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111.-MociOllS: 
1) R.G.E. núm. 1856/86, presentada pel Grup Parlamentari Socinlista. subsegüent a la INTERPEL-LA· 

CIó núm. 1616/86, relativa a la Política General del Govemn en materia d'ensenyament musical. 
2) R.G.E. núm. 1855/86, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, subsegüent a la 1 NT ERPEL.LA

CIó R G.E. núm. 1660/86, relativa a la Política General del Govern en materia d'aigües residuals a 
Eivissa. 

IV.-Interpetlació: 
R.G.E. núm. 1813/86, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la Política del Govern en 
materia de vivendes públiques. 

V.-Proposicions No de Llei: 
J) R.G.E. núm. 1621/86, presentada peZ Grup ParZamentari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa a 

l'Equip d'Assessorament per a les explotacions ramaderes. 
2) R.G.E. núm. 1629/86, presentada peZ Grup Parlamel1tari Esquerra Nacionalista (PSM), relativa al 

Sete Centenari de la Conquesta de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Prec als Srs. Diputats que vagin prenint Uoe als 

seus escons i en breus instants comem;ara la sessió. 

1.-1) 
Bones tardes. Comen~a la sessió. El primer punt 

de l'Ordre del Dia és el relatiu a Preguntes. Tracta
rem, ' en primer lloe, la que va tenir entrada en el Re
gistre General amb el número 1838, i que formula el 
Diputat del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Tirs Pons 

Pons. 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. PON S PONS (TIRS): 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de 5anitat t 

Seguretat Social de la Comunitat Autonoma, que co
bra el Servei eorresponent de la Comunitat Autonoma 
per expedir el carnet de manipuladors d'aliments? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller de 5anitat, té voste la pparaula. 

EL SR. OLIVER CAPú: 
Gracies, Sr. President. Bé, la preocupació pels ma

nipuladors d'aliments, jo crec que ha estat una cons
tant a la nostra Conselleria, de tal forma que en duim 
fets o renovats, 16.000 i busques en nou mesos, i per 
a l'expedició o renovació de carnets, així com el llibre 
de text que serve ix per a contestar el qüestionali on es 
plantegen Olateríes relacionades amb bi.giene, de la 
manipu lació d'aliments no es percep quantitat, cap 
quantitat, ni tampoc pels cursets que se'ls impartei
xen . Cobren 300 pte.<; per la realització de proves ana
lítiques i radiogdlfiques quan s'efectuen. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr, Diputat. 

.. 
EL SR. PONS .. PONS (TIRS): 

Grades, Sr. Conseller, per la seva contestació. Des 
del Grup SQcialista som molts c;onscients del control 
de rotes aquelles persones que manipulen ali.n)ents en 
aquestes illes. En certa manera, és una garantia per 
a la salut pública. Pero tenim els nostres dubtes que 
es conegui que l'expédiciÓ del carnet de rnanipuladcirs 
d'aliments sigui gratuH i, en canvi, es cobrí una taxa 

fixa, no en funció deIs serveis prestats, a aquelles per
sones que revisen, anualment, el seu estat de salut í 
per obtenir, obviament, el carnet de manipuladors d'a· 
liments. Hi ha !locs alla on efectivament és gratuIt, hi 
ha llocs on es paga una taxa, la nostra coneixen¡;:a és 
de 300 pessetes per cap, per tant, si és de 300 pessetes 
per cap, no és en funció deIs serveis prestats de tipus 
analític o de tipus radiologic, sinó arbitrari, d'una 
forma constant, periodica, com a una taxa i, obvia
ment, ja deixa de ser gratuIto Cree que hi hauría d'ha
ver, no solament una publicitat tramit al Butlletí Ofi
cial de la Comunitat Autonoma, sinó que els usuarís, 
tots els usuaris haurien de saber que l'expedició d'a
quest carnet de manipulador ' d'aliments és gratuita. 
Si, efectivament, s'han de donar aItres serveis,· una 
vegada que sigui puolicada la Llei de Taxes, s'apliquin 
les taxes corresponent als serveis donats, pero no eon
síderam que sigui un bon procediment que s'establei
xi una especie de tant al~at a tots els manipuladors 
d'aliments, per exemple, d'una empresa concreta . Po
dem suposar que és una actuació, no irregular, sinó al 
contrari, jo cree que l'actuació de la Conse!leria és cor
recta quant a exigir el carnet de manipuladors d'alí
ments, pero també seria bo que el tractament donat 
als usuaris, essent un ,carnet que és una norma d'obli· 
gatori compliment, Que hi hagués més claredat en 
aquests serveis. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer ús de la parauIa? 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Sí, gracies, Sr. President, Sr. Pons, efectivament, 

pero és que aixo q'.1e no ho sapiguen, aixo va sortir 
al Butlletí Oficial del 20 de setembre del 83, ondiu 
que l'expcdició inicial i renovació seran totalment 
gratuites¡ pero al Títol IV del mateix Decret diu que 
sense perjudici del disposat al mateix reglament, les 
autorítats sanÍHtríes podran realitzar quants d'exa
mens medic;s i proves analftiques considerin oportUDS, 
a fi de preservar la salut dels consumidors. ~s en base 
a aixo, si no ha des.coneixen, per ventura, també el~ 
ho poden fer a saper, j . si aporten les radíografif s I 

les anaIisis,- també ' se'ls . fa gratqH. 
Gracies. .' .. l ' 

< 

¡ 

,,al 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller; moltes grades, 

Sr. Diputat. 

1.-2) 
Pregunta següent, que és la formulada pel Diputat 

Josep Alfonso Villanueva, que va tenir entrada amb el 
número 1839. Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfon
so i Villanueva. 

EL SR. ALFOÑSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller d'Economia i Rí

senda, el que li volem demanar és quan pensa el 
Govern presentar els Pressuposts corresponents a 
l'any 1987. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, com voste sap el Go

vern, les diverses Conselleries varen comen<;ar la 
redacció deIs avantprojectes de pressupost del 87 a 
principis de setembre, queda ultimar la fase de pas
sar d'avantprojecte a projecte, i varen haver de que
dar les actuacions paralitzades, ates que no se sabia 
el nivell d'ingressos que tendria la Comunitat Autonó
ma dins el 87, com a conseqüencia del retard que hi 
ha hagut amb l'establiment de la fórmula per a la 
finan¡;ació definitiva dins el pedode 87-91. Com a 
conseqüencia d'aixo, com die, hi ha hagut aquest 
retard i, no obstant aixo, una vega da tancat ja dins 
la setmana passada les xifres concretes que rebra la 
Comunitat Autonoma per a aquest període, pensam 
que dins el mes que ve, dins el mes que ve podran 
ser presentats en aquesta Cambra els pressuposts per 
a l'any 87, amb retard en relació amb el que preveu 
la Uei de Finances, pero com a conseqüenda del 
retard que hi ha hagut en establir la fórmula defini
tiva de finan¡;ament autonomic. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. DIputat, té vaste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sr. Conseller, com voste ha dit la Uei de 

Finances preveu que abans de dia 30 d'octubre seran 
presentats els Pressuposts, ja passa d'un mes, creim 
que és important que el que aprovam en aquest 
Parlament en la Uei es compleixi i quan no es pot 
complir es re ti compte al Parlament que no es pot 
complir. He retut compte ara ,a través d'una pregunta 
del Grup Socialista. De totes maneres ens alegram, 
Sr. Conseller, que ens digui que hi haura pressuposts, 
perque moEs de rumors i mol tes informacions, que 
veim que no són ver, deien que hi havia problemes 
greus per haver-hi pressuposts. Creirn que hi ha 
d'haver pressuposts perque el Govern s'ha de maure 
dins uns pressuposts i els restants Grups Parlamen
taris han de saber quines són les opcions economi
ques del Govern. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer ús de la parauIa? 

EL SR. SOLER CLADERA: 

. Sr. President. Jo crec que en aquest tema no ens 
hem d'atenir a rumors, per altra part, voste mateix, 
Sr. Alfons, com a membre de la Comissió Mixta de 
Transferencies, sap aue cada any s'havien d'aprovar, 
com ha estat el cas d'enguany, les quantitats que 
rebria la Comunitat Autonoma per a l'any següent El 
logic era que si vos tes sabien que no es convocava 
la Comissió Mixta de Transferencies de la qual forma 
part, sapigués al mateix temps que la Comunitat 
Autonoma no tenia fixades les seves xifres d'ingressos 
per a l'any que ve. 

Grades, Sr. President. 

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

Sr. Diputat. 

II.-) 
Passam al punt següent, que és el relatiu al Dic

tamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Ge
nerals sobre el text alternatiu al Projecte de Llei Elec
toral. 

No s'ha fe! arribar a aquesta Presidencia el nom 
de cap Diputat per defensar el Dictamen en nom de 
la Comissió. Passam, aleshores, al debat de ]'artic1e 
Ir que no té cap esmena, l'artiele 2n tampoc no té 
cap esmena. 1 paSSélm, directament, ... 

Per qué em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Qüestió d'ordre, Sr. President. 
No, volíem demanar si es vol llegir cada un deIs 

artieles, si es pot llegir cadascun deIs artieles abans 
de votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'atén la seva pétidó. 
Sra. Secretaria, per favor, vol fer lectura deIs arti

eles 1 i 2 i seguidament en procedirem a la votadó? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Artiele l.-La present Uei, en compliment de les 

previsíóns contengudes a l'Estatut d'Autonomia té per 
objecte regular les eleccions al Parlament de les Illes 
Balears, sense perjudici del que disposi la Legislació 
de l'Estat en materia de regim electoral de la seva 
competencia». 

«Article 2.-1.-Són electors tots els que gaudint 
del dret de sufragi actiu tenguin la condició política 
de ciutada de la Comunitat Autonoma, conformement 
amb l'article 6.1 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears. 

2.-Per a l'exercici del dret de sufragi és indis
pensable la inelusió en el cens electoral únic vigent, 
referit al territori de les Illes Balears». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. 
No havent-hi cap esmena a aquests dos preceptes, 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deis arti

eles 1 i 2, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, múltes grades. 
Queden aprovats per unanimitat. 
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L'article 3 manté dues esmenes vives. Per tractar 
la 1.161, té la paraula, pel Grup Popular, el Diputat 
Sr. Cosmc Vidal i Juan. 

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

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El 

Grup Popular, efectivament. manté vives les esmenes, 
en aquest cas, diverses esmenes, pero en aquest cas, 
la 1.161 a l'article 3r, concretament al punt l.c), per
que creim que és imprescindible que quedi cIar i 
definit en el tema de la inelegibilitat el que significa 
l 'ú lLim pl.lnt, on diu "j els cquipal'ats a aquests». S'ha 
sentit el qu d ia aquesl pum e), i així ho diu, i ha 
feim aixi perque em diguin amb quina Llei s'estabJeix 
que els carrecs equ~parats aIs ja ressenyats al punt e) 
siguin com a tals incligibles. Aixo no ho defineix, i no 
diu ni tan soIs qui ho ba de definir, per tanl, derna
nam la supressió C'D ares que no hi puguin existir 
dificultats d'interpretació i de definició. 

Per tant, demanam que prosperi aquesta esmena 
que presentam per a una millor clar~dat d'aquest punt 
1.c) de l'article 3r. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula el 

Sr. Damia Pon s i Pons. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

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

sant demanar, en aquest cas, al Portaveu del Grup 
Popular si el que ens illteressa és la incompatibilitat 
o, perdó, la i1 .elegibiJita l o la forma que té aquesta 
proposea que, tal vl:!gacla, segons vos tes, és confusa i 
no 's suficientment clara. Nosaltres temem que, com 
en tantes aItres coses, el que preocupa és la inelegibi
litat, no la forma. NosaItres entenem que argumentar 
que aquí i on es defineix l'equiparació és una forma 
de confondre i és una motivació realment confusiona
ria. Hi ha una equiparació molt clara, hi ha una equi
paració salarial, a igual salari, és evident que s'han 
de treure les consegüencies pertinents perque no fos 
cosa que un Director General, un Secretari General 
Tecnic o els Directors de Gabine~s de Presidencia i 
ConseIleries resultas sin inelegibles i d'altres, equipa
rats a ells salarialment, resultassin perfectament ele
gibles. Aixo seria un contrasentit. Pero e l que temem 
és que darrera aquesta pseudo-motivaci6 de confusio
nisme, de demanar qui i 011 es defineix I'equiparació, el 
que hi ha és una voluntat de fer elegibles uns carrecs 
que nosaltres entenem que no ho -han de ser. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula la Sra. Maria 

Antonia Munar. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres i Srs. Diputats En primer Iloc 

manifestar que és una autentica .pena, ja que aquest 
debat havia mantengut l'expectació de molta gent de 
les IIles Balears, que ni tan soIs s'hagi pogut arribar 

a un acord i presentar el Dictamen, després de l'estu
di en Comissió, i kr possible que el poble conegués 
quin era el tema i que era la Llei Electoral, i haver 
passat directament al tema de l'artic1e 1, sense que 
es pugui explicar la ftlosofia que ha dut que uns 
votéssim una Llei, i els altres hi estiguessin en COLtra. 

Pel que fa referencia a l'article 3r i a l'esmena 
presentada per CoaLició Popular, manifestar que estam 
d'aeord amb el que ha dit el representant d'Esquerra 
Nacionalista, que a totes les administracions existeixen 
uns barems d'equiparaeió i que normalment és el 
mateix Govcrn qui els estableix. La materia és la del 
sou i n'hi ha d'altres que fan que sigui perfectament 
definit quan un cauec és equiparable a un altre. Per 
tant, creim que era del tot inneeessaria aquesta esme· 
na de la Coalició Popular. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. J osep 

Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Jo cree, 

Sr. Cosme Vidal, que voste sap tan bé com jo que 
són equiparats. El Govern té una manera de fer nome
naments, a través del Butlletí de la Comunitat Autóno
ma, i dóna categories administratives, polítiques als 
seus carrecs. N'hi ha moltíssims de carrecs equiparats 
a l'Administració Pública de l'Estat i segurament a 
l'Administració de la Comunitat Autonoma. Per tant, 
no podem deixar en aquesl aJ'licie com inelegible, i 
hem d'explicar, encara que sigui mig minut, el que és 
ineJegible, sense establir una causa d'inelegibilitat en 
aquests carrccs que no són ni Directors Generals ni 
Secretaris en.era ls pero Que lenen la mateixa ca lego
ria administrativa i la mateixa confianc;:a política i es 
nomenen igual i ten en la mateixa funció que aquests 
carrecs. 

La ine1egibilitat suposa que un carrec públic no 
pot acud:r a unes eleccions. I no hi pot acudir perque 
se suposa, la Llei suposa que té uns avantatges admi
nistratius pel carrec que ocupa. Per tant, hem d'obrir 
un ventall gros de possibilitats o impossibilitats d'acu
dir quan és el Govern qui nomena aquests Alts Carrecs. 
Que hi ha dificultats per equiparació, no crec que cap 
Govern en aquests moments, i sobretot quan hi ha un 
Decret, tengui cap tipus de dificultat per equiparar de 
salari, de funcions i de categoría administrativa a un 
Alt Carrec. Per tant, cree que és suficientment clar, a 
part que la mateixa Llei Organica del procés electoral 
ho estableix a un artide, «cargos asimilados» vol dir, 
article 6.m), vol dir exactament o el mateix que 
«equiparats a aquests». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. Sr. Cosme Vidal. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies. Sr. President. Jo lament moIt que 

tot d'una comendn a veure fantasmes, no hem ca
menc;:at encara la sessió i ja comen<;am a ca~ar-los. 
Francament, fr'ancament, crec que demanar que s'es
pecifiqui una cosa, no és voler confondre-Ia, sinó que 
s'aclareixL Respect tot el que han dit vastes, els 
dignes Pottaveu's deIs altres Grups, pero que quedi 
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cIar, en nom del nostre Grup, que el que volem és 
una claredat, res més. I, en ares a aquesta claredat, 
sembla ser que s'havia demanat que es llegissin els 
articles, nixí com s'anassin sotmetent a debat, i jo, la 
veritat, com que he sortit amb un poc de rapidesa, 
pensava que s'havia llegit, pareix que no, i crec que 
aixo sí que pot confondre el que jo he dit i pot con
fondre aquesta opinió pública expectant que tan 
preocupada té a la digna representació d'Unió Mallor
quina-Esquerra Nacia ... , Regionalista. 

Per tant, per favor, ha estat un lapsus que no ha 
arribat a ser «vocis», perque no ho he acabat. Per 
tant, jo demanaria al Sr. President que tengués l'ama
bilitat de llegir-Io per aquesta claredat que dic. I em 
reafirm amb el que he dit abans. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del Grup Popular, aquesta Presiden

cia ha entes la petilió del Grup Socialista en el sentit 
que abans de la votació de l'article, se'n fes lectura. 
Som, en aquest mament, en el debat de l'esmena. 
1 dins el torn áe contrarreplica don la paraula al 
Sr. Damia Pons i Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres i Srs. Diputats. El Grup Popu

lar, de la mateixa manera que presenta una esmena 
i la fonamenta en una falta de claredat i diu, ens diu 
ara. que no li sap greu que siguin inelegibles, sinó 
'que vol que quedi dar quí és que ha de dir qui són 
aquests equiparats i en quina forma, igualment 
ha podria haver [et posant-ho dins I'esmena, no ha ha 
fet, si volien claredat dins l'esmena haguessín dit, 
I'equiparació s'entendra de tal i tal manera. No ho han 
fet, i per aixo nosaltres la lectura política que feim 
és que el que interessa és, com deia el Sr. Quevedo, 
el "huevo y no el cuero», interessa llevar una causa 
d'inelegibilitat, i la resta no és una motivació, és en 
reaUtat una motivadó falsa. 

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

EL SR. VIDAL JUAN: 
Per aHusions ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votadó, passam a la vota ció de l'es

mena 1.161. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor d'aquesta 

es mena 1.161, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, molt.es gracies. 
Sres. i Srs. Dip~tats que votin en contra de l'es-

mena 1.161, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de l'esmena, 22; en contra, 30; absten-

cions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Té també l'article 3r viva l'esmena 1.162. Per 

defensar aquesta esmena té la paraula, pel Grup Po
pular, el Sr. Cosme Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
MoItes grades, Sr. President. Srs. i Sres. Dipu

tats, només per anunciar que retiram aquesta esmena 
1.162 perque hem vist que l'afegit que preteníem es 

obvi i, per tant, no tenim cap inconvenient a reco
neixer-ho i retirar-la. Supos que quedaran satisfets. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, queda retirada l'esmena 1.162, i abans 

de passar a la votació de l'article 3r, Sra. Secretaria 
en vol fer lectura, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Artide 3.-1.-Són elegibles tots el ciutadans que 

tenint la condició d'electors no es trobin incursos en 
alguna de les causes d'inelegibilitat previstes a les dis
posicions comunes de la Llei Organica del Regim Elec
toral General. 

2.-Són, així mateix, inelegibles: 
a) Els Ministres i Secretaris d'Estat del Govern 

de la Nació. 
b) El titular de la Institució contemplada a 

l'article 29 de l'Estatut d'Autonomia. 
e) Els Directors General s i els Secretaris Ge

nerals Tecnics de l'Administració de la Comunitat 
Autonoma, així com els Directors del Gabinet de 
PresidenCIa i de les Conselleries, i els equiparats a 
aquests. 

d) Els Parlamentaris de les Assemblees Legislati
ves d'altres Comunitats Autonomes. 

e) El President i membres del Consell de Govern 
de les restants Comunitats Autonomes i els Alts Carrecs 
d'aquestes. 

f) Els que exerceixin funcions acarrees confe
rits i remunerats per estats estrangers. 

g) El Director General de la Companyia de Radio 
i Televisió i els Directors de:- les seves societats . 

3.-La qualificació d'inelegible procedira respecte 
deIs que incorrin en alguna de les causes esmentades, 
el mate ix dia 'de la presentació de la seva candidatura 
o en qualsevol altre moment posterior fins a la cele 
bració de les eleccions». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. Feta lectura de 

l'article 3r, ... 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sí, senzillament per una qüestió d'ordre. Perque 

es votin per separar, si és possible els diferents apar
tats, ja que, com ha quedat explicat, nosaltres hem 
defensat una es mena a un apartat concreto 

EL SR. PRESIDENT: 
Propas, aleshores, atenint la petició del Grup Po

pular, sotmetre a votació, en primer lloc, l'apartat c), 
que és objecte de l'esmena 1.161, i llavors votarem la 
resta deIs apartats de l'article. 

Per t~nt, deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'apar

tat c) tal com esta redactat i enviat pel Dictamen de 
la Comissió, es vokn posar drets, per favor? 

Poden seure. moltes grades. 
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Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

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

drets, per favor? 
Poden seure, multes gracies. 
Pas a la votaCl6 de la resta de l'article 3r. 1 

deman 3 la Cambra: 
Sres i Srs. Diputats que votin a favor de l'artiele 

3r, de la resta deIs apartats, es volen posar drets, per 
favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Resolució de la primera votació: a favor, 30 vots 

a l'apartat c); en contra, cap; abstencions, 22. Queda 
aprovat l'article tal com resulta del Dictamen de la 
Comissió. 

Sra. Secretaria, l'artiele 4t no té cap esmena. 
En vol procedir, per favor, a la lectura, abans de 
procedir a la votació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Article 4.-Els lectors que aspirin a ser proela

mats canciidats i DO figurin a les llistes del cens 
electoral referit a les Illes Balears ho podran esser 
sempre que a la ~oHicitud acreditin, de manera fe
faent, que reuneixen totes les condicions exigides per 
esser-ho». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Sres . i Srs. Diputats que votin a favor de l'artiele 

4t, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
L'article Se manté vives les esmenes 1.165 i 1.168. 

Per defensar l'esmena 1.165 té la parauIa, pel Grup 
Popular, el Sr. Cosme Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta esmena 1.165 la mantenim viva, perque creim que 
el que fa referencia al punt 2, sobre incompatibilitats, 
i concretament a l'apartat a), es diu que els Senadors, 
llevat deIs elegits en representació de la Comunitat 
Autonoma, seran incomp~tibles. 

Nosaltres creim que aquest contengut del text 
esmentat, es troba en contradicció amb el que esta
bleix al respecte 18. Llei Electoral General, que no 
recuH aquesta incompatibilitat. Tenim exemples molt 
elars, de batles que són senadors, de Diputats Provin
tal' per un o per aItre, de que són incompatibles. 
cials, etc., en ares a la brevedat em limitaré a dir-los 
que o tots moros o tots cristians. 

Moltes gdicies. 

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

altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista, Sr. Damia Pons. Grup Re

gionalista, Sra. Maria Antonia Munar. Socialistes, Sr. 
Joan Francesc Triay. 

PeI Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau
la el Sr. Damia Pons i Pons. 

Disposa de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El tema de les 

incompatibilitats pot tenir moItes motivacions, pero 

una de les fonam~ntals és una incompatibilitat de 
ti pus funcional. Pot exercir, vertaderament, les seves 
funcions de Conseller d'un Consell Insular, de Diputat 
del Parlament de les IlIes BaJears i de Senador de 
l'Estat Espanyol, una persona, les pot exercir degu
dament? 

Pot, imaginem-nos un Senador de Formentera, que 
s'hagi de desplas;ar continuament i hagi de viatjar, 
com pot fer les seves funcions com a membre d'aques
ta Cambra, com a membre del Consell Insular i com 
a Senador? Com les pot fer d'una manera digna? Per 
tant, aquesta incompatibilitat funcional, té una moti
vació clara. J a sabem que la Llei Electoral General 
no diu que hagin de ser incompatibles, és que si la 
Llei Electoral ho digués ja no faltaria que ha digués
sim nosaltres. Pero aquesta Llei es fa en base que 
tenim una Autonomia per legislar sobre el nostre 
sistema electoral, no només el nombre de Diputats i 
circumscripcions, la Llei Electoral és molt més am
plia, i una de les coses que hem de fer és una Llei 
Electoral que permeti que les persones que siguin 
elegides com a membres d'aquest Parlament i simul
taniament agafin la con di ció de membres del Consell 
Insular, puguin exercir les seves funcions d'una ma
nera digna i efica~. 1 nosaltres, francament, creim que 
aquesta acumulació de funcions i aquesta dispersió 
geografica que tenen les I11es i aquest allunyament 
d'alla on es troben situades les Corts Generals de 
l'Estat Espanyol, b que una persona que tengui el 
carrec de Senador no pugui exercir, logicament, d'una 
manera dIgna, com deiem, les seves funcions de mem
bre de Consell Insuiar i Diputat del Parlament de les 
IHes Balears. 

Per tant, aquesta incompatibilitat ha estat pro
fundament raonada, i creim que l'esmena, francament 
hauria de ser retirada perque no afegeix un element 
positiu a aquest Parlamento Fa una impressió d'acumu
lació de carrecs i una acumula ció de carrecs que no es 
poden exercir amb la deguda dignitat. 

Moltes grades. 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula 

la Sra. Maria Antonia Munar. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan un inter

vé després d'un altre Grup i havent-hi un consens per 
part nostra, abans, en Comissió, tan soIs reiterar-me 
en el que ha dit el meu antecessor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pe} Grup Socialista, el Sr. Francesc Triay té la 

paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Així com les inelegibilitats, 

que hem vist a l'artic1e anterior, tenen per objecte 
que persones amb determinats carrecs no es puguin 
presentar a les eleccions per assegurar la transparen
cia i l'objectivitat del procés electoral, les incompati
bilitats tenen per objecte impedir que determinats 
carrecs, després de les eleccions, es puguin acumular 
en determinades persones i que, per tant) hagin d'op
tar ' per un o per aItre, de que sórt incompatibles. 
Per tant, les incompatibilitats vénen d'un principi de 
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separa ció de poders, necessítats de no mesclar, dins 
la Comunitat Autónoma, l'Executiu i el Legislatiu, en 
aquest aspecte sembla que no hi ha discussió, ne
cessitats, també, de separar els poders de la Comuni
tat Autonoma, en concret el Legíslatiu, el membres 
d'aquest Parlament, amb els poders estatals. 

I aquí és on plantejam les íncompatibilitats d'a
questa Llei, que són tres, en realitat, els Diputats, que 
no fa falta dir-ho, perque és establert a la Constitució 
que els Diputats del Congrés, de les Corts Generals, 
no poden ser mem1:Jres de les Assemblees de les Co
munitats Autonomes; els Senadors, ho plantejam aquí, 
perque és aquesta Llei, la nostra, la Llei de la nostra 
Comunitat, la que ha de fIxar qui ha de ser incompa
tible i qui no, no per ser Senador, sinó per ser Dipu
tat d'aquest Parlamento Les incompatibilitats per ser 
Senador ja les marca la Llei Electoral General, aquí 
establim les incompatibilitats per ser membres d'a
questa Cambra. I, una aItra raó basica d'aquest tipus 
d'incompatibilitats, en el nostre cas especialment, és 
la funcional, que s'ha esmentat anteriom1ent, la ne
cessitat que aquest Parlament funcioni bé, d'evitar 
que a través de la permissió d'acumulació de carrecs 
no hi hagi absencies fon;ades i obligades, de manera 
reiterada, en els debats d'aquest Parlamento Perque és 
ben sabut, i ja s'ha repetit que els Diputats de les 
Illes Balears tenen la peculiaritat a nivell de tot 
l'Estat Esp<myol que a la vegada són membres d'una 
Corporació Local, del Consell Insular, i que, per tant, 
ja tenen, de principi, una doble funció, i a aixo afegir
hi un tercer dtrre~, com pugui ser el de Senador, 
ereim que no és en absolut adequat. 

Per tant, que els carrees electius d'ambit superior 
a la Comunitat Autonoma siguin, per tant, de les prO
pies Corts Generals o, com hi ha una esmena posterior 
siguin del Parlament Europeu, creim que no han de 
formar part d'aquesta Cambra, d'aquest Parlament, 
una vegada elegits han d'optar, per tant, per un o per 
un aItre carrec. 1 aixo no és ni nou ni és capritxós, 
hi ha anteeedents, tenim la Llei de Galícia, aquÍ on 
els senyors d'Alian<;a Popular tenen una certa majoria 
o una minoria majoritaria que els permet govemar, 
i la seva LIei de 1985 diu exactament que sera n 
incompatibles els Senadors, llevat deIs elegits per la 
própia Comunitat Autónoma. 

Per tant, el que es pretén és reduir les possibili
tats que no hi hagi una sufIcient dedicació al Parla
ment de les Illes Balears i impedir, per tant, l'acumu
lació de funclons i, per tant, assegurar que el maxim 
deIs Diputats, que ja prou difícil ho tenen amb la 
funció de Consells Insulars, puguin dedicar-se a les 
tasques prou importants d'aquest Parlament, de legis
lar i de controlar el Govern. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Torn de replica? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies, Sr. President. Des d'aquí mateix 

per dir-los que bé, que s'han pronunciat dues parau
les aquí, claus, una que ha estat l'única que ha dit 
la digna representant del Grup Regionalista -ara no 
m'he equivocat-, ql!e és «consens», hi ha hagut con
sens; i l'altra «funcional», i aquí sí que, senyors del 

PSM, del PSOE i sUpOs que, per allo del «consens», 
del Grup Regionalista, aquí sí que crec que han ficat 
la pota. Perque vostes diuen que ha de ser funcional 
i, per exemple, els pareix que el batle de Palma, per 
exemple, ja no vull dir un Regidor de Campanet, el 
batle de Palma no té prou feína com a batle de Palma 
que fins i tot és compatible amb el carrec de Diputat 
regional, si aixo és funcional, que baixi de dalt i ho 
vegi. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Dins el tom de contra replica, el Sr. Damia Pons 

té la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

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

aquí discutíem les incompatibilitats deIs Senadors i 
no les deIs BatIes. Si volen una incompatibilitat de 
Batles, presentin una es mena i probablement, nosal
tres hi estarem d'acord. Pero no l'han presentada, no 
l'han mantenguda. Aleshores, entenem que aixo és 
desviar el tema i en absolut s'ha desmentit el nostre 
raonament basic. A part deIs elements que ha aportat 
el Portaveu del Grup Socialista, jo insistesc en un fet: 
Madrid, la dispersió c.e les Illes i l'acumulació de fun
cions fan impossible que aquests carrecs s'exerceixin 
amb dignitat. 1 els polítics tenim obligació de tenir 
una imatge digna davant el poble que representam. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
La Sr. Maria Antonia Munar té la paraula. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President. Sr. Cosme Vidal, desgraciadament, 

crec jo, que no hi ha hagut un consens, el que hi hau
ria d'haver hagut en aquest Parlament, un consens de 
tots els Grups Polítics, atesa la importancia i la trans
cendencia d'aquesta Llei, pero desgraciadament aquest 
consens no hi ha estat, perque vostes no han volgut 
que hi foso 

En segon lloc, aquí discutim el tema d'incompati
bilitats de Senadors, no de Batles. Per aItra part, ja 
faran els partits que siguin incompatibles determinats 
batles, com pot ser el cas del batle de Palma, és una 
qüestió de lógica. Altres batles han demostrat que po
den estar perfectament al Parlament Balear i ser bat
les elel seu poble. Per tant, Sr. Cosme Vida!, aquÍ dis
cutÍem les incqmpatibilitats del tema deIs Senadors, i 
és a aquest Parlament a qui Ji correspon dir si són o 
no incompatibles, i la majoria hem decidit que sí ho 
fossin. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Sr. Triay, té voste la paraula. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Bé, el Grup Socialista, no 

tan soIs defensa aquesta posició de la incompatibilitat 
deIs Senadors, i I'ha defensada des del comem;ament, 
sinó que endemés la practica. Com és sabut per aquest 
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Parlament, un membre del Grup Socialista d'aquest 
Parlament, voluntariament, per decisió del Partit, elegít 
Senador va presentar la seva dimissió . Perque nos al
tres practicam les coses que creim. Pero ja que volen 
parlar deIs batles, vull dir que, efectivament, el Grup 
Socialista va presentar a la seva proposta que els bat
les fossin incompatibles, pero el Grup Socialista ha 
fet un gran esfor~ per arribar a acords en aquesta Llei, 
ha procurat atrecar-se al maxim a totes les aItres pos
tures, és una prova que el Grup Popular, entre esme
nes retirades i esmencs incorporades o transacciona
des, més de 30 han desaparegut durant la tramitació . 
I com que va veure que el Grup Popular no tenia el 
menor interes pels batles, perque a la seva Llei no ho 
havien presentat ni van fer esmena, que el Grup Regio
nalista no ho volia i que el Grup d'Esquerra Naciona
lista n'era reticent, nosaltres varem pensar que el mi
llor era retirar a<;o deIs batles i així podríem arribar 
a un acord entre tots que sembla que quan s'hi arri
ba, no es vol acceptar. Sembla que el Grup Popular, 
que mai no va presentar esmena ni a la seva proposta 
ni a les seves esmenes, ara esta interessadíssim afer 
incompatibles els batles. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
I passam a la votació de l'esmena 1.165. I deman 

a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena de supressió, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

30; abstencions, cap. 
Queda rebutjada l'esmena. 
També a l'article Se es manté viva l'esmena 1.168, 

que fa referencia als Parlamentaris Europeus. 
Per defensar l'esmena 1.168, té la paraula, pel Grup 

Popular, el Diputat Sr. Josep Maria Lafuente. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LAFUENTE LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. Senyories. He estat designat 

per intervenir en aquesta situació especial de l'article 
Se punt 2n, no per la meva qualitat avui i en aquestes 
circumstancies personal i exclusivament cronológiques, 
de ser Parlamentari Europeu, no, sinó perque, per les 
circumstancies de la meva especialitat dins Europa, 
es tic més en connexió amb el que representa el Dret 
Comunitari i puc saber el que significa Dret Cornuni
tari dins el Dret Espanyol i dins el Dret de la nostra 
Comunitat. Per tant, jo vull defensar aquesta esmena 
perque, objectivament, tenc la impressió que vulnera 
el Dret Comunitario També crec que vulnera el Dret 
Espanyol, que vulnera la Constitució, i, per tant, es
tabliré dues separacions quant a la meva explicació de 
la postura del nostre Grup, perque quedi patent qui
na és la nostra posició. 

He dit, en principi, exactament igual que en el cas 
deIs Senadors, exactarnent igual que el que seria dels 
batles, que jo tenia la impressió personal, objectiva, 
perque parl deIs Senadors en aquest moment, que 
rompre amb els drets fonamentals de la persona vul-

nera l'article Ir, vulnera l'artide 27 i vulnera l'artide 
81 de la Constitució, és a dir, no en vulnera un, és tot 
un caramull d'articles que vulnera. Per cert, no se n'ha 
adon a t ningú, en principi, pero, efectivament, si nos
altres som un Estat democratic "de derecho», no "ele 
hecho », no d'incompatibilitats que són qüeslions ele 
fet, més o manco interessants, més o manco útils, sinó 
que som un estat de dret fonamentalment hem de con
tinu ar, hem ele seguir la línia elel dreL 1 si el dret ens 
diu, article 81 ele la Constitució, «seran Lleis Organi
ques aquelles que desenvolupin els drets fonamentals 
ele les persones», primera qüestió. Segona qüestió, l'ar
ticle 23, que ens diu l'article 23? Diu: «Els ciutadans 
tenen dret a accedir en condicions igual s !l les funcions 
i carrecs públics, amb els requisits que d'eterminen les 
Lleis», Lleis Organiques, evidentment, perque han de 
desenvolupar un article de la Constitució que parli de 
drets fonamentals de la persona i que afecten directa
ment els drets personals de les persones. Tot aixo no 
ho hem mirat, no s'ha mirat, i aquest article Ir de la 
Constitució s'ha tirat per terra, i som un estat démo
cratic ni social de dret, sinó que hem dit, hi ha una 
incompatibilitat funcional, és impossible, de fet, i d'a
cord amb un fet passam a unes circumstancies de ca
racter juríclic i vulneram articles que poden contrares
tar un fet, pero que, en definitiva, són dins la Consti
tució i, repetesc, 81, 23 i punt Ir. 

Pero, quant als Parlamentaris Europeus, i he estat 
designat pel Grup per estudiar, no solament jo, sinó 
amb els membres que tenen coneixement de Dret Co
munitari i amb els mernbres que estan en contacte di
rectament o indirectament amb les institucions prefe
rentment el Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Jus
tícia, la Cort de Justícia de Luxemburg, perque estudü 
si exactament aquesta possibilitat dins una Comunitat 
Autónoma es pot fer. Naturalment que, d'acord amb 
les normatives comunitaries, aixo és impossible. És a 
dir, les normes comunitaries que vinculen i obliguen 
tots els palsos membres, i nosaltres som comunitat de 
l'Estat Espanyol, no som comunitat d'un ~ltre estat 
que no sigui membre de les Comunitats Autónomes, 
dins l'artic1e corresponent de la LIei, és a dil', dins 
l'article que vos llegiré, del Tractat de Roma, es diu: 
«El Reglamento tiene un alcance general, será obliga
torio en todos sus elementos a cada Estado miembro». 
1 després diu: «La decisión será obligatoria también 
en todos sus elementos para tocios sus destinatarios». 
Que vol dir aixo? Que, endemés del elret originari trac
tat, hi ha drets derivats, que són reglaments obligato
ris per a tots els Estats membres i són decisions que 
són plasmades en un acta del Consell que són obliga
tories a tots els estats membres. I a nosaltres també, 
perque el nostre tractat d'adhesió que es va aprovar 
per LIei Organica, no ho oblidem, sempre Organica, de 
2 d'agost del 85, ens diu: «Desde el momento de la 
adhesión», artic1e 392, «los nuevos estados miembros 
serán considerados como destinatarios que han recibi
do todas las directivas y todas las decisiones tal como 
se define en el artículo 189 del Tratado». El 189 diu 
aixo: «El Reglamento tiene un alcance general y la de
cisión será obligatoria para todos». Molt bé . 

