absoluta, no tenim com no tenen, el mateix pes demo
grafic. Allí, si hem de creure el que ha dit el PSOE, el 
seu Portaveu, deuen tenir, fins i tot, no ho sé, un Se
nat. És més, si el PSOE amb la seva alternativa pre
tén ser coherent amb tot el que diu justificable, no 
pot, en absolut, proposar l'assignació de 33 escons per 
a Mallorca, 13 per a Menorca, i igual nombre que aques
ta darrera per a Eivissa i Formentera juntes. El que 
seria logic, aplicant la seva teoria, que en ordre a la 
proporcionalitat corregida, demanassin, ells, que a Ei
vissa, que actualment compta amb uns 10.000 habitants 
més que Menorca, ten e dades de l'Institut Nacional 
d' Estadística -si les vol veure, les hi donaré- tengués 
com a mÍnim 14 Diputats, i en el cas de Formentera, 
respectant el que diuen en consideració al seu suport 
reconeixement ele la identitat insular, n'hi assignassin 
e1os, en !loe e1'un sol Diputat. O tots moros o tots cris
tians, com es diu popularment. Pero s'ha d'advertir que 
nasaltres no som partidaris de diferenciar el nombre 
ele parlamentaris de Menorca i els d'Eivissa i Formen
tero., i no ha proposarem, ni ho propasa el Govern 
amb la seva Llei, perque pretenim ser conseqüens amb 
el que sempre hem defensat. Un sistema parita l-i, aixo 
sí, pero corregit adequadament, de forma que l'ilb ma
jar tengui una representació per si sola, tant nombro
sa com totes les altres illes juntes, i no ens importa 
[onaínentalment el nombre que s'atribueixi a cadascu
na el'aquestes si la suma ele tots els seus parlamenta
ris és igual al nombre deis que han estat adjudicats 
a la major. Aixo, es digui el que es digui, s 'ajusta al 
que recomana ]'article 20 de l'Estatut d'Autonomía, 
perque cons titueix un sistema de representació pro
porcional que garanteix una adequada representació de 
totes les zones del territorio 

r aquí és necessari advertir que s 'han de conside
rar com a zones del territori tant les illes menors, 
com les dues parts diferenciades de l'iIla major: la ca
pital i l'anomenada part forana. Aixo és aixÍ, i no de 
cap altra forma, i tampoc no és un invent nostre, i 
molt manco del Govern, El Govern, Sres. i Srs. Dipu
tats, ha estat, en aquest cas, no solament coherent amb 
el seu compromís adquirit electoralment, no només pel 
Sr. Huguet, sinó per tota la Coalició Popular, ho ha 
estat també senzillament amb l'obligat respecte a una 
norma logica i d'acceptaeió general ¡:¡ totes les parts, 
el que regeix i dóna resultat durant el períade pre-au
tonomic, s'establira definitivament pcr l'autonomia, i 
amb la pre-autonomia de la nostra Comunitat, amb el 
conscns de tots i sense cap problema va regir el ma
teix sis tema, exactament el mateix sistema electoral 
quc proposa ara el Govo-n, una veu propia per a la 
part [orana ele Mallorca, en aquest cas, amb el Govern, 
a m és, amb seu a Palma, pel seu pes específic demo
grafic, i el mateix nombre de representants per a l'illa 
de Mallorca, que per a les de Menorca, Eivissa i For
mentera, les tres juntes. Llavors eren dotze, ara són 
quinze. El sis tema, aquest sí que fou acceptat per to
tes les forces poli tiques de l'arxipelag, i va funcionar, 
endcmés, bé, que després, provisionalment s'acceptas 
una distribució distinta per als primers temps de l'au
tonomia, va ser una cosa que es va condicionar, pre
cisament, a cleixal- pendent d'una ll ei del mateix Par
lament, la composició clePinítiva, pero res més, i la 
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composició definitiva que propugna la Llei Electoral 
presentada pel Govern es basa també en l'acceptació 
majoritaria manifestada en el seu mament per la ma
joria deIs partits que composen aquest Parlamento 

L'executiu una altra vegada, s'ha de dir, ha donat 
mostres de coherencia en aquest aspecte. No és el seu 
un projecte kamikaze o suicida, com alguns han vol
gut qualificar-lo, i no ho és perque es basa, repetesc, 
amb la conformitat manifestada per una majoria sufi
cient deIs parlamentaris que integren aquesta Cambra 
i deIs grups polítics aquí representats. Els que s 'ex
posen al su'icidi polític o, en tot cas, per expressar-ho 
millor, a \'execució política per part deIs ciutadans, 
són, en tot cas, aquells que no actuln coherentment 
amb a110 que varen prometre o varen anunciar públi
cament, en aquest sentit n'hi ha prou a recordar qui
na fou la postura adoptada pels diferents partits a 
l'elaboració de l'avantprojecte d'Estatut. Jo aquí he 
de dir al Sr. Damia Pons, que, sense cap dubte, ells 
varen dir el que eH ha dit, i varen dir a les primet-es 
eleccions, jo no li parl de fantasmes, pero és cIar i 
esta impres, i el Grup elel PSM em deia que per a les 
primeres eleccions, efectivament, als ConseHs Insulars 
i al Parlament de les IlIes Balears, proposava el ma
leix que ara proposa el Govern, en síntesi, no ho He
giré, amb les Disposicions Transitories. Per tant, cree 
que, en base, perque el que és ba per a les primeres 
cleccions, per que no ha ha de ser per a les altres, 
cree que la seva explicació en aquest sen tit no l'ha 
conven~L1t ni a el! mateix. 

Per tant, en aquest sentit, lambé valdría dir el 
que varen dir alguns deis Portm'eus deIs Gmps a la 
sessió d'Investidura del nostre Mol t Honorable Presi
dent, i no voldria cansar-los, pero basta dir-Ios que és 
al Diari de Sessions i que el representant, en aqueH 
moment, del POL d'Eivissa, avui integrat al Grup Re
gionalista, va dir darament per ' que donava suport a 
la Investidura del candidat, precisament perque defen
sava clarament el principi de la paritat corregida, etc., 
etc. No diré, perque en rcalitat no lenc temps, tot el 
que va dir respecte deIs que no li donassin suport, pero 
jo confii: en la coher·encía de tols els aquí presents. 

Queda clar, ido, que malgrat la frustrada garantia 
addicional que li haguessin donat uns pactes que pos
teriormenl es varen rompre, no vul! entrar en aquest 
tema, la Llei Electoral del Govern pot comptar encara 
amb suficient suport per, almenys, ser h-actada en Co
missió, i així sera si, COITt esper, caclascun deIs Grups i 
de vos ses merces, es pt-onuncia en la votació de forma 
responsable i coherent, que no és altra que la ele rebut
ja¡- majoriU\riament l'alternativa a la totalitat presen
tada pel Grup elel PSOE, ja que la seva aprovació sí 
que podria resultar atemptatoria per la viabiJitat de 
l'autonomia balear, ja que, almanco, per a les illes me
nors, i també per a la pan fa rana de Mallorca, perpe
tua, al nostre parer, una discriminaació historica. Jo 
m'atrevesc a dir que aquest centralisme que abans ha 
estal aBuelit, el'un anterior regim, no vull dir aquí, pero 
que podria encara ser motiu d'actualitat. 