Quin és el Dret Comunitari, avui, que obliga tots 
eIs membres, a Espanya també, quant als Parlamenta
ris Europeus? Vos ho diré. Hi ha una decisió, publi
cada al Butlletí Oficial de les Comunitats, de dia 8 
d'octubre del 76, i que és obligatoria a tots els estats 
membres, perque l'article 392, repetesc, fa assumpció 
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de totes les directives, reglaments i decisions, «obliga
torias», reglaments i decisions que ens diu concreta
ment amb aquesta decisió de tots els estats membres, 
signat per tots els estats membres: «La calidad de re
presentante de la Asamblea es absolutamente compa
tible con la de los miembros del Parlamento de un Es
tado». Vostes diran, bé, és que el Parlamentari de la 
Comunitat no és Parlamentad de l'Estat Espanyol. Aixo 
és rissar el ris, és a dir, aixo és fer la sensació que 
un Diputat d'una Comunitat Autonoma de l'Estat Es
panyol, no és Parlamentari de l'Estat Espanyol, sinó 
que és Parlamentari d'una Comunitat de l'Estat Espa
nyol. Aixo és una interpretació, al meu entendre, ab
solutament inviable, no al meu entendre, sinó a l'en
tendre de tots els membres que són aficats dins Lu
xemburg i que aquí, per exemple, el Catedratic de 
Dret Internacional de la Facultat de Dret de la Uni
versitat Complutense, cns din el'una manera concreta: 
«La calidad de Diputado al Parlamento es compatible 
con la de miembro e1el Parlamenlo (artículo 5.° del 
acta), por lo tanto, la acumulación de mandatos es fa
cultativa, y la Legislación Nacional no puede prohibir 
la vinculación del Diputado a ambas posiciones». 

Si, per exemplc, vosaltres cm mostrassiu qualsevol 
normativa de l'Estat Espanyol que digués que aques
ta incompatibilitat física o factica, que jo compartesc, 
pero que facticament, fins ara, no ha estat motiu mai 
d'artiele. Els artieles són de dret, no són de feto Els 
fets són les circumsUmcies i el dret s'aplica als fets, 
pero el dret és normativa vigent que els estats me m
bres dicten i publiquen al Butlletí Oficial. Les incom
patibilitats, siguin de batle, que existeixen, un batle 
que sigui, per exempJc, com ha dit el meu company, 
batle de Palma, Conseller de Mallorca i Diputat de Ba
lears, és una mesela absolutament detonant. De totes 
maneres, aixo s'ha admes, s'ha admes amb tota la «sans 
ta<;on» del Sr. Tria)' que ens diu, hó hem intentat, no 
ho hem aconseguit. En una paranla, aixo, al meu enten
dre, fa una serisació absolutament buida de contingut 
jurídico És una altra cosa, és un consens parcial que 
s'ha fet amb totes les conseqüencies. 

Jo el que vos vuU dir és que, d'acord amb l'arti
ele 177 del Tractat de Roma, d'acord amb l'article 173 
del Tractat de Roma, si qualsevol persona física, fins 
i tot física, planteja o plantejaria o ho plantejm-a, no 
sé si ho faran, un contenciós dins el Tribunal d'aquí i 
es creas una qüestió pre-judicial que és fonamental
ment necessaria en tots els casos de Dret Comunitari, 
el Tribunal Contenciós d'aquí hauria de demanar, 
d'acord amb l'artiele 177 del Tractat de Roma, el pa
rer del Tribunal de Luxemburg, i jo sé quin és el pa
rer del Tribunal de Luxemburg, i tots ho sabeu quin 
és el parer del Tribunal de Luxemburg, i aixo vendra, 
si ha de venir, venelra. És a dir, que amb aquestes cir
cumstancies anau alerta que una Llei d'aquesta natu
ralesa no tengui després la desgracia que tombi per 
falta de connexió amb el Dret Comunitari, que esta en 
vigor des del mes d'agost del 85 i des que ens varem 
aelherir a la Comunitat Economica Europea, esta en 
vigor d'una manera total i absoluta. Malgrat no s'hagi 
publicat al Butlletí Oficial. Perque, naturalment, quan 
es va publicar l'adhesió, la Llei Orgimica, continuu 
dient Organica, que ens va adjuntar amb les Comuni
tats, va dir que totes les clirectrius, totes les normati
ves de la Comunitat quedaven assumides per nosaltres, 
malgrat no fossin publicacles al ButlIetÍ corresponent. 

Per tant, malgrat que la motivació del Grup va dir 

que <<la incompatibilidad de los Parlamentarios Euro
peos su legislación privativa no se conoce», ara la co
neixem, «la legisladón privativa» la coneixem, i man
co una Llei Orgaruca, seria nnsi tol impossible per
que rompria el Drct COI11uuitari que esta en vigor 
d'una mallel·a Eonamental i bcn al"reIada a to ts els es
tats membres, perque la Comunitat representa la unió 
de tots dotze per una conseqüencia final. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la parau

la el Sr. Damia Pons. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ha estat inte

ressant assistir a una crla cx.hibició legalista, que fins 
i tot ha arribat a les lerres d'Estransburg, i ens ha ci
tat una serie de traclalSJ el de Roma, etc., pero que, 
francament, els trobam lolulment fora de !loe. Tenim 
o no tenim, en aquesta Cambra, facultat per ineloure 
una causa d'ineJegibilitat sobre els Parlamentaris Eu
ropcus en relació amb adquirir, lenir la condició tam
bé de Diputats d'aque ' l Parlament? O no la lenim? 
NosalLres manlenim que aquesta Cambra, d'acord amb 
l'ordcnamenl con tilllcional, té plena sobjrania per 
fcr-ho. 1 nosa)u-es v I ~!TI que bo faci, pcrque ha podcm 
fcr, i no hem e1'esperar que el Parlament Europeu es 
pronuncii: obre aquesta materia. El Parlament Euro
peu L 1110lte reine, el .Parlruncnt Europeu no s'ocu
para, logicamcnl, d'aclarir si a les Illes Balears es pOL 
ser al mal"eix temp. Diputal i mcmbre del Consell In
su lar ele I'illa que sigui i a l mateix lemps Parlamenta
d Eur peu. Hem de ser W1a mica seriosos. Aixb és una 
malcría que no a lt re " 11 !TI de resoldre, i no alLre vo
lem resoldrc i la volcrn resoldre d'una manera clara 
qu siguin incompatible ' , que siguin incompatible pel: 
una raó Jllolt senzilla, perque si hem addulll'argum nl 
?e 1< impossibililal d'cxerci1" e ls canees a aquesles 
liles o a una allra, a una illa menOr deter minada i a 
Madrid, ja cm dira i él tOles aquesles funcions lü 'bem 
d'a~ .1l11ular una funció que en obliga a despla~at"-nos a 
Al acia. Aix és logi , és cvident que una persona no 
P?t exe¡'cir tole aque tes funcions, no les pOi exercir 
c1~¡gn ament, i é una qUe lió c laríssima. Tot e l tema que 
S I no aUrcs vulneram la ConsLi! uci6, si nosaltres vulne
ram el Dret Comunitari, tot aixo, cm perdonara Sr. 
Lafuenle, j no om misser pero pcr davant eLs meus 
u!ls han pa a milers de docllments lega ls, soro afic
Clonat a la inve tiga ió hi orica , i n'll. Uegit molLís
si~ , i a mi ~l'inlerc a I'e pcrü del Dret, no ]Jargu_ 
lelsme, no é I esta bell. dit en caLala que cerca, d'una 
manera intencionada, o bé lllilitzar la Llei quan H con
vé bé burlar la L1ci quan li convé. osajtres creim 
que I'espcrit d'aquesla L1ei que aquí discutim, d'aql1cst 
arlicle en concrel que diu que els ParJamenlari u
ropeus seran incompatibles amb la condició de Dipu
tats a le file Balears, és perfectament legal i no es 
vulnera ap Con tituc ió ni es vulnera cap dret euro
peu. Nosallre nlcnem que aquesta decisió sobirana la 
pot prenclre aquesta Cambra dins un marc absoluta
ment legal, que no ratifica una situació de dret, perdó, 
una situació de fet, que no només és a partir d'una 
situació de fet, la transformam en dret, sinó que en-
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tenem que aquesta decisió que nosaltres prenim és per
fectament ajustada a una normativa legal i no fa més 
que aturar el pas a una acumulació de carrecs i fun
cions impresentables, impossibles d'exercir-se digna
meni. Hem el'actuar dignamcnt com a Conseller del 
Consell Insular, com a Diputats, i jo no diguem com 
a Parlamentaris Europeus, perque anam a representar 
Europa com a mcmbres d'un estat europeu, i no com 
a membres d'un país tercer-mundista, alla on una per
sona pot acumular un caramull, aixo sí, aquest és un 
caramull, de carrecs que no pot exercir amb clignitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista, té la paraula la Sra . Maria 

Antonia Munar. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. President. Sr. Lafuente, en primer lloc, la meva 

més sincera felicitació, perque crec que és el parla
mentari d'aquesta Cambra amb més capa~itat de de
fensar allo indefensable, d'anar d'un text legal a I'al
tre i de, fins i tot, al final de la seva conversa o del 
seu parlament, fer que els altres no sapiguem exacta
ment el que ha volgut dir. 1 aixo és una habilitat. Per 
tant, la meya més sincera felicitació . 

No obstant aixo, el nostre Grup creu que és el 
Parlament Balear a qui li correspon dir qui és i qui 
no és incompatible. No creim que sigui el dret euro
peu, que no crec que estigui en absolut preocupat pel 
tema que un parlam entari balear sigui ó no incompa
tible amb un Parlamentari Europeu, no crec que li 
preocupi en absolut, ni crec que vulneri la Constitució. 
No crec que quan es va fer la Constitució aquest pe
tit problema fos a la m ent de ningú . Jo crec que el 
nostre Grup , quan h a volgut dir que són incompatibles 
els Parlamentaris Europeus, és per un gran respecte 
tant al ciuTec ele Parlamentari Europeu com a les per
sones que ocupen aquests carrecs, per tant, nosaltres 
creim que els parlamentaris europeus han d'es tar a 
Estransburg i que el fet de ser Parlamen tari Balear 
fara o bé que no puguin ser alla, la qual cosa és una 
perdua important o bé que no puguin ser aquí. Tan 
soIs és aquest el motiu de fer-Ios incompatibles . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
Pel Grup Socialista, t é la paraula el Sr. Francesc 

Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Realment, si no fos per una 

certa formació tecnica o racionalista, estaria realment 
aclaparat davant els anuncis ele vulneracions de codis, 
Constitució, textos europeus amb que el Sr. Lafuente 
ens ha amena<;at, així com de la possibilitat d'acabar, 
realment, al Tribunal d'Estransburg per incompliment 
de totes aquestes lleis. Pero, a90 ja esta fet, o sigui la 
prova del 9, que es deia en aritmetica, per a les di vi
sions, ja esta feta, i no hem sabut ni que hi hagi ha
gut recurs d'inconstitucionalitat, ni sábem que hagi 
viatjat a Estransburg ni passat res de res. 

La Llei Electoral d 'Andalusia, l'any passat, sense 
majors problemes, va fer incompatibles els parlamen
taris europeus. CIar, jo davant aquest argument, da
vant aquesta informació, clar, em don per no massa 

informat, perque no ho hem pogut seguir b é, perque, 
efectivamen!, l'habilitat , com cleia la Consellera Sra. 
Munar, la Diputada Sra. Munar, és gran del Sr. La
fu ente per manejar molts c]'articles a la vegacta, que 
si un pot seguir amb una gran rapic1csa el que eliu es 
veu que no tenen a veure o que donen opcions i no 
obligacions ni limitacions ¡que, per tant, hi ha una 
gran mescla ele full aca amb grao 

Per tant, dir-li aixo, que a la Llei d'Anclalusia, els 
parlamentaris europeus són incompatibles , i ho lament 
pel Sr. Lafuente, que no sembla que hagi passat res, 
que és una capacitat d 'aques ta Cambra decidir qui ha 
de ser incompatible i qui no per venir aquí, per anar 

'a Estransburg .ia ho deciclira la Llei de I'Estat, i que, 
per tant, mantenim totes les argumentacions en rela· 
ció amb la incompatibilitat deIs Senadors. Si no és pos
sible, si hem considerat que no és possible a tenclre 
Consell Insular, Parlamcnt i Senat, a Madrid, molt me
nys ho és, com ja ha dit el Sr. Pons, molt menys ho 
és atendre el Parlament Europeu, a Estransburg. Per 
tant, jo crec que és necessaria, sense cap personalisme, 
simplement amb un plantej ament de futur i de gran 
cledicació a aquesta Cambra, és necessaria aquesta in
compatibilita t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Lafuente, té vos te la paraula . Disposa d'un 

temps de cinc minuts. 

EL SR. LAFUENTE LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Senyories . Primer he 

d'agrair a la meva col'lega , Sra . Munar, les fclicitacions 
que m'ha donat, que estic aclapara t per aquest criteri 
tan beneficiós que té de mi, en el sentit que, per ven· 
tura, creu que jo agafo les paraules i agafo els art icJes 
el'una m anera general. sense concretar. No, no, he con
cretat molt, Sra. Munar, he concretat molt, Sr. Pons. 
He dit l'articJ e 1r de b Consti tu ció, el llegeixi, l'arti
cle 23 de la Constitució, el llegeixi, l'artic1e 81 de la 
Cons titució, el llegeixi. Primer, comenc;am per aquí, és 
a dir, que tot el que sigui incompatibilitat, s'ha fet 
sempre a base de lleis fonamentals organiques, per 
tant, el que sigui representar els drets fonamentals de 
les persones, la Llei Organica és ab'solutament indis
pensable, perque així ho demana l'article 81 de la Cons· 
titució, senyors, no ho deman jo. Estic d'acord amb 
voste que hi ha incompatibilitats funcionals, pero aixo 
no és una paraula jurídica, aixo no es troba dins cap 
Butlletí Oficial, la incompatibilitat funcional és una 
qüestió de fet que hauran de mirar els seus partits, 
com voste ha dit molt bé, Sra. Munar, i els seus par
tits diran si el batle pot ser batle i pot ser Diputat. 1 
quan vegin incompatibilitats diran, tu no venguis a ser 
batle de Palma, perque a més de batIe de Palma series 
Diputat de Balears i a més series membre del Consell 
de Mallorca, per tant, aixo és practicament, no jurídi
cament, impossible. Aquest és un aItre tema. No dis
cutim aquí impossibilitats factiques, discutim impos
sibilitats jurídiques, perque aixD és una Cambra on hern 
de dic~ar Lleis, no hem de dictar situacions de fet i, 
per tant, llegeixi, repeteixi, miri, repassi aquests treS 
artic1es concrets, no faig jo fanfarries. 

Sr. Triay, si el Parlament andalús s'ha equivocat, 
nosaltres no ens hem d'equivocar també, són dues co
ses completament diferents, el Parlament andalús, únic 
Parlament a I'Estat Espanyol que s'ha atrevit a rom-

.... 
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pre l'artide corresponent del Tractat, ha tengut un cri
teri personal, ningú, no sé si ningú ha posat recurs 
d'anticonstitucionalitat o anti-competencies comunita
ries, no ho sé, el que jo li vull dir és que l'acta del 
76, diu d'una manera concreta i li puc deixar el text 
perque el llegeixi que són perfectament, i usa aques
tes paraules, són perfectament compatibles, i ha diu 
així, malgrat siguin facticament incompatibles, no té 
res a veure una cosa amb l'altra. Són perfectament i 
jurídicament compatibles. El fet que sigui incompati
ble de fet, que té raó el Sr. Pons, i jo la hi don, la raó, 
és a dir que jo comprenc que un Diputat a Estrans
burg o un Diputat a BrusseHes té dificultat per ser 
aquí, jo les tenc, ja ho sé, pero aixo no té res a veu
re amb el jurídic, no té res a veure amb els drets fo
namentals de presentar-me i de ser Diputat d'aquí, na
turalment, perque l'artide 81 diu que per no ser-ha, 
necessita dictar una Llei Organica i no s'ha dictat. Nos
altres no tenim facultats per dictar Lleis Orgimiques. 
Per tant, per favor, siguin vos tes un poc conseqüents, 
perque he dit el camÍ no és anar al Tribunal d'Es
transburg, no, no, no, és el Tribunal d'aquÍ, és a dir, 
el Tribunal contenciós d'aquí, si qualsevol Ji planteja 
una qüestió d'impossibilitat jurídica de ruptura de 
Dret Comunitari, el Tribunal contendós d'aquí, d'acord 
amb l'artide 177, repetesc, del Tractat de Roma, pre
sentara qüestió pre-judicial i demanara al Tribunal de 
Luxemburg si li pareix o no que aixo vulnera aquest 
cas concret, l'artide Se de la decisió del Consell del 
mes d'octubre de 1976. I si el Tribunal de Luxemburg, 
no d'Estransburg, li diu sí, aquest Tribunal no té més 
remei que acceptar aquest assurrtpte, perque aquest 
dret és prioritari fin s i tot al Dret Nacional, esta dic
tat així, o sigui el n-actat de Roma és aquest, és que 
no és un altre. Per tant, jo. no vaig més enlla ni faig 
cortínes de fum, dic el que és, independentment que 
jo estigui d'aquest amb vosaltres tres que és incompa
tible facticament, estic defensant un altre assumpte. 
El fet que sigui incompatible facticament no represen
ta res perque es publica un artide en contra de l'ar
tide Ir de la Constitució que alla diu que som un Es
tat, no de fet, som un estat de Dret. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Lafuente. 
Dins el torn de contrareplica, volen intervenir els 

altres Grups? 
Sr. Damia Pons Pons, disposa d'un temps de cinc 

minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em posaré en 

el mateix terreny que voste quan cita artides. Les in
compatibilitats deIs Senadors i Diputats de les Corts 
Genel-als es fixen per la Llei Electoral que regula la 
seva elecció. Un moment. Aquí al Parlament tenim fa
cultat per fer una Llei Electoral, no Organica, certa
ment, pero que afecta les formes d'elecció deIs nostres 
Diputats i les causes d'inelegibilitat i d'incompatibili
tat. Ningú, ningú no pot argumentar que no el deixen 
ser parlamentari europeu, ho pot ser, senzillament, 
aquest Parlament diu, pel que s'ha manifestat aquí, 
per la majoria, que vol aprovar i té dret a aprovar 
que aquesta persona que és parlamentari europeu i vol 
ser Diputat de les Illes Balears ha d'optar per una cosa 
o per l'altra, i aquí no es vulnera cap dret fonamental 

ni importa fer excursions pel Dret Europeu, petque per 
resoldre aquesta qüestió ens basta, senzillament, no 
moure'ns d'aquesta Cambra i prendre la decisió que 
estimem pertinent. 

1 nosaltres estimam que la decisió pertinent, legal, 
constitucional i europea és la no acumula ció de car
recs que, com vos te mateix ha dit o, almenys, ha mig 
acceptat, no es poden exercir dignament, i nosaltres 
estam per la dignitat i per la funcionalitat del Parla
ment de les Illes Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia Pons. 
La Sra. Maria Antonia Munar, pel Grup Regionalis

ta, té la paraula. 

LA SRA. MUNAR RIUTORT: 
Sr. Lafuente, si voste diu que tenim raó el Sr. 

Triay, el Sr. Pons i jo quan deim que hi ha una in
compatibilitat de fet, i voste diu que, segons el Dret 
Europeu i la Constitució, aquesta incompatibilitat no 
és de dret, em reiter que és el Parlament Balear el 
que ha encertat i ha fet que una incompatibilitat de 
fet sigui una incompatibilitat de clret i que els que es
tan equivocats són els altres. 

Moltes gracies. 

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

tació de l'esmena 1.168. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar clrets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCles. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
A favor, 22 vots; en contra, 30; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de l'arti

de Se, abans de passar a la votació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Artide 5.-1.-Totes les causes d'inelegibilitat ho 

són també d'incompatibilitat. 
2.-També són incompatibles, a més de les perso

nes compreses a l'artide 155.2 i 3 de la Llei Organica 
del Regim Electoral General: 

a) EIs Senadors, Ilevat deIs elegits en representa
ció de la Comunitat Autónoma. 

b) EIs Parlamentaris Europeus. 
c) Els membres deIs Consells d'Administració de 

la Companyia Balear de Radio i Televisió. 
d) Els Presidents de Consell d'Administració, Con

sellers, Administradors, Directors Generals, Gerents i 
carrecs assimilats cl'Ens Públics i empreses de parti
cipació pública majoritaría, dependents de la Comuni
tat Autónoma, qualscvol que en sigui la forma, indo
ses les Caixes d'Estalvi de fundació pública, Ilevat deIs 
nomenats en representació del Parlament o deIs Con
sells Insulars. 

3.-Cap elector adquirira la condició de Diputat si 
es troba incurs en una causa d'incompatíbilitat. 

4.-EI Diputat per les Illes Balears que accepti un 
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carrec, funció, situació que siguin constitutius d'una 
incompatibilitat cessara en la seva condició ele parla
mentari». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Deman a la Cambra, 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Per una qüestió cl'ordre. Per demanar també vo

tació per separat d'aquest article, deIs diferents punts 
el'aquest article. 

EL SR. FRESIDENT: 
S'atén la petició i es votara, en primer lloc, els 

apartats a) i b), i llavors votarem la resta de l'article. 
1, en conseqüencia, eleman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs apar
tais a) i b) de l'article tal com resulta del Dictamen, 
es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin el! contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Resultat de la votació parcial: a favor, 30; en con

tra, 22; abstencions, cap. 
Quan a la resta de l'article: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
L'artic1e 7 manté viva l'esmena 1.169, l'artic1e 6 

manté viva l'esmena 1.169. 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Per anunciar que ... (deficiencies de micrOfon). 

EL SR. PRESIDENT: 
Se sent, se sent. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Per anunciar que la retiram, ja que hem compro

vat que és correcta .. . (c1eficiencies de microfon) . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de l'arti

ele 6? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Article 6.-Integra l'Administració Electoral la 

Junta Electoral Central, la Junta Electoral de les mes 
Balears, que assumeix les funcions de la Junta Provin
cial, les Juntes de Zona i les Meses Electorals». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
r procedint a la lectura, deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

artic1e 6e, es valen posar drets, per favor? 
Queda aprovat per unanimitat. 
L'article 7e, manté viva una esmena, la 1.171, es

mena de modificació. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, .. , (deficiencies de microfon). 

EL SR. AGUILO FUSTER: 
El micrófon esta malamcnt. 

EL SR. PRESIDENT: 
. .. el micrOfon de darrera. 

EL SR . VIDAL JUAN: 
Sr. Presic1enl, ja va, ja va . Bé, és per dir que tam

bé retiram, pels mateixos motius que he exposat a l'an
terior esmena, aquesta l.171, perque consideram cor
recte el text pel que respecta al punt b), que era alla 
on teníem objeccions, ates es les circumslancies espe
cials de la Comunitat Autonoma i pel que fa referen
cia als dos Vocal s cateclratics o professors titulars, etc., 
etc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda retirada l'esmena 1.171. 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de l'arti

ele 7e? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Article 7 .-1.-La Junta Electoral de les Illes Ba

lears és un organ permanen1 i és composat per: 
a) Tres Vocal s magistrats del Tribunal Superior 

de Justícia de les Illes Balears, designats per insacu
lació celebrada per la seva Sala de Govern en PIe. 

b) Dos Vocals catedratics o professors titular de 
drets en actiu o juristes de reconegu t prestigi, resi
dents a les Balears, designats a proposta conjunta deIs 
partits, fecleracions, coalicions o agnlpacions d'electors 
en representació al Parlament de les Illes Balears. 

2.-La designació dels Vocals a que es refereix 
l'apartat lr s'ha de realitzar dins els 90 dies següents 
a la sessió constitutiva del Parlament de les Illes Ba
lears. Quan la designació de les persones previstes a 
l'apartat l.b) no es faci dins l'esmentat termini, la 
Mesa del Parlament, 01tS els Grups Polítics presents a 
la Cambra procedira a la seva designació en considera
ció a la representació existent en aquesta. 

3.-Els membres de la Junta Electoral de les Illes 
Balears seran nomenats per Decret del Govern ele la 
Comunitat Autónoma i c.ontinuaran en el seu mandat 
fins a la presa de possessió de la nova Junta Electo
ral, a l'inici de la següent Legislatura. 

4.-Els Vocal s elegeixen el'entre els d'origen judi
cial el President i Vice-president de la Junta en la ses
sió constitutiva que se celebrara, a convocatoria del 
Secretari, dins deIs quinze dies següents a la publica
ció del Decret de nomenament. 

S.-El Secretari de la Junta Electoral de les rIles 
Balears és l'Oficial Major del Parlament de les Illes 
Balears. Participa a les seves deliberacions amb veu 
i sense vot i custodia la documentació corresponent a 
la Junta Electoral. 

6.-Així mateix, participara a les reunions de la 
Junta Electoral amb veu pero sense vot, el Delegat Pro
vincial de l'Oficina del Cens Electoral. 

7.-La Junta Electoral de les Illes Balears tendra 
la seva seu en el Parlament». 

EL SR. PRESIDENT: 
. Moltes grades, ·Sra. Secretaria. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
7, es valen posar drets, per favor? 

Queda aprovat pcr unanimitat. 
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Sra. Secretaria, per favor, vol procedir a la lectura 
deIs artic1es 8, 9, 10 i 11, que no tenen cap es mena, 
i els votarem tots conjuntament? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Artide 8.-En els suposits prevists als articles 14 

i 16 de la Llei Orgimica de Regim Electoral General, 
així com en el cas de renúncia justificada i acceptada 
pel President, es prccedira a la substitució deIs mem
bres de la Junta, conformement amb les següents re
gles: 

a) El President, el Vice-president i els Vocals, 
conformement al mateix procediment de la seva de
signació. 

b) L'Oficial Major del Parlament pel Lletrat més 
antie i, en cas d'iguaJ1at, el de major edat. 

Artic1e 9.-1.-El Parlament fixara les dietes cor
responents als membres de la Junta Electoral de les 
Illes Balears i posara a disposició de la Junta els mit
jans personals i materials per a l'exercici de les seves 
funcions. 

2.-La percepció de les retribucions dels membres 
de la Junta Electoral de les Illes Balears és, en tot 
cas, compatible amb els seus havers. 

3.-El control financer de l'esmentat haver es rea
litza d'acord amb la Legislació vigent. 

Article 1O.-A més de les competencies establer
tes a la Legislació vigent, correspon a la Junta Elec
toral de les Illes Balears: 

a) Resoldre les consultes que li eleven les Juntes 
de Zona i dictar-hi instruc€Íons a les mateixes, en ma
teria de la seva competencia. 

b) Resoldre queixes, reclamacions i recursos que 
li dirigeixin d'acord amb la present Llei o amb qual
sevol aItra disposici6 que li atribueixi aquesta compe
a.~ncia. 

c) Exercir jurisdicció disciplinaria sobre totes 
les persones que intervenguin amb caracter oficial a 
les operacions electorals. 

d) Corregir les infraccions que es produeixin al 
procés electoral, sernpre que no siguin constitutives de 
delicte i no siguin reservades als Tribunals o a la Jun
ta Electoral Central i imposar multes fins a la quanti
tat de 150.000 ptes., conformement amb l'establert per 
la Llei. 

Títol III.-Convocatoria d'eleccions. 
. Artic1e H.-l.-La convocatoria d'eleccions al Par

lament s'efectuara mitjanc;ant Decret del President de 
la Comunitat Autonoma en els casos prevists a l'Esta
tut d'Autonomia de les Illes Balears, conformement 
amb els requisits generals establerts a l'artic1e 42 de 
la Llei Organica del Regim Electoral General i es pu
blicara al Butlletí Oficial de la Comunitat AutQnoma 
de les Illes Balears. 

t.-El Decret de Convocatoria fixara la data de 
celebració de l'elecció, que no podra ser anterior al 
cinquagesim quart dia ni posterior al sexagesim des de 
la convocatoria, la duració de campanya i la data de 
sessió constitutiva del nou Parlament. 

3.-El Decret sera difós pels mitjans de comuni
cació social de les JIles Balears i, així mateix, repro
du"it al Butllctí Oficial de la Província i en el ButlletÍ 
Oficial de l'Estat». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 

Feta lectura d'aquests quatre artides, 8, 9, 10 i 
11, deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
artic1es, es volen posar drets, per favor? 

Queden aprovats per unaniruitat. 
Seguidament passam a l'article 12, que manté vi

ves tres esmenes, la 1.183, 1.185 i 1.181. La 1.181, en 
el seu cas, sera objecte de decalruent. Per defensar 
l'esmena 1.183, té la paraula ... 

Per que em demana la paraula? 
Com a Govern. Té voste la paraula. 
Queda oberta qüestió incidental amb tots els 

Grups. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Abans que el 

Grup Popular defensi les esmenes a l'article 12 d'a
quest Projecte de Llei, és una obligació moral i una 
obligació política deixar constancia i explicar a la 
Cambra tot el conjunt argumental que inspira el com
portament del Govern, conscients que tenim davant 
nosaltres una d'aquestes Lleis fundants de l'Autono
ruia, que condicionara el grau de cohesió, de partici
pació, de fervor de les diverses societats insulars que 
integren la nostra Comunitat Autonoma. 

En primer Uoc, són raons ,elementals de decencia 
amb una trajectoria política les que ens obliguen a 
ser coherents amb els plantejaments i amb les pro
meses electorals que varem fer a rhora de defensar la 
paritat i la realitat social, política i economica de les 
Illes, així ho requeria . Ja sé, Sres. i Srs. Diputats, que 
la coherencia no és en aquest país una virtut aprecia
da ni practicada per sectors importants de la classe 
política on, s'ha de dir ben dar, que la impudor amb 
que s'inverteixen programes de partit, l'alegria amb 
que s'incompleixen promeses electorals i, fins i tot, la 
gosadia amb que s'exerceixen polítiques en contra 
deIs plantejaments ideologics propis, han configurat 
com a moneda corrent una dublosa etica de la situa
ció que el Govern, si més no, no pot ni vol compartir 
encara que sigui a costa de pagar el preu de la sole
dat. Soledat per la qual passam, precisament, en ma
teria de Llei Electoral Autonomica, ja que som rúnic, 
i ho repetesc perque en qu·édi constancia historica en 
aquest esdeviment, l'únie grup polític que té una tra
jectoria en defensa de les tesis paritaries que és tan 
rectilínia com coherent, COUl conseqÜent. L'únic, i hi 
he d'afegir també un altre grup polític, nascut a la 
meya terra, fruit d'una UCD extinguida i d'una actual 
UDM que també continua defensant el que sempre 
havia dit. 

Ignoram la fortuna que tindran les esmenes, pero, 
sigui quina sigui, st'mpre ens podrem presentar da
vant el nostre electorat i davant el poble balear amb 
la cara ben alta per haver dit el que faríem i haver 
fet allo que varem dir. Suposam que davant aquesta 
dignitat de la coherencia, n'hi hauria que ens recoma
narien el possibilisme com a actitud inteHigent, so
bretot, els que igual que el Govern de la Coalició no 
tenen una majoria confortable per imposar els seus 
criteris. A un plantejament com aquest volem respon
dre repetint allo que ja varem dir davant aquesta 
Cambra, que el possibilisme polític no pot arribar tan 
enfora com a violentar les propies conviccions i qües
tions que consideram essencials per a la nostra Auto
nomía. I per a nosaItres la paritat corregida ho éso 

I que la nostra actitud i els nos tres proposits 
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electorals no deuen ser tampoc tan estranys ,quan 
ahi1' mateix, nacionalistes de Mallorca i de Menorca 
teien de la paritat una autentica bandera, quan totes 
les force s polítiques, i die totes, inclos el PSOE per 
boca del seu actual Portaveu també el feien, i consen
suaven el Reial Decret ele 13 de juny elel 78, que inte
grava paritariament el Consell General Interinsular. 
Es fixaven, a la vegada, quatre dist1'ictes electorals 
per a Mallorca, amb el Reial Decret de dia 26 de gener 
del 79, i guau el President de llavors, d'UCD, procla
maya entusiasticament i donava alegria a les IIles Me
nors i a la Part Forana la paritat tant a Mallorca, a 
Menorca, com a Eivissa i Formentera. 

Vull estalviar aquí treure certs documents O re
talls de premsa de decIaracions paritaries fervoroses. 
Aleshores, ni a manifestacions polítiques, ni a comen
taris, ni a articles, ni a editorials de premsa, ningú 
no posava en dubte la paritat ni qüestionava el propi 
democratisme ni oposava l'argument d'un home-un 
voto D'ar;:o, pero en parlarem més envant. Per comba
tre alIo que tot el mon, insistesc, tothom, tots els que 
avui som aquí, en;; pareixia que era tan natural. Se
ria, sens dubte. interessant, c~meixer les raons que 
expliquen aquest canvi d'actitud, saber per que allo 
que abans era bo, ara resulta políticament indesit
jable. 

En segon lloc, Sres. i Srs. Diputats, jo no sé si 
vostes són conscients que si continua endavant aquest 
Projecte de Llei haurem donat l'esquena, definitiva
ment, a una de les esperances més polides que va ge
nerar, el seu di a, l'Autonomia. L'Autonomia, Sres. i 
Srs. Diputats, no només va generar esperances perque 
consagrava formules d'autogovern, sinó també perque 
resolia o la gent s'ho pensava, si més no, ates os els 
comportaments que van tenir, un deIs més greus, pro
blemes del nostre arxipelag, la vertebració a través 
del reconeixement del fet insular i territorial. Per pri
mera vega da a la nostra historia, la gent pensava que 
les IIles Menors i la Part Forana podrien participar 
3mb la construcció d'aquesta realitat balear des de 
la iguaItat i no des de la subordinació a que havien 
estat condemnades amb una eterna minoria d'edat. Es 
tractava d'aprimar el priucipi de territorialitat, mit
jan<;ant l'habil formula paritaria, que amb bona teo
ria no ho és tant, en la mesura en que no s'equiparava 
I'illa major a cada una de les illes menors, sinó que 
la suma de tots els parlamentaris o de tots els Dipu
tats de les ílles menors fos exactament igual que els 
Diputats de l'illa major. Tot ac;o configurava una 
Autonomía participativa i integradora, primava raona
blement els territons i corregia l'enorme desequilibri 
que provoca Mallorca i Palma demograficament, eeo
nomicament i que són molt superiors, i ho reconei
xem, a la resta de les Illes. Ara bé, vull que quedi tam
bé constancia en aquesta Cambra, no es tracta d'anar 
en contra de res ñi de ningú, sinó de perfilar unes 
reIacions harmonioses entre parts que integren la 
nostra Comunitat Autonoma i de deixar que els Par
tits Políties actuln d'element de cohesió. La introduc
ció d'aquesta paritat constituida, d'una banda, un 
acte, per que no reeoneixer-ho, sí, un acte de genero
sitat per part de l'illa major i, d'una altra, una deeisió 
d'indubtable inteHigencia i debat poIítie considerable, 
que aeabava amb tot el que havien suposat victimis
mes o recels, a vegades justificats, a vegades no tan 
justificats, no per cap animaversió especial, sinó pel 
pes deIs rets, com ja havíem esmentat abans. 

Aquest és l'esperit que ha animat sempre la Coa
lició Popular i, per tant, aquest Govern, i ha animat 
a tots, repetese, a totes les forces polítiques represen
tades en aquesta Cflmbra al llarg de la seva historia 
que ha estat truncada a un moment i, tal vegada, no 
gairebé explicada. Manifestacions del Sr. Portaveu 
actual d~l Grup Socialista advocaven per una auten
tica paritat. Manifestacions el'un representant, digne 
representant elel PSM, advocaven per la paritat. Al
tres manifestacions d'un representant el'esquerra, en 
aquest cas, el Sr. [ópez, sí que era, que va deixar 
constancia que la paritat no era una pec;a fonamental, 
era un mitja per, i a¡;o són manifestacions cIares. No 
vull embullar. 

Sr. Triay, tots sabem també quina ha estat la seva 
trajectoria. I l'abans President d'UCD, també, en un 
acte impressionant que es va celebrar a l'iIla ele Me
norca, a I'Ajuntament de Ciutadella, signava aquesta 
paritat juntament amb els parlament31is autonomics. 

Aquest és l'esperit, he dit que havia animat sem
pre a aquest Govern, tractar el'aunar esforc;os, tractar 
que els representants d'aquesta Cambra no ens mo
guéssim per criteris territorials ni imposar aquí úni
cament i exclusivament supremacies territorials, sinó 
únicament i exclusivament que l'hegemonia sigui a 
través eleIs Partits Polítics. 

En tercer lloc, Sres. i Srs. Diputats, el Govern vol 
rebutjar d'entrada, d'una manera contundent, la idea 
que els plantejaments padtari atemptin contra el 
principi democratic que inspira per un igual tant el 
nostre Estatut eom la ConslituciÓ. Afirmaciol1s em
blants no són presentables ni des del punt de vista ele 
la realitat elemocratica del món occidental ni des del 
punt de vista de la nostra realitat democratica espa
nyola, ni des elel punt de vista contemplat per la doc
trina i per tots els tractats, i d'altres lleis que també 
així ho contemplen. 

L'article 20 del nostre Estatut d'Autonomia impo
Sa un sistema ele sufragi universal igual, elirecte i se
cret, i una represen taci6 proporcional que a egu ri la 
representaeió adequé'lc1a de lote les zones del territo
ri. ~s a dir, que l 'E tatut, el 'entrada, planteja una cel'
ta t nsió entre el principi de proporcionalitat i \'ade
quada represcntació de tote le ZOJ1e del territori. 
Ja ha vam dir aqui i en aquesta ll"ibuua, el fet que 
cns inclincrn a primar un O al tre principi, sera scm
pre, sempre una decisió política, mai una decisió que 
vulneri cap precepte ni constitucional ni estatutari 1, 
molt manco, democratic. 

Per tant, aquí el que s'ha de fer, creim nosaltres, 
és tenir molt en compte de quina manera altres Co
munitats Autonomes han tractat de resoldre un pro
blema s im ilar a aquest, de quina manera es va con
fi&JUrar l'elecció al Parlament de Canaries, de quina 
manera e va configlu'ar l 'eleeció, com veurem aguests 
d.ies, al Parlament del Paí Base, on, aquí hi ha una 
au tentica paritat, i nosal tres mai no hem pretes 
aquest t ipu s de paritat, n o han de confondi"e. Una 
cosa és igual nombre per illes, j I'altra és el que 005' 
altres, moclestamen t, aquí i per tot, sempre hem de
fensat. 

I per que el que és bo per a Canaries no pot ser 
bo per a aquesta Comunitat Autonoma, guan el caS 
és el mateix? S'ha de tenir en compte que a Can~ries, 
concretament, Gran Canaria té una població 93 vega
des més grossa que l'illa d'Hierro, elegeix només Di
putats 5 vegades més que l'illa d'Hierro. Gran Cana-

--
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ria, 15, Hierro, 3. Aquí hi ha diferencies molt més acla
paradores. I no estic parlant, Sres. i, Srs. Diputats, 
d'entelequies i de construccions teoriques ni h'hipo
tesis electorals, sinó de realitats que a vostes no els 
escandalitzen, com deien, quan vostes donen suport 
alla on els convé. No parlam de democratisme igual a 
principi de proporcionalitat o de violentació del prin
cipi, un home-un vot, no en van parlar a Canaries, no 
n'han parlat al País Basc, vostes solament es guarden 
d'esquinc;ar-se les vestidures aquí, a aquesta Comuni
tat, quan un Grup que va partir de la ma de tots els 
aItres grups, al Ilarg del camí continua conseqüent 
defensant les tesis que sempre, des del seu naixement 
ha defensat. No som nosaltres que hem abandonat 
aquestes tesis aquestes defenses, són els altres 
grups. 

I és clar que hi ha circumstacies polítiques, terri
torials i demografiques específiques a les IIles Ba
lears, que ha de tenir present en tot moment el le
gislador. 1 a l'hora de confeccionar l'Estatut, es va 
dissenyar no solament formules d'autogovern, sinó 
també de vertebrar una Comunitat Autonoma, per pri
mera vegada en la nostra historia, incorporant unes 
illes menors i, a la vegada, com feiem referencia en 
e]s decrets aban s esmentats, incorporant aquesta reali
tat social, política, economica i cultural que configura 
Palma i la Part Forana. A<;o no és fer victimisme, sinó 
fer una realitat que tenim i podem tocar amb les nos tres 
mans i, a la vegada, tenim la gran possibilitat, avui i 
aquí, de corregir. 1 precisament, corregir aquest esde
venir és el que pretén aquesta argumentació, no de 
defensa d'esmenes ni de projectes, sinó per explicar 
la coherencia i la congruencia de l'actuació d'un Exe
cutiu al qual dóna suport un Grup Político Aquesta és 
la nostra filosofia, aquesta ha estat la nostra filosofia, 
aquest va ser el compromís electoral adquirit des de 
sempre, i áquesta és, en defensar-ho, la nostra única 
responsabilitat. 

Pero hi ha més coses. El text legal sortit de Co
missió consagra, entenem nosaltres, podem estar equi
vocats, possibles absurds de difícil comprendre. Per 
exemple, i els parla un menorquí, amb perdó de l'ex
pressió, perque estic com a Govem, no com a menor
quí, a Menorca que té 10.000 habitants manco que 
Eivissa, tengui un Diputat manco que Eivissa. Ac;o 
crec que no és de justícia. O anam a una proporcio
nalitat en aquest cas, o aquest és un principi que s'ha 
trencat. Per altra banda, també en el text, i segura
ment s'hi fara referencia, com queda Formentera, on 
si l'Estatut diu per un regim proporcional, amb re
presentació de tots els territoris, s'implanta l'elecció 
a Formentera un sistema d'elecció majoritaria, no un 
sistema de representació proporcionaL I no anam en 
dos o tres, sinó una elecció proporcional aHa, que ens 
digui de quin sentit es podria fer i com haguéssim 
pogut arribar a aquest consenso 

Cree, Sres. i Srs. Diputats, que poques coses més 
em queden a dir, només soHicitar en aquest moment, 
i per acabar, de la Cambra que mediti i en nom del 
Govem apeHar en el sentit de la solidaritat, de la in
!eHigencia, de la generositat que va inspirar el procés 
autonomic. 1 tom repetir el que ja vaig dir en aquest 
Parlament: les hegemonies, i ho he dit abans, si n'hi 
ha, no han de ser mai territorials, sinó polítiques, i 
a(,:o és el que pretenim amb la nostra argumentació, 
No caiguem en l'error de perpetuar per a la historia 
hegemonies territor~als i llevar la possibilitat d'esta-

blir una autentica representació que, demoeratica
ment i amb tots els vots, estableixi hegemonies políti
queso Cree, Sres. i Srs. Diputats, que si anam pel camí 
de la proposta que presenta el Govern, que va presen
tar i que avui esta esmenada, podrem fer, podrem 
aeonseguir aquest camp tan desitjat d'iguaItat i de 
germanor. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Vice-president del Govem de 

la Comunitat Autonoma. 
Grups Polítics que vulguin intervenir? 
Per Esquerra Nacionalista, el Sr. Damia Pons, té 

la paraula. 

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

sació, agradable sensació que dins breus moments no 
enterrarem una iHusió, sinó que enterrarem un fan
tasma que és necessari que passi a la paperera de la 
historia, perque ja no té massa més relleu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por favor, cortesía padamentaria. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA) : 
Continuarem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Continul, Sr. Diputat. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
En primer lloc, voldria fer una reflexió sobre que 

eren les eleccions i que són les eleccions dins els es
tats moderns, en segon, veure que ha representat el 
famós tema de la paritat i proporcionalitat i, en defi
nitiva, explicar quina sera la nostra actitud com a 
Grup Parlamentari, com a forc;a política que avui sos
té d'una manera ferma que la proporcionalitat, amb 
les evidents correccions que hi ha, dins la proposta, 
que hi ha en aguest articulat, és aquesta proporcio
nalitat corregida, la millar formula per elegir el Par
lament de les IHes Balears. 

Les eleccions ,ha hem de recordar, són una forma 
d'elegir, de triar mitjan<;ant el voto Quina és la base 
electoral? La base electoral, a l'antic regim, quan no 
existia la democracia moderna, podien ser els esta
ments, les ciutats, les viles, pero la gran conquesta de 
la democracia parlamentaria moderna va ser fona
mentar les eleccions damunt l'individu, arribar a un 
sufragi universal. secret, lliure i directe. I certament 
no va ser un procés facil, i guan una cosa s'ha aconse
guit a través d'un procés historic" molt llarg i que 
s'ha hagut de combatre molt, hem de valorar aquesta 
conquesta i no l'hem de desvirtuar amb segons quins 
plantejaments, crec que ben intencionats, pero que 
cm tem que de vegades lleneguen cap a plantejaments 
demagogics. 

Recor-cem Cjue \ ?oren ser dos actes revolucionaris 
els que varen generar aquesta imatge que les elec
cions s'han de fonamentar sobre la idea un home i un 
vot: la Revolució Americana i la Revolució Francesa. 
A partir d'aquÍ, es construeixen, es van construint al 
llarg d'un llarg procés els estats moderns com a sis
tema constitucional que frena el poder absolutista i 
que dóna als ciutadans la sobirania que expressen a 
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través del seu vot. 1 aquestes democracies modernes 
va ser un procés llarguíssim perque tot el cos social 
hi participas. Primer es va haver de combatre la idea 
que per poder votar havien de tenir terres o havien 
de tenir riquesa, es varen haver de superar exclusions 
per ra;;a, es varen haver de superar exelusions per 
sexe, i, finalment, hem arribat a una soeietat moder
na on tothom té drst a votar a partir de l'edat adulta 
que ho pot fer. Per tant, aquesta conquesta, aquest 
dret huma, aquest fonamentar la constitució d'Assem
blees Legislatives :1 partir de les quals es creen els 
Executius i a partir ele les quals es governa un país, 
és una conquesta fonamental que no es pot desvir
tuar. 

1, certament, una de les conquestes que es varen 
haver de fer, va ser crear precisament sistemes pro
porcionals, perque UE home-un vot, vol dir que les op
cions po:ítiques, els partits polítics, aixo ho hem de 
recordar, aquí no es voten illes, no es votin territoris, 
no es voten comarques, es voten partits polítics, i es 
funciona dins aquesta Cambra com a partits polítics, 
mai, mai en tota aquesta. Legislatura, i esper que en 
el futur tampoc, perque seria el desastre d'aquesta 
Autonomia, maí no hem vist una votació de mallor
quin s hegemonics contra menorquins, eivissencs o for
menterers marginats, mai. I aquí s'han discutit temes 
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i no hi ha ha
gut, i ja ho vaig dir quan vaig explicar per que nos
altres optaríem per la proporcionalitat, mai no hi 
ha hagut els eivissencs, formenterers o menorquins de
fensors i els mallorquins agressors, hi ha hagut op
cions polítiques que han dit, hem de conservar tal 
territori, i els altres han dit, no, l'hem d'urbanitzar. 
1 aquí hi ha hagut, a cada banda, segons l'opeió polí
tica, formenterers, eivissencs, mallorquins o menor
quins. Perque aixo és la democracia moderna, i aquest 
plantejament de tipus territorial, ens remeten a plan
tejaments anteriors, per fer una mica de broma, a la 
Revolució Americana. 1 nosaltres volem ser una Auto
nomia europea i moderna i volem enterrar planteja
ments que són completament anacronics. 

I anem al tema de les circumscripcions. Les cir
cumscripcions són certament un problema, quan són 
un problema? No ho són quan hi ha un terr!tori que 
no té problemes de grups etnics, de grups cuIturals, 
o fets geografics com és el que aquí ens ha dut a de
batre el tema de la circumscripción electoral o clis
tricte, com li vulguin dir. Som certament unes illes, 
un plural, un arxipelag, amb una gran illa, unes illes 
menors, que, per imperatiu constitucional, ha hagut 
de construir una Comunitat Autonoma, aixo ja no és 
tema de debato la Ccmunitat Autonoma existeh., s'ha 
creat una Assemblea Legislativa alla on tots els ciu
tadans de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva 
illa, elegeixen l'Assemblea Legislativa, a partir de la 
qual sorgeix un President i un President que elegeix 
el seu Govern. 1 aquesta Assemblea Legislativa és la 
que pren acords que afecten tots els territoris. 1 aixo 
també ho hem de tenir moIt claro Per tant, els plan
tejaments de caire paritari, que aquí, en nom d'evitar 
hegemonies territorials, de reconeixer el fet insular i 
la part forana, que correm el risc de donar l'esquena 
a una de les esperances més polides i d'altres imat
ges de bella i buida retorica, entenem que son comple
tament inoperants. Nosaltres volem construir unes 
Illes Balears a partir, certament, de reconeixer que hi 
ha una pluralitat de pobles en aquestes illes, nosaltres 

sabem perfectament que aquestes illes no són un po
ble únie quant a sentiments, ningú no diu som balear, 
i precisament aixo és el que va fer que nosaltres, els 
Partits Socialistes de Mallorca i de Menorca, dins l'e
tapa d'una llarga i difícil lluita per l'Esta1-ut, alla on 
no sempre hi va 11:wer molt bona disposició per se
gons quins grups, nosaltres ens varem esfon;:ar per tal 
que les prjmeres el~ccions que duien una carrega emo
cional, que certament no duran les segones ni les que 
venclran, fossin de caire paritario Perque, coro vaig dir 
aquí, es demostraria, després de tenir un Parlament 
paritari, que aquest Parlament no funciona paritaria
ment, no 11i ha funcionat mai . Si avui, avui, (remors), 
no, no, és que, si hl hagués tants de menorquins, for
menterers i eivissencs com mallorquins, els resultats 
de les votacions no s'hauria construi't sobre la base 
gografica, s'hauria construIt sobre la base deIs partits 
polítics. Aixo és una cosa claríssima. 

I eom que hem vist ja, i hem pogut tocar amb les 
mans que el tema de la paritat com a formula magi
ca, mesianica i taumatúrgica per resoldre els grans pro
blemes d'aquestes illes, no era més que un fantasma, 
nosaItres entenem que no es pot continuar alimen
tant aquesta falsa j buida iHusió. Per tant, nosaltres, 
en aquest tema, perque el temps se m'ha acabat, des
prés si de cas ja tornaré intervenir, quan es debati 
l'esmena, nosaItres sobre aquest tema ho tenim per
fectament clar, varem voler facilitar l'etapa de tran
sició del centralisme a l'Autonomia, no varem valer 
repetir experieneies de la Segona República, varem 
valer ser responsables i vare m proposar i és al nos
tre Estatut publicat, que les primeres eleccions fossin 
paritaries per, precisament, demostrar que la paritat 
és una cosa totalment inconsistent i que no fonamenta 
cap funcionament dins aquesta Assemblea Legislativa. 
I, per aixo, una vegada que aixo ja. ha format part del 
passat ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, Sr. Diputat, vagi acabant. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Ara mateix acabo, Sr. President, i perdoni. Una ve

gada que hem comprovat que aixo forma part del pas
sat, com a passat ho deixam endarrera. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt~s gracies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula 

el Sr ... 
Per que em demana la paraula? 
Si vol replicar, té voste la paraula. Anir~ replicant 

Grup per Grup. Sr. Vice-president, per favor, parla 
amb aquesta Presidencia. Vol replicar ara? 

Disposa d'un temps iHimitat voste com a membre 
del Govem. 

Doncs, aleshores, ho fara al final. 
Pel Grup Regionalista de les Illes, té la paraula 

el Sr. J eroni A!bertí i Picornell. 
Disposa Sr. Diputat, d'un temps de ... 

EL SR. ALBERTI PICORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo vull dir 

aquí que em sap gn~u, em sap greu que el Sr. Ruguet 
m'hagi fet sortir a 18 tribuna, i jo em permetria de
manar-li si parla, realment, ha parlat en nom del Go-

..... 
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vem o ha parlat en nom d'un Grup Político Perque 
jo, Sr. Ruguet, a voste li he sentit aquí intervencions 
incoherents, pero c'Jm la d'avui, cap. 

Voste, Sr. Ruguet, parla en nom d'un Govern que 
es deu a aquest Parlament. Que va sortir per rula ma
joría d'aquest Parlament, i vostes són el Govern de 
Balears. No són el Govern d'AP. Amb tots els meus 
respectes. 

I si "oste avui s'enfronta, el Govem, a la majoría 
d'aquesta Cambra, el que han de fer dema és dimitir, 
si vol ser coherent, ja qué ha parlat tant de coheren
cia. I comenc; mabment, perque crec que vost~ ha 
estat molt desafortunat. Jo li hagués acceptat tot el 
que ha dit, tot el que ha dit i més parlant en nom del 
Grup Popular, pero no li puc acceptar parlant en nom 
del Govcrn. Que SÓ!1 dues coses distintes, encara que 
a voste li doni suport el Grup Popular, que a vostes, 
al Sr. President el va investir aquesta Cambra amb el 
vot majoritari d'aqu;sta Cambra, i no amb el vot po
pular de Coalició Popular. I voste ha estat fent un 
tema del seu programa de partit que no tenim perque 
compartir els que el varem votar. Primer punt el'in
coherencia amb la seva asseveració. 

Segon punto Vosre no pot anar a la coherencia des 
de la total incoherencia. Voste em paría de la paritat, 
del temps del Consell General Interinsular. I jo li ac
cepto, jo li accepte, peró, Sr. Ruguet, l'única vega da que 
han parl:1t de ver ueD i d'altres Grups PoIítics, va ser 
quan varen aprovar aquest Estatut. Tota la resta que 
diguin els diaris, hi sobra. I a l'Estatu~, per unanimi
tat, manco el seu Grup, es va decidir que el sistema 
parlamentari d'aquestes illes no fos paritari, fos pro
porcional. I si vostes no haguessin amenac;at amb esl 
recursos, seria proporcional i avui no tornaríem a 
treure aquest tema 2quí, que bastants de disgusts ja 
ens ha dut. 

La seva incoherencia fa que avui tornem a discu
tir aixa, la seva incoherencia. Perque quan es va sig
nar la proposta de Llei Organica de l'Estatut, a la Ca
pella del Consolat de Mar, que hi havia tothom man
co vostes, es va acceptar que a aquestes illes, a partir 
de l'Esfctut, aquest Parlament seria proporcional 
corregit. I aixo és el que val, no el que voste conta 
d'históries del ComelI General Interinsular perque, 
en aquest moment, parlavem del Consell General In
terinsular, i tal com s'ha dit aquí, en aquest moment 
varem fer esforc;os tots, perque tots anassim junts, i 
jo li record que la llei paritria de les primeres elec
cions municipals, va sortir de gent d'UCD i d'altres 
Diputats, tots mallorquins, i no varen tenir cap ín
conveníent. Pero el punt de partida de la coherencia 
d'aquest Govern és l'Estatut, i no el onsell General In
terinsular. 

t a aixo ha té ben ciar, aquest Parlament ,i li vull 
recordar al Sr. Ruguet, si em vol escoltar, que anava 
com a articIe dins l'Estatut, de la qual cosa avui no 
en parlaríem, aquest ParJament va elegir, quan va 
proposar a les Corts Generals la Proposició de Llei 
Organica del nostre Estatut, va elegir la proporciona
litat corregida, i tan corregida, i tan corregida. Pero 
que la coherencia de vos tes no és de l'any 78, voste 
no hi era l'any 78, l'any 78 no hi havia ningú, practi
cament, de Coalició Popular, la seva coherencia com 
a Govern, repetesc, cam a Grup Polític, jo li subscric 
tot el qUe voste ha dit, em pareix que era un tema de 
Grup Popular perfe~tament defensable, com a Govern, 
no li ho accept, no li ho accept des d'aquesta tribuna, 

perque vostes varen sortir amb els vots, no només seus, 
i no estic disposat que vostes s'enfrontin al Parlament 
per una raó, perdoni que li ho digui tan ciar, de no sa
ber perdre, de no saber perdre. Per aixo vostes estan 
creant avui una greu situació en aquest Parlament amb 
el seu discurs, una greu situació. Jo li ho vull recordar. 

Per tant, no em vengui aquí a parlar d'incoheren
cies, que els únics incoherents, perdoni que m'ha
gi d'expressar així, és aquest Govern, que sortint d'a
quest Parlament s'enfronta a aquest Parlament, aixo 
és una prova de total i absoluta incoherencia. Jo, la 
veritat, és que no ho he entes, que voste vengui aquí 
a propugnar i no sé que, mirí, entendre's, entendre's 
en aquest Parlament és sortir de la línía mestra, el 
punt i a part que marca aquest paper que jo tenc a 
la ma, que es diu «Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears». D'aquí hem de sortir, i no del Consell Gene
ral Interinsular. Jo Ji die a voste que, excepte vostes, 
tots votarem que el Parlament seria proporcional cor
regit, una majoria d'un 90% en aquell temps, de gent 
d'aquestes illes. I per que ho varem votar? Jo li diré 
per que ho varem votar. Perque varem contentar to
tes les Illes, perque l'Estatut en el seu conjunt, en el 
seu conjunt, conten!ava totes les Illes, i tots els de 
les Illes manco e~s populars varen acceptar que 
aquest Estatut fos proporcional corregit a canvi que 
dugués tota la resta. que du en favor de les illes me
nors, per parlar cl.:1r. Tota la resta que du en favor 
de les illes menors. I voste no pot treure en aquest 
moment, aprofitant l'ocasió, que ara, a més de tot, 
a més de tot, el qUe té l'Estatut, també sigui paritario 

Perque, no em tregui voste el de Canaries, no bas
ta mirar els Estaturs, que diu quant a la composició 
del Parlament, falta saber que diu a tot el conjunt de 
l'Estatut, aquest Estatut sense l'articIe 39 seria parita
ri, tal vegada, pero .es va posar l'artic1e 39 perque to
tes les Illes acceptassin la proporcionalitat, i li parla 
un senyor que, en aquell moment, tenia responsabili
tats i va dur endavant una gran negociació. No com 
aquesta vegada. Una gran negociació, cercant el con
sens de totes les IHes. I ho varem aconseguir, excepte 
el seu Grup, intransigent, que no va voler acceptar el 
que nosaltres li oferíem. I aixo és el que avui esta 
passant aquí. Per tant, Sr. Ruguet, si voste ha parlat 
en nom del Goverri, si el Govern és solidari amb el 
que voste ha dit, si avui perden aquesta Llei, vostes 
dema han de dimitir. 

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

Triay i Llopis. 

éL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. "Diputats. Sembla que 

es repeteix la historia. Els mateixos que el desembre 
del 81 van abandonar el Consolat de Mar, quan redac
tavem l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, 
els mateixos que volien un Estatut amb poques com
petencies, els mateixos que van dificultar tota la ini
ciativa, tot el procés cap a l'Autonomia i que volíen 
un Govern residual i merament coordinador, són els 
que avui, quan semblava que després de l'accés al 
Govern de la Comunitat Autonoma, i així ho havien 
manifestat, havien acceptat l'Estatut, ja no eren els 
enemícs de l'Estatut, ja s'havien curat d'aquelles ma
lalties, avui ens tornen, altra vega da, a tornar al prin-
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CIpI, a posar les esperances dels pobles en funció 
d'una representa ció paritaria en aquest Parlamento 

Els Socialistes sempre, Sr. Ruguet, sempre, i els 
Socialist~s ens regim per Congressos, per Executives, 
pcr Comites Intcrinsulars, semprc hem estat a favor 
de la proporcionalitat. Sempre hem estat en contra de 
la paritat. Que és ac;uesta paritat? Que els Diputats 
de Mallorca, que els ciutadans de Mallorca no puguin 
elegir mai més Diputats que els ciutadans de les al
tres illes, de Menorca, Eivissa i Formentera, juntes, 
a pesar que Mallorca tengui més de quatre vega des la 
població de les altres illes. L'origen d'aquesta idea és 
un origen, és una ideologia que no podem compartir 
en absolut, ha vam dir ja fa set mesos quan en aques
ta tribuna vam fer la primera versió d'aquest debato 
Aixo procedeix d'una ideologia d'enfrontament, proce-
deix de la idea que una ilIa és enemiga de les altres, 
que una ilIa vol explotar o subordinar les altres, que 
aquesta Comunitat procedeix d'uns plantejaments de 
tipus federalista, que aixo és una Comunitat de Hiu
re associació d'illes sobiranes i que, per tant, tenen 
una representació igualitaria, paritaria a un Parlament 
comú lliurement aceeptat. No és aquesta la nostra fi
losofia. 

Nosaltres volem construir una Comunitat Autano
ma solida, amb un Parlament únic que legisli, que 
assumeixi la representació complerta d'aquest poble, 
que descentralitzi les funcions de govem a les Illes, 
perque així ho mar(;a l'Estatut, pero no volem, en ab
solut, recollir aquÍ totes aquestes argumentacions 
d'enfrontament absolutament superades. Perque, esti
guin segurs que és difícil comprendre que els greuges 
historics que hagin pogut existir es puguin curar avui 
amb una sobrealim'.:ntació electoral. Crec que no sera 
precisament una sobrealimentació electoral de les 
illes de Menorca, d'Eivissa i Formentera, la que su
perara el" problemes que -hisforicament hi ha hagut 
entre les llles. Pero.ue la solució a aquest problema 
és la soludó a la democracia, és la soludó de la Con s
titució i:!:spanyola, és l'Estatut d'Autonomia, és, per 
tant, un estat democratic, o sigui, que el poble deci
deix, i un estat autonomic, o sigui, que hi ha una forta 
concentració de poder al Parlament i al Govern de les 
Comunitats Autonomes. 

I ac;:o es concreta a l'Estatut d'Autonomia de les 
IIles Balears, no v'Jli insistir, perque ja se n'ha par
lato És un Estatut equilibrat, és un Estatut amb un 
article 39 importantíssim, per tant, és un Estatut pen
sat per al seu desenvolupament absolutament descen
tralitzat i, a la veg;tda, és un Estatut que té la inten
ció de crear aquest Parlament unitari, proporcional, 
assegurant, efectivament, que tots els territoris hi 
siguin. 

Perque els legisladors, els membres d'aquest Par
lament han de ser designats pels electors, pels ciuta
dans, en proporció a la ciutadania, en proporció a la 
població, no en proporció als territoris ni a les quar
terades ni a les vaques ni als nombre de places tu
rístiques. Els electors, els ciutadans són els deposita
ris del dret de votar, del dret de constituir aquí una 
voluntat popular. 

1 la paritat, la paritat que vostes proposen és un 
vot territorial, ho ha dit clarament el Vice-president 
del Govern, és un vot voluntariament i necessaria
ment desigual, i la iguaItat de vot és l'aspecte, un deIs 

,aspectes importants de la iguaItat deIs ciutadans da
vant la llei. La Constitució Espanyola diu amb malta 

sabiduria i justícia, i aquí nosaltres també hi som 
afcctats, implicats, que els poders públics, tots els 
poders públics han de promoure la igualtat i han de 
remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificul
tin la plenitud. La paritat és un obstacle que s'ha de 
remoure per gaudir amb plenitud de la igualtat de 
drets deIs ciutadans davant la LIei. 

Des del mament que la papereta de vot d'un ciu
tada pesa menys que la d'un altre, aquest ciutada és 
un clutada de segona, és un ciutada que influeix més 
que els altres a configurar un Parlament, a fer unes 
lleis, a constituir un Govern, aquest ciutada té reduI
da la seva ciutadania. 

Pero no tan soIs són els principis, no tan soIs les 
idees polítiques les que ens impedeixen avui i ens han 
impedit durant deu anys defensar la paritat. És la 
practica de cada dia, és el que ja s'ha dit, és que fa 
vuit anys ja que tenim o bé Consell General Interin
sular, o bé Parlament de les Illes Balears, i la practi
ca demostra que mai no s'ha actuat de forma insular, 
mai no s'ha actuat de manera territorial, mai no s'han 
trencat de manera generalitzada els partits polítics a 
hora de votar qualsevol tipus de decisió que afecti 
qualsevol de les Illes. Per tant, són aquests partits, 
són els partits polítics els que representen les opcions 
generals, les opcions polítiques, les accions socials i 
economiques, els que aglutinen, per tant, visions glo
bals deIs problemes de les Illes i els que resolen, en 
el seu interior, en cas que es produeixin, les diferen
cies de tipus loealista que puguin existir dins la seva 
visió general. 

Pero, a part d'a¡;o, Sr. Vice-presídent del Govern, 
Sr. Ruguet, quan es veia la seva entusiasta defensa de 
la paritat, a cap moment no he pogut deixar de pensar 
en aquell segon Dipu!at per Formentera que havia de 
ser el preu per renunciar a la paritat. Una bella oraeió 
fúnebre, si no hagués estat entelada per aguest pensa
ment que jo cree que molts de Diputats tenien davant 
quan recordaven aquestes darreres setmanes, aquests 
clarrers mesos de tramita ció d'aquesta LIei. 

Fa se1 mesos, el Govern, per boca del Sr. Viee
president, deia que els projeetes soeialistes es troba
ven a l'altra banda del món, a les Antípodes amb el 
projecte que presentam aquí, i es referia al projecte 
del Govern, que va ser derrotat. Doncs bé, amb set 
mesos han viatjat moH, han viajat fort i ja els tenÍem 
ben aquí, ja eren a prop, bastava un Diputat més per 
Formentera i ja ens havíem trobat en aquesta banda 
del món, tots junts. O sigui, que després de tanta re
torica paritaria, de tanta emfasi en la marginació i 
discriminaeió historica, l'únic que realment volíen era 
aconseguir un segon Diputat per l'illa de Formentera, 
per aUo que, clar, els socialistes, alla, sempre guanyen. 

També deia fa set meso s que la LIei, segons el 
Govern- eoincideix amb els interessos electoral s del 
Partit Socialista, pero clar, si hi ha un Diputat més 
per Formentera, els interessos del Partít Socialista es 
veu que ja eoincideixen amb els interessos de la Coa
lició Popular, i «pelillos a la mar», que diuen en ca s
tella. 

Quina credibilitat pot tenir la seva exposició, 
quan tots coneixem, han estat públiques i notories les 
contínues ofertes de renunciar als principis irrenun
ciables, de renunciar a les promeses electorals, de re
nunciar a alló que voste aquí ha explicat, que és un 
eix basic, fonamental de tota una acció política. 1, coro 
sempre, en aquests tipus de debats, en aquests tipus 

q 
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de discussions, sempre surten les Illes Canarles i el 
País Base. I mereixen una consideració, ja la vam fer 
l'aItra vegada, pero com que aIXO és un dialeg de 
sords, la tornaré afer avui i em tornaran contestar 
amb alires coses. 

Al País Base i a les Illes Canaries, estiguin segurs, 
senyors del Govern, estiguin segurs, Srs. Diputats, que 
hi ha una gran desigualtat de vot, hi ha una gran des
iguaItat de vot, que nosaltres no veim bé aquesta des
igualtat de vot, que l'Estatut del País Base, i vostes ho 
hauríen de saber és l'únic Estatut de tota Espanya, 
de tot l'Estat Espanyol, I'única Comunitat Autonoma 
que no diu que el vot sigui igual, ells saben que el 
vot no és igual. L'Estatut del País Base diu, el sufragi 
és universal, lliure, directe i secret, no és igual, ciar 
que no és igual, és paritari, i paritari i igual són dues 
coses eontraposades. No és igual. I, com es pot jus
tificar" aixo? Senyors del Parlament, políties en actiu, 
tot saben les raons que poden justificar coses al País 
Base, pero aquestes raons són a la Constitució Espa
nyola, perque ja aquí van aeonscguir, els represen
tants del País Base, especialment els naeionalistes, in
troduir una clausula que deia, a una Disposieió Addi
cional, que la Constitueió empara i respecta els drets 
histories deIs territoris forals, i aixo és la base, aquí 
és bassa, precisament, aixo és l'únic argument que pot 
tenir que el País Base tengui aquesta paritat absoluta 
i efeetivament desigual en el vot deIs ciutadans de 
cadascuna de les províncies o territoris histories. 
Aquesta és ¡'única legitimació. 

Les Illes Canarles, ja ho vaig 'dir, pero ho puc re
petir, ho podem repetir les vegades que sigui, els so
cialistes van votar que no a la Disposició Transitoria 
que establia d regim electoral, van vo~ar que no, i 
quan tinguin els dos te:r;-<;:os que marca la Disposició 
Transitaria que són necessaris per canviar el regim 
electoral, quan tinguem els dos ter~os, difícil, real
ment, pero quan tinguem els dos ter¡;:os, i el puguem 
canviar, a partir d'aquest moment podrem ser respon
sables d'un regim electoral efeetivament desigual i que 
nosaltres, com a socialistes de les Illes Béllears no el 
volem veure aplicat en aquestes illes. 

Altres temes que ha tocat, supos que al llarg del 
debat hi haura ocasió de tocar-los. Ciutat i Part Fo
rana. Desigualtat entre Menorca i Eivissa. Represen
tació suficient de l'illa de Formentera. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr Diputat. 
Sr. Huguet, té voste la paraula. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Sres. Diputats. A la 

meya intervenció he volgut fer, ni més ni manco, que 
explicar perque el Govern, en aquest cas, també, hi ha 
un Grup que li dóna suport, havia estat coherent amb 
tata la seva trajectoria, en el tema de la Llei Electo
ral Pero sí he de dir també que m'ha xocat molt, al
menys pensava que jo havia tingut un talant moderat, 
equilibrat i sense sortir-me del botador, que aquí hi hagi 
hagut intervencions quasi quasi per part de tots els 
Grups Polítics, tan, tan euforiques i tan elevades de 
to, si més no, a través deIs microfons 

Hi ha un tema (Iue queda molt dar, senyors del 
PSM, voste no m'ha rebatut ni a un sol moment per 
que el que és bo a altres Comunitats Autonornes no 

ha de ser bo a la nostra Cornunitat Autonoma Voste 
ha vingu': aquí a desglosar una lli~ó historica que jo, 
indiscutiblement, no entraré a discutir-li, perque ja en 
la seva intervenció inicial voste ha fet referencia a la 
gran aficció que té per documents histories Pero aquí 
ningú no ha parlat de l'antic regim. Som a una societat 
plenament democra1ica, i tot l'acceptam i tots hem 
lluitat, uns d'una manera, i uns d'una altra, i cree, 
Sr. Portaveu del PSM, que el que li parlé) no li me
re ix cap dubte tamhé d'aquesta Huita. No han parlat 
d'eleccions d'antic regim, no han parlat de la discri
minació que es feien en aquelles eleccions de terres, 
de ra¡;:a, de sexe, no n'he parlat per res d'a¡;o, jo. No 
n'he parlat d'aquesr tipus de discriminacions. 

El que sí he d'agrair és, jo ha faré en un to un 
poc més sere, perc¡ue quedi cIar, li he d'agrair que 
part deIs seus arguments hagin reafirmat els argu
ments que ja he expressat, i després ha podrem cote
jar amb el Diari de Sessions . Jo he dit que no es votava 
per illes, jo he dit que aquí no s'establiria amb la pa
ritat, hegemonies territorials. He dit que es votaven 
partíts polítics, i he dit que aquí s'havien d'establir 
he.gemonies polítiques, l'únic que també resta cIar a 
la mateixa defensa que feia voste deIs fets, el que 
resta cIar és que hi ha un fet historie, vulguem o no 
vulguem reconeixer-ho, que apunta, s'hi estara o no 
s'hi estara d'acord, ~ue ha apuntat i continua apun
tant, encara, mirin sinó editorials, continua apuntant 
cap a aquesta concordia per arribar a un Parlament, 
ho vul! tornar rep~tir, no amb elecció paritaria, no 
som al País Base, no feim 3D, 30, 3D, feim 3D, 15, la 
meitat, 30, 13 i 2, 15 també, la meitat, per tant, no 
es tracta aquÍ de fer cap tipus de demagogia. 

Miri, voste va dir que era la discussió de l'Esta
tut, d'acord, jo tal vega da amb les presses demanaria 
un momentet per anar a dur documents que tenc alla, 
i Ii mostraría a va !e COm a la campanya eLectoral del 
83 es defensava la paritaL Voste ho sap, a90, de] 83, 
i es dcfensava perque ¡'E tatul no era conelo, ¡'Es
tatut no era canelos, i encara es defensava la paritat. 
No, quan es discutía l'Estatut, ni no quan es discutía 
la composició del Consell General Interinsular. La ma
teixa campanya del 83, després, amb molt de gust, 
també li ha mostraré. 1 no hi vull entrar més en 
aquest tema, jo sé que és molt difícil, i no recrimin, 
jo l'únic és que he volgut exposar, perque a vegades 
es tatxa, se'ns tatxa d'incoherencia al Govern quan 
pretén presentar un projecte que l'ha defensat en tot 
moment, des de sempre, des de les e1eccions, des que 
aquest Parlament sobiranament va donar a la Presi
dencia la possibilitat de formar Govern, defensar les 
matcixes tesis, quan era campanya, quan vam ser 
grup i quan es va formar govern. I aquest és el punt 
de la coherencia. Jo entenc que és molt difícil canviar 
d 'un punt a lraILre, i sobretot en aquest tema. Ara, que 
vo te em digui que nosaltres aquí hem volgut al9ar 
fantasmes, aixo, sen e cap ctu t, Sr. Portaveu del 
P M, no li ho pue acceptar, ha h e d'admc ~ re, pero no l i 
h puc accepta r. ranla -m . no [l'hcm al al ap , ni lU1 . 

L'ha sorpres a voste que el Govern encara mantengui 
la seva teoria sobre aquest tema? No l'ha sorpr~s, per 
tant, no hem a1<;at cap fantasma. No he dit jo mai del 
món, fíns i tot he fet un incís, quan he dit de discre
p~mcies entre iIles, de vegades justificades, de vega
des, no tant, i ha he dit, at;o , ben clar, que hi havia 
vega des que no eren justificats els recels entre uns 
i altres, i voste ha sap que he dit a¡;:o. Pero és que en 
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el substrat del nostre programa, ac;o ha estat pe<;a 
clau, gu\': hem de fer, en aguest ca , hav íem de con
vocar, haguéssim lengut po sib ili ta l, un l' fe rendum 
sobre Ull punl qu en e l nos tr programa era basic, 
fonamcntal per caJ1viar- lo? No teníem la majoria ab
solut a com va tenir e l Partit Socialista p r fer-llo, 
canviar aquest pun~, ni molt manco, ni hagués estat 
la intenció . A pos ta per a;:;b enema ha continuam de
fensant. 1 amb ac;o acabo la repica al PSM. 

Quant a la intervenció del Portavell del Grup 
Regionalista, del Sr. Albertí, a mi em sap molt de 
greu que s'enfadi o que s'hagi enfadat amb la meva 
exposició, jo li puc assegurar, a voste, que res més 
enfora de la meva intenció ni ferir-lo personalment ni 
retreure res amb caracter pejoratiu, més bé al con
trari. L'he posat com exemple, i no l'he posat com a 
ConseIl General Interinsular, ni molt manco, he dit, 
quan era P.resideJ1 t de la U D, que va part icipar 
a subscl'jure els pactes, i enllOrabona, perque tots 
creiem en a!;!b. Jo no, en aquest ca s, nO b e fet cap 
tipus d'atac, ni molt manco, he padat simplernent 
com un Govern qlJf: va replegar aques ta tonca de 
l'Autonomia, que cerLamenl -o no l1í era, encara, 
a1eshol'es, que va iniciar altres Formacions polítiques 
o a l tres persones aqui assegudes avui. 1 oosa ttres la 
varo replegar amb un programa i amb unes tesi j 

amb una teoría que jo he exposat aquí, empero, en 
cap momeni, d'atac al que s 'havia fet abans , J)omés 
faltaria a~o. Qui som jo per jutjar certes coses que 
s'han fet abans? 1 quan jo he apeHat a la coherencia, 
he apeHat a la coherencia que ha tingut aquest Go
vern, i no m'ho poden negar que hagi tengut aquesta 
ccherencia el Govern. 1 aquest Govern ha sortit gracies 
a la vo luntat majoritaria del Parlament, i ho accep
tam, si nosaltres soro aquí és perque la majoría d'a
quest Parlament ha volgut que fóssim aquí, si ao;:o ho 
sabem, i ho acceptam , j el dia que fonnem una mino
ria, tal vegada ser a l'inreves, també ho acceptam, 
pero no se'ns pot dir d'incoherencies. Al noslre pro
grama electoral, pcrdó, al Discurs e1 'Investidura de 
I'actual President de la Comun ilat Autbnoma, venia la 
defensa d'una Llei paritaria, aquí sí que he de reco
neixer que el Grup que va clonar suport i que c1óna su
pert a aquest Govern va fer tres intenrencions diferents 
i diferencíades, per una part, la Lleí Electoral, en parla
rem al seu moment, sense un compromís a l'hora del su
port, pero com que la resta del programa ens convenr;, 
donam suport a aquest Govern_ Un altre parlamentari 
del seu grup va d:ir que donaría suport, i un aItre 
també, pero sí que hi era, i sí que és coherent el que 
feim avui aquí amb el que es va presentar en el 
Discurs d'Investidura. 