Per tant, mentre que la proposta presentaela per 
l'Executiu, estam segurs , contribuiria a estabilitzar de
finitivamenl l'autonomia de la nostra Comunitat, ja que 
per ser \'Glida ha de passar per totes i cadascuna de 
les Il1es, per aixo, la nostra postura, que cree que ha 
quedat aquí elefinida. Ara, vos ses merces tenen la pa
raula i, naturalmcnt, el vol. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
1 passam, .. . 
Sr. Pons, per que em demana la paraula? 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sí, li deman la paraula perque, com ve essent cos

tum bo o no tan bo del Sr. Cosme Vidal, aprofita el 
tom de fixació de po si ció per fer aHusions o per eOll
tradir altres Diputats. Jo he estat, personalment, aHu
dit, i voldria, breument, contestar-li. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, voste sap el concepte d'aHusions, també 

sap que, en aquest moment, s'estaven fixant posicions, 
tal vegada tengui raó, hi ha hagut un poc de desviació, 
pero no li puc donar-la paraula. Moltes gracies. 

I, Sres. i Srs. Diputas, passam a la votació, 
Anem a la primera esmena, presentada pel Grup 

Regionalista, que demana la retirada del Projecte, que 
es retorni al Govern. Demao a la Cambra: Sres. i Srs. 
Diputats que \lotin a favor el'aquesta esmena a la to
talitat, es valen posar drets, per favor? Secretaria. 

Moltes graeies, poden seure. 
Sres. ¡Srs. Oipulats, que votin en contra de la re

tirada d'aquesta esmena, del contingut el'aquesta es
mena, de retirar el Projecte, es valen posar drets, per 
favor? 

Poden seu re, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs: Diputats que s'abstenen, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació de la primera esmena: vots 

a favor, 11; vots en contra, 21; abstencions, 21. Queda 
rebutjac1a la primera esmena. 

Passam a la votació ele la segona, presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, amb text alternatiu al 
Projecte de Llei del Govern. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor el'aquesta es
mena a la totalitat, es valen posar drets, per favor? 

Secretaria, pot recomptar? 
Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres . i Srs. Diputats que valin en contra 

d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
L'esmena, a Pavor ha lengut 29 vots, í en contra, 

24. Per tant, queda aprovada, i d'acord amb les elispo
sicions reglamentaries passara a la Comissió pertinent. 

Vol explicar el vot? 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No hi ha 

si tUélció més compromesa que sortir a explicar el vot 
quan en el Grup hi ha hagut vots distints i elifcren
ciats, pero ten e obliga ció d'explicar-ho i ho explicaré. 

Tola l'actuació parlamentaria c1'avui és objeete d'un 
mandat de la Federació Reformista Balear, en el qual 
ens deja que clemanassim al Govern que retiras el Pro
jectc de Llei, perquc crcien que no era convenient en 
aqucsts momcnts. Conseqiientmcnt amb aixo, nosaltres 
hem presental, una volta el Govern va contestar que 
no podia retirar el Projecte de Llei, nosaltres hem pre
sen tal una esmena de clevolució per ser conseqüents 
<:1mb aque.~t mandat que per unanimitat es va pren
clre. També la Fecleració Reformista Balear, per unani-
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mitat, va acordar que si alXO no era possible, ates que 
era un contenciós que rossegavem d'abans de la Fede
ració Reformista Balear, quedava cada partit en lliber
tat de votar aIlo que el seu Congrés, l'acord que ha
gués pres el seu Congrés o que hagués estat defensat 
en el seu Projecte Electoral. Coherentment amb aquest 
acord, els partits que integren la Federació han actuat 
avui en aquesta Cambra, donant lloc a la coherencia 
que suposa complir fidelment el mandat del Consell 
polític de la Federació Reformista Balear. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu 

minuts. I deman aIs Portaveus deIs Grups Polítics que 
passin al meu despatx. 

III.- I) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Secretaria, vol fer lectura, per favor de la 
Pruposició no de L1ei núm. 528/86? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El Consell Superior d'Investigacions Científiques, 

cl'acord amb la Universitat de les Illes Balears, pro
jecta la creació a Palma el'un Institut d'Estudis Avan
<;:ats, una de les línies d'invest igació del qua! seria dedi
cada a l'estudi del catala. Vista la gran transcendencia 
que aquest Projecte pot tenir per a les nostres illes, 
el Grup Parlamenlari Socialista presenta la segi.icnt Pro
posició no de Llei: 

Que el Govern de la Comunitat Autonoma, a través 
de la Consclleria d'Educació i Cultura, estableixi con· 
tacte amb el Consell Superior el'Investigacions Cientí· 
fiques i amb la Unversitat de les Illes Balears, per tal 
de col·laborar institucionalment i financerament amb 
I'establiment i manteniment de l'Institut d'Estudis 
Avan<;:ats del Consell Superior d'Investigacions Cientí
fiques.» 

EL SR. PRES'IDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula, pel gnlp proposant, el Sr. Josep 

Mol! i Marques. 
Disposa, Sr. Dipulat, el'un temps ele deu minuts. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Molles gracies, Sr. President. Jo, segur que seré 

molt més breu, jo voldria només fer una breu refle
xió sobre la importancia que té aquest projecte ele la 
Universilat ele les Illes Balears en coHaboració amb el 
Consell Superior d'Investigacions Cicntífiques. 

Aquests instituts o centres el'Estuelis Avan<;:ats són, 
constitueixen, evidentment, uns focus d'irraeliació cul
tural ele primer ordre a totes les Comunitats Autóno
mes on han estat instaHats. S'ha de tenir en compte 
que, precisament, aquesta Comunitat Autónoma, la nos
tra, és una de les poques, no sé si fins i tot 1 'única, 
on no hi cap centre d'aquest tipus, per aquesta raó és 
que la Univcrsitat de les Illes Balears, que fins ara te
nia poques possibilitats d'oferir als esludiants illenes 
aportacions el'investigaelors i especialistes ele renom in
ternacional, ha tengut, hagi tengut el maxim interes 
~ue el Consell Superior el'Investigacions Científiques 
InstaHi, a Palma, un d'aquests centres d'Estudis Avan
<;:ats. 

El centre permetra, com dic, fer venir especialis
tes nacionals i estrangers sobre temes d'investigació re
ferits a les nos tres illes, i, en conseqüencia, perrnetra 
també als nostres estudiants treure profit, no sois ele 
la investigació concreta que facin aquests especialistes, 
sinó també ele la seva activitat docent general, que ani
ra inevitablement !ligaela a la investigació. La Univer
sitat de les Illes Balears aclquirira, d'aquesta manera, 
un prestigi que també repercutira beneficiosament a 
tots els ambits de la vida illenca, tant a l'ambit cul
tural, eom també al social i, fins i tot, a l'económic. 
1, la Comunitat, la nostra Comunitat en conjunt, ten
elra el profit que logicament s'ha de deduir de la tas
ca elels investigadors respecte del coneixement de la 
més variada problematica referiela a les nos tres illes. 