Jo no sé si quan procur dur una intenrenció lli
gada, i em creguim, meditada, corregida i tractar de 
fer una intervenció aquÍ tan esceptica com sigui pos
sible, en el bon sentit de la paraula, quant a no 
posar-hi emocions i quant a no descal'regar fet pas
sats, he volgut dur una intervenció aquí estruct,urada 
perqu~ no pogués perdre cap pu nt de la meya inter
venció_ 1 jo no he partit del CGI, jo he partit preci
sament de l'Estatut d'Autonomia, de l'article 20 de 
l'Estatut d'Autonomia, on diu oue el Parlament sera 
format pels Diputat" del territorl autonom, elegits per 
sufragi universal, igllal, directe i secret, mitjan:;ant un 
sistema de representa ció proporcional. Si hagués fet 
punt i final, no discutiríem el que discutim aquÍ, i és 
que l'Estatut preven, a la vegada, que s'asseguri una 

adequada represen~ació de tates les zones del terri
torio La discussió no és més que aquesta, que uns 
entenen que l'adequada representa ció del territori pot 
ser una diferenciació entre suma de Diputats de les 
Illes menors amb la major, i uns altres entenem que 
l'adequadCl representa ció del territori és que la suma 
deIs Dipu!ats de les Illes men0rs s'equipari als Dipu
tats ele l'illa majar. Són dues difcrents interpretacions, 
totes dul"s democratiques, defensables, nobles i que 
cap de les dues C0ntradiu l'esperit de l'Estatut. Cap 
de les dues . I aquest Govern, indiscutiblement, accep
tara, perque així ho ha fet, la Llei que surti votada 
aquí majoritariament, la Llei que surti votada majo-
ritariament. .. 

Jo el que no puc acceptar és que si avui surt apro
vat aquest Dictamen, el Govern dema hagi de dimitir, 
no és dema, en tot cas, hagués hagut de dimitir quan 
li van rebutjar el seu projecte. Ara estam discutint 
una altra cosa. Discutim un text aJternatiu, no discu
tim el projecte del Govern. Ac;o ha estat la meya de
fensa. 

Per tant, jo, eles d'aquesta tribuna, i públicament, 
vuIl demanar disculpes si amb la meva intervenció he 
pogut ferir la seva susceptibilitat, pero no crec que en 
la meva intervenció hi hagi hagut motiu, ni solament 
fer-s'hi aprop, que parlava com a Govern. 

Quant al Portaveu ele l Grup Socialista, efectiva
ment, el debat aquest ja el vam mantenir en el seu 
moment, els mateixos Portaveus, i, per tant, a<;o sí que 
ja és batre ferro fred, un amb els seus arguments, j 

l'altre amb els seus arguments, i aquí no atracam pos
tures_ Pero jo sí que demanaria permís, al President 
del Parlament, perque me n'he oblidat, d'anar a dur 
aquella carpeta que jo tenc alla damunt. 

No és cert que els Socialistes sempre hagin estat 
a favor de la 'proporcionalitat, no és cert ac;O. Jo era 
present al mitin que voste va fer a Ferreries, on va 
dir que la Llei d'Eleccions Locals vulnerava el princi
pi de la paritat, i ac;o és inacceptable. 1 deia textual
ment, i li puc mostrar, "para este viaje no hacen fal
ta alforjas». Ac;o ho va dir voste a Ferreries. Per tant, 
no em digui aquestes coses. 

No és cert que el Partit Socialista sempre hagi 
defensat la proporcionalitat, l'actual President del Con
grés de Diputats, que mereix tots els meus respec
tes, va dir que el tema de la paritat no el fan qües
tió, i que s'acceptava, que a Menorca s'havien tergi
versat unes manifestacions, i eH mateix, al "Diari Me
norca» puntualitza aquest punto L'única vegada i a l'úni
ca manifestació que fa el Sr. Felix Pons Irazazábal, 
tenc el retall aIla dins. 1 també comenta, a poe a poc 
aquí, també comenta que ac;o és un pas previ, que ac;o 
ho diu el Sr. Felix Pons. Voste va dir concretament el 
que jo li acabo de dir, i voste és el Portaveu d'aquest 
Grup Socialista, no sempre han defensat la proporcio
nalitat, que hi ha hagut un canvi, moh bé, legítim, cor
recte, enhorabona, no hi tenim res a dir, pero el que 
no podem fer des d'aquesta tribuna és que uns sem
pre hagin dut una bandera, l'únic grup que ha seguit 
aquesta trajectoria, afortunadament, equivocadament, 
és el Grup Popular. 1 clar, jo parlo com a Govern, per
que el Grup Popular sustenta aquest Govern_ EIs al
tres Grups, per les circumst~mcies que siguin, de ve
gades prou explicades, de vegades no prou explicades, 
han fet aquest canvi, pero no nosaltres. 

Voste em treu el tema del País Base, de territoris 
histories, aIla es diu territoris historics, i aquí, el nos-
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tre Estatut reconeix la personalitat de totes les zones 
del territori, per ayO diu que ha de ser una represen
tació adequada a totes les zones del territorio Que ha
gués pogut continuar aquest paragraf dient de totes 
les zones del territori amb una cultura, amb una eco
nomía i amb un status diferent, perque voste ho sap 
que hi ha unes certes diferencies, potser hi hagi tan
tes o més diferencies entre les Illes que no les que 
hi pugui haver, com a país, dins el País Base, quant a 
diferencies. 1 voste, ayO, ho sap tan bé com jo. 

Per altra banda i per acabar, quan voste em diu 
a mi sobre el de Canaries, voste sap que mantenc unes 
cordials relacions amb la Comunitat Autonoma de Ca
naries, que precisament, prest, supos, rebrem qualque 
visita d'un Conseller que m'ha demanat poder venir 
aquí, que li tengui preparada una serie de documenta
ció sobre política de medi ambient perque sap que nos
altres tenim, en aquest cas, Decrets fets, i per veure 
de quina manera funcionam, que ho reconeixen ells 
alla, pero ac;:o ara no ve al cas, dones molt bé, a Ca
naries, voste diu de dos ten;:os, i allá em diuen que 
són perfectament contents de l'elecció elel Parlament 
Canari, que no els ha dut cap problema, que han aca
bat amb els sectarismes entre iJles, que han acabat en 
aquest tipus amb reivinelicacions. Una altra cosa és 
quan parlam ele les competencies deIs «Cabildos». El 
Sr. Josep Alfonso sabia per on anava. Una cosa és la 
Llei d'Eleccions al Parlament quant que els «Cabildos» 
de Canaries continuen reivindicant. No és el mateix. 
Pero quant a la Llei ElcctOl-al, hi ha unes presses i fo
namental voluntat, de moment, no treure aquest tema, 
perque els ha anat funcionant. 

Per tant, aquesta discussió que tenim avui, jo crec 
que és coherent, que és coherent per a nosaltres i que 
pot ser tan coherent com vostes, el que no es pot ad
metre són aquests tipus d'atacs. 

Miri, quan fa referencia a Formentera, jo no hi 
volia entrar en aquests casos, perque ac;:o són motius 
de les esmenes. Jo només li vuIl donar un detall con
cret. La proposta que fan vos tes de 33, 1, suposa que 
Mallorca elegirá 33 vegades més representants que For
mentera, de 33 a 1. La Proposta nostra de 30 a 2, su
posa que Mallorca elegira 15 vegades més. 1 els núme
ros canten, i de fer la proposta ele vostes a fer la pro
posta nostra, en aquest cas concret, només hi ha un 
mig punt de diferencia, perque a la seva propo.sta, que 
és 33, 13, hi ha una proporció de 2,5, la nostra, que és 
30, 15, hi ha una proporció única i exclusiva de 2. Si 
comparam la seva proposta de 33, 13, amb el que te
nim ara, amb el que tenim ara, 30, 12, surt la matei
xa relació. És a dir que la distribució d'aquesta Cam
bra no varia en res, no s'ha corregit cap tipus de pro
porcionalitat, és la mateixa que hi havia a les eleccions 
del 83, exactament la mateixa, 30 dividit per 12, 2,5; 33 
dividit per 13, 2,5 i una cen~esima, no arriba. És la 
mateixa. No ha variat per res la correcció d'aquesta 
proporcionalitat. 1 els números canten. 

Per tant, deixem anar aquestes coses i em creguin 
que la meya interven ció ha estat una intervenció per 
poder posar en coneixement de tota la Cambra, per 
que no dir-ho, la Cambra havia de saber com és que 
el Govern continuava mantenint encara aquesta teoria. 
Li ho he dit, que érem conscients d'aquesta soledat i 
que l'assumíem, perque de vegades val la pena assu
mir una soledat amb un principi basic i no veure's re
molcat quan s'abandonen aquests principis. 

Res més i moItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vice-president del Govern. 
1 continua el debat, entrant en el debat de resme

na 1.183, ... 
Per que em demana la paraula, Sr. López Casas

novas? 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Per contradiccions, Sr. President, en nom del Grup 

Esquerra Nacionalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha lloc a contradiccions dins una qüestió in

cidental. 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Qüestió d'ordre. Demanam l'aplicació de l'art.icle 

73, ates que el Govern ha tengut elues intervencions, 
sense limitació ele temps, creim que l'equilibri d'inter
vencions i de temps no s'esta complint. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara li contestaré, 
(Pausa). 
Té voste la paraula durant cinc minuls. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Ruguet, Esquerra Na

cionalista-PSM, quan ha parlat de fantasmes ho ha dit 
en un $entit estricte del tema, un fantasma és una 
idea o un ésser irreal, inconsistent, i nosaltres creim 
que basar el debat de l'Autonomia, dir que el tema de 
la paritat, el tema d'una representació en el Parlament 
de les Illes, és la pedra fonamental de l'Autonomia, 
creim que és moure, efectivament, un fantasma. 

Jo no li diré, jo he parlat, i no és d'ara, i voste 
ho sap, i li agraesc que m'hagi esmentat que el tema 
de la paritat en el moment en que es debatia, podia 
ser i efectivament creim, lamentablement, que ha es
tat, una cortina de fum que ha ennuvolat la realitat 
d'una Comunitat Autonoma que era per fer, una Co
munitat Autonoma que s'havia de sedimentar sobre 
unes bases molt més solides que l'existencia d'un nom
bre determinat de Diputats que escalfessin cadira en 
aquest Parlamento 

1 per ac;:o, no s'ha d'estranyar que hi hagi hagut 
intervencions aquí seriosament fortes, perque voste 
també ha expressat algunes idees realment preocupants, 
ha parlat de raons de decencia, ha parlat de coheren
cia, i jo precisament crec, en nom del Grup Esquerra 
Nacionalista que parlar de coherencia, en nom d'una 
paritat que es vol a partir d\ll1a manipulació de l'elec
ció democratica, un home-un 'vot, és realment incohe
rent amb la practica política que després es du des de 
les institucions quan feim practica de Govern i resulta, 
per exemple, que no es reconeix el pes específic deIs 
Consells Insulars. Miri, voste sap, i aquí es va votar 
en contra una Proposició no de Llei presentada per 
nosaltres, en que demanavem que abans de moure el 
terna ele la Llei Electoral parléssim clarament i sense 
embuts de la Llei de Consells Insulars, de la Llei que 
havia de ser la clau de volta de la construcció de la 
nos~ra Autonomia. 1 aquí, encara no hem tingut oca
sió de debatre la Llei de Consells Insulars. El poble 
de les Illes no esta preocupat pel nombre de Diputats 
que escalfaran cadira, ja ha he dit abans, els preocu-
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pa molt més el tema de l'atur, la manCa de vivencla, la 
des trucció del territori, el deteriorament i la manca de 
s nreis socials, l'íod ·" d preus d con su m que creix 
constanlmenl, i l l a<;o, res. i rs. DipuLats, n te 
rcspo. la po ¡Uva des de la nostra Aul nomia. V lem 
una administració mGs democratica i, per tanl, 111' 

a tracada als ciutadans, i no C l' ¡j una repre.scn lació en 
~qLle t a ambra all l) que Ji ho doni, ser un func iona
ment di a;; de 1 s ins tilu ·ions. 

olcm, n. conseqücncia, que la Comunitat Aut no
ma de les Illes Balears es constn.l ¡xi sobre unes ba
ses, ja ha he dit abans, moll més olides. Cal, per tant, 
cnil' en comple la pracli a que • 'ha du fins ara. Ouan

tes vegades hem ap lica ! l. clausu la de caulela, que 
aquí n s'ha e mentat, . i no m'cq tivoc, quantes vega
eles m norquins :i ehrissencs hem manifesla vots junts, 
contra Mal lo rca? No, ac;o c:s una cortina de fum , i ' ha 
d'ocabar el 'aquesta demagogia, s'ha d'acabar. 

L'esperal1~a més polida de la nostra AuLonomia és 
aconseguir una administració més democratica, una \li 
b r !at r a l deIs pobles d taclascuna de les Illes . Aquest 
Govern Balear hauria de el' un govem presen t i efi-
a~ a cadascuna de les IlI e , no un Govern BaJear, sin6 

també pi Líús , menorqul i mallorquí. En funció de que? 
En funció d'una coord ina ió aclminislrativa que en 
aquesLs mome.nls no veim. Per que no apliquen parí
tat a la Comissi6 Provincial d'Urbanisme? Per que no 
l'apl iquen a la Cornis ió de Patrimoni Historjco-Artís
tic? A les Comisgions gue analitzen le subvencions que 
dóna el Govern de les Illes? Apliquin paritat a aques
tes coses que són instancies únicament assessorcs i dei
xin la proporcionalitat elemocratica a allo que són elec
cions reals, vots, en definitiva. 

EL SR. PRESlDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
1 acabo. Vos tes han dit que a Euskadi succci'en 

unes coses i a Canaries unes aItres. Nosaltres volem 
puntualitzar que els nacionalistes el'esquerra mai no 
han estat d'acord amb els criteris deIs territoris hi.:s !o
ries, fins i tot el Sr. Carlos Garaicoechea, i els seus 
problemes ha tengut amb aquesta materia. Vostes han 
dit el cas de Canaries, i s'ha debatut ja prou amplia
ment. Pero no han dit que a Canaries hi ha una Llei 
de "Cabildos» Insulars consensuada, amb amplie s trans
ferencies als Consells Insulars i amb de1egacions de 
serveis a partir d'un Estatut. NosaItres tenim un Es
tatut suficient, en aquest eas, l'hem d'exercir i no se
ran, per tant, les qüestions numeriques que ens facin 
perdre de vista alló que Esquerra Nacionalista ha tin
gut molt cIar des del seu comen<;:ament: que per cons
truir la solidaritat entre els pobles, s'havia de fomen
tar, no en unes bases numeriques, sinó en unes bases 
d'eficacia, de democratitzaeió i descentralització real 
que, en aquests moments, no es donen. 

En conseqüencia, nosaltres no creim de cap ma
nera, ... 

EL SR. P~ESJDENT: 
Sr. Diputat, moHes gracÍes. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
... que amb paritat el poble de les Illes sigui .més 

felic;. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Albertí. 
Disposa d'un temps ele cine minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
í, L Prcsiclenl. Sres. i rs . Dipulat·. J vull, en 

primer II ,agrair a l 1'. 1uguet I lo c.IislencUt de la 
'g na inlervenció, el que pa Sa és que jo li dU'ia que 

repa si 1 eu discllr , i el que voste m'ha dil a mi, 
gu · ha dil, jo no ha he senti l , he senti l tot el nlra
ri. Voste ha dit que l'úní Grup e he¡-cl1l el 'aque la 
Cambra era el - u, que lols els a ltres érem una serie 
d'incoherents que canviavem segons ens venia bé. 1 
aixó no és ver. Jo li he qit a voste que la coherencia 
es va demostrar, i li repetese, -jo tene un problema 
que quan parlo baix no em senten i quan crido em 
scnten massa, pero, vull dir que-, jo li vull dir que 
la coh ren ia parl ix del projecle d'EstaLul, que e va 
aprovar a la CapeIla del ConsolaL tic Mar, on avui hi 
ha el seu Govcrn, per la Comi sió que la Con li luci ' 
marca p rque ho fac í. 1 a ll a, perque no és bo, jo Ji 
vull dir clarament, no és bo de treme d'UJ] conjunl lU1 
ret , i si no alLre varem firmar la pari tat a un mo
m l1L determinat, quan es varen incJoure a l'Eslalul 
altres coses que dona\fcn satisfacci6, pens i que en el 
rneu parlit ¡'aquell temp, a lla 011 11i havia els probJe· 
m e ll1és greu , sobretot per a Menorca, quan e donava 
satisfaccíó a la gent, varem en tendre qu aquesta pro· 
pordonali tat corregida era bona. [ és j'úni a vegada que 
les forces politiq'lles d'aqucl1 lemp varen declarar so
lemnemcnt que volien que aquest Parlament, que avui 
som aquí, fos proporcional corregil, i lots, i tOls, í ho 
die p r la coherencia del Grup de Menorca que voste ha 
anomcnat, tots, va rem renunciar, en aquell moment a la 
pari al. To s . Indos el que avui la defensa . Perque la va 
pre idir.j.1O senyor que vos te ha anomenat aquesta o
mis ió i la va firmar. Tots vare m renuncial· a la pari
tal per acceptar que a canvi de la clau ula' de cautela 
que aquí s'ha anomenat, que a anvi de l'article 39 que 
aquí 'ba anomenal, que a canv'Í de molles co es, re
nllnci~\Vem a una cosa inoperant a un Parlament, que 
é que igui pal'Ítari el Parlamenl, perquc la pariLat O 
la proporci.on.a.1ital no van en funció d'aixo, van en fun-
ió que aquest Parlament elegeix un Govem, i el 80 % 

del territori, - i m'estic menjanl el que h e de dir el s
prés- té dret a fer sentir el seu pes perque tengui I 
Govem que aquest 80 % vol, s i és pos ible. O sigui, el 
Parlament no és el Con el! Gene1'a1 Interinsular, jo li 
die a voste que totes les force poli tiques cl'aqueJl 
temps que representaven quas.i el 90 % de tOl l'eledo
ra , de tots els políties d'aquestes illes, en aqueIl mo
menl, varen di¡-, renlmciam tots a la paritat i acceptam 
tots la proporcionaJitat. 1 hi va haver un gntp petit 
que no bo va valer fer, i cOm que tenia recursos i te
nia roés coses per poder-ho aconseguir, va acon eguü
a Madrid, a mi sempre s · m'acusa que he anat a ne
gociar a Madr id, a Madrid, canviar el que era un arti
ele de l'Estatut per una Transitoria. 1 la Transitoria té 
aquest avantatge, que ens deixn veure com funciona el 
Parlament, i resulta que aquí no hi ha hagu t cap pro
blema, i resulta que tol ha anat b·. 

Per tant, jo li agraesc, j em permet, jo tenc bas
tant eelat, donar-li un consell, mai, fer-Ii una suggeren
cia, quan parli en noro del Govern, parli en nom del 
Govern, i no nornés per conceptes de gntp que 11i ha 
el seu Portaveu que ho fa molt bé, quan surt el por
taveu del Grup Popular que ho faci, roolt bé, vos te, 

T 
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quan parla en nom del Govern, Ii repetesc, parla en 
nom del Govern de les Balears, vostes són el Govern 
de les IIles Balears, i no és bo que s'enfrontin a aquest 
Parlament que representa totes les IIles Balears. Jo re
conesc, per ventura, que el meu to no ha estat l'ade
quat, voste si repassa el seu discurs, jo només puc, 
amb vos te, no estar d'acord en una cosa, que l'hagi 
repassat tan tes vegades per no ferir susceptibilitats. 
Sr. Huguet, si no ha fa, no sé que hagués estat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Antoni Costa. 
Disposa el'un temps maxim de cinc minuts . 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. Bé, som en 

aquest debat, i jo crec que a aquestes altures s'ha dit 
quasi tot, s'ha repetit quasi tot, perque aquest debat 
ja l'hem tengut en altres ocasions, només vull sortir, 
en nom del meu Grup, per recordar alguns fets. 

En primer lloc, la Federació Socialista Balear, com 
a tal, mai no ha defensat la paritat, mai, sempre ha 
estat partidaria de la proporcionalitat. Mai no ha de
fensat la paritat. El tema de representació per illes que 
és el que plantegen vostes, estan fent un doble discurso 
Sr. Vicc-president, un doble discurso Perque fora 
d'aquests microfons eliuen coses inconfesables, coses 
que no s'atrevcixen a dir aquí. F::m un doble cliscurs, 
absolutament maniqueu. 

És que a l'any 82, a Eivissa, vam haver ele sofrir 
ser insultats per dur endavant aquesta Llei Electoral 
que avui es debat aquí, que és la mateixa corregint 
simplement que no sigui una Llei par per als Consells 
Insulars, és la mateixa, com voste bé ha dit, sabem 
que no és el que voste c\iu aquí el que pensen alguns 
membres del seu Grup, i no vull elir tot el Grup, jo 
crec que el seu Govern és molt més sensat que ¡ ixo, 
és que encara avui en dia sofrim que una illa d'aques
ta Comunitat hi hagi o se'ns divideixi en bons i dolents, 
en raó d'allo que voste ha dit i que té tota la raó: tan 
legítima és la paritat o, jo diria que més legítima és 
la proporcionalitat que la paritat. Vostes en aquest 
Govern i els membres de l'illa d'Eivissa han tengut 
ocasions nombrases de votar propostes que anaven en 
favor de l'illa el'Eivissa, i si aquestes propostes han 
estat presentades per un Diputat elel Grup Socialista, 
vos tes han votat en contra, malgrat anessin a favor de 
l'illa d'Eivissa. I el President del Consell Insular de 
l'illa d'Eivissa, quan s'ha votat UIla esmena per poder 
arreglar Es Castell, que és un edifici historie que s'es
ta perdent, ha sor1it de la Comissió per no haver de 
votar en contra, pero després, en PIe, han votat en 
contra d'aquesta esmena, conjuntament amb tot el 
Grup Popular. Vull dir que la representació per illes, 
Sr. President, Srs, Diputats, senyors del Govern, no 
l'han utilitzada mai. Vos tes diuen que aquí no es bus
ca una representació deIs territoris, pero eIs seus Di
putats afirmen diariament, fora d'aquesta Cambra, que 
es busca una representació peT illes per llevar-se de 
damunt la sabata de Mallorca, I vos te esta admetent 
aquest xantatge, voste esta admetent aquest xantatge 
del seu Grup quan molts elel seu Grup ni ho creuen ni 
li donen suport, cosa de la qual m'alegro. 

I després, representació de Formentera i represen
tació d'Eivissa. És una esmena que es veura després. 
Pero, quins arguments ha clonat voste perque per un 
Diputat, per un Diputat més a Formentera, vos tes re-

nunciassin a aixo tan irrenunciable, tan irrenunciable 
contínuament, com és la paritat. On ha dit voste o 
com pot mantenir voste ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, vagi acabant. 

EL SR. COSTA COSTA: 
... quan va defensar -acabo tot d'una, Sr. Presi

dent-, quan va defensar que Formentera no tengués, 
no fos un districte electoral amb la qual cosa es que
dava sense cap representació, I ho va defensar dins la 
Ponencia i en Comissió. Per que no es diuen aquestes 
coses? Per que no accepten vostes, com els hem pro
posat tots els Grups que donam suport a aquest Pro
jecte de Llei, que s'augmenti la representació d'Eivissa 
amb dos Diputats més? Per que juguen a aquest ma
niquelsme, per que juguen a l'enfrontament entre illes, 
per que juguen a tensar ciutadans d'aquestes illes, in
tentant fer-los creure mentides que mai la historia no 
podra perdonar? Voste sap molt bé, Sr. Vice-president, 
vostes saben moIt bé, senyors del Grup Popular, que 
és un maniquelsme, que mai la representació per illes 
no ens dura la concordia que esperen. Prenguin exem
pIe vos tes d'un grup com el socialista, prenguin exem
pIe, hi som tots els de les lIles, mai no hem tengut 
problemes siguem d'una illa o d'una altra, ens hem sa
but juntar per fer un projecte comú, un projecte co
herent, un projecte de progrés per a aquestes illes, sen
se mirar si érem d'una o de l'altra i intentant fer que 
aquestes illes parteixin amb una iguaItat, siguin, tep
guin un millor progrés i estiguin amb una concordia. 
Jo cree que alguna cosa tenen vostes a aprendre 
d'aquests temes. 

MoItes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Pot tancar aquesta qüestió incidental. 

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

ser que ara se'm corregeixi, jo només vull fer una pe
tita matisació. Jo entenc perfectament el que s'ha esgri
mit aquí, per part del Grup Socialista, d'equilibri d'in
tervencions, pero, cIar, si cada Grup"5 i 5, 10 i 5, 15. 
L'equilibri es manté amb les intervencions de tots els 
Grups amb un que li parla una vegada. Si jo hagués 
contestat individualment a cada Grup, segurament ha
gués emprat el mateix temps que he emprat abans. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president, 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
.. " per tant, deman 

EL SR . .?RESIDENT: 
, .. continul voste dins el debat, ... 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
No, jo deman, deman, en ares, fent el mateix ús 

que ha fet el Portaveu elel Grup Socialista, Sr. Alfon
so, que en aquest cas concret, l'equilibri es comptabi
litzi per la intervenció de tots els Grups, no cinc mi
nuts limitats. Segurament no em faran falta gaire més. 

El primer que he de dir sobre aquest segon torn, 
és saber si el representant el'Esquerra Nacionalis
ta-PSM ha parlat com a representant el'Esquerra Na
cionalista o com a representant de PSM. Si ha parlat 
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com a representant d'Esquerra Nacionalista, no tenc 
res a dir-li, ha defensat el que va defensar ja el 83, ~, i 
ha parlat com a representant del PSM no ha dcfe;lS;¡t 
el mateix del 83, i vos te ha sapo 

Jo crec que vos te ha basa t les seves argumenta
cions en dues parts de la seva interven ció . Una pri
m era part per explicar la postura de l'agrupament d'es
querra en tom al tema de la Llei Electoral, i a l'altra 
part ha aprofitat, d'una manera habil, ho he de reco
neixer, que la Presidencia li ha dcixat fer, pel- posar 
aquí una serie de temes que són més propis d 'un de
bat de Comunitat Autonoma que no d'un debat pun
tual de Llei Electoral on discutim proporcionalitat i 
paritat. Ens ha tornat a treure l"'atur, la elestrucció, no 
sé que, Ac;o no té res a veure amb ac;o d'avui, concre
tamen!. 

Ha tret voste també, una vegada més, el tema de 
Canaries i diu que tenen una Llei de «Cabildos» con
sensuada. Que ha estat primer. l'ou o la gallina, en 
aquest cas? Que va ser primer, la Llei Electoral pari
taria en doble o la Llei de «Cabildos»? La Llei de 
"Cabildos» s'ha fet després d'haver tingut una Llei 
Electoral que contemplava aquesta paritat entre illes 
menors i major i entre les dues majors, i voste ha 
sapo Jo crec que hem de dur els temes amb una ccrta 
claredat quant al temps. 

Miri, em faré referencia, únicament i exclusiva
ment, en aquest cas, a una expressió que ha dit el 
Portaveu del Gnlp Regionalista. Jo, en aquest moment, 
ro'és molt mal de fer tornar a recordar tot el que s'ha 
dit en aquesta intelvenció, per tant, com que no em 
vull equivocar, el que si em brindo és elesprés, a 
repassar el Diari de Sessions a veure si jo he arrancat 
del Consell General Interinsular o he arrancat de l'Es
tatut d'Autonomia, amb l'article 20, i aquest crec que 
ha estat, al final, el tema que ens ha dut a discussió. 

Quant a la in1ervenció d'un nou Portaveu- del 
Grup Socialista, bé, jo crec que voste ha tornat a 
caure amb la mateixa pedra de sempre. Ha comenr;:at 
amb un to molt equilibrat i s'ha anat encalentint, s'ha 
anal encalentint ,a poc a poc, rncntre intervenia, i tr eu 
aquí votaciol1S de ca e que ba pr sen'lal e l Grup 
Socialista que m illoren, egons els seus criteris, .lemes 
d 'Eivís a. peró no ha tractal per res voste el tema 
de la pari tat. Jo sé que n'hi parlaré del tema de la 
pan tat, que era la c.:üestió i és la qüestió que deba
tim ara. Jo no sé i la Federació Balear Socialista va 
dir o no va dir o va donar suport o no va donar 
suport, un Portaveu del Grup Socialista, un divendres 
dia 30 de rnar~ del 79 deia textualment: "El Estatuto 
ha de ser marco de convivencia de una Comunidad 
Autónoma descentralizada, adaptada a las necesidades 
de una región insular i superador de pasados traumas 
y desequilibrios. En este sentido, el PSOE, -supos 
que devia rallar en nom del PSOE, si era de la Fede
ració Socialista, no ha sé, pero en nom del PSOE a 
Menorca en aquell moment, sÍ- el PSOE mantiene la 
necesidad de articulación real de los principios de 
subsidiariedad y de paridad». A~o es va dir, li mos
traré, i segur que ell n'és conscient, no die noms. 
L'acte que abans esmenHlvem, a Ferreries, concreta
roent: «Se refirió al Decreto de Elecciones Locales, 
afirmando que éste contiene conceptos contrarios a la 
misma Ley y al espíritu del acuerdo de Ciutadella, 
que defiende los principios de paridad y subsidiarie
dad. El Decreto pretende», i continua aixÍ, i després, 
entre cometes i parentesis, «para este viaje no se 

necesitan alforjas, preCISO», i va dir el PSOE. Jo no 
m'invent res, no m'invent res. Em sap molt de greu 
haver ele dir aquestes coses, són vostes que m'han 
estirat la llengua. A la meya intervenció, cree que ha 
quedat clar, que no volia treure cap tipus de retall ni 
de r ecordatori , perque, qui més qui manco, un dia 
haura dit una cosa i un dia n'haura dit una altr a, 
pero el que compta són els programes electorals, els 
compromissos adquirits elavant el s elcctors, els discur
sos d'inyes tielura, la coherencia elel que han defensat 
scmpre. Si els eongressos o les assemblees canvien, jo 
no he d'entrar en la legitimitat de poder-ho enviar o 
no, el que sí és cer~, és que aquí, de moment, encara 
hi ha un grup que continua defensant el que sempre 
ha defensat. I record, perfectament, que aquests prin
cipis que nosaltres deim avui aquí, i ha dic eom a 
Govern, p erque el Govern ha va defensar al seu di s
curs d'investidura, no ha dic com a Gn¡p Popular, ho 
dic com a Govern, aquests pri.ncipis també van ser 
defensats en el seu moment. 

En el tema concret d'Eivissa o de Formentera, en 
aquest cas, que és el que imposa l'elecció d'un Dipu
tat per Formentera? Un sistema d'elecció majoritaria, 
no un sistema d'elecció proporcional, és cert o no és 
cert? Jo no die aquÍ si és anticonstitucional o no, el 
que sí és cert és que s'estableix, a Formentera, un 
sistema d'elecció majoritaria, reservat únicament i 
esclusivament a les eleccions al Senat i a certs llocs 
on hi ha representació territorial, per exemple a Me
norca, per a exemple a Eivissa, un senador per tata 
l'illa, pero alla no parla d'eleeció proporcional a les 
eleccions del Senat, no, parla d'una representa ció 
territorial únieament i exclusivament, comptabilitzant 
els vots i qui té mé." vots, guanya, o sigui, que s'eli
minen tots els altres, en el cas deIs senadors, no en 
el cas d'eleccions autonomiques. 

No em tregui a mi que nosaItres estavem dispo
sats a renunciar al principi de paritat. Dins Ponencia, 
vaig dir cIarament que en ares a arribar a aquest 
consens maxirn per poder treure una llei que sigui, 
de moment, assumida per tots els Grups Polítics, i a 
la vista que es form8va una majoria dins la Comissió 
que rebutjava totalment el tema de la paritat, nosal
tres ens aveníem, ~ns avenÍem en aquest cas concret, 
que es considerés el cas de Formentera tal com nosal
tres el tenÍem pla~mat a la nostra esmena, l'invent 
dels dos de Formenlera no va ser dins la Comissió, 
va ser a l'esmena, va ser en el projecte que nosaltres 
varem presentar en nquesta Cambra, no ens ho varem 
inventar, els dos de Formentera, sempre n'hem posat 
dos a Formentera. L'únic que varo dir, per arribar a 
aquest ccnsens, i crec que a la primera part s'ha 
demostrat. I el seu Portaveu, el Sr. Triay aquí ha ha 
dit, que s'havien incorporat esmenes i que d'aItres 
havien estat retirades, i cree que hi va haver un taJant 
de diale~ i a l'únic punt on vam xocar va ser en 
aquest, perque si nosaltres, en aquell moment vostes 
haguessin decidit compaginar la seva proposta, un 
consens és cedir t:)ts dos, compaginar la seva pro
posta , .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Vice-president. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
.. . a la nostra, ja hagués estat arreglat, sense 

haver renunciat a cap principi, ni vos tes haguessin 



F 
I 

DIARI DE SESSIONS / Núm. ,8~Q I 26 j 27 novembre 1986 2341 

renunciat a la proporcionalitat ni nosaltres tampoc no 
haguéssim renunciat a la parítat. Haguéssim establert 
un autentic consenso Pero no va ser un invent de dins 
Comissió. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Vict2-president. 
Condosa la qüeslió incidental, continuam el debat, 

i passam a l'artide 12 que manté vives tres esmenes, 
1183, 1185 i 1186. Per defensar l'esmena 1183, té la 
paraula pel Grup Popular, el Sr. Cosme Vidal i Juan. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President, i, si em permet, jo dema

naria defensar conjuntament les esmenes 1183, 1185 i 
1186, que es refereixen totes a aquest article 12. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té el nostre consentiment. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. Pn~f.ldent. 1, perque es conegui quin 

és el text de les es menes, perque es pugui entendre 
i crec que, fins i tot, per agilitar aquest debat, també 
demanaria que es ílegissin, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara rr;ateix es procedira a la lectura. 
Sra .. Secretaria, per favor, vol fer lectura de les 

esmenes 1183, 1185 i 1186? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«1183. Enmienda de modificación. Sustituir su 

texto por el que a continuación se transcribe: 
l.-''l.-De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía, el Parlamento 
estará formado por los Diputados del territorio Autó
nomo, elegidos por sufragio universal, igual, directo y 
secreto, mediante un sistema de representación pro
porcional que asegurará una adecuada representación 
de todas las zonas del territorio. 

2.-El Parlamento de las Islas Baleares estará 
integrado por 60 Diputados, de los cuales 30 corres
ponderán a la isla de Mallorca, 15 a la isla de Menor
ca, 13 a fa isla de Ibiza y 2 a la isla de Formentera". 

Motivación: Asegurar una adecuada representación 
de todas las zonas del territorio». 

EL SR. PRESIDENT: 
Esmena 1185. 

LA SRA.ENSEÑAT ENSEÑAT: 
,d 185.-Enmienda de adición. Se propone un nue

vo artículo, que deberá componer el Capítulo II del 
Título IV. 

"A lo~ efectos de las elecciones al Parlamento de 
las Islas Baleares, se crean tres circunscripciones elec
torales, una consti~uida por la isla de Mallorca, otra 
por la isla de Menorca, y la tercera por las islas de 
Ibiza y Formentera". 

Motivación: Se considera necesaria la regulación 
de circunscripciones». 

« 1186.-Enmienda de adición. Se propone un nue
vo artículo qu::: deberá componer el Capítulo II del 
Título IV. 

"Dentro de las circunscripciones a que se refiere 

el artículo precedente, se crean seis distritos electo
rales denominados: Palma de Mallorca, Inca, Manacor, 
Menorca, Ibiza y Formentera. Los tres primeros abar
carán respectivamerte los límites territoriales que 
tenían al constituirse la Comunidad Autónoma los 
partidos judiciales del mismo nombre, los restantes 
distritos comprenderán el territorio de cada una de 
las islas respectivas". 

Motivación: Se considera conveniente la regula
ción de los distritos». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sres. i Srs. Dirutats. D'entrada he de dir que, 

com queda dar amb les esmenes, es diferencien 
sobretot que la prImera es refereix al nombre de 
Diputats i també a I'assignació per cadascuna de les 
IIles. 1 la segona, a les circumscripcions, que cada 
Consell o cada Ilh o conjunt d'illes que tenen un 
Consell forma part d'una circumscripció, a parto 1, 
finalment, la 1186, 31s dislrictes, que no és el mateix 
que circumscripcions. Dit aixo, i després de felicitar
me de no tenir limitacions, em sen tiria molt honrat 
de ser membre del Govern, pero, en aquests moments, 
crec que podent parlar en nom del Grup, no tenc 
aquelles limitacions que té un membre del Govern, 
i no és que no tracti de ser tan moderat com quaI
sevol, pero cree que hem de dir les coses tal com són. 

Un dia, el d'avui, que hagués pogut ser historie 
i gojós per a la nostra Comunitat, ja que amb l'apro
vació d'una LIei Electoral amb satisfacció de totesi 
cadascul1a de les illes que composen l'arxipelag, s'hau
ria aconseguit donar una passa important i decisiva 
per a la construcció del país balear que tots desitjam, 
corre el perill d'esdevenir una data funesta, també 
per a tots, encara que momenHmiament es pugui creu
re que tan soIs ho sera, o afirmar, com s'ha fet aqüí, 
per a aquelles illes, no sé si bé o mal dites menors, 
que se sentirien o se sentiran, tal vega da defraudades, 
i fins i tot, enganyades per la imposició d'un sistema 
que no :oatisfa la majoria, jo diria la immensa majo
ria, es digui el que es digui, deIs seus habitants. I 
que no es pretengui de circumscriure exclusivament 
aquesta decepció, :l.quest sentiment a una ideologia 
determinada, ja que aquesta sera la reacció generalit
zada, de fet, ja ho és, a Menorca, a Eivissa i a Formen
tera, i, fins i tot, a la Part Forana de Mallorca, i, en 
tot cas, l'única excepció, sí que efectivament, corres
pondra a una conc.reta ideologia, que no és el mateix 
que un concret pa.tit, m'atrevesc a assegurar, fins i 
tot, que a unes molt comptades persones que la 
comparteixen. 

Si afirmo que aauesta data pot esdevenir funes
tar, no faig, crec, una afirmació gratuIta. ja que a 
ningú no se li pot escapar que una LIei com la que 
avui es porta a aprovació resulta fonamental per a 
qualsevol Comunita: Autónoma i, per tant, més que 
convenient, era necessari aconseguir que fos aprovada 
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de forma consensuada. Aixo, com he dit, per a qualse
vol Comunitat Autonoma, i no s'ha d'oblidar que la 
nostra és una Comlmitat diferenciada pel seu caracter 
insular, 1an sois eqUIparable a la de Canaries, dar que 
ho hem de repetir, perque són els dos arxipelags 
que formf'n senglcs Comunitats Autonomes, on, a Ca
naries, la discontinui'tat geografica, que no dispersió, 
discontinultat geogrMica, identica a la nostra, ha trobat 
la resposta adequad::t i ha aplicat ['única forma vÍ<:,ble 
per a l'Autonomia chma r egió de tals característiques. 
La paritat corregida a la representació parlamentaria, 
de tal forma que la suma de representants de les illes 
menors de cadascuna de les províncies, és igual, alla, 
al nombre de Dipu1;:¡ts de l'illa major, sense importar
los, ni tan soIs, per exemple, que, com s'ha dit abans, 
la diferencia entre la més poblada i la de menys pes 
demografic, sigui, tan soIs de 12 Diputats, 15 que té 
Gran Canaria per 3 que té Hierro. Decididament, 
s'hauran de qualifiC'ar les Can aries d'illes sensates, a 
més d'afortunades o assortades, com vulguin, mentre 
que en aquelles illes el pejoratiu o, millor dit, en 
aquelles illes que tenen aquesta sort, aquí, en aquestes 
el pejoratiu terme de la balearització, que tan agrada 
d'emprar a alguna de les vos ses meroes, podra apli
car-se també, en el mateix sentit, a aqueixa forma 
d'assignar la respecliva representació insular al Parla
ment autonomic. Perque succeeix que el que va a 
consumar-se, presumiblement, avui aquí, no tan soIs és 
moIt lluny de la paritat corregida, sinó que tampoc 
no s'ajusta a la proporcionalitat corregida, el que pro
pugnen ara els grups d'esquerra amb el suport, sem
bla ser, d'Unió Mallorquina. Vegin, si no, a l'artide 
12 del text aIternatiu el Dictamen del qua! se sotmet 
a aquest PIe, es determina que cada illa sera circums
cripció electoral a part, i enfron! deIs 33 Di'putats que 
s'atribueixen a Mallorca, se n'assignen 13 a l'illa de 
Menorca, i a Eivissa, que té més habitants que aques
ta darrera, n'hi donen 12, mentre que a Formentera 
se n'hi atorga, tan scls, 1. No és just, doncs, que en 
el cas d'Eivissa i Menorca, amb el sistema de la 
proporcionalitat corregida, que qualsevol de les dues 
illes, amb població similar o lleugerament superior 
-perdó- per part ete la primera, tengui més repre
sentació que l'altra en aguest ParIament, ni una ni 
l'altra. Ni és tampoc de justícia, ni tan soIs esta 
d'acord amb el que prescriu darament l'artide 20 del 
nostre Estatut d'Autonomia, assignar un únic repre
sentant per un dístricte ekctoral, millar dit, pel que 
elIs diuen una circumscripció electoral, que no és el 
mateix que un districte, ja que en el cas que una 
determinada opció aconseguís majoria per marge es
cas, amb un vot fins i tot n'hi hauria prou, deixaria 
la resta de votrmts ele l'illa quasi amb un 50 % sense 
obtenir representació Aíxo, al nostre parer, atempta 
fins i tot contra la Constitució, perque és un sístema 
majoritari. 

Per aixo, a la rJostra esmena, amb la fórmula de 
]a paritat corregida, que salva l'inconvenient apuntat 
per al cas d'Eivissa i Menorca, en atribuir un nombre 
total de Diputats per a les illes menors, igual a l'assig
nat a l'ilb major per si sola, contempla dos Diputats 
per Formentera, peró vull ac1arir aquí que igualment 
si hi ha paritat corregida, no ens importari'a el nom
bre de Diputats de cadascuna de les illes, a no ser 
que una cosa sigui anticonstitucional i es pugui de
mostrar, pero el que nosaltres volem dir amb aixo, 
que no ens' importaría que tengués un altre nombre 

de Diputats Formentera i una altre Eivissa, sempre i 
quan Menorca, Eivlssa i Formentera, tenguessin els 
mateixos Diputats, el mateix nombre de Diputats que 
l'illa major. 

Pero, sigui amb la paritat corregida que propug
nam nosaltres, sigui amb la proporcionalitat que vol 
imposar el text que debatim, la Constítució i l'Estatut 
han de respectar-se. Aíxó és inqüestionable. 

I vegem perqu~ el Projecte de Llei del PSOE és 
anties ta tutari i anticonstitucional. Respecte d'Eivissa, 
vulnera l'artide 20 de l'Estatut, perque entre Menorca 
i Eivissa es produeix un agravi comparatiu i no pro
porcional. Vulnera l'artide 68.3 de la Constitució, que 
el podem lIegir si fa falta aquí, quan dil! , al punt 3 
que l'elecció es verificara a cada circumscripció ate
nint criteris de representació proporcional. I, per ana
logia amh el matelx artide 68 del nostre Estatut, és 
d'aplicació indubtable. Podria ser, i tot, que vulneras 
l'articIe 14 de la Constitució, pel principi d'igualtat, 
i podria ser, fins i tot, ho apunt, que vulneras el 139.1 
-perdó- de la Constitució, quan ens diu que tots els 
ciutadans tenen els mateixos drets a qualsevol part 
del territori de l'Estat. El que queda cIar, i esperam 
que així sera, és que vulnera els articIes 20 de l'Esta
tut i el 68.3 ele la Constitució. 

Respecte de Formentera, vulnera cJarament el 
principi de proporc!onalitat i de representació terri
torial de J'articIe 20 de l'Estatut. Entenem que si aixo 
no és recurrible davant del Tribunal Constitucional, po
dem deixar, fins i tot, a l'atur a tan alta instancía, ja 
que és ben segur que quan ha vist i veu des que 
existeix, no haura estat assistit de més sólids fona
ments. 

Ja em diran vosses merces si obligant que des 
de les illes menors, en concret puc assegurar que així 
succeira des d'Eivissa i Formentera, s'hagi d'exercir, 
almenys, el dret constitucional d'empar, no és cert, í ben 
segur, que podem entonar avui, aquí, ja que s'ha 
parlat d'enterraments, un requiem per a l'Autonomía 
Balear. Com que tendrem més ocasions, esper, de 
completar la nostm interven ció, fent cas a aquest 
lIumet vermelI í a les indicacions del Sr. President, 
moltes gracies, Sres. i Srs. Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Esquerr.a Nacionalista, el Sr. Damia Pon s té la 

paraula. 

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

sembla que, inevitablement, anira de funeral. No po
dem admetre que la serenitat que ha de presidir els 
debats de l'Assemblea Legislativa de les Illes Balears, 
sigui sotmesa a campanyes previes d'intoxicació i 
d'una demagogia totalment impresentable. 

Nosaltres respectam les opinions més contraposa
des, sempre que siguin opinions raonadas i sempre 
que es fonamentin en una finalitat que aspiri a millorar 
la convivencia deIs ciutadans de les Illes, i no a 
enverinar-la. Pero jo aquí vull denunciar, perque creC 
que tots aquests dies passats, des de fa bastants de 
elies, hem assistit a una autentica campan ya d'intoxi
cació demagogica que havia de culminar en l'acte que 
ara celebram, que ésel debat, no de la Llei Electoral, 
sinó del témá de la famosa paritat o proporcionalitat . 

........ 
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S'ha parlat des de publicacions, com el Butlletí 
Confidencial, de la gran estafa autonomica que con
sagra la supremacia de Mallorca sobre la resta de les 
illes, 13 de novembre. Es parla, al mateix Butlletí, 
dia 19 de novembre, veim que és un «crescendo», que 
des d'Eivissa es cOl1siderara un autentic «casus belli» 
que conc1icionara la viabilitat futura de l'Autonomia. 
Per part del Sr. CQ~me Vidal, Portaveu ara del Grup 
Popular, veim el «Diario de Mallorca» de dia 25, que 
aquests arguments o aquests elements de judici que ha 
tret aquí, d'inconstitucionalitat i antiestatutaris, ja 
s'havien anunciat; es va dir, i ara s'ha reiterat, que 
si s'aprova aquesta Llei, si s'aprova aquesta compo
sició del Parlament, l'Estatut, l'Autonomia entraran en 
via morta. Per part del Vice-president del Consell 
Insular d'Eivissa i Formentera i membre del Govern 
de la Comunitat Autonoma, Sr. Antoni Marí Calbet, a 
través d'unes dec1aracions a « El Día» de dia 26 de 
novembre, que és avui, hi ha tota una serie d'afirma
cions que consideram, francament, crispants i que no 
ajudcn precisament a aquest debat amb serenitat que 
nosaltres volem tenir. No es pot dir que els eivisscncs 
han patit, patim i, segons veim, continuarem patint 
aquest centralisme, centralisme de Mallorca, entenem 
que no es pot dir, amb tots els respectes, que la 
Comunitat Balear no sera una vertadera Comunitat 
Autónoma si no hi ha paritat. 1, respectant l'opció 
personal que cadascú pugui prendre, entenem que 
tampoc no es pot dir que -perdó-, no es poden 
anunciar autentiques i energiques accions de protes~a, 
si el Parlament acorda una cosa o l'altra. En aquest 
cas, sembla que el ~emor és que acordi la proporcio
nalitat. 

Nosaltres entenem que el Parlament és una Cambra 
que representa el poble de les Ille& Balears, el repre
senta d'una manera legítima i democdüica i, en con
seqüencia no pot ser sotmes a campanyes d'intoxica
ció ni a demagogies, sobretot, quan s'exerceixen des de 
llocs d'alta responsabilitat política i quan s'exerceixen 
per part de rnembres d'aquesta mateixa Cambra. 

Es vulnerara la Constitució i l'Estatut? Llegim-Ia, 
que diu l'artic1e 152.1 de la Constitució, referit a les 
Assemblees Legislatives de les Comunitats Autonomes, 
que és el nostre cas? Diu que aquestes Assemblees 
seran elegides per sufragí universal d'acord amb un 
sistema de representació proporcional que asseguri, 
també, la representació de les diverses zones del terri
tori. No s'assegura la representació de tates les zones, 
no hi ha una generositat de considerar que uns 620.000 
habitants de fet de Mallorca elegeixin 33 Diputats, 
mentre uns 150.000 habitants de fet de les illes de 
Menorca, Eivissa i Formentera n'elegeixin 26? No hi 
ha un criteri de generositat? No és així? És aixo vul
nerar la Constitució? Com podem dir que vulneram 
també l'Estatut, si I'Estatut, a l'artic1e 20.1 diu que el 
Parlament sera format per Diputats del territori autó
nom, Diputats de les Illes Balears, elegits per sufragi 
universal, igual, igual, directe i secret, mitjam;ant un 
sistema de representació proporcional que assegurara 
una adequada representació de tates les zones del 
territori? No és una adequada i suficient representació 
que 150.000 habitants elegeixin 26 Diputats, mentre 
que Mallorca ve a bé que 620.000 habitants n'elegeixin 
senzillament 33? No estam dins uns criteris de gene
rositat? Com es poden mantenir aquestes demag~gies? 

Nosaltres entenem que aquest clima de crispació 
no és precisament Uf'. clima que encamini a bon fi un 

futur de serenÍtat i de considerar que les Illes Balears, 
constitu'ides en Comunítat Autónoma, d'acord amb la 
COhstitució, estan legítimament representades, de for
ma proporcional i en tates les zones del territori, dins 
aquesta Cambra. Per tant, no es pot parlar seriosa
ment de dates funestes ni d'illes enganades ni que hi 
haura una reacció generalitzada, perque, francament, 
creim que els ciutadans, a no ser que siguin intencio
nadament intoxicats, els ciutadans de Menorca, Eivissa 
i Formentera, no poden tenir una reacció generalitzada 
davant un tema electoral. Nosaltres entenem que tots 
els Grups estan en el seu dret legítim d'exercir els 
recursos que vulguin, peró ens pareix, francament, que 
aquest to, perdonin l'expressió, una miqueta amena¡;a
dor de dret d'empar. és totalment desproporcionat i 
totalment fora de lloc. 

El qUE' sí creim és una cosa, també, i és que un 
tema que hauria de ser objecte d'una reflexió serena, 
en el mGment que ha degenerat en una gros sera de
magogia, les primeres víctimes o les víctimes, perdó, 
finals, han estat els demagogs que han insistit fins al 
final a defensar una cosa que, finalment, era ja 
completament indefensable. I que ha passat? Quan la 
majoria d'aquesta Cambra, cosa que jo aplaudesc, 
fent un acte de reflexió i, fins i tot, suposant que hi 
hagi hagut canvis radicals, si hi ha hagut uns canvis 
radicals, pero ajustant-se a l'esperit constitucional i a 
les normes de l'Estatut, quan aquests Grups han 
anunciat majoritariament el seu suport al principi 
constitucional i estatutari, la desesperació s'ha apode
rat deIs que ja COlO a darrer recurs han acudit a la 
demagogia i han creat intencionadament un clima de 
crispació, que nosaltres creim que és no només impre
sentable, sinó absollltament denunciable. 

Per tot aixo, nosaltres no podem donar suport a 
aquestes propostes, perque, a part de no estar-hi 
d'acord, no estam tampoc d'acord amb l'esperit que 
es manifesta en la seva defensa. 

I en el tema de les circumscripcions electoral s i 
deIs districtes, hem de recordar que la Constitució, 
a l'artic1e 68, parla únicament de circumscripcions 
electorals, no parla de districtes. I, en definitiva, 
entenem que els districtes no tenen cap fonament, 
més que introduir un element que, com va dir el 
Sr. Triay, Portaveu del Grup Socialista, ja té un nom 
dins la historia de la manipulació electoral, que és 
practicar el que en diuen el «jerrymandisme» del Sr. 
Elbrich Jerry, que va ser Senador de Massachussets i 
l'any 1812 va impulsar una LIei que feia els districtes 
d'acord amb els seus interessos electorals, no amb els 
interessos electoral s de Massachussets, els seus, i aixo 
és el que hi ha aquí. Aquí hi ha interessos electoral s 
i no hi ha. cap voluntat de construir autonomies soli
des ni de crear convi\'encia entre els pobles, o els que 
amenacen i els que fan demagógies inciten a la, fios 
i tot, a la manifestació en contra d'aques! Parlament 
estan creant un esperit de convivencia? Aixó és el que 
hi ha, hi ha uns interessos electorals absolutament de
nunciables, i posats afer pintoresquisme, no sé per
que han triat que els districtes electorals es circums
criguin als partits judicials que és un invent del segle 
XIX dins una administració centralista i de caire fran
ces, posats a cercar precedents, hauríem pogut trobar
ne d'altres més histories, com és ciutat, muntanya i 
pla, que servien per a la part fiscal de Mallorca, o tam
bé ciutat i part forana, que no és exactament el que 
vostes defensen, perque la ciutat i part forana, com a 
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mllllm, com a mllllm han estat entitats historiques, 
avui superades, superades, pero que en el temps pas
sat, recordem-ho, fins i tot varen donar peu a auten
tiques guerres socials, com la deIs forans i deIs ciuta
dans. Pero la historia la deixarem per al passat, som 
al segle XX, som a una democracia parlamentaria, nos
altres volem ajudar a construir-la, nosaltres hem llui
tat per l'Autonomia, tenim una proposta positiva i, per 
favor, defensin les esmenes, pero no introdueixin ele
ments de crispació demagogica dins aquest Parlament 

defora d'aquest Parlament. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Grup Regionalista de les Illes, té la paraula . 

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

tir a aquesta tribuna, i jo voldria, altra vegada, lamen
tar-me que aquesta Llei Electoral s'hagi hagut de dur 
pel fet de no haver estat inclosa a l'Estatut, pero, ja hi 
tornam a ser, i, com veim, és una Llei que, tornam repe
tir, crispació i fricció entre les BIes, que no és bo, no 
és bo en aquest moment en que ens trobam. 

Bé, s'han repetit els mateixos arguments que ja 
tenia el Grup Popular, sempre, en favor de la paritat, 
jo els respect, perque els ha de defensar, i gairebé per 
les mateixes persones que en aquell moment no varen 
votar l'Estatut, i també, com no, hem de suportar ame
naces de recursos si aquesta Llei no és d'acord amb el 
que al Grup Popular li agradaria. 

Jo podria comell(;:ar defensant la nostra oposició a 
aquesta esmena, repetint els arguments de la negocia
ció de l'Estatut. Pero no ho vull fer, perque, de totes 
maneres, ja ho he fet massa vegades, no varen conven
cer llavors, als senyors que no varen voler votar l'Es
tatut, i no crec que tampoc, honestament, els conven
cem avui. Per aixo jo, per defensar la nostra proposta 
de composició d'aquest Parlament, per tant, oposar-me 
a l'esmena del Grup Popular, vull fer un plantejament 
d'avui. I vull comell(;:ar per fer dues afirmacions en 
aquesta Cambra, millor dit, contrastar tres fets que són, 
totalment, en qualsevol moment, comparables. Primera, 
tots nosaltres ocupam aquests escons en funció de l'Es
tatut, tant els grups que el votarem, com els grups 
que no el votaren. Segon, les eleccions es feren pel sis
tema proporcional corregit, i hi havia un sol Diputat 
per Formentera, dotze per Eivissa, onze per Eivissa, 
dotze per Menorca i trenta per Mallorca. I, tercer, el 
Govern de Coalició Popular l'exerceix en funció d'un 
Estatut, que el mateix Grup Popular no va votar. 

Jo vull basar-me precisament, precisament, en 1'ar
gument que tan tes vegades del Grup Popular és bas
tant esgrimit per demostrar que bona era la paritat. I 
és l'argument favorable que el Consell General Inter
insular va anar bé, essent paritari, corregit, no vull que 
ningú m'esmeni la plana, pero resulta que també te
nim tres anys i mig d'experiencia d'un Parlament que, 
com he dit, va ser elegit de manera proporcional, cor
regit també, i jo crec que tots hem pogut contrastar 
que aquest Parlament també ha anat bé. Per tant, 1'ar
gument que va anar bé el Consell General Interinsular 
essent paritari el podem contraposar a l'argument que 
també ha anat bé aquest Parlament amb una compo
sició proporcional corregida. Hi ha hagut, per ventura, 
cap votació d'illes contra illes? Jo pens que no, en can-

vi, ha pesat sempre el pes deIs Grups ParIamentaris, 
com és normal a un ParIament elegit com el nostre. 

Aleshores, si em permeten, si em permeten fins i 
tot una llid:ncia, també hem d'incloure quaIque cosa 
que no sigui tan seriosa, perque si no, llavors ens en
fadam massa, Sres. i Srs. Diputats, Sr. President, jo 
m'atreviria a dir que paritari corregit, el Govem Pro
visional de la Pre-autonomia va ser de centre, i pro
porcional també corregit, el Govern és de dretes, no 
sera aixo, que el Grup Popular vol corregir tornant a 
la paritat, supos. 

Pero, anem al tema i tornem a parlar de vercs 
d'aquesta qüestió. Si va anar bé quan era paritari i ha 
anat igualment bé essent proporcional, quina raó hi ha 
perque els que són més no puguin tenir major repre
sentació? Quina raó hi ha, i m'he de referir, Sres. i 
Srs. Diputats mallorquins del Grup Popular? Si va allar 
bé essent paritari, per que els que són més no han de 
tenir una major representació? Jo crec que aquest és 
l'element clar que s'oposa, s'oposa, volem la paritat 
perque és un principi irrenunciable del nostre progra
ma. Quan es va treure de l'Estatut l'article que forma
va la composició d'aquest Parlament i es va dur a una 
transitoria, aquest és el perill de les transitories, que 
hi ha suficient experiencia per demostrar que alló que 
es va treure a l'article era bo, i que hagués pogut que
dar dins l'article i ens haguéssim evitat mol tes discus
sions després. 1 jo vull també sortir, perque fins i tot 
ho hem demostrat avui capvespre aquí, que aquest 
tema de la Llei Electoral és exclusivament de les illes 
menors, aquí hem vist Portaveus de les illes menors, 
continuament, jo vull sortir com a defensor de l'illa 
major, també, que crec que també té dret que qualcú 
la defensi. I vulI dur, perque es du el contenciós aquest 
des de les illes menors, un poco dient que sempre hem 
estat a Mallorca els que hem fet no sé que damunt les 
illes menors, jo vull dur aquest contenciós des de Ma
llorca. I vull explicar com segons el nostre punt de vis
ta, Mallorca té dret, dins el conjunt de les Illes, també, 
que es respecti la seva manera de ser. Mallorca no ha 
estat mai culpable, mai, que un sistema centralista, quan 
la Diputació Provincial, hagi perjudicat, si és que ho ha 
fet, jo no ho afirm, les altres illes. No ha estat mai cul
pable Mallorca. Pero Mallorca, des de l'adveniment de 
la democracia ha estat disposada sempre, en tot mo
ment, a corregir aquesta situació, a donar a cada illa 
el que és seu. I varen ser Diputats mallorquins, per
que tots set ho eren en aquell moment, els que varen 
impulsar i aconseguir dins la Llei d'Eleccions del 79, la 
substitució de la Diputació Provincial per tres Consells 
Insulars, si haguéssim volgut seguir a Mallorca domi
nant les illes menors, no ho haguessin proposat. Per
que, a pesar del que es pugui creure en aquesta Cam
bra, jo som testimoni que no va ser facil aconseguir
ho, que no va ser fitcil aconseguir-ho. Era una elecció 
paritaria, també, també la vare m proposar nosaItres, 
perque en aquells moments era imprescindible que hi 
hagués un gest de bona voluntat, que alIó crearia dins 
l'ambient, no els fantasmes que Mallorca estava real
ment usurpant els drets de les illes menors, s'accep
tas que hi havia d'haver una forma correctora total. I 
allo era bo dins el sistema provisional, que fos parita
ri, i quan es va fer l'acord de compensar economica
ment els Consells d'Eivissa i Formentera i Menorca, els 
mallorquins foren solidaris absolutament i totalment 
quan la Transferencia de béns i funcions de l'extingida 
Diputació Provincial. Mallorca demostra, a tot moment, 

--..Q,,¡¡ 
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dins l'Estatut i la democracia la seva solidaritat i el seu 
respecte a cadascuna de les aItres illes. I rep d'elles tam
bé el mateix tractament, jo crec que en aquest moment 
el nivell de comunicació entre les Illes, ha estat molt 
millor, és a dir ha avanc;at moIt més amb quatre o cinc 
anys o sis que hi ha Consells Insulars, que no hi ha
via estat des del centralisme de la Diputació Provin
cial. El fet d'anar junts perque hi volem anar, ha fet 
que des deIs Consells Insulars hi hagi hagut un impuls 
d'anar endavant junts, que és el vertader sentit d'aquest 
Parlamento Hem de llevar, precisament, no hem de con
vertir el que era abans un sentiment de frustració de 
les illes menors, en que Mallorca, per fer-nos perdonar, 
coses, que jo crec que no hem de fer-nos perdonar, els 
que democraticament el representam, anem al sentit 
contrario 

Aleshores, si aixo és així, jo repetesc la meva pre
gunta, quina raó hi ha perque els que són més no pu
guin tenir una major representació? Pero és que encara 
hi ha més, no és només el joc de Consells Insulars que 
ens jugam al Parlament Balear, ja ho he dit abans, el 
Parlament Balear, I'elecció al Parlament Balear és una 
elecció d'unes forces polítiques que han de conformar 
el Govern d'aquesta Comunitat Autonoma. I Mallorca 
té dret, té elret a fer valer el seu pes, perque és el 80 
% del total de Balears, que aquest Govern que I'ha de 
governar, a Balears, hi tengui el 80 %, perque són, com 
dic, el 80 % faci sentir el seu pes de votació, perque el 
Govern intenti que sigui deIs colors que la majoria 
deIs habitants d'aquestes illes, que és l'illa de Mallor
ca, siguin els que ells hagin elegit. I no pot deixar en 
mans del 20 %, amb tots els respectes, que li pugui im
posar un Govern que a Mallorca no li agrada, perque el 
80 % ha elegit un color i el 20 % n'ha elegit un altre, ma
joritariament, i sigui aquest del 20 % el Govern de to
tes les Balears. Mallorca té dret a fer saber que és so
lidaria amb totes les Illes, que no té res afer-se 
perdonar i que, per tant, vol una llei proporcional cor
regida, summament corregida, pensin que la propor
cionalitat pareix que ens donaria a Mallorca 113 o 114 
Diputats, i passam a 33, pero sí fer valer que els que 
més són, tenguin també majar representació. 

Quant als districtes, si em permet un minut, nos
altres tampoc no hi elonarem suport perque fugiríem 
de la proporcionalitat que defensam entre illes, els dis
trictes a Mallorca també són de diferencies importants 
quant a nombre de vots per cada elegit, per tant, nos
altres ja anunciam que el nostre Grup no donara su
port a cap de les tres esmenes que deba ti m en aquest 
moment aquí, al Parlamento 

Moltes gracies. 

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

Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Per explicar el nostre vot 

contrari a les esmenes, intentaré fer una mínima de
fensa del que és I'artide, que realment es tracta d'anul
lar. 

Que és el que es proposa a l'artide 12 de la Llei 
Electoral? Proposam que el que era Disposició Tran
sitoria de l'Estatut pcr a les primeres eleccions auto
nomiques, suposam que l'Estatut no devia ser anties
tatutari ni anticonstitucional, que aquesta mateixa com-

posició de la Disposició Transitoria de l'Estatut, amb 
una correcció mínima que no té res a veure amb mo
tivacions de tipus electoral, ni territorial, sinó simple
ment per fer que no siguin pars aquestes Corporacions 
Insulars, els Consells Insulars, per tant, que tenguin 
nombre senar, proposam que tenguin 33, 13, 12 i 1 Di
putat. Per tant, mantenir al maxim la proposta de l'Es
tatut, que com s'ha dit diverses vegades, no es va po
der incorporar com a article i va quedar com a nor
ma per a les primeres eleccions. I a<;ó que suposa quant 
a la iguaItat del vot, que venim defensant, pero que a 
la vegada, hem dit prou vega des que la iguaItat del vot 
és un objectiu i que a la practica sempre hi ha grans 
desviacions. I aquest és el cas, grans desviacions de la 
igualtat de voto A l'illa d'Eivissa, Menorca i Formente
ra, aproximadament elegiran un Diputat cada 5.000 ha
bitants, i a Mallorca, un cada 17.000. Aquest és l'esfor'«, 
la matisació, la moderació i la correcció de la propor
cionalitat, més de tres vegades de disminució deIs vots 
deIs ciutadans de l'illa de Mallorca en ares, precisa
ment, d'aquesta voluntat (i'arribar a un acord, el'aques
ta voluntat de [el' una Cambra manejable, perque, efec
tivament, Srs. Diputats, si aquí hi hagués 117 Diputats 
mallorquins estaríem una mica estrets, pero, a part 
d'a<;:o, també per manten ir aquest consens que conside
ravem suficient i mantenielor que valia la pena mante
nir a la Disposició Transitoria de l'Estatut que va ser 
prou laboriosa d'aconseguir. 

J o Ji vull dir al Sr. Alberti, amb la maxima cordia
litat, com corrcspon a la nova majoria que hem creat 
per dur endavant aquesta LIei, que j6 no parl en nom 
de cap illa menor, jo venc aquí com a Portaveu del 
Grup Socialista i pretenc defensar les postures totals, 
globals del Grup Socialista per a tot el conjunt ele les 
Illes, i, .per tant, ele veure el problema amb la seva to
talitat, pero també entrant en els detalls que aquí s'han 
defensat o combatuts. r el tema de la divisió de l'illa 
de Mallorca, crec que és especialment greu, la inaccep
table és per a nosaltres la filosofia de I'enfrontament 
entre illes, la fórmula de representació de Mallorca di
vidida en tres districtes, és impresentable. Com recor
dava el Sr. Damia Pons, el Sr. Jerry es va fer famós 
amb una cosa que realment és molt pareguda i molt 
similar al que es vol fer aquÍ, a I'illa ele Mallorca. Sim
plement va arribar abans, va ser un gran cuiner elec
toral, i ara, aquí, ja, els que ens proposen la fórmula 
de divisió són uns dignes deixebles del Sr. Jerry. Per
que aquesta elivisió de Mallorca en districtes electorals, 
en partits juelicials, crec que no fuig a ningú que no 
té altre objecte que reduir fortament la representació 
que puguin ten ir els ciutadans de Palma de Mallorca. 
Jo crec que vostes, amb ac;o deIs partits judicials s'han 
confós de partits. La Constitució el que diu és que els 
Partits Polítics expressen el pluralisme i que concor
ren a formar i manifestar la voluntat popular, els par
tits polítics, no els partits judicials, que ten en a veure 
els partits judicials amb la formació de la representa
ció i de la voluntat del poble? Són tecniques massa 
velles, eEectivament, massa «xistoses». Són tecniques 
molt superades. 

Aixo ens ve a recordar que a 1800, encara, a temps 
ja moelerns, contemporanis, a Anglaterra, a causa de la 
congelació durant tres segles deIs districtes electorals 
van arribar a una situació de circumscripcions fictícies, 
a través de les quals és famós que al districte de Den
wich un elector elegia un Diputat, en el d'Olelsharum, set 
electors n'elegien dos, pero a Birmigham i a Manches-
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ter, amb més de 100.000 habitants no n'elegien cap, no 
existien. Cree que caricaturitzant el que vos tes prete
nen a l'illa de Mallorca és una operació tan burda i 
matussera com aquesta d'Anglaterra a principis del se
gle XIX, una descarada voluntat de distorsionar la re
presentació popular. Arnés, hi ha una manipulació his
torica, quan es parla de ciutat i part forana, perque, 
precisament la Huita historica ele ciutat i part [oran a 
és una Huita per la proporcionalitat, no una lluita per 
la divisió deIs vots de ciutat, la part forana reclamava 
contra ciutat que tenint malta més població tenia mol
ta menys representació, lluitava contra una hegemonia 
que ja en aquell moment s'havia introdult a una part 
minoritaria de la població, quant a la 'seva representa
ció política. Pero, a part d'ac;o, avui en dia, aquesta di
visió de Mallorca en ciutat i part forana, és realment 
artificiosa, no respon en absolut ja a quin és el model 
territorial de l'illa de Mallorca, les relacions entre els 
ciutadans deIs pobles, de les zones turístiques i de ciu
tat, de tot tipus, relacions economiques, professionals, 
turístiques, recreatives, etc., són intensíssimes, per tant, 
avui per avui, tornar a intentar fer una divisió, rom
pre aquest teixit complex de l'illa d.e Mallorca, cree que 
és una situació realment traumatica, que realment no 
pot dur més que a un nou enfrontament aquí on ja 
no existeix en absoluto 

Quant a la desigualtat entre Menorca i Eivissa, 
nosaltres proposam, efectivament, 13 Diputats per Me
norca, 12 Diputats per Eivissa. Es tracta d'un debat, 
certament ben peculiar, perque resulta que els partida
rí s de la paritat que volen'que votin els territoris i no 
les persones, en aguest cas concret, vénen a defensar 
una aplicació estricta, pura i radi.cal de la proporciona
litat. Ac;o sí, stricta, pura i radical, pero localitzac1a 
estdctamerll a les mes menors, perque proporcionali
tat estricta i radical suposaria que si -hi ha un Dipu
lal p er Formentcra, n'hi hauría, efectivarnenl 14 per 
Eivissa, 13 per Menorca i, com quasi guasj encerlac1a 
pel S.r. Albertí, 117 per Mall orca. Pero elat·, de 117, 
aquí nosaltres en clefensal11, de manera, com deia, ab-

lutament moderada, 33. Pel' tant, s i és cert que hi 
ha una desigualtat de vot amb aquesta proposta entre 
Menorca i Eivissa, efectivament existeix una desigual
tat de vot que podem avaluar a 1 '15, la desigualtat de 
Mallorca amb el conjunt de les altres illes és de 3'5. 
Per tant, és plenament acceptable, d'on prové aquesta 
desigualtat? Prové de la propia disposició transitoria 
de l'Estatut, que ja hi era, que ja tenia una represen
tació menor l'illa d'Eivissa, i ja tenia, en aquells mo
ments, una població superior a la de Menorca, i que 
prové, també, que aquesta disposició transitoria de 
l'Estatut va voler fer uns Consells Insulars iguals, del 
mateix nombre de membres a Menorca i a Eivissa. No 
sé si encertadament, pero aquestes són les raons. Pero, 
aquestes desigualtats que nosaltres plantejam d'un Di
putat, entre Menorca i Eivissa, no hi ha dubte que és 
molt menor que la desigualtat que propasa I'esmena, 
que proposa dos Diputats de diferencia entre Menorca 
i Eivissa. 

Que passa? :És que amb una mateixa Constitució, 
amb un mateix Estatut, si ha defensen els conserva
dors, una diferencia de dos Diputats és acceptable i 
amb aquesta mateixa Constitució i Estatut si ho de
fensam els tres altres Grups, perque no som els socia
listes, e1s tres altres Grups d'aquesta Cambra, resulta 
que aquesta és uria proposta dolenta, anticonstitucional, 
antiestatutaria? Crec que ens ho haurien d'explicar. 

Pero, de totes maneres, vostes saben, és públic i 
notori, que no hem estat tancats a aquesta fórmula, 
que hem oferit vies de conciliació en aques ta qüestió, 
que hem oferit, hem estat oberts, en aques t moment 
encara estam oberts a incr ementar si hi ha aquí la vo
luntat per fer-ho, dos Diputats per 1'i11a d'Eivissa, efec
tivament, per esmenar aquesta possible desigual tat . 
Pero no ho han volgut, és que vos tes , realment, aqucs
ta argumenta ció la fan en fals, no la fan per que la cre
guin, no la fan per aconseguir-Ia, la fan simplement 
per deteriorar una fórmula, perque l'única proposta que 
vostes volien acceptar, i jo no parlo de coses antigues, 
no parlo de l'any 79, parlo d'aquests darrers dies, 
d'aquestes darreres setmanes, deIs darrers tres mesos, 
des que voste va fer l'oferta en Ponencia, de retirar la 
paritat a canvi d'un Diputat més per Formentera. 

Per tant, cree que realment a vostes no els preo
cupa excessivament aques ta proporcionalitat, que sem
bla que és la base d'una possible inconstitucionalitat 
de la LIei, sinó altres qüestions m és bé de política elec
toral diaria. 