Jo crec que, com a iHustració ele la importancia 
que pot tcnir aquest centre, centre que s'ha projectat, 
basta tenir en compte que les tres primeres Iínies el'in
vestigació que estan projectant fan referencia, una, a 
informática aplicaela, un sector que, evidentment és ele 
gran futur i ele gran importancia tal11bé per a una re
gió com la 110stra, que resulta que té molts d'estu
diants ele l11atematiques; un altra, a l'estueli ele cleter
minats enelel11isl11es, botanics, i la tercera, com ja es 
diu a la nostra Proposició no de Llei, eledicaela al fo
ment i a l'estllcli ele la !loslra llengua catalana. 

Per tot aixó, ens ha semblat que la institució més 
genui'nament obligaela a impulsar i fomentar projectes 
beneficiosos per a les nos tres illes, ha de tenir el ma
xim interes a participar en un ele tan important COID 

és el Centre el'E'stuclis Avanc;ats que projecten crear el 
Conse!l Superior d'Investigacions Científiques i la Uni
versitat ele les nostres illes. Per aixó, elemanam el su
port el'aquesta Cambra a la nostra Proposició no ele 
Llei. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
A aquesta Proposició no ele LIei s'hi ha presentat 

una esmcna, per part del Grup Parlamentari Regiona
lista ele les Illes. Per elefensar l'esl11ena, té la paremia 
la Sra. Maria Antónia Munar. 

Té un temps de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres., Srs. Diputats. Davant la Pro

posició no ele Llei del Grup Parlamentari Socialista, 
que el Covero de la Comunitat Autonoma, a través ele 
la Conselleria d·Edllcació i Cultura estableixi contac
te amb el Consell Superior el'lnvestigacions Científi
ques i amb la Universitat, per tal de col'laborar insti
tucionalment i financerament amb l'establiment i man
teniment de \'Institut el'Estudis Avanc;ats elel Consell 
Superior el'Investigacions Científiques, el Crup Regio
nalista ha presentat una es mena de supressió de l'ex
prcssió «i financel-ament». 

La motivació és la seglient: Creim, que és absurd 
erear l'organ abans de la Punció i sensc que se sápi
ga quin és el seu cost. Un centre el'Estudis Avan<;:ats 
s'haur:ia de crear, creim, clesprés de l'estueli a conscien
cia de les necessitats i e1el cost d'aquest i de les pos
sibilitats reals que es posi en marxa i de garantir que 
a continuació tengui un funcionament renelible. Aixo 
és més que dubtós, hi ha proves, hi ha un cas concret, 
elel Centre d'Estudis Avanc;ats de Blanes, recentment 
inaugurat, que és l'edifici de 300 milions ele pessetes, 
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amb capacitat aproximadament de 200 científics i, en 
canvi, esta infradotat de personal i només té dues ma
teries d'investigació, medi ambient i inteHigencia arti· 
ficial, una programació virtualment desvinculada de la 
Universitat i, endemés, amb unes materies limitades i 
totalment inconnexes amb poques perspectives de te
nir una rendibilitat real. 

En segon 1I0c, la necessitat de crear un Centre 
d'Estudis Avan¡;:ats, amb un cost que creim que és de 
muntatge i manteniment molt important, ve donada, 
creim nosaltres, per contrast amb la política centralis
ta que el Govern Central esta duent en aquests mo
ments, que enfoca tota la investigació a través deIs 
organismes públics d'investigació i que descuida els 
programes d'investigació dins els pressuposts de la Uni
vcrsitat, en general, i de la nostra, en particular. Aixo 
es demostra amb el fet que el pressupost de la Uni
versítat, el 90 % del seu pressupost corres pon als ca
pítols 1 i II, que són retribucions salaríaIs i despeses 
corrents. En canví, al capítol VI, Investigacions reals, 
és inexistent. 

Per tot aixo creim que seria més oportú que el 
tema elel finan<;ament no quedés compromes avui, 
abans de saber quina és la quantia economica i com 
pot repercutir dins el pressupost d'economia i cultu
ra del futuro 

No obstant aixo, s'accepti o no l'esmena de supres
sió i el nostre raonament, donarem suport a aquesta 
Proposició no de LIeI, i la motivació és la segi.ient: 
Creim que la Universitat Balear desitja que aquest Pro
jecte de crea ció d'un centre d'Estudis Avan¡;:ats vagi 
endavant, i són els seus representants els que més co
neixen aquest tema, i, en segon lloc, perque possible
ment sigui aquesta la única via segura d'obtenir el fi
nan¡;:ament de la investigació a les nostres illes amb 
ajuda de l'Administració Central. 

Sembla, endemés que el problema del cost no 
preocupa ni al Govern ni al Conseller d'Educació i 
Cultura, no sabem si és perque és inexistent la preocu
pació, ho dubtam, pero ho desitjam, o si és perque no 
creu que arribi a ser el seu problema. No obstant 
aixo, Srs. Diputats, pensin que arribat el moment, sem
pre és el problema de quaIcú i, en darrer lloc, del po
ble balear. 

Moltes graCÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gra.cies, Sra. Diputada. 
Per rebutjar o acceptar I'esmena té la paraula el 

Sr. Josep Moll. 

EL SR. MOLL MARQUES: 
Moltes gracies, Sr. Presiden t. Jo voldria dir que 

crec que no és comparable el cas que es projecta aquí 
amb el de Blanes, entre altres coses, perque aquí no 
esta previst, que jo sapiga, i vaja, em pens que ningú 
no ho dubtara, fer un edifici de 300 milions de pesse
tes, desgraciadament aixo no es preveura, ni crec que 
ens venguin 200 investigadors, que aixo sí que és una 
llastima. 

Referent a la motivació, a I'exposició de motius 
que es fa el'aquesta esmena, jo he de dir que em sem
bla incoherent pel fet que l'establiment del centre d'Es
tuelis Avan¡;:ats és precisament una mostra de c1escen
tralització de la investigació, no de centralització, no 
és conseqüencia, per tant, de la política centralista, 
sinó que és conseqüencia el'una política de voler eles-

centralitzar, precisament, la investigació, i des d'aquest 
punt de vista, ens sembla que no és massa encertada 
la motivació de l'esmena. 