Formentera amb un Diputat, té prou i adequada re· 
presentació segons la Constitució i segons l'Estatut? 
ÉS, com diu el Sr. Cosme Vidal, un atac, un atemptat 
a la Constitució Espanyola i a l'Estatut? Pot quedar, 
diuen, mitja població sense representar. Bé. Formente
ra té uns 4.700 habitants, i elegira directament un Di· 
putat, té aproximadament la població de Binissalem, 
de LIoseta, de Porreres o d'Es Castell, que no ' n'elegi
ran cap directament. Per que no n'elegiran cap direc
tament? Perque no són una illa; i consideram que ¡'iIla 
és la zona del territori que mereix una adequada re· 
presentació. Pero, nosaltres hem defensat en tot mo
ment que Formentera ha de ser una circumscripció 
propia, vostes, a algun moment, han defensat o han 
qferit estar disposats a negociar que Formentera i Ei
vissa fossin una única circumscdpció, una única cir
cumscripció, no amb districtes separats, una única cir
cumscripció sense més condicions , simplement per po
der renunciar a la paritat estaven d'acorel a proposar 
Eivissa i Formentera amb una única circumscripció, 
simplement per impedir que Formentera, directament, 
elegeixi un Diputat. Ac;o davant t estimonis , membres 
d'aquesta Cambra, pero nosaltres mai no hem volgut, 
sempre hem defensat la circumscripció propia ele 1'iIla 
de Formentera, sempre hem representat que els for
menterers siguin directament representats en aquest 
Parlament. Que la meitat de la població pot quedar 
sense representació. Bé. Anem a les dades concretes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Vaig acabant, Sr. President. Moltes gracles. 
Efectivament, es pot donar el cas, i ac;o si ho feim 

a les eleccions del 83 no farem especulacions, sinó da
des concretes, ¡'escó de Formentera va suposar que 
1.090 e1ectors van quedar sense representació, a l'illa 
de Formentera. A Eivissa, n'hi varen quedar 1.100, a 
Menorca 1.700 i a Mallorca en varen quedar 15.000 sen
se representació. Per tant, quina és la discriminació en 
Formentera? Pero hi ha l'altra qüestió. :És acceptable 

. o no és acceptable a un sistema proporcional que s'e1e
geixi un Diputat per una única circumscripció? A<;o és 
un tema molt important. A~o és un tema molt impor
tanto Per un tema proporcional com el que diu l'Esta-

< 
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tut i diu la Constitució que hi ha d'haver a les Illes 
Balears, és acceptable que una circumscripció com For
mentera tengui un sol Diputat? Bé, la manera de jut
jar-ho, es la Constitució Espanyola, aquí on veure si el 
model electoral de la Constitució Espanyola permet o 
no permet aquest tipus de situació. Com se sap, la 
Constitució Espanyola, pel Congrés de Diputats, esta
bleix un sistema proporcional, un sistema proporcional 
no pUl", sin6 corregit, i que representa aque l sistema 
proporcional? Estableix que lotes les províneies tenen 
un minim i una parl proporcional a la seva poblaci6, 
p e ro, a Ceu ta j a MeWla n'elegeixen UD , a Ccuta i a 
Melilla e legeixen un únic Diputat, una única cir ums
cr ipció amb lm Diput at dins un si tema proporcional. 
Per que ? Perque Ceuta i Melil1a s6n mol inferiors a 
les altres provfncies . COlll ha és For mentcra en rela
c ió a les altres ¡Iles . i acto bo jus tifica. l e lecci n al 
Senat, un altre exemple. Les eleccions al Senat, totes 
les províncies elegeixen quatre senadors, en representa
ció de la minoria, en representació de la minoria, el 
sistema obliga a una representa ció de la minoria, per
qu scmpr s 'han de posal' manco Dom , ma nco reu 
que el nombre de candidats de cada parliL Pero, que 
passa a Menorca. a Bi"issa, a Hierro, a Fuertcventura, 
~I Gomera, e lc.? Que n'elegeixen un, i que passa quan 
n'elegeixen un? Que una part de la poblaci6, dins 
aquest districte queda sen e representaci6. El Sr. Hu
guet sap mo lt b que a Menorca qui no vo ta el Sr. 
Antoni Villalouga, queda sense representació. Voste )10 

sapo I és un sistema establert a la Constitució. 
Per tant, ' creim que, d'acord amb tots aquests rao

naments, és perfectament constitucional, perfectament 
valid el sistema que proposam, que és un sistema mo
derat, és un sistema que tracta, precisament d'evitar 
qualsevol tipus d'enfrontament, no tan soIs entre les 
Illes, sinó també entre la mateixa iBa de Mallorca, i 
que, per tant, les esmenes del Grup Popular han de 
ser rebutjades. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr . Diputat . 
Tom de replica? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En 

aquest tom de replica no tenc més remei que rebatre 
el que, d'alguna manera, s'ha oposat a les nostres es
menes. Per part del PSM. bé, ha dit que la paritat cor
regida, com que es va demostrar inconsistent quan hi 
va ser, que aixo no podia continuar així i que per aixo 
varen canviar. Són coses que estan gravades. No obs
tant aixo, s'hó\ di! que aquest sistema de la paritat cor
regida datava d'altres epoques i, fins i tot, com ha 
confessat molt bé el Sr. Damia, ell no és iurista, io 
tampoc, i ho podem iurar, i valgui la redund~mcia, pe~o 
eH que és investigador historic i ha recorregut a la 
Revolució Francesa, jo només li voldria preguntar si 
no existia a Espanya la democracia l'any 1980, quan el 
PSM que formen els de Mallorca i el PSM de Menor
ca, donaven suport a la paritat corregida. 

Jo estaría molt d'acord amb la defensa que ha fet 
el Sr. Albertí del Grup Regionalista de l'illa de Mallor
ca , pero ha dit que aquÍ només defensavem les illes 
menors, i jo he fet una referencia concreta, en el poc 
temps de que dispos, a la part forana de Mallorca. 
Ara, el que jo no puc admetre, és que es digui que 

l'Estatut actual que tenim ja parteix d'una renúncia a 
la paritat corregida, una renúncia davant, o sigui, per 
endavant. Perque, si no, em digui per que l'article 20 
d'aquest mateix Estatut va deixar pendent d'aquest 
Parlament l'aprovació de la composició d'una Llei 
d'aquest mateix Parlament, de la seva composició. Se
gurament, si el Sr. Albertí, que ha posat dos exemples, 
un de quan hi va haver el temps de la pre-autonomia 
i que va funcionar bé, segons eIl ha reconegut, i un 
aItre més recent, que diu que també ha funcionat bé, 
segurament si el Sr. Albertí s'hagués quedat amb el 
primer model, i avui hagués donat suport a la Llei 
Electoral del Govem, crec que hagués estat estatutari 
que hagués sortit un sistema electoral amb la paritat 
corregida. No dic que el que pugui sortir, excepte les 
coses que siguin antiestatutaries i en aixo em reafirm, 
no tengui, en sentit generic, el mateix dret i el mateix 
suporto 

Bé, jo no vu11 fer una defensa personalista ni d'illa 
menor ni, perque si anassim a aixo, si parlassim des 
d'una optica purament personal, jo puc dir que jo no 
he canviat en absolut, que sempre he pensat que el 
model, pero ha dic a títol personal, que hi podia haver 
a les Illes Balears, seria una agrupació d'iIles que re
conegués l'autogovern de cada illa, sense llevar, com als 
estats federalistes, que lIavors hi hagués un govern per 
a totes les illes. Ar;.o ho dic des d'una opinió personal, 
pero crec que respectable. Pero, com que aquí s'ha fet 
historia, i s'ha dit, per part del digne representant del 
PSOE que, efectivament, la historia es repeteix, jo he 
de dir que sí, que la historia lamentablement es repe
teix, i fa quasi cinc anys, el 4 de desembre del 1981, 
quan després d'haver-se confeccionat l'avantprojecte 
d'Estatut, es va dur a terme el primer engany als inte
ressos d'una part important de la nostra Comunitat, i 
es va imposar l'elaboració d'un projecte definitiu de 
l'Estatut d'Autonomia sense tenir 11avors en compte el 
que prescriu l'articIe 143 de la Constitució i es va passar 
per damunt deIs requisits que són aquí ben expIicats, 
a l'artide 143, quan diu que el procés autonómÍC que 
correspon a les Diputacions o a l'organ interinsular 
corresponent i a les dues terceres parts deIs municipis 
«cuya población», la població deIs qlials representi al
menys la majoria del cens electoral de cada província 
o illa. I llavors, es vulgui o no es vulgui, es va passar 
pel nas, direm, als que els va importar aquest artide 
143 de la Constitució. Avui la historia es repeteix, per
que els que donaren suport llavors i els que no el do
nam, som els mateixos, i en els que el varen donar 
llavors hi havia una correlació de forces que ara és a 
la inversa, pero llavors s'estava cometent una cIará 
transgressió de la Carta Magna que tots hem jurat, no 
importa anar a exemple deIs anglesos, deIs americans, 
ni tan soIs de Luxemburg, com s'ha esmentat abans 
aquí, la Carta Magna de tots els espanyols que tots els 
que som aquí hem jurat, bé, alguns només ho han pro
mes. acatar. Pero no importava. hi havia majoria, la 
mateixa que ara, encara que a l'inreves, deIs que pro
pugnaven un model autonomic, al nostre parer, injust. 
1 no ens va quedar altre remei llavors, als represen
tants, i n'hi havia, de les illes menors, totes, n'hi havia 
un de Formentera, n'hi havia dos d'Eivissa, a més d'un 
Parlamentari per Eivissa i un de Menorca que abando
na aquella sessió. Després. ja se sap, es va anar al Par
lament Nacional, i es digui el que es digui, el nostre 
Grup no va votar a favor, cIar que no, pero va tenir 
una abstenció positiva, precisament, perque la Llei Elec-
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toral que avui debatim aquí , es va deixar penden t d 'una 
Ll ei del mateix Parlament que no deia si havia de ser 
p aritaria ni proporcional. 

Podrícm dir m oItes coses, pero crec q ue l'impor
tant, i que a ixo quedi molt cla r, i parlo, i tota la resta 
que es pugui deixar de xerrades ele cate o de «lobbys », 
com es diu en termes coneguts, jo en aixo no h i entro, jo 
p u dir que mai no ·<t lll" , no hcm ren unc ia t a I pa
r:i tat corregida, llomés és que nosaltres, i cree qu J 
gíLimam nt els noslres r pre' n la n ls ele1 Gt"Up a ls fo
rums correspon n ts , q lla n ha v ngu l e l a, j a se a ia 
q ue havia ele sortir d n -o lada :lqu í la pan ta l cor r egida, 
'hl;1 feri!. q ue, eI'a lguna manera, no retir an t la parilat, 

el sen:vor representan ! el el PO ", el Sr. Triay, ha d i!. 
que a Canarics, quan e lls pugui n, canviaran e l is lema, 
naluraJmenl supbs que deu p rev ure e l ma leix q ue aquí, 
que a m és del m ateix Parlament , llavors, per canviar 
u na cosa esta tutaria , es necessita una Llei Organica, tal 
vegada, malgra t tenguin aq u Ha supe¡-io¡-itaL a l Par la
ment Cana!,j, llavors, tal vegada , 11 la tendran a l Na
cion al per t reure aquesta Lle i Org.mica, nosaltres aquí, 
í jo puc dilo, també, que quan tengue m aques ta maj oría 
i puguem comptar amb la L1ej Qrgtll1ica q le fara falta, 
nosaJtres sempre voldrem que I sistema de r epresen
ta,ció s igui el parilari cOJTegit . 

J, 'Einalmeot, perque quedi molt cIar, jo almeny , i 
ree que no ha ha dit ningú conseienLm nt mai, que 

temi la sabata de Mallorca, en lot cas, si hem de tenir 
por d'alguna cosa, s6.n d'algunes espardenyes de qua]
sevol ele les BIes. 

Moltes gracie s . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Dins el torn de contrareplica, volen intervenir els 

aItres grups? 
El Sr. Damia Poñs, pel Grup Esquerra Nacionalis

ta, té la paraula. 

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

moJt b é que el Gntp Popular, a través del seu Porta
vell, no renuneii: a la paritat j que anunci'i que el dia 
de dema, que tenguin una majaria sufici ent la recla
maran j la in titucionalitzan m com un a nova Llei Elec
toral, pero sí que seria convenient que, com a mínim, 
s'admetes expressament la perfecta legitimitat de la 
fórmula que proposa la previsible majoria d'aquest 
Parlamento 

El tema del que podria haver estat i no va ser, aixo 
s'ha de deixar de banda, perque no és un futurible, és 
un tema passat i mort. Esquerra Nacionalista no va 
estar d'acord amb la Constitució, ens semblava que no 
donava l'autogovem suficient a les nacionalitats, pero 
l'hem acceptada, és legítima, la respectam. No va estar 
d'acord amb l'Estatut, va votar que no, perque conside
ravem que estavem en una via inferior, amb un article 
143, pero nosaltres acceptam l'Estatut com una eina 
valida, petila, pero valida, i dins l'Estatut treballam. 
Per tant, entenem que els temes del que podria havér 
estat i no va ser, no serveixen, certament, p er anar en
davant i per progressar dins la institucionalització de 
l'autogovern de les lIles Balears. 

Cree que ja s'ha explicat suficientinent, per part 
del Sr. Alberti, que la conquesta d'un element molt 
important, que de vegades el deixam quan parlam d'un 
sistema d'autogovern constitucional i estatutari, com 

són els Consells Insulars, el tema de la federa ció d'illes 
evidentment és al m arge ele la Constitució, no és viahle: 
va ser una conquesta a la qual els mallorquins varen 
treballar perque es fes, i em consta i li agraesc al Sr. 
Albertí per la part que em toca com a mallorquí, que es 
dugués endavant a t ravés d'una lluita en contra de la 
incomprensió d'alts poders que hi havia dins la UCD 
de Madrid que, en aquell s moments, va costar moltís· 
sim donar el seu brar;: a tórcer. Per tant, jo agrairia 
que en nom d'aquest clima de convivencia, de solida
ritat i de generositat que els polítics de Mallorca han 
demostrat sobre aqucst tema, que es respecti la vol un
tat majoritaria d'aquesta Cambra, es tan quin les, no 
diré demagogies, perque no vull entrar en qüestió, es 
tanquin les manifestacions que puguin introduir qual
que tipus de crispació, i que, certament, jo els reco
nesc a vostes, no podria fer d'altra manera, el dret que 
tenen al futur d'intentar plantejar un sistema electoral 
diferent. Pero avui, i tot el temps que aques ta Llei Elec· 
toral sigui vigent, el tema de la paritat com a talisma 
magic que ha de permetre a les ílles menors sotstreu
re's d'un hegemonisme mallorquí totalment inexistent , 
s'ha d'abandonar completament perque aixo de ser man
tengut, divulgat, i intoxicar a través d'aquesta idea 
absurda els ciutadans de les illes menors, seria franca
ment fer un flac favor a l'Autonomia . Nosaltres volem 
una L/ei Electoral proporcional i entenem que aquesta 
llei servira perque els pobles de les Illes elegeixin, 
d'acord amb el criteri que tenen les eleccions moder
nes d'un home-un vot, entenem que aquesta llei no és 
cap agressió contra cap poble de les illes menors i en
tenem que aquesta Hei servira per crear una Assemblea 
Legislativa legítima i positiva. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damili. 
El Sr. J eroni Albertí té la paraula, pel Grup Regio

nalista. 

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

me Vidal, he dit que quan es va fer l'Estatut, no que 
l'Estatut renuncil a la proporcionaIita t, quan es va fer 
I~Estatut, el 90 % deIs representants legalment elegits 
d'aquestes illes varen renunciar a la paritat per anar a 
la proporcionalitat corregida. A mi m'agradaria no en
trar en a!tres coses que voste ha dit, no entrem a velH"e 
com es va negociar l'Estatut, que va passar a certs 
Ajuntaments, que tot aixo és millor que li passem per 
damunt. El que sí és ver, el que sí és ver, és que a 
Madrid, en el Congrés deIs Diputats hi va haver un 
acord, segons tenc entes, fmit de les pressions deIs 
recurso que hi havia 1 endenl , de treure l'articula t, 
perque anava eorn arliculat i passar-ho a una transito
ria, per veure si després 11 les ele cion canviaven les 
forces polítiques i va le aconseguien realment reDil' 
una majoria que permetés fer aquesta composició pa
ritaria del Parlamento Per tant, aixo és el fet, quan es 
va firmar la proposta d'Estatut, a la CapeHa del Con
solat de Mar, el 90 % deIs representants de les forces 
polítiques d'aquestes illes varen abdicar a la paritat en 
funció d'altres coses, com li he dit, que hi ha a l'Esta
tut, que, grades a aixo es va renunciar a deformar el 
que era normal. 

Jo cree que, én aquest moment del debat, que es
tam arrib un to molt més 'conciliador, jo crec que és 

< 
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important, les IHes aniran bé i aniran millor des del 
que són, i no canviant, mitjanyant Ueis, el que és ca
dascuna de les illes. Jo cree que tots haurem d'accep
tar que amb aquests anys, des de l'any 79, em pareix 
que era, que varem fer els ConseHs Insulars, hi ha 
hagut un atracament entre les Illes, i que aquest Par
lament d'aquÍ és un punt de trobada de totes les Illes . 
I que no fa falta reivindicar qualsevol tipus de con
tenciós entre illes, que hem d'anar a veure si aconse
guim fer una Comunitat autentica. 

Jo li agraesc que aquÍ voste hagi dit, en nom del 
seu Grup, que si vostes tenen majaria tornaran a rei
vindicar la paritat. Jo esper que aixo ho duran en el 
seu programa electoral, perque cree que és una cosa a 
tenir en compte quan hagin d'elegir. Per tant, jo em 
pensava que aixo quadava avui arreglat, pero no diría, 
m'alegra, sí diria que els he de felicitar per la seva 
coherencia de defensar aques t pllnt fins acon 'eguir te
nir majaria, només fins i tol per poder obtenir que 
aquestes i!les sigui n paritaries. Jo pens que aixo és poc 
important, de ver, crec que l'important és qLle hi bagi 
voluntat d'anar junts, que hi hagi un recone ixement de 
la personalitat de cadascuna de les no ·tres ¡!les, que hi 
hagi una autentica potenciació deIs ConseUs Insulars 
com a institució de cadascuna de les Illes, i que tota 
la resta no són ganes més que de voler, voler, jo diria, 
mantenir fins al final, j jo ho respect. Jo vu!l dir, per
que no voldria que se 'm mal cntengués que jo, com a 
grup polític, els respect totes les seves opinions, els 
respect el seu programa i crec que els han de felicitar 
per voler obtenir a110 que vostes tenen en 'el seu pro
grama. A mi m'ha molestat que en nom del Govern 
s'ha fet propaganda de grup, com die, perque m'he sen
tit aHudit. 

Per tant, anem, anem a continuar endavant, anem 
a intentar que aquest dia d'avui sigui un dia de joia, 
perque tots acceptem que en democracia, el principi 
que les majories tenen raó, sigui assumit per a tothom. 

Moltes gracies. 

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

Triay i LIopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Seré realment breu. 

En primer lloc, jo crec que tots els Grups, i en aquest 
cas em referesc al Grup Popular, quan parlen d'un tema 
s'haurien d'informar previament, l'haurien d'estudiar, 
perque aquí s'ha parlat molt de Canarles, s'ha fet com 
un model de Canaries, i després ens surt el Portaveu 
del Grup Popular desconeixent el que diu ¡'Estatut de 
Canaries, i ac;o no és logic, perque si el sistema elec
toral de Canaries és tan modelic, s'hauria de coneixer 
perfectament que és una disposició transitoria del seu 
Estatut, que estableix que qllalsevol llei electoral, no 
llei organica, que qualsevol !lei electoral que modifiqui 
aquesta composició ha de ser aprovada pels dos ter
<;os, i ac;:o és el que fa que, efectivament, avui per 
avui i previsiblement a la vista, cap partit no estara en 
condicions de modificar aquesta disposició transitoria 
a Canaries. 

Per altra part, han sortit, ha estat una expressió a 
títol personal del Sr. Cosme Vidal, no del Portaveu del 
Grup Parlamentari Popular, pero ha sorbt aquÍ el que 
jo ja havia manifestar a una de les primeres interven-

cions, i és que la paritat realmel1t és la ideologia elec
toral que prové d'una idea de confederació d 'illes, i 
aQb és així j a~o és el que ho explica. Realment l 'única 
explicació de la paritat cn termes de representació és 
aquesta, i a més, aquesta és aquell fam6s document 
de I'any 77, preví a la Consutució, aquí on es pal'lava de 
la parilat, i que s 'hi ha fet una menció superficial, 1 el' 
qu.e realment exi leix i és aquí guardat al Parlament, 
efectivament hi havia lIna d cJaració de paritat i coro 
que era abans de la Constitució, també hi havia una 
manifestació clara a favor de la federació de les IIles, 
a través d'una confederació d'illes, amb Estatuts propis 
i, fins i tot, es deia més, es deia, com que no hi havia 
Constitució i no se sabia com funcionaria encara el sis
tema democratic, es deia, i aquest Estatut es dura di
rectament al Tribunal Constitucional, sense passar pel 
Parlamenl. CIar, eren co es d'aqueLl moment, pero 
aque la és la filosofía subjacent i que, c Iar, nosaltres 
no acceplam, n accep La m ni consLitucionalmenL, per
que no té cabuda, ni tan soIs políticamen t, pcrquc el 
nostre projec te polftic és un altre tipus de Cornunitat 
Autonoma , m lt més inleg l-ada, molt rnés flexionada i, 
per Lanl, aquí 011 tates les liJes puguin fer feina jun tes 
petO a l progr s i per a la millora d la v ida. 

1, pe r últim, m' ha preocupat bastant, m'ha sorpres, 
no diré que m'ha preocupat, I erO m'ha sorpres que el 
Portavcu del Grllp Parlamentari Popu lar qualifiqui de 
xerrades d cafe les ofertes formals, absolutamen for
mals, que tant el Vice-president del Gavern com el Pre
sident del Govern han fet als Portaveus deIs altres 
Grups Parlamentaris, tant en ordre d 'incremcntar la 
representació de Farmentera, eliminant el sistema pa
ritari a la LIei, com de fer una soja circum cripció d'Ei
vissa i Formentera, llevant, per tant, la circurnscripció 
actual d'elecció directa, crec que és un problema entre 
v0sH~s, nosa ltres aquí, com a parl amentaris, ho ent.im, 
i manifeslam aquesta sorpresa que aquí el G vern si· 
gu i deixat tan malament pel seu propí Grup Parlamen
tari j siguin tan desqua lifi ade les ofertes forma ls que 
hem rebut, n i individualment, que podríem dir que rom
pen, ta l vegada, una confidencialitat, no, no, 110 indi
vidualment, agru padament hem rebu t els membres Por· 
taveus deis Grups Par'lamentaris d'aques t Parlarnent. 

Res més, moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Maltes gracies, Sr. Diputat. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Senzillament, perque cree que tenc dret a replicar, 

si no em donen microfon, no li puc explicar 

EL SR. PRESIDENT: 
El tom, el torn ha acabat. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sí, no, pero per contradicicons, perque jo no he 

dit, en absolut, que tot hagin estat conversacions de 
cafe, sinó ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor. 

EL SR. VIDAL J UAN : 
.. . , sinó que he di t que .. . 
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~L SR. PRESIDENT: 
J a tendra oportuni ta t de tornar a in tenrenir. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, tendra oportunitat de continua r in-

tenrenint. 
Pas .. . 
Sí, Sr. Albertí? 
Que passa? 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Sí, Sr. President, per una qüestió d 'or dre. Per de

manar que l'esmena 1183 es voti per separa t. Que no es 
votin les tres juntes, sinó que de les tres esmenes la 
11 83 es vo ti p er separat i les altres dues, per a nosal
tres, es poden votar conjuntament. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha cap inconvenient. 
1 passam, precisament, a la votadó de l'esmena 1183, 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta es

mena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació de l'esmena 1183.: a favor, 23 

vots; en contra, 29; abstencions, cap. Queda rebutjada 
l'esmena. 

Esmenes 1185 i 1186, que es voten conjuntament. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets , per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació d'aquestes dues esmenes: a 

favor, 22 vots; en contra, 30; abstencions, cap. Queden 
rebutjades. 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de l'arti
de 12, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Artide 12.-1J--EI Parlament de les Illes Balears 

és integrat per 59 Diputats elegits a les quatre circums
cripcions insulars. 

2.-Les atribucions d'escons a les distintes circums
cripcions insulars és la següent: 33 a l'illa de Mallorca, 
13 a la de Menorca, 12 a la d'Eivissa i 1 a la de For
mentera. 

3.-L'atribudó d'escons es fara en la forma esta
blerta a l'artide 163.1 de la Llei Organica del Regim 
Electoral General a cadascuna de les circumscripcions 
electorals.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artide 

12, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 

Sres . i Srs. Diputats que vo tin en contra, es volen 
posar drets , per favor? 

Poden seure, m oltes gr acies. 
Sres . i Srs . Diputats que s'abstenen ? No n'hi ha . 
A favor, 29 vo ts ; en cont ra, 23; abstencions , cap. 
Queda ap rovat l'artide 12. 
1 passam a les esmcnes de l'artide 13 , per favor , 

passam a l 'artide 13 que té viva I'esmena 1188. Per de
fensar aques ta esmena té la paraula el Grup Popular . 

EL SR. ALFONSO·VILLANUEVA: 
Una qüestió d 'or dre, senzillam ent. Queden pendents 

les esmenes 181 i 184, que si decauen, decauen, peró 
ho han de dir , i, si no, cr eim que s'han de defensar , 
perque són en relació amb tot el t ema debatut. 

EL SR. PRESIDENT: 
... que aquesta Presidencia du el debat, per tant, 

tenc aquí anotat aquesta nota que em fa . Llavors ja 
anirem a aquest tema. De moment, té voste la parauIa, 
del Grup Popular, per a l'esmena 1188. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Sr. President, grades per donar-me, de moment, la 

paranla. 
He de dir que per defensar aquesta es mena i les 

que vénen i les altres i el vot particular, etc., hem arri
bat a l'artide 12, que cree que i estic segur que era 
crucial, fonamental, etc., que s'arribas a un consens, i 
ha hem intentat fins que hem arribat a aquest artide, 
a aquest artide 12. Hem votat amb vostes moltes coses, 
hem tractat d'arribar a aquest «acercament», i perdonin 
si no ho dic bé en la nostra lle.ngua, i, fin s i tot, s'ha 
demostrat que alló que diuen vostes, i crec que molt 
recentment s'ha demostrat que es vota per partits, pero 
que no es vota p er illes, etc., cree que ha quedat demos
trat, pero jo el que vun dir, Sr. Pre.~ident, és que com 
que nosaltres estam conven<;:uts que a pesar deIs nos
tres esfon;os aquí no-res del que nosaltres presentam 
s'accepta, jo li vull dir que retirarem tates les esme
nes a partir d'ara i, fins i tot, defensar el vot particu
lar, i també, perque quedi' manifesta la nostra protesta 
davant d'alguna cosa que, es digui el que es digui, 
nosaltres creim que, d'alguna manera, pot ser que s'ha
gi de respectar, etc., com s'ha dit aquí, pero que, d'al
guna manera, nosaltres tenim el convenciment que avui 
s'ha fet un flac favor, no, i no es faci demagogia per la 
nostra postura, sinó per la deis altres, que ha estat de
magógica, perque s'han dit aquí coses, perque ara jo 
tenc l'ús de la paraula, i ho vull dir, perque s'ha dit, 
per exemple, que nosaltres haviem deixar en mala po
sició el Govern, perque ho havíem qualificat tot de xer
rades de cafe. Jo no he dit que el del Govern hagues
sin es~at xerrades de cafe, jo he dit que també, segura
ment, hi havia hagut <<lobby» parlamentari, pero que jo 
no hi havia participat. Peró, crec que tenc l'obligació 
de dir que, a títol personal, ara si, una vegada sigui 
tot votat, que obviament votarem en contra de tot, 
tot el Grup, hi haura també aquí una serie de persones, 
no sé si també de Mallorca, pero sí de totes les illes 
menors que, perque quedi manifesta aquesta protesta 
davant de tothom i quedi al llibre de sessions, coro a 
protesta, torn a repetir, i a títol personal, abandona
rem la sala. 

Moltes gracies. 

-
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EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, Sr. Diputat. 
Entén aquesta Presidencia que voste acaba de re

tirar totes les esmenes vives i el vot particular? 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Ho ha entes bé, Sr. President. Les retiram totes, no 

els hem de fer perdre més temps, perque fins i tot nos
altres creim que són esmenes, moltes d'elles, tecniques, 
que ajudarien a millorar el text, pero ni aixo, segur, 
que admetrien algunes de vos ses merces. Així és que, 
moltes gracies, i ha quedat elar el que he dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En conseqüencia, ... 
Sí. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Una qüestió d'ordre. És logic que el Sr. Cosme Vi

dal ha fet una defensa, no d'una esmena, sinó unes ma
nifestacions que crec que tots els Grups o la resta deis 
Grups, tenen dret a replicar, ja que ha sortit a defensar 
una esmena, no l'ha defensada, no se l'ha cridat a I'or
dre, i ha fet unes ... 

EL SR. PRESIDENT: 
De moment, de moment no és aixo. No, no hi ha 

lloc a aquest ... 
Aleshores, d'acord amb la Mesa, passam, senyors, 

al següent: Mirin, en primer lloc, els he de dir que 
s'anaven llegint articlc per artiele deIs quals en tenen 
coneixement to~es les vosses merces, de manera que 
crec que no fa falta llegir ja aquesta LIei, com que no 
fa falta aixo i estan retirades totes les esmenes, passam 
a la votació del s articles 13 a 31, Disposicions Addicio
nals 1.a i 2.", 3.a , 4." i 1." Disposició Transitoria, 2.", Dis
posició Transitoria 3.", Disposició Final La i 2.a i Expo
sició de Motius. 

Sí, per qüestió d'ordre. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Per qüestió d'ordre. El 

Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM sol.licita 
que tots els Grups Parlamentaris puguem intervenir res
pecte de la intervenció del Portaveu del Grup Popular. 

EL SR. PRESIDENT: 

No hi ha lloc. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sr. President, voste ha concedit, com era d'espe
rar, que es llegissin tots els articles, nosaltres no veim 
que hi hagi cap motiu perque no es continul llegint 
cada article i es voti artiele per artiele. Per tant, dema
nam que la seva primera decisió, en aquest moment, 
per unes manifestacions d'un Grup PoIític o d'un Grup 
Parlamentari que té tot el dret afer-les, i els altres 
Grups a replicar-li no faci variar l'opinió de la Presi
dencia de llegir article per article i votar aquests ar
ticles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura? 
Tot seguit. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Artiele B.-En cas de mort, incapacitat o renúncia 

d'un Diputat, l'escó sera atriblÜt al candidat següent o, 
si pertocava, al suplent de la mateixa llista. 

Artiele 14.-1.-EIs partits, federacions, coalicions 
i agrupacions que pretenguin concórrer a les eleccions, 
designaran les persones que les haguin de representar 
davant l'Administració Electoral com a representants 
generals o de candidatures. 

2.-EIs representants general s actuen en nom dels 
partits, federacions i coalieions concurrents a les elec
Clons.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Considera la Mesa que per simplificar el tramit es 

fara la lectura de la Llei, ja que vostes ho demanen, 
a pesar que tots vostes tenen aquesta Llei, i per a da
reelat del debat, se'ls ha dit que sí, i es fara una vota
ció única, ja que no hi ha cap esmena viva. 

EL SR. PONS PON S (TIRS): 
Oportunitat de tots els Grups PoIítics a manifestar 

la seva postura article per m-tiele, voste l'ha de respec
tar, perque hi ha articles que Coalició Popular no els 
ha esmenats. Si es fa una lectura conjunta obligara a 
una votació conjunta ele tots els artieles, fin s i tot, en 
aquells amb que esta eI'acord .. . per tant, em sembla 
que seria raonable que es procedís a llegir i es pro
cedís a una votació després ele cada artiele, perque ca
elascun deIs Grups pugui manifestar el seu vot en lli
bertat, i no globalment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Considera la Mesa que no podem atendre aquesta 

petieió. 
Per que em demana la paraula? 

EL. SR. PONS PONS (DAMIA): 
Obviament, per una qücstió eI'ordre, Sr. President. 
Creim que en aquests moments s'ha introdu'it un 

factor que, evidentment, altera totalment el planteja
ment del debat, i el Grup d'Esquerra Nacionalista de
manaria, eom a mínim, que féssim una recessió ele cinc 
minuts, ja que no n'hem fet cap, a veure si els esperits 
es calmen un po e, i trobam la Uum per dur el elebat 
així com toca. 

EL SR. PRESIDENT: 
El debat esta acabat, estam en fase de votació, s'es

ta donant lectura a la Llei perque se m'ha demanat i 
abans havÍem dit que sí, i per economia, havíem rec
tificat. Si vostes insisteixen que es continul llegint la 
LIei, es llegira la LIei, ele totes maneres, la Mesa ha 
acordat que la vota ció sera única al final. De manera 
que, Sra. Secretaria, continul la lectura. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
<d.-Els representants de les canelidatures ho són 

dels eandidats inclosos en ella. Al lloc designat expres
sament o, si aquest hi maneava, al seu domicili els se
ran remeses les notifieacions, citaeions, emplac;:aments 
i requeriments dirigits per l'Administraeió Electoral als 
candidats, i rebran d'aquests, per la sola acceptació de 
la candidatura, un apoderament general per actuar en 
procedimcnts judicials de caracter electoral. 

Article 15.-1.-AIs efectes prevists a l'artide ante
rior, els partits, federacions i coalicions que pretenguin 
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concórrer a les eleccions designaran un representant ge
n eral i un suplent, mitjan¡;ant escrit presentat a la Jun
ta Electoral de les Illes Balears, abans del nove día pos
terior al de la convocatoria d'eleccions. L'escrit esmen
tat haura d' expressar l'acceptació de les persones elegí
des. El suplent només podra actuar en cas de renúncia, 
mort o incapacitat del r epresentant general. 

2.-El r epresentant general designara , mitjan¡;ant es
crit presentat davant la Junta Electoral de les Illes Ba
!cars, i abans de l'onze dia posterior de la convocatoria, 
el representant de les candidatures del seu partit, fede
ració o coalició a cadascuna de les circumscripcions 
electoral s i els seus respectius suplents. 

3.-En el termini de dos dies, la Junta Electoral de 
les Illes Balears comunicará a les Juntes de Zona les 
designacions a que es refereix el número anterior. 

4.-EI representant de les candidatures i el seu su
plent es personaran davant les respectives Juntes de 
Zona que corresponguin a la seva circumscripció per ac
ceptar la seva designació abans del quinze dia posterior 
al de la convocatoria. 

5.-Els promotors de les agrupacions d'electors de
signaran els representants de les seves candidatures i 
els seus sup!ents en el moment de presentació d'aques
tes davant les respectives Juntes de Zona. Dites desig
nacions han de ser acceptades en aqueix acte. 

Artic1e 16.-1.-En cada circumscripció la Junta 
Electoral de Zona corresponent és la competent per a 
totes les actuacions previ stes en relació amb la presen
tació i proc1amació de les candidatures. 

2.-Per a presentar candidatures, les agrupacions 
cl'electors necessitaran almanco la firma del 1 % deIs 
inscrits en el Cens Electoral de la circumscripció. Cada 
elector només podrá donar suport a una agrupació elec
toral. 

3.-Les candidatures presentades i les proclamades 
de totes les circumscripcions es publicaran al Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

Artic1e 17.-l.-La presentació de candidatures 
s'haura de realitzar entre el quinze i el vigesim dia 
posterior a la convocatoria, mitjan<;ant llistes que han 
d'inc1oure tants de candidats com escons a elegir per 
cada circumscripció, i, a més, tres suplents a les can
didatures d'onze o més Diputats, i dos a les restants, 
expressant l'ordre de coHocació de tots ells. 

2.-Devora el nom del candidat es pot fer constar 
la seva condició d'independent o, en cas de coalicions 
electorals, la denominació del partit al qual cada un 
pertany. 

3.-No es poden presentar candidatures amb sím
bols que reprodueixin la bandera o l'escut de la Co
munitat Autonoma, deIs Consells Insulars o deIs Ajlm
taments. 

4.-Les Juntes Elecíorals de Zona inscriuran les 
candidatures presentades, fent-ne constar la data i 
l'hora de la presentació, i expediran un document acre
ditatiu d'aquest tramito El Secretari atorgara un núme
ro correlatiu a cada candidatura, segons l'ordre de pre
sentació, i aquest ordre es guardará a totes les publi
cacions. 

5.-Tota la documentació es presentará per tripli
cat. El primer exemplar quedara a la Junta Electoral 
de Zona, el segon es remetra a la Junta Electoral de 
les IHes Balears, i el tercer es tornara al representant 
de la candidatura, fent-ne constar la data i hora de la 
presentació. 

Artic1e 18.-l.-Les candidatures presentades han 

de ser publicad es el vigésim segon dia posterior al de 
la convocatoria al Butlletí Oficial de la Comunitat Au
tonoma de les Illes Balears, i seran exposades en els 
locals de la Junta Electoral de les Illes Balears . Arnés 
des de cada circumscripció electoral seran exposade~ 
en els locals de les respectives Juntes de Zona i a 
J'Ajuntament de Formentera. 

2.-Dos dies després, les Juntes Electoral s de Zona 
comunicaran al representant de les candidalures les 
irregularitats apreciades en ells d'ofici o d'insHmcia 
del representant de qualsevol candidatura que concorri 
a la mateixa circumscripció. El termini per a subsanar 
les irregularitats és de quaranta-vuit hores. 

3.- Les Juntes Electorals de Zona realitzaran la 
proc1amació de candidatures el vigésim sete dia poste
rior al de la convocatoria, i seran publicades al But
He tí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears el vigesim octau dia i exposades en els local s de 
les respcctives Juntes . 

Article 19.-1.-Les candidatures no podran ser 
modificades una vega da presenlades, llevat del termi
ni habilitat per a subsanar les irregularitats previst a 
l'article anterior, i només per mort o renúncia del ti
tular i com a conseqüencia del mateix trámit de sub
sanació. 

2.-Les baixes produi'des després de la proclama
ció s'entendran cobertes pels candiclats successius i, si 
pertocava, pels suplents. 

Capítol II.-Campanya Electoral. 
Article 20.-1.-S'entén per campan ya electoral el 

conjunt d'activitats lícites organitzades o desplegades 
pels partits, federacions, coalicions o agrupacions en 
ordre a la captació de sufragi. 

2.-Durant la campanya electoral, el Govern de la 
Comunitat Autonoma i els Copseils Insulars podran 
rcalitzar campanya institucional orientada exclusiva
ment a fomentar la participació deIs electors a la vo
tació. 

Capítol III.-Utilització deIs mitjans de titularitat 
pública per a la campanya electoral. 

Article 21.-En tot el que no és previst expressa
ment en aquest capítol, la utilitza ció deIs mitjans de co
municació social es regira pel que disposa la Secció 6 
del Capítol VI del Títol 1 de la Llei Organica de Regirn 
Electoral General. 

Article 22.-l.-Si es produeix el suposit previst a 
l'article 65.5 de la Llei Organica del Regim Electoral 
General, la Junta Electoral de les Illes Balears sera la 
competent per a distribuir els espais gratults de pro
paganda electoral, a proposta de la Comissió a que es 
refereix el número següent. 

2.-La Comissió de Control sera designada per la 
Junta Electoral de les Illes Balears i sera integrada per 
un representant de cada partit, federació, coalició o 
agrupa ció que concorri a les eleccions' i tengui repre
sentació en el Parlamento EIs esmentats representants 
votaran ponderadament, d'acord amb la composició de 
la Cambra. 

3.-La Junta Electoral de les Illes Balears elegeix 
el President de la Comissió de Control d'entre els re
presentants nornenats conforme a l'apartat anterior. 