1. per a Ura banda, és el segon motiu pe! qual nos
a ltres, ja ho anuncil, onsideram que no és aceeplable 
aquesLa esmena, hem el enÍl- en eompte que les des· 
peses de pcr onal, la rcació, ¡Jet" lant, del Iloc de 
Lreba U, etc., corre a dUTec del Cons 1L Superior d'ln· 
vestigacions Científiques i la gestió del centre corre a 
carrec de la Universitat, de manera que l'aportació 
que, en qua l vol cas, aquí, a la no lra Proposició, es 
diu qu.e el ovem eslableixi con tacle amb e l Con 11 
Superior per ac!arh- quin ha ele ser O com pot ser la 
seva apodació, s'haur.ia de referir, sobre ot, al primer 
eSlablimenl i, despré a aportacions que volunlaria
ment pugui fe r e l Govcm per fomentar una investiga-

ió d Clermin, da que el Govem puguj cousiderar inte
res anl , pero que de cap manera no és una obligaci6 
pennaoenl, e l Govero no conln~lI un comprom ís per
m<1n ~nl tI'aponar d bl e l" . O manenl que, en qualse· 
vol cas, I'aportació, semprc estara en mans elel Govern, 
la decisió de si ha de ser molta o poca. 

Per aquestes raons, repetesc, nosaltres creim que 
és important que quedi dins la decisió d'aquest Par
lament que el desig és que el Govern també participi 
financerament en aquest Centre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els Grups que no han presentat 

csmenes? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau

la el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt senzillament, per dir que donam suport 

a 1,1 Prol O ie ió no de LIei, si bé hem quedat pr OCll

pats PCl" la rePlexió, encerlada reflexió que ha . fet la 
Diputad<! Maria Antonia Munar del Grup Regionalis
ta, i comparti m l'esperit que ha presentat de la previ-
i6 del problema de f inangament, perque molLes de ve

gades poden aprovar organismes, i després bi ha 
prob lem es a l'hora de aber quin tipus de finan\=a· 
mcnl. De lo les maneres, hem de dir que dedicar, lrac
tant-se d'un organisme d'investigació, logicament pen
sam que si el Govern Autonom hi ha de dedicar do
blers, més val que en dediqui a aixo i no a aItres co
ses. Per tant, hi donam suport c1arament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

dino. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sí, SI". President. Molt breument, perque el noS

ti'e Grup tam bé donara suport a aquesta Proposició no 
de LIei, encara que hagués estat convenient, per a nos
altres, evidentment, que es clarificas l'aspecte econO
mico Pero, a pesar d'aixo, el nostre Grup donara su
port a la Proposició no de Llei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 1 acabat el debat, passam a la vo

tació. 1 deman a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que 
\lotin a favor el'aquesta Proposició no de Llei, es vo
len posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
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III.-2) 
Passam al punt següent. 
Secretaria, per favor, vol procedir a la lectura de 

la Proposició 532 de 1'any 86? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«El procés de clara integració de 1'Estat Espanyol 

a Europa és perfectament compatible amb el respecte 
al dret de les nacionalitats i regions que l'integren. La 
pretensió que l'Estat Espanyol ha de projectar-se a 
l'exterior com a una unitat monolítica, ocultant el seu 
caracter plurinacional i plurirregional, reconegut per 
la constitució, seria menystenir eIs drets deIs pobles 
que hi viuen. Negar dimensió europea a les nacionali
tats de l'Estat Espanyol resulta encara més injust quan 
els pobles de Calalunya, País Valencia, Illes Balears, 
GaJícia i País Basc han proclamat, a través deIs seus 
intellectuals í polítics, una i altra vegada, l'ídeal d'Eu
ropa en un temps que Espanya feia proclama i orgull 
d'un temerari alllacionisme internacional. Les eleccions 
al Parlamenl d'Europa a celebrar dins l'Estat Espa
oyol han fet ressorgir el tema de la dimensió interna
cional de les nacionalitats i rcgions. El fet que es pre
tengui que l'Estat Espanyol sigui una única circums
cripció electoral no té com a finalitat aconseguir una 
optima relació cntre població i Diputat, sinó aturar el 
pas a la projecció exterior de les nacionalitats i re
gions. Per aix6, urgeix que els organs de representació 
popular i democrática ele les nacionalitats i regions fa
cin arribar al Govern Central la seva inquietud elavant 
una temptativa de projectar sobre Europa la falsa 
imatge el'un Estat Espanyol uniforme i monolític, i, a 
més a més, defensin el dret el'aquestes nacionalitats i 
regions a projectar-se sobre Europa a través deIs seus 
representants. 

Per aixo, presentam la següent Proposició no de 
Llei: 

El Parlament de les Illes Balears acorda interes
sar elel Govern ele l'Estat Espanyol que el Projecte ele 
Llei Electoral al Parlament d'Europa contempli, com 
a circumscripcions electorals, les Comunitats Autono
nles». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Proposició no de Llei, té la parau

la, pel Grup Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons 
Pons. 

Disposa el'uo tcmps de deu minuts. 

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

cionalista ha vist com altres forces nacionalistes de 
dins l'Estal Espanyol, amb preocupació, amb profun
da preocupació, lola una .o.érie de mesures que, en 
aguests temps darrers, s'han anat produint sempre 
amb un sentit elar i inequívoco Un sentit de refon;:ar 
els mecanisl1les elel centraJisJ11e i subvalorar, minvar 
els elrets de les naeionalitats i regions que, el'acord 
amb la Constitució, formen part de l'Estat Espanyol. 
Hem vist que zli:-;o és un camí que ha tengut una for
(,:a creixent i que curiosament va coment;ar, i amb for
(,:a, poc després d'un in1ent de cop el'estat del 23 de fe
brer. Nosaltres voJcm que cls que varen atemptar con
tra el sistema dernocratic i varen segrestar els repre
sentants de la \"oluntar popular de l'Estat Espanyol 
perdin b partida i, en definitiva, sigui derrotat, no no-

més el colpisme, el'una forma factica, SIllO que tota 
temptativa de reconstruir es quemes elel passat, del pas
sat centralista i franquista, elesapareixi definitivament 
de l'ordenament polític i institucional de l'Estat Es
panyo!. 

Entenem que aquesta ofensiva centralista té vet
Iladors dins els poders factics, pero el que no pot te
nir són vetllaelors dins les institucions polítiques i ele
mocratiques. Entenem, nosaltres, que som un partit pe
tit, que defensa un país ele poe pes demogrMic i ter
ritorial dins l'Estat, volem ser portaveus ele les in
quietuds el'aquestes naeionalitats i regions, a fi que els 
seus drets siguin plenament recol1eguts. 

La incorporació a Europa, l'Esquerra Nacionalista 
el'aquestes Illes Balears, l'ha elefensada sempre com un 
fet positiu, per aixo, gua n hem vist que la integració 
dins Europa, concretamel1t en tema electoral, es pre
tén fer a costa de minvar la representació, el dret a 
la representació que com a poble ens correspon, ens 
preocupa profunelament i, per aixo ho hem dut a 
aquesta Cambra. Entenem que a nosaltres no ens fa 
res formar part el'un Estat Espanyol, sempre que clins 
aquest marc ele l'Estat Espanyol nosaltres, la nostra 
nacionalitat, els pobles ele les IIles Balears, s'hi sentin 
clefensats, vegin els seus elrets polítics, cultural s i lin
gÜÍs tics plenament reconeguts. 