Article 23.-1.-La distribució del temps gratuit de 
propaganda electoral a cada mitja de comunicació de 
titularitat pública i en els distintlO ambits de progra
mació que aquests tenguin, s'efectuara conformemerit 
amb el segiient barem: 

a) Cinc minuts per als partits, federacions i coali-
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cions que no varen concórrer o no varen obtenir re
presentació a les anteriors eleccions autonomiques o 
havent-ne obtengut no varen assolir el 5 % del total 
de vots valids emesos en el territori de la Comunitat. 

b) Quinze minuts per als partits, federacions o 
coalicions que havent concorregut a les anteriors elec
cions autonomiques assoliren entre el 5 i el 15 % del 
total de vots a que es fa referencia a l'apartat anterior. 

c) Un maxim de vint-i-cinc minuts per als partits, 
federacions i agrupacions que havent concorregut a les 
anteriors eleccions autonomiques hagin assolit més del 
15 % del total deIs vots a que es fa referencia a l'apar
tat a) d'aquest artide. 

2.-Les agrupacions d'electors que es federin per a 
realitzar propaganda en els mitjans de titularitat públi
ca tendran dret a cinc minuts d'emissió si presenten 
candidatures, almanco, a dues circumscripcions. 

Article 24.-Pcr determinar el moment i l'ordre d'e
missió deIs espais gratui'ts de propaganda electoral als 
quals tenen dret els partits, federacions, coalicions i 
agrupacions que concorrin a les eleccions, d'acord amb 
el que es preve u en aquesta Llei, la Junta Electoral de 
les Illes Balears tendra en compte les preferencies d'a
quells en funció del nombre de vots que varen obtenir 
a les anteriors eleccions autonomiques. 

Capítol IV.-Paperetes i sobres electorals. 
Artide 25.-1.-Les Juntes Electorals de Zona apro

ven el model oficial de les paperetes de votació ele la 
seva circumscripció, el'acorel amb els criteris establerts 
a aquesta Llei o a altt-es només normes ele rang re
glamentari. 

2.-El Govern as segura la disponibilitat de papere
tes i sobres de votació sense perjudici de la possibilitat 
de confeccionar-ne per part deIs Grups Politics que 
concorrin a les elecciol1s. 

Article 26.-Les paperetes electorals contendran les 
següents indicacions: 

a) La denominació, sigla i símbol del partit, fede
ració, coalició o agrupació d'electors que presentin la 
candidatura. 

b) EIs noms i llinatges deIs canelidats i el seus 
suplents, segons l'ordre de coHocació, així com, si per
tocava, la con di ció d'independent deis canelidats que 
concorrin amb tal caracter o, en cas de coalicions elec
torals, la denominació del partit al qual pertanyi cadas
cun si així s'ha fet constar en la presentació de la 
candidatura. 

c) Els partits, federacions o coalicions que, atesa 
la seva implantació l11és enlla de l'al11bit estricte de 
les I1les Balears, figurín amb denominació oficial en 
lIengua castellana, poelran fer ús de la seva denomina
ció en ca tala i fer-la figurar a les paperetes electorals 
comunicant-ho PTcvial11ent a la Junta Electoral. 

Capítol V.~Apoderats i In;erventors. 
Article 27.-Els representants de les candidatures 

podran nomenar amb l'abast i en els termes prevists 
a la Llei Organica de Regim Electoral General, apode
rats i interventors per representar les candidatures en 
els actes i operacions electorals. 

Títol VI.-Despeses i subvencions electorals. 
Capítol I.-Administradors i comptes electorals. 
Article 28.-Els partits, federacions, coalicions i 

agrupacions d'electors nomenaran un administrador 
de candidatura i si es presenten a més d'una circums
cripció, un administrador general amb l'abasl i en els 
termes prevists a la Llei Organica de Regim Electoral 
General. 

Capítol II.-Financ;:ació Electoral. 
Article 29.-1.-La Comunitat Autónoma subvencio

nara les despeses electorals d'acord amb les següents 
regles: 

a) Per escó obtengut, el 50 % de la subvenció que 
l'Estat atorga per Diputat a les eleccions al Congrés 
deIs Diputats. 

b) Per vot obtengut, el 50 % de l'equivalent al del 
Congrés de Diputats, sempre que la candidatura obten
gui, almanco, un escó. 

2.-El límit de les despeses electorals de cada grup 
polític sera el que resulti de multiplicar per 46 pies., el 
nombre d'habitants de dret corresponent a la pobla
ció de les circumscripcions electorals on presenti les 
seves candidatures. 

3.-Per ordre de la Conselleria d'Economia i Hisen
ela es fixara l'abast actualitzat de les quantitats a que 
es refereixen els paragra[s anteriors que coincidira amb 
el coeficient ordenat per l'Estat per a les eleccions 
locals. 

Article 30.-1.-La Comunitat Autonoma concedira 
acomptes de les subvencions esmentades a I'article an
terior als partits, federacions, coalicions o agrupacions 
d'electors que haguessin obtengut representants a les 
darreres eleccions autonomiques per una quantia ma
xima del 30 % de la subvenció que els hagués corres
post a aquells. 

2.-Si concorreguessin a més d'una circumscripció, 
la sol.licitud es formalitzara per l'administrador gene
ral davant la Junta Electoral ele les Illes Balears. En 
els altres suposits per l'aclministraclor de la candidatu
ra davant la Junta Electoral de Zona corresponent, que 
la cursara a la Junta Electoral de les Illes Balears. 

3.-Els acomptes es poclran soHicitar entre els dies 
vigesim primer i vigesim tel-cer posteriors a la convo
catoria, i seran posats a disposició deIs adl11inistradors 
electorals per a l'Administració de la Comunitat Auto
noma a partir del vigesim nove dia posterior a la con
vocatoria. 

4.-Els acomptes es tornaran després de les elec
cions amb la quantia que superi l'import de la sub
venció que finalment hagi correspost a cada grup po
lítico 

Capítol III.-Control de comptabilitat i adjudica
ció de les subvencions. 

Article 31.-1}--El control de la comptabilitat elec
toral s'efectuara en la forma i terminis assenyalats als 
articles 132 a 134 de la Llei Organica del Regim Elec
toral General. L'informe del Tribunal de Comptes es re
metra al Consell de Govern i a Comissió d'Assumptes 
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Ba
lears. 

2.-Dins del mes següent a la remissió de l'infor
me del Tribunal de Comptes el Consell de Govern pre
sentara al Parlament de les Illes Balears un projecte 
de lIei de credit extraordinari per l'import de les sub
vencions a adjudicar, les quals han de ser fetes efec
tives dins dels cent dies posteriors a la seva aprovació 
pel Parlamento 

3.-L'Administració Autonomica lliurara I'import 
de les subvencions als aelministradors electorals de les 
entitats que les hagin ele percebre, a no ser que aque
lles haguessin notificat a la Junta Electoral de les Illes 
Balears que les subvencions siguin abonaeles en tot o 
en part a les entitats bancaries que designin per com
pensar els acomptes o credits que els hagin atorgat. 
L'Aelministració Autonomica verificara el pagament con-
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formement als termes de l'esmentada notificació que no 
podra ser revocada scnse el consentiment de l'entitat de 
credit beneficiaria. 

Disposició Addicíonal Primera.-Les funcions atri
bUldes a la present Llei a les Juntes Electorals de Zona 
corresponen per l'illa de Mallorca, a la Junta Elec
toral de Palma de Mallorca, per I'illa de Menorca, a la 
de Maó, i per les d'Eivissa i Formentera, a la d'Eivissa. 

Disposíció Addicional Segona.-El sorteig per a 
I'elecció deIs membres de la Junta Electoral de Zona 
competen! a l'ilIa de Mallorca per exercir les r 1f1c ions 
alribuldes a aquesta Llel, es prodllira entre lOLS el jul
ges de J~rimera instanc ia lels partils jl1dkial. de l'il1a. 

Di posició Addicional Tcrccl·a.- Els tcrminis a que 
fa referencia aquesta L1ci s6n impr rr gables i s 'enlén 
que s'han de considerar die s naturals. 

Disposició Addicional Quarta.-Es facuIta el Go
vern de la Comunitat Autonoma a dictar quantes di s
posicions siguin necessaries per al compliment i execu
ció de la present lIei. 

Disposició Transitoria Primera.-Mentre no s'hagi 
constitui"t el Tribunal Superior de Justícia de les IlIes 
Balears, totes les referencies al mateix o ?ls seus Ma
gistrats contengudes en aquesta Llei, s'enténdran fetes 
a l'Audiencia Territorial de Palma de Mallorca i als seus 
Magistrats. 

Disposició Transitoria Segona.-La primera desig
nació deis membres de la Junta Electoral de les IIles 
Balears, s'ha de rea.Iítzar segons el procediment de 1'ar
tiele 7, dins deis trenta dies següents a l'entrada en vi
gor de la present Llei. 

Disposició Transitoria Tercera.-El regim d'incom
patibilitats establert en aquesta Llei entrara en vigor 
a partir de les primeres eleccions al Parlament de les 
Illes Balears. 

Disposició Final Pri~era.-Per tot alIó que no es 
preveu en aquesta Llei, sera d'aplicació el que es di s
posa a la Llei Organica de Regim Electoral General per 
a les eleccions al Congrés de Diputats. 

Disposició Final Segona.-La present Llei entrara 
en vigor el dia següent al de la seva publicació en el 
ButIletí Oficial de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears. 

Exposició de Motius.-La present Llei dóna compli
ment a 1'articJe 20.3 de l'Estatut d'Autonomía de les 
Illes Balears, que estableix que una !lei del Parlament, 
aprovada per la majoria absoluta regulara el total deis 
Diputats que l'han d'integrar, els districtes electorals i 
el nombre de Diputats que han de correspondre elegir 
a cadascun d'aquests. 

Per donar compliment a les previsions estatutaries 
contingudes a J'articJe 20.1, que determina que el Par
lament sera format pels Diputats del territori autonom 
elegits per sufragi universal, igual, directe i secret mit
jan<;:ant un sistema de representació proporcional que 
assegurara una adequada representació de totes les zo
nes del territorio La Llei estableix quatre circumscrip
cions electoral s, una per cada una de les illes de Ma
llorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i es fixa per cada 
circumscripció un nombre de Diputats: 33 a Mallorca, 
13 a Menorca, 12 a Eivissa, 1 a Formentera, obtenguts 
per correcció de la composició del primer Parlament, 
elegit d'acord amb la Disposició Transitoria Segona de 
l'Estatut d'Autonomia, amb el fi d'assegurar que els 
Consel1s Insulars, que per voluntat estatutaria estan in
tegrats pels Diputats elegits a cada una de les illes, ten
guin un nombre senar de membres, en concordan<;:a 

amb les determinacions de la LJei Organica del Regim 
Electoral General, quant a composició d'Ajuntaments, 
Diputacions Provincials i "Cabildos» Insulars. 

En exercici de les competencies propies i, per tant, 
respectant les competencies de l'Estat relacionades amb 
I'apartat 2 de la Disposició Adclicional Primera de la 
Llei Organica 5/1985, del Regim Electoral General, .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
. .. , la present LJei regula al seu Títol 1 Disposicions 

Genera1s, e1s electors i e1s elegibles afegint a les ine
legibilitats i incompatibilitats generiques altres espe
cífiques per a les eleccions autonomiques de les Illes 
Balears. El Títol II, sobre administració electoral, crea 
la Junta Electoral de les Illes Balears, la seva compo
sició, competencies i funcionament. El Títol III regula 
la convocatoria d'eleccions, el Títol IV tracta del sis
tema electoral, establint les circumscripcions i els es
cons a cobrir a cada circumscripció. El Títol V, relatiu 
al procediment electoral, estabJeix en relació amb les 
candidatures la figura del representant general, la tra
mitació de les candidatures. També regula la possibi
tital que el Govern i els onsells In ulars facin ca m
pan:yes inslitucionals pe!' a fomentar la participació a 
la votaci . Es pJ'evel1 i es regula la utiUtzació de les 
radios i Lelevjsions públlques duranl la campanya eIec· 
oral: comissió de control, lemps per a cada partit, fe

deració o coalició, ordre d'emissió, etc. Es regulen les 
paperetes i sobres electorals quant a contengut, obliga
ció del Govern d'assegurar-ne la disponibilitat i lliber
tat deIs grups polítics de confeccionar-neo Les figures 
deIs apoderats i interventors són incorporades a la Llei 
Autonomica. El Títo1 VI tracta de les despeses i sub
vencions electoral s regulant la figura de l'Administrador 
G -Ilel"a l, establinl la quantia de les subvcncions electo
nll per escó i per vots obtengl1ts, els Jímit de les des
peses elec torals i el acomptes a que tendran dret els 
partits, federacions, coalicions o agrupa ion5 d'eJectors 
en rcpresentació a le dal-rere eleccion' i el control de 
la compa tibilitat electoral i Uiurament de les sub,'cn
cions.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Pos en coneixement de vosses IHustríssimes que 

procediré a dur la votació. Per un lloc, votarem des 
de l'article 13 a l'Exposició de Motius, que ja no man
tenen cap esmena viva. l. acabada aquesta votació, le
ninl en compte que es tracla d'una lIei de desenvolupa
menl basic. que exigeix una votació fillal de la integri
tat del text, proceclil'cm a aquesta segoDa votació. 

Per tant, passam a la primera votació, deIs articJes 
13 a l'Exposició de Motius, i deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 
artides de la Llei, del text alternatiu del Dictamen, es 
volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor del projecte esmentat, 30 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. Queden aprovats. 

a 
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1, per últim, de conformitat amb el que els he dit 
abans, pas a la votació del text íntegre de la LIei. 1 
deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del text Ín
tegre de la LIei, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Per favor, durant la votació, no poden sortir de 

la sala, volen esperar un moment? 
No n'hi ha, d'abstencions. 
Resultat de la votació: a favor, 30 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. 23. 
Queda aprovat el text de la LIei. 
Repetesc, resultat de la votació del text íntegre fi

nal: a favor, 29 vots; en contra, 23; abstencions, cap. 
Aquest PIe se suspen, recomen¡;:ara dema horabaixa 

a les 5 de l'horabaixa. 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, volíem demanar la paraula, perque 

pensam que d'acorcl amb l'article 91 del Reglament, hi 
cap una explicació de vot, ates que hi ha hagut, deIs 
32 articles que té la LIei, 20 que no han estat explicats. 
Per tant, creim que cada grup polític té dret a aquesta 
explicació de voto 

EL SR. PRESIDENT: 
Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de l'apar

tat 3r de l'article 91? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Article 91.~3.-No hi cabra explica ció del vot 

quan la vo1:ació hagi estat secreta o quan tots els Grups 
Parlamentaris haguessin tengut oportunitat d'inteJ:\lc
nir en el debat precedent. Aixo no obstant, i en aquest 
darrer suposit, el Grup Parlamentari que hagués inter
vengut en el debat i que, com a conseqüencia d'aquest, 
hagués canviat el sentit del seu vot, tendra dret a expli
car-ho.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Aquesta Presidencia 

considera que l'oportunitat d'intervenir l'han tenguda 
vostes, en conseqüencia, no hi cap exp!icació de voto 

S'aixeca la sessió. S'aixeca la sessió. 

III.-1 ) 
EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes. Comen¡;:a la sesslO. El punt primer 
d'aquesta sessió, continuant la d'ahir, és ,el relatiu a 
Mocions. Tractarem, en primer lloc, la 1?16, sobre po-
lítica musical. ' 

Sra. Secretaria, per favor, vol fer lectura de la 
Moció? 
LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 

«El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb el 
que es disposa a l'article 153 del Reglament del Par
lament, i com a conseqüencia de la InterpeHació R.G.E. 
1616/86, relativa a la política del Govem de la Comuni
tat Autonoma en materia d'ensenyament musical, pre
senta la següent Moció: 

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de 
la Comunitat Autonoma a: 

l.-Que en el termini de dos mesos, la Conselleria 
d'Educació i Cultura presenti al Parlament per al seu 
estudi i debat, el Pla de Necessitats d'Ensenyament 
Musical existents a les Illes Balears i consegüent pro
jecte d'actuació, previst a l'Ordre del 9 de juny de 
1986, que regula el mecanisme d'integració en la Xarxa 
de les Escales Elementals de Música de la Comunitat 
Autónoma. 

2.-Que en el termini de dos mesos es crel, en el si 
de la Conselleria d'Educació i Cultura un Consell de 
l'Ensenyan¡;:a Musical amb funcions de coordinació i as
sessorament i amb caracter de seminari permanent de 
renovació pedagógica, que emprendra l'elaboració del 
pla de reno vació de l'ensenyan~a musical. 

3.-Que en el termini de dos mesos, el Govern pre
senti una proposta d'ubicació del Conservatori Profes
sional de Música i Dansa, a Palma i de les seves dele
gacions a Maó i a Eivissa, de forma que permeti dur a 
terme les seves activitats amb el necessari grau de dig
nitat i eficacia pedagógica. 

4.-Dur a terme en el Conservatori Professional de 
Música i Dansa una investigació exhaustiva sobre les 
actuacions iregulars que s'hi han registrat en la conces
sió de títols, contractació de personal, examens, etc., i 
proposi a la Conselleria d'Educació i Cultura les me
sures adients per posar remei a la situació plantejada 
per aquestes actuacions i depurar les corresponents res
ponsabilitats i es presentin a la Comissió d'Educació i 
Cultura del Parlament.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sra. Secretaria. 
Per defensar la Moció 1856, congruent a la lnter

peHació 1616, té la paraula, pel Grup Parlamentari So
cialista, el Diputat Sr. Joan Nadal i Aguirre. 

Disposa de deu minuts. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Moció, la 

Moció que presentam a I'aprovació de la Cambra és 
conseqüencia de la InterpeHació que el Parlament va 
aprovar dies passats sobre la necessitat d'una reestruc
turació profunda del Conservatori de Música i Dansa. 

És evident, com va quedar constancia en el debat 
de l'altre dia, que les necessitats del Conservatori són 
profundes i, a més de profundes, són urgents, és urgent 
la seva reconversió, i la seva reconversió en tots els 
ambits, en els ambits peclagogics, en els ambits d'instal
lació, en els ambits de contractació de personal o pro
fessorat, en els ambits de reestructuració, de reconver
sió, d'adopció de noves tecniques. Anam a seguir un po
quet els punts d'aquesta Moció a la nostra intervenció, 
per dir, en primer lloe, que creim absolutament necessa
ri, l'aprovació d\m Pla de Necessitats d'Ensenyament 
Musical, i aquest Pla de Necessitats d'Ensenyament Mu
sical el creim imprescindible, perque en aquests mo
ments es crea la Xarxa d'Escoles Elementals de Música, 
i die s passats veiem en el Butlletí, en el Butlletí del Go
vem de la Comunitat Autonoma, que existia ja tata una 
serie d'aprovacions d'integració el'escoles dins la Xarxa 
d'Escoles Elementals de Música, i, en canvi, hi havia 
unes altres escoles que havien estat rebutjades. I tot 
aixo, sense saber, sense tenir un Pla que ens digui amb 
quin criteri s'ha d'integrar una escola, quins són els 
elements necessaris, imprescindibles per decidir amb 
un maxim d'efecte la possible integració d'una escola 
dins la Xarxa. Aixo avui no ho tenim. Tenim una con-
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tradicció, una contradicció important, que suposa dic· 
tal' una Ordre, on es preveu aquest Pla com a instru
ment per (ixar les prioritats d'intcgració, i, en canvi, 
comen¡;a la integració abans de la redacció d'aquest 
Pla. Creim, per tant, que és totalment necessaria la 
creació d'aquest Pla el'Ensenyaments Musicals, gue 
creim que deu estar, si no elaborat, deu estar amb els 
estu dis fets per part de la Conselleria, perque, si no, no 
s'entén que hagi comen~at la integració ele les escoles 
dins la Xarxa d'Escoles Elementals i, per tant, creim 
que un termini de dos mesos és suficient pergue es 
pugui dur a aprovació aquest Pla de Necessitats per a 
l'Ensenyament Musical per a les integracions de les es
coles dins la Xarxa. 

El segon punt que presentam és la crea ció d'un 
Consell el'Ensenyan¡;a Musical. Aquest Consell d'Ense
nyan¡;a Musical que, com a organ consultiu, creim gue 
és totalment necessari per a l'adopció de noves tecni
ques pedagogíques musicals dins el Conservatori. El 
Conservatori, com el Conseller molt bé sap, ha quedat 
desfasat del que són les necessitats actuals, del que són 
les noves tecniques pedagogiques, es continuen les ma
teixes tecniques pedagogiques que se seguien des de fa 
molts d'anys, amb uns criteris gens avan¡;ats, amb uns 
criteris que han quedat completament superats i, ende
més, amb una direcció que, de qualque forma, impedeix 
que la reforma i la reconversió d'aquest Conservatori es 
dugui a terme. Creim que és necessari aquest Conse11 
d'Ensenyament Musical, que nosaltres no deim com ha 
d'esser format, perque creim que és la propia ConseIle
ria la que ha d'e1aborar i la que ha de crear aquest Con
sell, pero creim que aquest Consell, des d'un punt de 
vista d'actuació com a seminari de treball permanent, 
que controli i dirigeixi el que és l'ensenyament musical, 
les noves tecniques pedagogiques podria fer una labor 
molt important dins el Conservatori, dins un Conser
vatori que, avui en dia, ha quedat completament des
fasat del que és el seu entorn en el camp musical. 

En tercer 11oc, demanam que se cergui, amb rapi
desa, una nova ubicació per al Conservatori, per al Con· 
servatori, no només a Ciutat, sinó a les illes d'Eivissa 
i Menorca. L'altre dia, sortia a un mitja de comunica
ció unes dec1aracions de Gabriel Estarellas, el músic, 
on ens deía que les instaHacions del Conservatori són 
unes instaHacions dignes d'una pelícuHa de Fellini, deIs 
anys de la postguerra. Creim que, Sr. Conseller, voste 
ha fet moHes intervencions aquí dient que el Conserva
tori es trobava en mala situació, que eren rellogats, que 
eren rellogats de rellogats a Ciutat, de rellogats i no 
volguts, que és molt pitjor, endemés, perque el que vol
dría el titular és que ens n'anassim d'alla on somo Per 
tant, creim que és necessari cercar amb rapidesa un 
110c on el Conservatori pugui tenir el prestigi necessa
ri per a la seva institució, i si el Govern de la Comu
nitat Autónoma no té aquest 110c, que el llogui, pero 
que no sigui a un 110c on no és volgut, on el titular 
d'aquest lloc vol que se'n vagi, practicament de tots els 
llocs, tant de Maó com de Ciutat. Bé, cerquem, d'una 
vegada, perque fa quatre anys que xerram del mateix 
tema, cerquem d'una vegada un lloc i facem unes ins
taHacions dignes per al Conservatori de Música. 

En quart terme, demanam que es faci una investi
gació sobre les irregularitats que s'han registrat en el 
Conservatori. Irregularitats que són importants, Sr. 
Conseller, voste les coneix perfectament, irregularitats 
que no són una, sinó que són diverses, hi ha un infor
me del Ministeri, que voste coneix, perque el varen en-

viar fa aproximadament un any, on es diu que hi ha 
persones sense titulació que fan classe, on es diu que 
hi ha persones sense titulació que fan classe i que, a 
més, s'examinen com alumnes lliures, on es diu que 
s'atorguen títols, com el títol de Dansa, sense cobrir 
totes les assignatures del programa de Dansa, perque 
no hi ha professorat per impartir-les. Per tant, s'expe
deixen tÍtols sense haver passat per tates les assigna
tures. Sr. Conseller, hi ha hagut declaracions de mú
sícs importants, com Estarellas, que deien que voste, 
de qualque forma, no prestava l'atenció necessaria al 
Conservatori, jo li die que no prestava l'atenció ne
cessaria, Estarellas ho diu amb paraules més elevades 
de to . Jo cree que és neces.sari que en el Conservatori 
es faci alguna cosa, ja fa quatre anys que la societat 
demana aquesta reconversió que no s'ha fet, que no 
s'ha fet i que, arnés, ens trobam que hi ha una di
recció dins el Conservatori que, jo no sé si la culpa és 
seva, pero a qualque part es bloqueja qualsevol intent 
de renovació, a qualque part es bloqueja qualsevol ini
ciativa per modernitzar el Conservatori, estam en el 
Conservatori dins un feu que ningú no s'atreveix a to
car, no sé que passa, i voste té l'obligació que si hi ha 
entrebancs enmig, llevar-los. Voste sap quins són els en
trebancs que pugui tenir davant, pero si totes aquestes 
irregularitats que consten, que a voste li consten, per
que, a més, el Ministeri Ji va enviar l'informe, perque 
voste el corregís, si l'havia de corregir, perque digués el 
que pensava sobre aquest informe fa un any, i voste no 
ha contestat. Bé, sobre aquest informe investigui vos te, 
miri quins entrebancs hi ha, qui és qui els posa, qui li 
fa la traveta dins ca seva, i si li fan la traveta, el llevi 
d'enmig i pentura podra arreglar el Conservatori o po
dra comen~ar a intentar arreglar el Conservatorio 

Nosaltres creim que l'aprovació d'aquesta Moció 
podria, de qualque forma, a voste donar-li la justifica
ció per poder entrar d'una vega da en el ConseI\latori, 
perque ja tendria un mandat de la Cambra, i ja no 
seria el que és, ja no dirien que és voste que es vol car
regar ningú. La Cambra li hauria ordenat que vos te en
tras clins el Conservatori, li hauria ordenat que fes net, 
i; arnés, li demanam aixo que posi ordre dins ca seva, i 
si vos te, com a Conseller, no vol prendre aquesta res
ponsabilitat, la passi a la Cambra que, amb molt de 
gust, li ordenarem, si de qualque forma es pot dir, que 
voste entri aIla dins, que voste arregli el Conservatori, 
que és ben necessari. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Conseller de Cultura i Esports, Sr. 

Francesc Gilet i Girart. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Des

prés de la InterpeHació, jo creia que hi hauria una 
Moció molt més concreta, moIt més puntual, una ve
gada llegit el contingut de la Moció, esperava que hi 
hagués una concreció molt més forta o molt més ex
tensa per part del representant del Grup Socialista, 
per t3nt, jo; davant d'aixo, contestaré puntualment a 
les diferents qüestions que es plantegen dins ]a MoCÍó. 

Pel que fa referencia al primer punt, no hi ha cap 
. inconvenientaacceptar-lo, naturalment, si hi ha una Or
dre de la Conselleria alla on s'estableix un Pla de Ne-

-
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cessitats Musicals, se sobreentén que aquest Pla es tro
ba en marxa, es fa i que, com a conseqüencia, unes pos
teriors concessions d'Escoles Elementals de Música. De 
totes maneres, dins la mateixa Ordre ja venien fixats 
uns criteris majoritaris, a l'article corresponent. 

Pel que fa referencia al segon punt, entenem o en
tenc, millor dit, com a Conseller, que hi ha una serie, 
un entrunyellat de competencies, de possibles compe
tencies, i que ens trobaríem davant una altra Comis
sió més, que, en certa manera, el que vendria a fer se
ria complir amb les funcions del Consell Rector. Pero 
és que no totes les funcions que s'expressen en el punt 
segon són competencia del Consell Rector del Conser
vatori. Tot el que fa referencia a coordinació, assesso
rament, sí, efectivament, és del Consell Rector o del 
mateix claustre de professors o de la Junta Directiva. 
El que fa referencia als seminaris hi ha, dins el nou 
Reglament, a l'article 30, hi ha l'establiment dels se
minaris dins el mateix Conservatori, i el que fa refe
rencia a tot un pla, o elaboració d'un pla de l'ensenyan
<;a musical, nosaltres, la Comunitat Autonoma, com vos
te sap, Sr. Nadal, no tenim competencies en materia 
d'educació, tenim la gestió íntegra del Conservatori, 
manco els plans d'ensenyament musical, com els plans 
educatius en general. Per tant, entenem que no és ad
missible aquest segon punt, o entenc, com a Conse
ller, que no és admissible aquest segon punt. 

Pel que fa referencia al tercer, en certa manera és 
un avanc; del que ja vaig manifestar aquí, amb motiu 
de la InterpeHació. Per tant, amb I'establiment de ter
mini s, l'únic que pretén, el Grup Socialista, és fixar
los, peró és que tota una serie d'actuacions que s'han 
dut a terme, des de, com aquell que diu, el primer dia 
o amb ocasió de la primera visita a Menorca i seguei
xen el seu curs, i tenint en compte que hi ha al tres 
implicacions aquí o altres institucions implicades, en
tenem que fixar terminis no és ni prudent ni pertinent 
en aquest momento 

I ve el quart punt. El quart punt, entenc jo, és el 
vertader motiu de la InterpeHació i de la Moció. Jo no 
vull entrar a cercar una excusa parlamentaria per car
regar-me a ningú. El Conseller d'Educació i Cultura no 
es carrega ningú, pren unes decisions o no les pren. 
Jo record que un antic Portaveu del Grup Socialista 
dei a que a non1enament-cessmnent, pero en aquest cas, 
no es carrega el Conseller ningú, és una expressió, con
sider, fora de lIoc. Pero és que també hi ha, dins el 
mateix punt quart, també hi ha un entrunyelIat de 
competencies diferents. En primer lIoc, el tema d'una 
investigació sobre contractament de personal, hi ha 
una Comissió que va sortir d'aquest Plenari precisa
ment per tractar temes de personal, per tant, el per
sonal del Conservatori és un personal de la Comunitat 
Autónoma, en la seva major parto Per tant, seguira el 
curs i si hi ha objecte de ser tractat, sera tractat dins 
aquesta Comissió. El que fa referencia a concessió de 
títols, examens, etc., seguim en les mateixes. Bs que 
tot aixo és competencia del Ministeri d'Educació i Cien
cia, i les concessions deIs mateixos títols, depen d'aques
ta decisió final del Ministeri d'Educació i Ciencia. Con
sequentmcnt, entenem que no hi ha motiu ni justifi
cació per admetre aquest quart punt. 

Voste ha fet referencia a la inspecció, i aixo és 
una prava palpable que tot aixo, tot el que fa referen
cia a títols, examens és competencia del Ministeri 
d'Educació i Ciencia, concretament de la inspecció de 
Conservatoris. Per tant, anar a una investigació signi-

ficaria crear o provocar una actuació amb suplencia 
d'uns inspectors que han actuat i que han donat uns 
resultats. Evidentment, hi ha aquest informe, el coneix 
el Conseller, pero és que dins aquest informe o dins 
la segona part de l'informe, també hi ha un resultat. 
S'ha de dir que la inspecció, com reconeix el mate ix 
informe, va néixer com a conseqüencia d'una denúncia 
del Sr. Joan Moll Marques, així ho manifesta el mateix 
escrit, manifesta que els resultats, qualcuns d'ells va
ren ser plenament satisfactoris, que hi ha o hi havia 
una serie d'irregularitats i, al final, arriba a una con
clusió, i la conclusió és que «aunque tales irregulari
dades han quedado subsanadas, no fueron justificadas 
suficientemente por el Director del Centro». Aixo és 
un escrit, que jo supos que voste no té, pero tal vegada 
el té, que ve del Ministeri d'Educació i Ciencia, traslla
dat a la ConselIeria pel Director Provincial d'Educació, 
naturalmcnt. És a dir, que ens estam referint a actua
cions molt anteriors, algunes d'e!les, perque parlam de 
I'any 81, a un cscrit que acaba amb el tema de la in s
pccció, d'l de juliol del 86. Consequentment, si la ma
teixa inspccció o els serveis d'inspecció del Ministeri 
el'Educació i Ciencia ja consideren que les irregulari
tats han quedat corregides, el que interpret jo és que 
el que han de [er és posar fil a l'agulIa perque no es 
tomin a produir, pero és que no hi ha més. 

Voste ha fet menció al tema de la dansa, clar, na
turalmenl, dins l'informe que voste té, del Ministeri 
d'Educació i Ciencia, parlava de la Dansa, pero és que 
hi ha un altre escrit que va dirigit a la ConselIeria, o 
millor dit, a la Direcció del Conservatori", alIa on esta
bleix que la secció ele dansa classica té la seva vaJide
sa en virtut de la concessió de l'Ordre Ministerial 
1/9/1980, del BOE de 18-9-1980, enviat a instancia de 
l'antic President del Conse!l General Interinsular, amb 
la inspecció corresponent de la professora Mari Emma, 
concretament. Consequentment, jo entenc que, com 
manifesta la mateixa inspecció, la Subdirecció General 
d'ensenyaments artístics, les possibles irregularitats 
que existien s'han corregides. Consequentment, no en
tenem que hi hagi lloc a demanar aquesta actuació a 
investigació exhaustiva, ni pel que fa referencia als tí
tols, i quant a la contractació de personal, ja tenim la 
Comissió Investigadora de Personal, que creim que és 
suficient. 

Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConselIer. 
Sr. Diputat, vol [el' ÚS de la paraula? 

EL SR. NADAL AGUlRRE: 
Sr. President, Srs. Diputats. Sr. Conseller, seguint 

un poquet I'ordre que voste mateix ja ha marcat i 
voste ha seguit. Al punt 1, voste diu que amb el Con
sell Rector, amb el Claustre de Professors és suficient. 
Nosaltres creim, no, estam parlant del punt 2. 

La xarxa, en primer !loc, el tema de la xarxa vos
te I'ha acceptat, el punt 1 vos te l'accepta, Ji agralm 
que I'accepti, esperam que prest es dugui aquí. 

El punt 2, que és el Consell d'Ensenyan~a Musical. 
El Consell d'Ensenyanc;a Musical, voste diu que el Con
seU Rector i el Claustre de Professors és suficient per 
al control de l'ensenyament al Conservatorio Nosaltres 
li volem dir que no, Sr. Conscller, no és suficient, no 
és suficient i no és adequat, perque voste sap que el 
ConselI Rector i el Claustre de PrOi'essors és controlat 
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pel Director del Conservatori, i amb el control del Di
rector del Conservatori no es pot fer res al Conserva
tori, voste ho sap, voste sap que és la persona que atu
ra qualsevol renovació pedag6gica, voste sap que no és 
un pla, el que volcm, que voste diu que el pla existeix, 
no és un pI a, nosaltres no li demanam que voste mo
difiqui els plans d'ensenyament que dicta el Ministeri, 
i que voste no té competencia, nosaltres Ii eleim, li ele
manam, que voste moelernÍ1zi les tecniques pedag6gi
ques el'ensenyament, que és molt distint, que és molt 
distint cnsenyar, com eleia abans, EstareJlas dei a que 
els locals pareixen d'una peHícula de Fellini ele post
guerra, i les teeniques pedagogiques també .ho pareixen, 
Sr. ConseBer. Que simplement demanam que modifiqui 
les teeniques, que faci una adequaeió de les tecniques 
al que és l'ensenyament avui dia, el que s'ensenya a 
qualsevol altre Conservatori del país. Per tant, no li 
demanam que modifiqui plans en que voste no tengui 
eompetencies. 

Bé, voste ha passat per damunt del tercer punt, no 
n'ha parlat, que, bé, nosaltres volem marcar terminis 
i que, amb marcar terminis voste no hi "esta d'acord i, 
per tant, ho rebutjara. Bé, fa quatre anys que li de
manam que faci alguna cosa en el Conservatori, eh?, 
fa quatre anys que aqui es discuteixen els llocs d'ubi
cació del Conservatori a Eivissa i Maó. Fa quatre anys 
que voste sap que volen que se'n vagi del Conservato
ri ele Ciutat. I voste, que ha fet durant aquests qua
tre anys? Voste no ha fet ni una sola passa. I aixo és 
el que demanam. 

Voste diu que el vertader motiu de la Moció és la 
Comissió d'Investigaeió. Bé, és un motiu més, jo con
sider, jo personalment consider que tots els altres 
punts són més importants que la Comissió d'Investí
gació, perque, després de la seva interven ció, és ben 
ciar que Comissió d'lnvestigacíó no n'hihaura, i si 
n'hi ha, tampoc no servira per a res. Perque les Co
míssions d'lnvestigacíó que voste ha creat, per temes 
de personal, maí no han servit per a res. Per tant, in
vestigació dins la ConselJeria, miri, si ens ha de votar 
els altres, retiram aquesto I diu que és el punt basic 
nostre, miri si és important per a nosaltres, és un més, 
un més important, perque són irregularitats molt im
portants. Que un professor sigui un alumne, que faei 
de professor, que després s'examini com a alumne lliu
re, el! mateix, que fa ele professor, bé, jo crec que aixo 
són irregularitats importants, i voste ens ha dit que sap 
que existeixen, pero com que hi ha uns inspectors del 
Ministeri, bé, alla clls, que continuI, pero és que és ca 
seva, i voste és el que ha de dir si aixo funciona o no 
funciona, i voste és el que té obligació d'arreglar els te
mes. I Sr. Conseller, a mi em pareix que voste l'únic que 
vol és acabar els sis mesos que li queden sense que li 
creln problemes i, bé, pareix que va per aquí, el tema . 
En fi, jo 1i mantenc la proposta, ens voti les altres tres, 
que creim que són importants, són, arnés, qüestions 
pedagogiques, qüestions d'instaHació, i nosaltres reti
ram aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol tancar la qüestió incidental? 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. B é, quant al primer punt 

no hem de discutir, estam d'acord. Quant al segon 
punt, jo cree que, Sr. Nadal, voste s'ha passat una mi-

queta, i perdoni l'expressió un poe, dir que el Direc
tor elel Conservatori comanda clamunt els represcntants 
deis Consells Insulars ele Menorca, Mallorca i Eivissa
Formentera, em pareix un poc fort, perquc, a més, són 
aquí dins. La reforma pedag6gica esta comenc;:ada eles 
del moment en que tenim uns seminaris que no exis· 
tien , un claustre de professors que és en marxa, amb 
[ixació el'unes condicions, c\'unes funcions específiques, 
uns scminaris, els seminaris mateixos amb el Cap el'Es
tuelis, que tampoe no figuraven a l'antic Reglament. 
Tengui en compte que és el segon Reglament ele régim 
intern que feim, que fa la Conselleria eles del seu co
mcnc;:ament, i que expressen b en a les clares quina és 
la intenció quant a aquesta reforma pedagogica, quant 
a la reforma administrativa i quant al que és fonamen
tal, quant a la reforma ele l'estructura jurídica elel 
Conservatorio 1 cree que és per aquest camí que hem 
el'anar. I el mateix Sr. Moll va manifestar en aquesta 
tarima o en aquesta tribuna, que s'havien fet coses, 
que voste, en aquests moments, pareix que resulta que 
no, que el Conseller el que vol és eleixar passar els sis 
mesos . El ConselIer té en compte els sis mesos presents 
o futurs i els tres anys i. mig passats, i tal vegada pot 
tenir en compte els altres que la confian¡;a o no con
fian¡;a li puguin proeluir. Per tant, deixem estar el 
tema deIs sis mesos. 