Per aixo. q ua n s' int nta cons t :U.ir, no l'Europa 
deIs p bIes, 'inó I" Europa deIs estalS i quan, I er an r 
a Europa, p<l!"cix que bem de el ix.ar él la pOrla el' u
ropa la personulita t de m a llorquins , mcnorqLl"ins. e ivis
S I1C i rormel1ter rs, e ID altT s hélJl ele dcixar la cva 
personalitat de eatalans, valencial1s, bases o gallegs, 
ens preocupa profunelamel1t. Ens preocupa profunda
ment, i ho deim a l'exposició ele motius que justifica 
aquesta Proposició no de Llei, perque, realment, i ho 
podem proclamar amb orgull, els nostres inteHectuals 
els inteHectuals nacíonalistes el'aquest país, han elefen' 
sal sempre un id al europ ti , pel'feCLament compatible, 
per que no?, amb la perlinenc;a él l'EstaL Espanyol. Nos, 
a ltres hem es tat europelsles molt abans c!'ingressar al 
Me rcaL cOIU~, molL abans de fer, arribat el caso le pt-i· 
m ere elecclOns al Parlamenl Europeu. 

Per aixo ens preocupa la temptativa de constituir 
l'Estat Espanyol com una circumscripció electoral úni
ca, pergue aixo implica que no es reconeix el dret ele 
participar a la eonstrucció el'Europa a l'Assemblea Le
gislativa d'Europa, de la mateixa manera que particí
pam nosaltres a la formació de les Corts Generals. 

A les Corts Generals hi ha unes elemareacions, fi
xades pels m-tieles 68 i 69 ele la Constitució, que asse
guren que no és una llista única de tot l'Estat la que 
es v~ta, sinó que es voten circumscripcions molt més 
petites perque la representació ha de ser proporcional 
a la demografia, pero també ha de ser portaveu elels 
eleterminats territoris de l'Estat. NosClltres, ele cara a 
Europa veim un esquema semblant, no creim que s'ha
gi eI'anar amb una circumsClipció úniea ele tot l'Estat, 
perquc aixo donaria una falsa imatge de monolitisme 
de cara a Europa, monolitisme que és absolutament 
irreal, perqué és evident que clins l'Estat Espanyol hi 
ha, COI1l diu la Constitució, oacionalitats i regions, i és 
evident que aquestes nacionalitats i regions hi volen 
anar amb una veu propia i a través deIs seus propis 
portaveus. 

De totes maneres, l'únic que se sotmetra a vola
ció, COI11 ja saben cls Srs. Diputats, és estrictament el 
text ele la Proposició no de Llei, tal vegada hi hagi 
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Grups Polítics, és lógic, que no comparteixin aquesta 
exposició de motius, pero crec que tots podem donar 
suport un~mime a aquesta proposta que diu, senzilla
ment, que les circumscripcions electorals, de cara al 
Parlament d'Europa, siguin, així es demana que ho re
colleixi el Govern de l'Estat Espanyol, siguin les Co
munitats Autónomes, que puguem anar nosaltres, com 
a mallorquins, menorquins, eivissencs i forrnenterers a 
formar part del Parlament d'Europa, de la construcció 
política, cultural del qual volen participar. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No s'ha presentat cap esmena a aquesta Proposi

ció no de Llei. Volen intervenir els a ltres Grups Polí
tics? 

Grup Mi xt, Grup Regionalista, Grup Socialista. 
El Sr. Josep Maria Lafuente té la paraula. 
Disposa d'un Lemps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Sr. President, Srs. DipuLats, Sres. Diputades. Jo 

compartesc la preocupació del Grup Nacionalista quant 
als criteris de formació electoral del Parlament Euro
peu, e l que passa és que, independentment de les me
ves posturcs personals, de les meves identificacions 
anímiques quant a les posicions din s Europa, hi ha 
una realitat jurídica, realitats d'efectivitat o d'eficacia 
i realltats, fins i tot, de dret comparat, que ens crea
ran enormes dificultats quant a adoptar una postura 
favorable a aquesta Proposició no de Llei. M'explicaré. 

Aquesta Proposició, f'ins i tot, va més enlla del 
que han fet les dues Comunitats Autonomes que han 
presentat Proposicions no de Llei, és a dir, el Parla
ment Basc ha acceptat una Proposició no de Llei, esta 
acceptada, no ha estat mera proposició, dient que la 
circumscripció basca, és a dir, la Comunitat Basca fos 
circumscripció per a aquest Parlament Europeu. I res 
més. No diu que totes les Comunitats Autonomes de 
l'Esta t Espanyol siguin circumscripcions electorals, el 
mateix diu el Projecte gallego El Projecte galleg dema
na exclusivament que la Comunitat gallega sigui con
siderada com a circumscripció electoral. 

Aquesta Proposició no ele Llei del Grup Naciona
lista va m és enlla, vol que, per exemple, La Rioja, 
amb 350.000 habitants sigui circumscripció electoral 
per al Parlament Europeu, i que es consideri un «rio
jano» ¡-epresentant de La Rioja dins el ParJament Eu
ropeu . Tot aixo preocupa extraordinariament a qual
sevol interpret que llegeixi aquesta qüestió, i és per 
aixo que deia, aL~ distingits companys del Grup Na
cionalista que hi ha raons, des del punt de vista d'efi
cacia, des del punt de vista, fins i tot, jurídico-polític, 
i des del punt de vista del dret comparat que obliguen, 
en principi, a no donar suport a aquesta Proposició no 
de L1ei, amb els termes estrictes amb que esta redac
tad a. Si poguéssim redactar un aItre sis tema gramati
cal, quant que sigui la circumscripció de la Comunitat 
de les Illes Balears una de les necessaries per anar al 
Parlament Europeu, seria una altra cosa. Generalitzar
ho a tot [,Esta t Espanyol, en primer lloc, pot ser fins 
i tot contradictOl-i, si no contradient de l'artic1e 137 de 
la Constitució, que diu que l'Estat Espanyol és el que 
es cons idera integrat dins les Comunitats Autonomes, 
o s igui, [,Estat Espanyol és un, no és federal, la cir
cumscripció autonoma no t é cap caracter de federal, 

l'article 2, l'artic1e 137, tot aixo significa que des d'un 
punt de vista constitucional podríem tenir qualsevol 
dificultat important. L'eficacia, l'efidtcia seria gravís
sima, pensar que hi ha determinades Comunitats Au
tonomes artificials, fins i tot, Comunitats Autonomes 
que van o que vendran d'acord amb la Disposició Tran
sitaria Cinquena de la Constitució, Ceuta i Melilla, re
presentants al Parlament Europeu de Ceuta i de Me
lilla, aixó és perillosíssim, és una circumstancia que no 
s'ha de deixar, ens hem d'adonar que pot tenir difi
cultats inconcebibles, gravíssimes i que no poden sa
ber fins on poden arribar. 

Des del punt de vista del dret comparat, jo he de 
discrepar, fins i tot, de la Proposició no de Llei que 
el Grup Basc i que la Comunitat Basca ha aprovat, 
quant que diu que hi ha determinats estats membres 
que tenen el sistema electoral d'aquesta forma. És ab
solutament fals. És a dir, deIs 10 estats membres, hi 
ha tota una serie d'estats que tenen el sistema elec
toral completament centralista, absolutament i total
m ent centralista. Deis deu, set. És a dir, Franc;:a, a Fran
c;:a no és extraordinari que sigui així, perque ho és, 
després , Dinamarca, després HoHanda, després, Luxem
burgo 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. LAFU ENTE LOPEZ: 
Després, Gn~"!cia. És a dir, aquestes situacions 

estatals són absolutament centralistes, de circumscrip
ció única. El Regne Unit i la República d'Irlanda té 
unes particularitats exactament igual que el seu sis
tema e lectoral normal, és a dir, que si cUns el sis tema 
electoral del Regne Unit hi ha 650 circumscripcions 
electorals, perque cada districte electoral té un dipu
ta t a elegir, té 81 circumscripcions electoral s, millor 
dit, en té 78, páque la República d'Irlanda, l'Ulster, 
en té 3; i en té 78, el Regne Unit, sense la República 
d'Irlanda, 78 circumscripcions o districtes, com diuen 
e1ls, electorals, i l'Ulster en té 3. Irlanda en té 15, pero 
distl'ictes electorals concrets, un diputat, un districte, 
aquesta és la realitat. I així tenim set estats dins la si
tuació, dins la Comunitat Económica Europea. 

Els altres tres, deIs quals parla la Proposició no de 
Llei de la Comunitat Basca. Italia, Italia té 5 circums
cripciol1s e1cctol'als, 5, completament diferents de les 
seves institucions especials, que són semi-autonómi
ques, com tots sabem, és a dil', que té la particularitat 
de considerar una circumscripció electoral, les illes, Si
cília i Sardenya són una sola circumscripció electoral, 
com si fossin Can aries i Balears una sola circumscrip
ció e lectoral. El Sud, Napols, Bari, té ··una altra cir
cumscripció; el centre, el Laci , en té una altra; l'oest, 
és a dir, tota la banda de Genova, en té una altra· i 
Venecia i Mila, el nord, en té una altra. Cinc circu~s
cripcions electorals per 81 escons. Aixo és el que fan. 
í cada circumscripció té un percentatge corresponent, 
i aquest pcrcentatge es distribueix després. BClgica, 
Belg ica té dues circumscripcions electorals: zona Balo
na, zona Flamenca. Punto 1 BrusseHes, BrusseHes pot 
elegir o Diputats balons o Diputats flamencs, pero to
tcs les províncies i totes les particularitats deIs fla
m Clles tenen les seves zones, tenen 15, tenen 24, per
dó, i 13 són flamencs i 11 són balons. 1 anem, per úl
tim, a la República Federal Alemanya, que és federa
lió:ta, o sigui, que va més elllla de 1'8rtic1e 137 de la 

s 



DIARI DE SESSIONS ' I Núrri:: 59/ 16 d'abril del 1986 1791 

nostra Constitució. La República Federal Alemanya, 
dins la seva llei, que es va publicar l'any 74, 74-75, 
dóna llibertat als partits per fer circumscripcions deIs 
distints ,dans» o per fer circumscripcions generals, ab
solutament tots. I ve't aquí que ens trobam que úni
cament el Partit Demócrata Cristia té circumscripcions 
especificades a tots els seus ,dans» de . .. , és a dir, que 
les 11 repúbliques federals de que es compon la Re
pública Federal Alemanya tenen circumscrip~io~s .elec
torals exclusivament el Partit Demócrata Cnstla ¡ per 
impo;ició de Baviera, Baviera va imposar aquest cri
Lcri, i els al tres partits, comen<;:ant pel Socialista, con
tinuant pel verd, continuant pel Liberal, continuant 
pel Comunista, que no tenen participació, perque no 
arriben al 5 %, tots ells tenen circumscripció general, 
absolutament general i total, no hi ha diferencies per 
estats federals, cxclusivament una, i, naturalment, 
aquests "lans» que són dins el Partit Democrata Cris
l ia. s'han d'integrar després a tot l'estat federal per 
lenir la seva proporció, i després la regla d'Hont dira 
si Baviera en té un, si l'altra en té un altre, si l'aItra 
en té un altre, 754, fins a 45, perdó, fins a 45 que en 
tenen. Aquesta és la realitat. 

Per tant, que no facin comparacions de dret eu
ropeu, perquc no es dóna cap situació com la nostra, 
com el que es pretén dins el Partit Nacionalista de 
Mallorca. 

Per acabar, si aquesta Proposició no de Llei fos 
exclusivament de la nostra Comunitat, com ha estat la 
gallega, com ha estat la de la Comunitat Basca, lla
vors se li podria donar suport" pero no se li pot donar 
suport si diu que totes les Comunitats siguin circums
cripcions electorals per a les eleccions al Parlament 
Europeu, perque seria un cent-peus, impossible d'arri
bar a una reali tat practica. Aquesta és la meva postu
ra, el meu punt de vista, per tant, personalment, el 
grup que represent no podra donar suport, a no ser 
que arribem a siluacions transaccionals de donar una 
situació personalíssima, especiaIíssima ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. LAFUENTE LÚPEZ: 
... modificant el texto 
Res més i mol tes gracies. 

EL ~'R. PRESIDENT: 
Moltes graeies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula 

el Sr. Cristofol Triay i Humbert. 

EL SR. TRIA Y HUMBERT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, no

més per donar la postura del nostre Grup. NosaItres 
sí que donarem suport a aquesta Proposició no de 
LIei que presenta Esquerra Nacionalista, nosaItres sí 
que cntenem que el Govern Central ha de tenir en 
compte les diverses nacionalitats i regions del nostre 
Estat Espanyol, i, pe;r tant, creim que les diverses re
gionalitats i els diversos pai'sos que I'integren han 
d'estar present i han de tenir una veu dins del Parla
ment Europeu. Nosaltres, per tant, i sense entrar, ja 
que discrepam en alguns punts de l'exposició de mo
tius, en canvi, estam d'acord amb el text que es pro
pasa i, per tant, li donarem suport. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Socialista, té la paraula: el Sr. Joan 

March i Noguera. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts . 

EL SR. MARCH NOGUERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, part de la 

intervenció, jo crec que després de la intervenció del 
Sr. Lafuente, tots els que hem d'intervenir després, 
crec que ho podem obviar, I'Úllic, que ha tengut . UD 

petit error de suma, que és quan parlava dels D¡pu
tats de Belgica, li sumaven 26, i només en té 24, pero 

(rialles) ... , s'ha equivocat en aixó. 
Cree que, estam d'acord en un tema que ha dit 

el Portaveu del Grup d'Esquerra Nacionalista, que és 
que Espanya és un estat en el qual existeixen nacio
nalitats, regions, que endemés és un estat plurilin
güe i pluricultural, i que aixo s'ha de reflectir a totes 
les manifestacions que I'Estat faci. Ara bé, ens tro
bam, jo no sé si el Grup d'Esquerra Nacionalista ha 
estudiat a fons el tema del punt de vista del que seria 
una Llei Electoral per al Pa¡'lament Europeu, és a dir, 
es tracta que el nostre Estat, d'acord que hi ha 17 
Comunitats Autonomes i només hi ha 60 Diputats, és 
bastant complicat el sistema de representació que, al 
mateix temps, es pugui elonar una idea d'aquesta 
pluralitat de l'Estat, al mateix temps, sigui realment 
proporcional. 

Per tant, d'acord com ens han explicat, hi ha tres 
sistemes a nivell europeu d'eleceió, un, de pa'isos que 
segueixen el sistema ele districtes unipersonals, prac
ticament sistemes majoritaris, que no és el cas elel 
nostre país, que la Constitució que era el sistema uni
personal, és el que s'ha de dur a totes les lleis, i dins 
aquesta línia hi hauria dues fórmules, la fórmula mix
ta, també per part, com el sistema alemany, o la fór
mula regional, com a Italia. Pero el nostre estat és 
un estat. diferent deIs altres, el nombre de Comuni
tats Autonomes és diferent, és molt major que qual
sevol altre estat deIs pai'sos europeus, i el nombre de 
Diputats és moIt petit, és a dir, que el sistema que 
s'haura. de seguir és un sistema que haura de cercar 
la fórmula que sigui més adequada perque es puguin 
sentir tates les veus, tots els punts de vista que hi 
pugui haver dins l'Estat, i contemplant aquesta pi u
ralitat de l'estat, pero el sistema és bastant compli
cat i s'haura, de qualque forma, estudiar-se amb mol
ta profunditat i, per tant, nosaItres, en aquest mo
ment, eonsideram que la postura nostra més adequa
da és l'abstenció, i esperam que les solucions que es 
puguin adoptar al llarg deIs proxlms mesos donin sa
tisfacció a tots els punts de vista. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Gabriel Go

dino i Busquets. 

EL SR. GODINO BUSQUETS: 
Sr. President. Únicament també per fixar la pos

tura del nostre Grup i manifestar que, si bé la redac
ció gramatical hagués pogut ser d'una altra forma, 
nosaltres al que si donarem suport és a l'esperit que 
vol tenir la Proposició no de Llei i que, en definitiva, 
és que la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, 
sigui una circumscripció electoral. Pcr tant, nosaltres, 
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jo crec que aquest era l'esperit que volía donar el 
PSM, i que, per tant, nosaltres 1i donarem suport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per que em demana la paraula, Sr. Lafuente? 

EL SR. LAFUENTE LúPEZ: 
Sr. President , perque jo h dit que al ext d 'aques

ta Proposició no de Lle í, ta l com estava redactat, 
no 'l:ti podia donar suport, ara bé, si del que es tracta 
és que l'esperíl é que la Comunitat Autónoma d les 
lIJes Balears sigui circumscripció autonomica, ja he 
dit que hi estava d'acord , per no és aquesta la Pro· 
posieió no de Llei. El que dilt el Sr. Codino 1'10 co ín
cicleix amb el que dju la Proposició no de LLci. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. 
1 passam a la votació. 1 deman a la Cambra: Sres. 

i Srs . Diputats que votin a favor de la Proposició no 
de Llei, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques· 

ta Proposició no de L/ei, es volen posar drets, per 
favor? 

No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po· 

sar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracles 
A favor de la Proposició no de L/ei, 23 vots; en 

contra, cap; abstencions, 20. Queda aprovada la Pro
posició no de Llei. 
1II.-3) 

PassalTI/ a la darrera Proposició no de Llei de 
l'Ordre del Dia d'avui, que és la 533, presentada pel 
Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. Secre
taria, en vol procedir a la lectura, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
« La Constitució Espanyola del ) 978 eSlable ix que 

el castella és la llengua espanyola oficia l de l'Esta l i 
disposa tarobé que les altres llengües espanyoJes se
raa també oficial a les respeetives Comunitats Auto· 
nomes, d'acord amb els seus Estatuts. El marc cons
titucional i la lluita a favor de la propia llengua nacio· 
nal han permes qlle dive.r e Comw1itats Autonome 
eSlabUssin, a través deis seus EsLatuts l'oficialitat del 
bas , eatala ¡gallee. Així, a les Illes Balears, Cata lu
nya, Callcia, País Base í País Valencía ha omen<;at 
a po at'-se pUllt final a la marginació de la propia 
\lengua. No obstant aixo, la discriminació i margina-
ió ele J s Ilengües pl-opies i l'impuls castellanitzador 
cgueixen endavant. E l base a Navarra i el cataJa a 

Aragó, propics de part d'aquests terri toris, no han 
ObL ngut re oneixemenr oficial al5 seus Eslaluts. 1 el 
Cov 111 CenLJ'al tencleíx a considerar que e l caslella 
és la seva llengua única i que les altres es limiten a 
ser idiomes autol1omics, deIs quals l'Estat se'n pot 
desentendre, fet qUe atempta clarament a l'artide 3.3 
de la Constitució, que disposa que la riquesa lingüís
tica de [,Estat Espanyol és un patrimoni cultural que 
sera objecte d'especials respecte i protecció. La mar· 
ginació de les altres llengües espanyoles esta patent 
de forma flagrant a les convocatories electorals a les 
Corts Generals i als referendums. Per tot aixo, presen
tam la següent Proposició no de LIei: 

El Parlament de les Illes Balears acorda interes
sal' del Govern de l'Estat Espanyol que a les futures 
convocatories d'eleccions generals, referéndums, així 
com a les eleccions autonomiques i municipals, tant 
la propaganda institucional com les eines que perme
ten els ciutadans exercir el seu dret a votar (sobres, 
paperetes, etc.) tenguin a l'ambit de la nostra Comu
nitat Autonoma, com a vehicle preferent la llengua 
catalana, propia de les Illes Balears.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar la proposició no de LIei, té la parau

la el Sr. Damia Pons i Pons, pel Grup Esquerra Na
ciollalista·PSM. 

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

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

breu perque en aquestes hores comprenc que hi hagi 
ja un cert cansament deIs membres d'aquesta Cam
bra. De totes maneres, voldria que fossin conscients 
de la importancia d'aquests petits gests o no tan 
petits que de vegades és necessari fer com a recorda· 
tori deis qui s'obliclen el'allo que no se n'han d'oblidar. 

El Govern Central, en materia lingüística, és una 
institució pública com una altra, i té obligació de 
complir la Constitució, com totes les instítucions púo 
bliques, i no només els elements municipals, les dipu· 
tacions o Consells Insulars i les Comunitats Autono
mes. La defensa de la pluralitat lingüística de l'Estat, 
el seu reconeixement puntual i concret és oblígació 
també de l'Estat Central. 

S'ha presentat una esmena de supressió, per part 
del Grup Socialista, que don per acceptada, que pro· 
posa suprimir l'expressió «autonomiquesll dins la 
proposició no de LIei, ates que és competencia propia 
i exclusiva de la Llei Electoral de la Comunitat Auto
noma. La don per assumida. 

El que llosaltres entenem que és important que 
es faci arribar aquesta preocupació del Parlament de 
les Illes Balears al Govern Central, perque el darrer 
cas i flagrant de marginació del catala, del basc i del 
gallec es va produir amb motiu del famós referém
dum sobre el tema de l'Alian<;a Atlantica, es va veure 
que, fins i tot, als ciutadans d'alla on l'expressió «sí» 
o «no» tenia una forma diferent de la castellana, fin s 
i tot, semblava que se'ls volia negar el dret, no ja de 
tenir el material electoral, paperetes, vots i cartells, 
en la seva propia !lengua, sinó el dret a votar en la 
seva propia llengua. Aixo, entenem, que no es pot re· 
petir i que és necessari fer arribar al Govern Central 
una preocupació legítima a la qual estam obligats per 
complir l'artide 14 de I'Estatut, que diu que la nor
malització de la llengua catalana, propia de les Illes 
Balears, és un imperatiu estatutari dins aquesta Ca· 
munÍtat Autonoma. 

Nosa llr !>, per tanl, enl,eIJem, que és important que 
l'Estat Central es coroprom eti amb les accions que li 
són propi es també amb la normalització lingüística, si 
no ha fa p r ini,cialiva pr ' pía, i fins ara no ho ha fet, 
bo és que aquest Parlament, que és l'organ de maxima 
representació elemocratica de les Illes Balears, li re· 
cordi puntualmellt, i no assistim, com varem assistir a 
les passac1es eleccions locals i autonomiques, alla on 
la qüestió, no ja de l'ús elel catala, sinó fins i tot de 
['element bilingüe, faltava a les paperetes que varen ser 
puntualment distribui'des. 
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Esper, per tant, que aquesta Proposició obtengui 
el suport un~mime d'aquesta Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un moment, Sr. Díputat. Moltes gracies per la seva 

intervenció, pero un aclariment gramatical. Dins el 
text de la Proposició no de LIei es diu «e1eccions gene
rals, referéndums, així com eleccions autonomiques»; 
voste ha acceptat l'esmena del grup Socialista de su
primir la paraula «autonomiques», pero hi ha una «j", 

«autonómiques i municipals», ... 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Aquesta «i», com que és gramatical també desapa

reix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Correcte. Aleshores, acceptada 1'esmena proposada 

pel Grup Socialista, poden intervenir els altres grups 
que ho vulguin [er. 

Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula 
la Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Davant la Pro

posició no dc L1ei d'Esqucrra Nacionalista , d'instar el 
Govern ele L'Estat Espanyol perque a les futures con
frontacions e lectorals sigui el catala l'idioma que s'usi 
de forma preferent, el Grup Regionalista li- donara su
porto Primer, perque estam totalment d'acord amb la 
motiva ció que es fa a la Proposició no de LIei i, en 
segon lloc, perque és coberent amb totes les argumen
tacions, reiteradament explícades pel nostre Grup a 
favor de tot el que signifiqui normalització lingüística, 
i amb les quals, avui , atesa 1'hora i l'extensió de la 
sessió, no castigaré els pocs Diputats que encara ocu
pen el seu escó_ 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT : 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel PSOE té la paraula el Sr. Enric Ribas Marí. 

EL SR. RIBAS MAR1: 
Moltes gracies, Sr. Pres ident. Només per agrair 

que Esquerra Nacionalista hagi acceptat aquesta esme
na, que cra realment una esmena purament tecnica, de 
matís, com molt bé han entes, i, aixo sí, nosal1res, 
encara que compartim totalment el text que es pro
posa que s'aprovi com a Proposició no ele LIei, sí que 
mantenim també diferencies, no diferencies substan
cials, evidentment, pero diferencies de matís, quant a 

algunes afinnacions, a a lgmls qualificatius que s'ulilit
zen i a alguns jucticis de valor que s'utilitzen a l'Expo
s ició de Motjus. Evidentmenl, es veu ben cIar, per 
cxemple, la diferencia que s fa, molt sovint, a mol
tes Proposicions no de Llei, entre Govern CenllG\l i 
Cov en de ]'E la , ero el tema de la Proposici no de 
Llei parla ele Govem de l'E lat quan a l'cxposició de 
motius es parla d Govern Cea ral, evidenlmenl, 3mb 
una cOllnotació que tOLS • abem que té, una connolació. 
pejorativa que, bé, que nosa LLres voldríem que aquestes 
connotacions a poc a poc s'anassin llimant, de la ma
teixa ~uanera que hi ha com una petita simplificació 
en el tema ele consi lera¡- que UD a serie de C munitats 
Autonomes, es diu, que ha comen~at a posar-se punt 
final a la marginació de la llengua propia, a mi m'agra
daria, í a 10t el nostre Grup ens agradaría ser tan opti
mistes amb aquesta valoració i pensar que, efectiva
mcnt, en aquestes ComlUlitaLS s'ha comen9al a posar 
puol final, ja. Pero volcl11 tamb posar un punl ti'at n-

10 bre que el fet de ¡'oficialilat de ¡'idioma, i, a 
l11é , a ixo ho cierno tra, que hi hagi n cessitat de fer 
Proposicion no de LIei con llnuamen t, e l fet que I'ídto
roa lengui caracter oficia l, tengui un esla lu juxicl ic 

ricia l no suposa , de cap manera, que tengui una ga
ranlia de normalització i que, nO valdría posar mas a 
exemp le , pero, per exemple, a Catalunya, la Gen nlli
tat ele Calalul1ya. ha [et més pe!" j''' ranes qu a lgun 
GoVt:rtl Autouom, de Comuni tat Autenoma que aqur 
m~nciona, per 1 seva .propia \lengua que és oficial i 
que és propia. Per tant, jo. dic, a part de pure matisa
CiOllS que no teneD més imponancia, donarem tO la l 
suport al text de la Proposició no de LIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per part del Grup Popular, té la paraula el Sr. Ma

nuel Jaen Palacios. 

EL SR. JAEN PALACIOS: 
Gracias, Sr. Presidente. Anunciar nuestro voto fa

vorable. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, Sres, i Srs. Diputats, acabat el debat, 

deman a la Cambra: Sres. i Srs_ Diputats que votin a 
favor d'aquestat Proposició no de LIei es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Anuncii a la Cambra que, probablement, el proxim 

PIe tendra lloc dia 23. Bon vespre a tots. 

IlL-4) 
". (Proposició no de LIei pos tposada). 
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