Tema elel Sr. Estarellas, perdoni, voste no sap el 
problema del Sr. EstarelIas quin éso Jo no vulI treure 
el nom del Sr. Gabriel Estarellas, insigne guitarrista 
en aquesta tarima ni per defensar-me ni per excusar
me. Vos te l'ha tret per defensar-se, és la seva respon
sabilitat i la seva consciencia, jo no ho vull fer. I sé 
quin és el problema que hi ha darrera. 

El punt tercer, jo lament dir-li que l'única mani
festació escrita a la ConselJeria en el tema Conserva
tori,. és elel Bisbat de Menorca, i es va produir el ma
teix dia, i li repetesc, a la primera visita elel Conseller 
a Menorca, i anam allargant, anam allargant i trobam 
solucions, i la solució del 87 no pot ser d'altra que un 
lloguer, almanco, temporalment, per tant, ja en farem, 
en el fons, el que fa vos te en aquest tercer punt és re
petir el · que jo vaig manifestar, per tant, no tenc per 
que acceptar la seva proposta, si és el que vos te, en 
el fons, fa és acceptar la meva. 

Quart punto El tema ele fons, només té, és una pa
raula: direcció. No n'hi ha d'altra. Aixo és el tema fo
namental, i voste mateix ho ha dit, si jo, si el Parla
ment li dóna la possibilitat ele carregar-se al Director. 
Bé, és que el Conseller no es vol carregar ningú, repe
tese, ni Director de Conservatori ni no Director ele Con
servatori. A nomenament-cessament, quan el ConselIer, 
dins la línia política general, considera que és pnldent o 
no és prudent, és convenient o no és convenient, d'a
cord amb el Reglament de regim intern elel Conserva
torio I tengui en compte que hi ha un claustre de pro
fessors que també té la seva funció. Per tant, jo en
tene, a més, que la funció inspectora s'ha duta a ter
me, i que el resultat d'aquesta funció inspectora ha 
estat el que ella mateixa ens diu, irregularitats corre
gides, «que han queelado subsanadas», ho diu en caste
Ha, perque ve de Madrid. I aixo demostra l'actuació 
de la Conselleria o de la mateixa Direcció del Conser
vatori, quant que en elata 1 de juliol del 86 queden cor
regides les irregularitats, i jo li die que existien. Ara, 
tota la resta, pel que fa referencia a dansa ja li he 
contestat. No entenem que puguem seguir per aques t 
camí. 

G 
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Tema de contractació de personal. Jo, la Con selle
ria d'Educació i Cultura no ha creat cap Comissió de 
Personal, no és competencia seva el tema de personal, 
els temes de personal, hi ha una Comissió d'Investiga
ció, es va crear arel d'un acord d'aquest Parlament, 
pero la Conselleria de Cultura no ha creat mai cap 
Comissió de Personal. 

Consequentment, em reiter en la postura que he 
manifestat abans, d'acceptar el primer punt i no accep
tar el tres restants. 

Res més i moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir els aItres grups polítics? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula 

el Sr. J oan Francesc López i Casasnovas. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracics, Sr. President. El debat sobre la política 

musical d'aquesta Comunitat Autonoma es va venti
lar suficientment en aquell anterior plenari, i, per tant, 
Esquerra Nacionalista, avui, amb aquesta intervenció, 
fixara postura sobre cls quatre punts que el Grup Par
lamentari Socialista ens exposa. Anuncü d'entrada que 
donarem suport a aquests quatre punts, i ho farem, en 
definitiva, en funció el'unes coses que aquí dins s'han 
reiterat molt sovint, i que hem vist, amb interes que 
la Conselleria de Cultura estava disposada a as sumir. 

En primer lloc, el Pla de Necessitats d'Ensenya
ment Musical. Nosaltl-es veim bé que es faci aquest 
Pla de Necessitats, el que voldríem és que no fas no
més com el Pla d'Alfabetització d'Adults. que en aqu~sts 
ha donat de si un estudi, un estudi prou, ha hem ele 
traduir després amb actuacions concretes, no sia cosa 
que amb la qüestió de la Xarxa d'Escoles Musicals Ele
mentals facem el mateix que feim amb el Pla d'Equipa
ments Esportius on no hi ha política, pero hi ha una 
placa, és a dir, d'alguna manera, les escoles ja hi són, 
d'allo que es tracta és que el Govern doti d'unes sub
vencions i la Xarxa quedi tenyida de color balear. Lla
vors, una Xarxa Balear d'Escoles de Música. No, no 
és a<;:o, cal una política diferent, i el Pla de Necessitats, 
jo estic segur que la vindra a confirmar. 

Quant al punt segon, Esquerra Nacionalista no ha 
tingut ambages a hora de reiterar la necessitat de fer 
una política concertada, una política participativa, al 
maxim d'oberta als professionals, als alumnes, a la so
cietat, en general. Per tant, un Consell de l'Ensenya
ment Musical, d'acord . Un Consell d'Ensenyament Mu
sical, que tengui una representació deguda, que sigui 
format per persones valides, quant a l'ambit professio
nal, pero que també representi els interessos deIs pares 
d'alumnes o dels propis alumnes, i, en conscqüencia, 
que aquest Consell sigui un pulmó d'analisi i renova
ció pedagogica. Molt d'acord. 

No estam en absolut d'acord, pero, Sr. Conseller, 
que aquesta tasca l'estiguin complint, la compleixin els 
seminaris que s'han format al si del Conservatori de 
Música. 1 no hi estam d'acord, perque pensam que els 
seminaris, si no tenen una obertura de dins l'ambit 
recios del Conservatori de Música, no connectaran real
ment amb les aspiracions ele la gent. NosaItres hem com
pres, pero no compartit, la política ele «numeros c1au-

sus» que s'ha duta a terme en el Conservatori, i no 
l'hem compartida, perque hem cregut que una major 
dotació de professionals de l'ensenyament musical, era 
possible, era possible amb una priorització deIs Pres
suposts. Si en lloc de fer determinats actes de molta 
relevancia musical, pero que són roc d'encenalls, que 
s'acaben tot d'una, que lluen molt en determinats mo
ments, i voste sap a que em referesc, siguin determina
des vingudes d'orquestres molt importants o nins can
tors o el que sigui, amb a<;:o es gasten diners, i la gent 
ho diu, els pares d'alumnes ho diuen, Sr. Conseller, 
valdria més que aquests 2 milions de pessetes que han 
gastat amb ac;o que ha durat dues hores, es poguessin 
invertir durant al llarg d'un any a la contractació d'un 
professor, de dos professors. Probablement, aquí no hi 
som per fer una política grandiosa o grandiloqüent, una 
política de gestos, sinó que hauríem de fer una política 
de base, i aC;a sí estam en condicions de fer-ho. 

El punt número 3, ubicació del Conservatori Pro
fessional de Música. Bé, passin de les promeses, passin 
de les gestions que suposen només allargar el problema 
i entrin de cop a solucionar-lo. Ac;o es pot fer com ha 
han fet amb altres coses, per exemple, amb el famós 
diposit ele llibres que es podrien als magatzems de «El 
Caserío» a Menorca, a la fi, elesprés d'anys de pressió 
social, que evidentmcnt no es van fer damunt voste, Sr. 
Conseller, sinó que vénen el'estona, aquesta Conselle
ria va arribar a trobar una solució, jo estic conven<;:ut 
que amb una mica més de voluntat, a part de l'esfor<;: 
que ja hi han despres, i que jo els reconec, trobarien 
una solució eligna i adequaela, perque visitar la Mi
sericordia és realment preocupant, veure on es fan 
c1asses de dansa, com es troben els vestuaris, que un 
servidor i voste també ho deu haver trepitjat, ha deu 
haver vist, es fan en unes condicions realment molt poc 
pedagogiques, per no c;lir tercermunelistes, que és una 
paraula que a mi no m'agrada d'utilitzar en aquests 
temes. 

Finalment, i en el punt número 4, jo Ji voldria elir 
que aquí hem vingut a tocar el tema, i a tocar-lo, no 
venim a tocar guiterra, aquí, venim a tocar el tema de! 
problema que afecta el Conservatori de Música. Convé 
que la Conselleria hi entri a fons, ho ha comenc;at a 
fer i li he dit en aquesta tribuna d'oradors, que havia 
fet ja una reforma aelministrativa, si més no, satisfacto
ria. Pero la reforma pedagogica no s'ha donat, perque la 
reforma pedagogica implicaria, entre d'altres coses, mo
dificar els programes d'ensenyament, els programes 
cl'ensenyament no són, i voste ho sap, homologablcs 
amb els programes d'altres Conservatoris de Música. 1 
ja acabo, Sr. President jo crec, e! Grup Esquerra Na
cionalista creu que el caciquisme s'ha d'acabar, sigui 
alla on sigui. Aquí no parlam de carregar-se ningú. 
Del que parlam és que l'actuació ele control democra
tic total, de compliment ele la Llei dins el Conservatori, 
s'ha de dur a terme, voste presideix les sessions del 
Patronat Rector, i jo hi assistesc, també, i sabem tots 
dos que alla dins s'estan duent coses que ja estan fetes 
a aprovació. Sabem que cal una atenció especial al tema 
ele les tecniques i programes, un professor d'alla dins, 
i ningú no el va desmentir, va denunciar que hi ha 3.000 
aHots í aHotes que fan dansa a les escoles privades de 
Balears, que al Conservatori n'hi havia 71 de matricula
des i que l'estadística deia que tots els alumnes, exacta
ment tots, 12 deIs cursos 3r i 4t havien estat suspesos, 
i resultava que anant a c1asses particulars fora del 
Conservatori, després podrien obtenir la titulació. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Senyors, per 1ant, anem a fer una feina amb pro

funditat dins el Conservatori, i veura que no treura 
al carrer ningú, senzillament se n'aniran, perque no es 
compliran les lleis. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
La Sra. Maria Antonia Munar, pel Grup Regionalis

ta de les Illes, té la paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MUNAR RJUTORT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El nostre Grup 

és conscient de les necessitats musicals a la nostra Co
munitat Autonoma en materia d'ensenyament i també 
de la importancia que dit ensenyament té per al total 
desenvolupament de la personalitat de la població. Tam
bé som conscients de la necessitat que té el nostre Con
servatori, del qual el poble, en general, no esta massa 
content. No obstant aixo, no som menys conscients del 
facil que normalment és elir tot aUo que es pot fer en 
una determinada materia quan un és a l'oposició, i són 
els al tres que 1'han de dur endavant. Creim que en 
aquesta Moció hi ha molta mar de fans i poc problema 
musical. 

El primer apartat de la Moció, que eliu que en el 
termini de dos mesas, la Conselleria el'Educació i Cultu
ra ens presenti al Parlament, pel seu estueli i elebat, un 
Pla ele necessitats ele l'Ensenyament Musical, hi estam 
totalment d'acord i li donarem suporto No estam tant 
d'acord amb l'apartat segoD, perque, basicament, és dir 
al Conseller o convertir el Conseller en un gerent elels 
manelats exhaustius i puntuals on li deim que en el 
termini de dos mesos, presenti un Pla ele Necessitats 
d'Ensenyament Musical per elebatre aquÍ, pero a la ve
gaela, li deim que cre! un Consell d'Ensenyament Musi
cal, i també li eleim, com no, quines funcions ha de 
tenir, de coordinació i d'assessorament, i quin caracter, 
com no, ja que li demanam, de seminari permanent de 
renovació pedagogica, i, com no també, quina sera la 
funció, la de renovació pedagOgica. No cree que sigui 
la funció d'aquest Parlament, si no la del seu propi de
partament. 

Pel que fa al punt tres, que en el termini de dos 
mesos, el Govern presenti una proposta d'ubicació del 
Conservatori Professional de Música i Dansa, creim que 
seria hora, Sr. Conseller, que anas pensant on ubicar el 
Conservatori, tant a Mallorca, com a Menorca com a 
Eivissa, perque és denigrant la situació en que es troba 
a les tres illes. Creim que s'ho ha d'anar pensant, com 
no, pel proper curso Ara bé, no li aprovarem al Partit 
Socialista aquesta Moció, perque aprovar aquest tercer 
punt significa dues coses: o bé que li deim al Govern 
que estableixi un conveni amb el Consell Insular de 
Mallorca perque la seu permanent del Conservatori si
gui la Misericordia, i aixo no ens convé en absolut, ni 
per al futur de la Misericordia ni per al futur del bon 
funcionament del Conservatori de Música, perque no 
creim que sigui la Misericordia, un lloc idoni, per la 
ubicació que té, pel fet de tenir un hospital al costat, 
per dificultats d'accés, etc., o bé significa que li deim 
al Govern que se'n vagi al carrer en dos mesos, i fins i 
tot en els desnonaments per impagament es dóna una 

mica més de temps, esperen el tercer, per treure'ls fora. 
Pel que fa a l'apartat quart, creim que les acusa

cions que fan els senyors socialistes són molt greus, 
pero, ates que sembla que hi ha unes investigacions i 
que hi ha hagut, fins i tot, un resultat, que sembla que 
coneixen més vostes que no nosaltres, jo crec que seran 
els mateixos serveis aelministratius i el mateix Conseller 
els que ha voldran clarificar clavant tots nosaltres i cla
vant I'opinió pública. No creim que sigui el Parlament 
el que hagi de manifestar-se ni donar l'oportunitat que 
el Sr. Conseller pugui treure el Director en base que 
nosaltres li hagim proposat, és el seu problema, .ia de
cidira eH el que ha de fer, i segons decideixi, li aniran 
les coses. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Diputada. 
El Sr. Manuel Jaén Palacios té la paraula pel Grup 

Popular. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. El Grupo 

Parlamentario Socialista, aprovechando la ocasión y 
haciendo uso de las facultades que concede el Regla
mento, presenta esta Moción, subsiguiente a la Inter
pelación pasada, donde se contienen cuatro puntos que 
estamos debatiendo. 

Pero antes de entrar en la exposición de la postura 
del Grupo Parlamentario Popular, sí quiero haeer algu
nas precisiones con respecto a vos, a una intervención 
del representante del Grupo Parlamentario Esquerra 
Nacionalista, respecto del «numerus clausus» y respecto, 
también, de las clases particulares a las que hacía re
ferencia. Y también lo hago sin ningún ánimo de crí
tica, pero hay que reconocer que el Conservatorio es 
un Conservatorio profesional de música y danza, y que 
cuando no existen más plazas disponibles, lo estamos 
viendo en la Universidad y en muchos otros sitios, no 
hay nada más que aplicar unos criterios de carácter 
selectivo. Y en cuanto a las clases particulares, que se 
ha hecho una acusación velada. Yo creo que eso hay 
que demostrarlo, es decir, esas cosas no se pueden de
cir desde aquí, que las clases particulares, que yendo 
a clases particulares, después aprueban, como si fuese 
condición «sine qua non» ese punto. Nosotros a eso no 
lo compartimos. 

y entrando ya en los cuatro puntos de la Moción, 
yo he de reiterar aquÍ, también el apoyo del Grupo 
Parlamentario Popular, que votará afirmativamente el 
punto número uno, porque creemos que es una pro
puesta de carácter concreto, es una propuesta de ca
rácter constructivo, como acostumbra el Sr. Nadal a 
presentar aquÍ, y que, en consecuencia, nosotros pues 
la vamos a apoyar, porque creo que servirá para que 
las circunstancias que rodean el Conservatorio se mejo
ren, se modifiquen y, en definitiva, se perfeccionen. 

y vayamos al punto número dos, donde nos habla 
de un ConseIl de Enseñanza Musical, con funciones de 
coordinación y asesoramiento y con carácter de semina
rio permanente de renovación pedagógica que entenderá 
en la elaboración de un Plan de Renovación de Enseñan

·za Musical, etc., etc. Nosotros, Sr. Nadal, creemos que el 
Reglamento del Conservatorio, en el Título IV, cuando 
habla de los seminarios y les encomienda en esta orga
nización departamental la metodología, les encomienda 
preparar los temarios, les encomienda establecer los cri-

-
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terios de los exámenes, así como la adquisición de ma
terial técnico y proponer al Jefe de Estudios los cur
sos de perfeccionamiento, creemos que esos son los 
papeles que hacen los seminarios y que hacen los de
partamentos en la Universidad, nosotros, crear un Con
sejo para que haga estas funciones, creemos que es in
necesario. 

Asimismo, cuando se habla de los derechos y debe
res de los profesores, en el artículo 36, se dice que una 
de las obligaciones del profesorado es asistir a los se
minarios, así como impartir las clases, salvando la li
bertad de cátedra, desde luego, de acuerdo con las 
directrices que el seminario haya fijado. Por tanto, 
nosotros esta propuesta número dos, haciendo esa sal
vedad, que los planes de estudio correspondientes no 
compete a la Conselleria aprovarlos, creemos que tene
mos que rechazarla, porque es una propuesta que no 
es necesaria esa aprobación. 

En cuanto al número tres, reitera desde luego la 
propuesta de los dos meses y habla de las circunstan
cias de ubicación que todos sabemos, realmente, que 
no tienen ninguna de las tres islas, una ubicación satis
factoria, yeso el Consellcr lo ha reconocido, así como 
también ha dicho aquí, desde esta tribuna, y este Gmpo" 
Parlamentario también lo ha dicho, que existe voluntad, 
voluntad, porque las circunstancias acucian, en buscar 
un nuevo local en cada una de las islas. Eso es cierto, 
es cierto que existen conversaciones y es cierto que 
existen, en consecuencia, también dificultades para lle
gar a acuerdos concretos, pero ustedes no podrán negar 
la voluntad del Gobierno y la voluntad· de 'este Parla
mento, en definitiva, en que se busque una solución 
que ustedes también, en dos meses, entendemos que 
no se puede conseguir. Por tanto, a la propuesta nú
mero tres tampoco le daremos el apoyo. 

La número cuatro, de actuaciones irregulares que 
se han registrado, concesión de títulos, etc. etc. La 
Constitución, en su artículo 149, apartado 1. creo que 
es el 27, después, 141.27, dice que es competencia exclu
siva del Estado la expedición y homologación de títu
los académicos y profesionales, en consecuencia, resulta 
que nosotros, vamos, la concesión de títulos, primero, 
los títulos no se conceden, la expresión de concesión 
de títulos, los títulos no se conceden, los títulos se ex
piden, y ni la Conselleria ni este Gobierno tiene capa
cidad para expedir titulas. El informe, que parece ser 
que usted tiene, la alta inspección, y que nosotros, des
de luego, el Grupo Parlamentario nuestro no lo tenía, 
lo ha conocido de manera muy reciente, y ya quisiera 
en otras Comunidades Autónomas la oposición tener 
esta información. Tengo que decir que allí consta, efec
tivamente, que hay dos reuniones plenamente positivas, 
y digo textualmente, «donde se trataron temas de carác
ter administrativo, matriculación de alumnos, funcio
namiento de los Tribunales, de exámenes, etc.; académi
co, ordenación de los estudios, planes de estudios, titu
laciones y pedagógico, impartición de las enseñanzas, 
relación alumnos·profesor, etc.», y continúa, «cuyos re
sultados fueron pIcnamente satisfactorios». Bien, yo 
creo que esto es suficientemente expresivo, para que 
los aspectos administrativos, académicos, pedagógicos 
y los aspectos funcional es. resulta que los resultados 
fueron plenamente satisfactorios. 

Me ha preocupado, Sr. Nadal, yo creo que usted no 
lo ha hecho con intención, me ha preocupado que usted 
diga que hay que cargarse, no he recogido la expre
sión textual de lo que usted ha dicho, pero esa especie 

de depuración, nosotros no las hacemos a esas cosas, 
Sr. Nada!. Esa depuración de que usted habla aquí, 
usted debe saber, y yo creo que usted no lo ha dicho 
con intención, usted ha soltado los términos, pero no 
había intención de eso, yo lo sé. Entonces, usted sabe, 
bueno, que para hacer esas cosas, hay que abrir un 
expediente, dar audiencia al interesado, seguir la trami
tación, etc., etc., porque esto, vamos, quitar al perso
nal así porque sí, la Administración actual, vamos, ni 
el gmpo nuestro ni el Gobierno de aquí está por esos 
menesteres, así que, usted perdonará, yo creo que usted 
lo ha dicho con buena intención y no guardaba ni UD 

ánimo de animadversión hacia persona, ni mucho 
menos. 

Por tanto, Sr. Presidente, el Grupo Parlamentario 
Popular dará apoyo a la propuesta, al punto número 
uno, y rechazará los restantes, de la Moción que pre
senta el Grupo Parlamentario Socialista. 

Muchas gracias. 

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

ció que, com és logic la farem .. 
Sí, demana la paraula? 
Sí, té voste cinc minuts. No introdueixi 110US ele

ments de debat. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
No, Sr. President, no introduiré nous elements de 

debat. Amb una certa ironia acaba de dir-se que, bé, 
que nosaltres intentam fer unes depuracions que, no sé 
si el Sr. Jaén sap com es fan, pero nosaltres, l'únic 
que hem demanat aquí és que es faci una investigació, 
Sr. Jaén. Hem demanat que unes denúncies, unes de
núncies d'irregularitats, d'irregularitats en contractació, 
d'irregularitats en examens, d'irregularitats en el profes
sorat, que són dins un informe de serveis del Ministeri, 
que li han comunicat a la Conselleria, que vos tes el te
nen, voste m'ha llegit part de l'informe, pero no ha 
llegit la part on diu tates aquestes irregularitats, i nos
altres l'únic que demanam és que es faci una investi
gació, i que si hi ha qualque entrebanc, que aquestes 
han estat les paraules que jo he dit, si hi ha qualque 
entrebanc, que returi aquestes investigacions, que es 
llevi aquest entrebanc, si voste considera que aixo és 
una depuració, és perque voste té dins el subconscient 
la necessitat d'aquesta depuració. Pentura, Sr. Jaén, 
realment és que seria necessari, perque tant el Con
seller com vos te no han parlat més que de depuracions, 
i els únics que han parlat de depuracions són vostes. 
Nosaltres deim que els entrebancs que hi hagi, perque 
no es pot fer, segons veim, aquesta investigació, per
q'ue no es pot fer, segons veim, aquesta investigació 
aclministrativa, perque el Conseller diu que sí, que sap 
que existeix, pero que bé, que se seguira el ritme i si 
surt alguna cosa nova, ja es veura. Bé, no, no, Sr. Con
seller, voste té unes responsabilitats i vos te no les 
assumeix, i nosaltres demanam que es faci aquesta in
vestigació, Sr. Jaén, no que es facin depuracions, per
que les depuracions es fan sempre en contra de la nor
ma legalment establerta, i nosaltres no volem que es 
faci res en contra de la norma legalment establerta, 
pero si el Conseller té facultat per remoure persones 
determinades, carrecs de confian9a, i aquestes persones 
són les que paralitzen una investigació o són les que 
paralitzen unes activitats pedagógiques o són les que 
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paralitzen la modernització d'una institució, l'obligació 
del Conse11er és remoure aquestes persones, i no estic 
dient cap non en concret, estic parlant d'una institució 
que no funciona, una institució que el partit que dóna 
suport al Govern ha reconegut aquí, des de fa quatre 
anys, que la insti tució no funciona, i que nosaItres hem 
presentat esmenes a tots els pressuposts per dotar amb 
molts més doblcrs aquesta institució i s'han tirat per 
avall les esmenes, sempre. Sr. Jaén, no sera que tots 
vostes no volen que aquesta institució funcioni? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. 
Deia que anam a votar, en primer 110e, el punt 

primer, ... 
Sí, per que em demana la paraula? 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Sr. Presidente, por alusiones. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hay lugar. 

EL SR. JAÉN PALACIOS: 
Contradicciones. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hay lugar. 
(Rialles) 
En eonseqüencia, deia que passam a la votació del 

punt primer i llavors a la deIs aItres tres punts conjun
tament. 1, p er tant, quant al punt primer, deman a la 
Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 
punt, es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Quants als tres punts següents de la Moció, deman 

a la Cambra: 
Sres. i Srs . Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gdtcies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, el primer punt és aprovat per unanimitat, 

i els aItres tres punts, a favor, 23 vots; en contra 25; 
abstencions, cap. 

Per tant, queden rebutjats els altres tres punts de 
la Moció. 

111.-2) 
Passam seguidament a la Moció subsegüent, que és 

la 1855, que formula el mateix Grup Parlamentari So
cialista, relativa a la política del Govern en materia 
d'aigües residuals a Eivissa. 

Per defensar la Moció, té la paraula, pel Grup Par
lamentari Socialista, el Sr. Antoni Costa i Costa. 

Disposa de deu minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Moció, 

conseqüent del debat que varem tenir en aquesta Cam
bra sobre aigües depurades i subterranies a l'illa d'Ei
vissa, intenta de ser unes Mocions, ja que són diverses, 
constructives que demostrin que, amb voluntat política, 
es poden solucionar gran part deIs problemes que 
l'illa d'Eivissa té en aquesta materia. Problemes que, 

alguns d'e11s, es troben ja en[ocats i que el que necessi
ten, de vegades, és una agilitació administrativa i una 
acció política més rapida i amb més, tal volta, un poe 
més ele convenciment que hi ha possibilitat de dur a 
terme solucions adequades. 

En el mare de l'article 12.3 de l'Estatut d'Autono
mia que dóna eompeteneies exclusives i executives al 
Govern d'aquesta Comunitat Autonoma en tot el que 
són aigües residuals, tant a l'interior com al litoral, 
creim que s'ha d'emmarcar aquesta actuació. Dins 
aquestes competencies i dins la necessaria coHaboració 
institucional, que vull recordar que no hi ha només 
falta de coHaboració institucional alla on, a conseqüen
cia d'un intent d'aquesta coHaboració, aquesta ho sor
geix, hi ha també falta de coHaboració institucional 
quan aquesta ni tan soIs es comeJ1(;a a dur a terme, i 
creim que hi ha temes, a l'illa d'Eivissa on ni tan sois 
s'ha comenc;at aquesta coHaboració institucional i que 
és un tema fonamental per solucionar aquests proble
mes, ates que moltes ele les institucions que són, en 
primer Iloc, responsables d'aquests problemes, no tenen 
ni la capacitat economica i, tal vegada, tampoc la capa
citat política per solucionar-los. 

La primera de les mocions fa referencia a la con
taminació d'aigües subterranies. És un problema greu 
el fet que aquestes aigües poguessin esser contamina
des a unes zones aIla on s'esta utilitzant com a aigua 
poLab.lc, lanl a Jesú , Puig d'En Valls, com a Ses PaI
ses, hi ba pous que proveeixen a ls ciutadans que viuen 
en aq ue tes zones ¡que lenen foses septiques a dos o 
tres melres lluny d'aquests pous. Creim que és un pro
blema greu que, per part del Govern s'han de fer les 
analisis corresponents i determinar si hi ha, en alguna 
d'aqueixes zones, alguna contamina ció que pugui afec
tar aqueixes aigües subterdmies i que podria ser moIt 
greu. 

En el segon punt es tracta d'una depuradora que 
nosaltres creim que ha provocat problemes greus dins 
la xarxa de c1avegueram d'Eivissa, que és la depurado
ra ele Platja d'En Bossa. Aquesta depuradora, i nosal
tres en tenim constancia, és una depuradora que du
rant l'estiu de l'any 1986 ha estat aturada durant llargs 
períodes. És una depuradora que, segons tenim cons
tancia, no té xarxa d'evacuació d'aigües, és a dir, és 
una depuradora on l'evacuació d'aigües de la mateixa 
són o eren utilitzades per regar unes determinad es ter
res, que no sé, tampoc, si aquestes aigües són analitza
des per poder fer aquesta funció, i si tenen el grau cor
recte de depuració per fer aquesta funció. 1 el que els 
demanam és que determinin si la capacitat tecnica quant 
a quantitat i qualitat d'aquesta depuradora és suficient 
i on van a parar les seves aigües, en cas d'una avaria 
per qualsevol motiu, ja que en no existir xarxa d'evacua
ció, pot haver-hi un problema greu a una zona alla on 
sofreix un desenvolupament important. Com a mesura 
complementaria a aquesta, proposam que es faci ús del 
Decret 3787 i que es declari, en cas que aquesta depu
radora sigui insuficient, zona d'infraestructura insufi
cient la Platja d'En Bossa i que, per tant, es comuni
qui a l'Ajuntament corresponent a tots els efectes ne
cessaris. 

La quarta d'aquestes mocions és que, per part deIs 
serveis tecnics corresponents, s'investigui l'existencia 
d'emissaris c1andestins a la Platja d'En Bossa. Si vos
tes es posen en contacte amb }'Ajuntament d'Eivissa, 
segurament els ajudaran a detectar aquests emissaris, 
continuament denunciats i que, a pesar d'aixo, conti-
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nuen sense que e1s inutilitzin, que creim nosaltres que 
és la funció que s'hauria de complir i el que demanam 
amb aquestes mocions. 

Al punt número cinc demanam si existeixen con· 
nexions particulars, autoritzades o no, a la xarxa de 
clavegueram de Puig d'En Valls i on van a parar aques
tes aigües, una vegada que són dins aquesta xarxa, ja 
que tampoc no hi ha evacuació d'aigües en aquesta 
xarxa. Bs una xarxa que és semi-acabada i que no té 
evacuació general. Nosaltres creim que aquestes aigües 
poden ser motiu de contaminació i els demanam que 
aclareixin si aquestes aigües poden ser motiu de con
taminació d'aigües subterrimies en aquesta zona. 

Al punt número sis demanam que, conjuntament 
amb les institucions afectades, es posin en marxa les 
inicia ti ves necessaries per tal de definir la solució més 
adequada per al més racional aprofitament de l'aigua 
a l'iUa d'Eivissa. Com va quedar clar l'altre dia, i no 
volem entrar en una discussió de competencies, dema
nam voluntat política de solucionar aquest problema, 
hi ha greus problemes a l'iUa d'Eivissa quant a la ra
cionalitat de l'aprofitament d'aquestes aigües i quant a 
l'ús racional d'aquestes. 

Vull recordar que les dues poblacions més impor
tants d'aquesta iUa tenen una aigua que no és conside
rada potable i que una d'elles esta perdent un cabdal 
superior a U!1 62 % dins una xarxa que hauríem de 
qualificar d'absolutament insuficient o de greus insu
ficiencies dins aquesta xarxa, ja que no compleix les se
ves funcions. Nosaltres creim, ho deiem així, que aques
tes són competencies, especialment la de la xarxa, mu
nicipals, pero que creim que són competencies aHa on 
el Govern de la Comunitat Autonoma també té possibi
litats d'intervenir i d'ajudar aquests municipis a poder 
dur millor la seva funció, a poder fer que l'ús de l'aigua 
sigui més racional. 

Al punt número set demanam que el Govern de la 
Comunitat Autonoma, conjuntament amb el Consell In
sular d'Eivissa i Formentera i els Ajuntaments afectats, 
impulsi la construcció d'una depuradora a la badia de 
Sant Antoni, cosa que creim absolutament necessaria. 
La badia de Sant Antoni, a Eivissa, és comparable a la 
badia de Palma en aquesta illa de Mallorca i, com 
voste sap, dins aquesta badia no es depura, en absolut, 
cap aigua i hi ha serios es dificultats per part deIs 
Ajuntaments implicats d'arribar a acords en aquest 
tema. Per tant, creim que la mediació i el suport eco no
mic del Govern de les Illes Balears serien importantís. 
sims per solucionar aquest problema. 

I, finalment, li demanam que una vegada preses to
tes aqueixes mesures ens comuniqui al Parlament quin 
ha es ta t el seu resultat. 

NosaJtres som conscients que tot el que demanam 
són mesures puntuals, que no apareixen com a moIt 
importants analitzades una per una, pero una vega da 
que analitzam el context de tota l'iHa d'Eivissa, veu
ríem que aquestes mesures milloren sensiblement tant 
l'aprofitament de les aigües subterranies que es fa a 
aquesta illa com el grau de contaminació que pugui so
frir el litoral en aquests moments. Creim que són me
sures, totes elles, possibilistes, no n'hi ha cap que sigui 
incomplible, i que, per tant, del que necessiten és d'una 
voluntat política de voler-les dur a terme. NosaJtres vo
lem creure que aquest Govern, que el Govern de Coali
ció Popular és un govern que es preocupa pcls proble
mes de que més sensibilitzats estan els ciutadans, pels 
problemes més greus que té I'illa d'Eivissa en aquests 

moments, basta recordar que ens trobam al límit de 
la utilització deIs recursos naturaIs a la nostra illa i 
que, per tant, es prendran amb interes totes i cadascuna 
d'aquestes mesures. 

Creim que amb la coHaboració institucional a la 
qual varem apeHar durant la InterpeHació i a la qual 
se'ns va contestar que aquesta coHaboració existia per 
part del Govern, aixo tendria el context i l'ajuda ne
cesaris perque es fessin amb rapidesa cadascuna d'a
questes mesures i les poguéssim veure finalment realit
zades en un termini de temps breu. 

1 crec que aixo és tot el que dóna de si aquesta 
InterpeHació, tot el que donen de si, també, aquestes 
mocions. Esperam la seva voluntat. 

Moltes de gracies. 

EL SR. AGUILO FUSTER: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Grup que volen intervenir, per favor? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM té la paraula 

el Sr. Damia Pons. 
Té deu minuts. 

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

del Grup Socialista planteja tota una serie d'accions 
concretes que, tal vegada, ens podrien fer perdre de 
vista que el problema de l'aigua és un problema únic 
i global i damunt aixo vull fer la meYa intervenciÓ. 

El tema de l'aigua no és un tema banal, no és un 
tema amb el qual es pugui 'jugar alegrament, perque, 
sense cap necessitat de fer transcendentalisme, convé 
recordar que és l'element alla on va néixer la vida, és 
l'element fonamental per al manteniment de la vida a 
la terra i que no hi ha possibilitats de subsistencia a 
llarg termini d'aquesta vida, dins el nostre planeta, sen
se un respecte profund per l'aigua. I l'aigua no és, no 
pot ser mai objecte ele lraclamenl particu lars, l'aigua 
és un massa globa l que s'inte rcomunica, d'acord que 
. abem que hi ha aigiles que per intercomunicar-se po
den pa sar scgle , pero la globalitat hi és i, pcr tant, 
hem de tenir el r pecle profund que aque t recurs na
tural ens ha de mereixer. I ens ho ha de mereixer com 
ja he dit tan tes vegades en parlar de temes de' medí 
ambient,' no perque el Dostre programa electoral digui 
talo tal cosa, sinó enziUamenl perque hem de complir, 
senzillament, la ConsLitució que a l'artic le 45 diu que 
tenim el deure de conservar el medi ambiento 

Entenem que dins tota aquesta suma de propostes 
que conté la Moció, hi ha una proposta política a la 
qual nosaltres volem donar suport, i és, primera, donar 
el tractament que es mereix a un element fonamental 
com és l'aigua, pero també hi ha la preocupació )egí
tima i positiva, per part del Grup Socialista, d'intentar 
fer d'aquesta iJla d'Eivissa, tant desenvolupada econo
micament, pero també d'una manera tan desordenada 
i que conté elements autenticament tercermundistes, 
com es va denunciar a la InterpeHació anterior a aques
ta Moció, que aquesta illa d'Eivissa, que ahir va anar i 
venir tantes hores dins aquesta Cambra, sigui objecte 
d'un tractament vertaderament europeu, hem de cons
truir una societat moderna i europea, els ciutadans 
d'Eivissa, .ia que d'Eivissa parlam, tenen dret a una 
qualitat ele vida i a un me di ambicnt adequat. 1 és 
cvident que el tema del subministrament d'aigua po
table, d'acord amb els recursos que hi ha i el tracta
ment d'aquestes aigües contaminades després de l'ús i 
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el seu recicIatge han de ser objecte, per imperatiu cons
titucional, per part deIs poders públics de la Comunitat 
Autonoma. 

Jo, de totes les propostes, voldria destacar la núme
ro si s, que és la necessi ta t ele definir la solució més 
aclequacla per al més racional aprofitament de l'aigua 
a 1'iIla d'Eivissa. Aquí darrera hi ha una carrega po
lítica molt important, no podem impulsar creixement 
desordenat, no es tracta d'impulsar un creixement zero 
o cl'anar cap a un creixement zero, el nostre Grup mai 
no ho ha propugnat, aixo, pero hem de saber on anam 
i amb quins recursos comptam per anar-hi. Per aixo 
entenem que la societat d'Eivissa, si aquestes propos
tes que conté la Moció són aprovades i són respectades 
en el seu compliment, cosa molt important, per part 
de l'Executiu, sortira realment beneficiada. 

l, tornant a connectar amb el debat que hi ha hagut 
en aquesta Cambra, jo voldria demanar al Grup Polí
tic que dóna suport al Govern que tengui una coheren
cia amb el que a aitres sessions, ahir mateix, es deba tia 
dins aquesta Cambra, la preocupació legítima per les 
lIles Menors i, en aquest cas concret, per -Eivissa. 
Quan hi ha propostes positives, i aquesta ho és, aques
tes propostes positives, han de ser acceptades, perque 
no podem tenir tractaments maniqueus de perque la 
proposta prové d'un Grup Socialista, per miserables 
interessos polítics, rebutjar-la. Em sera moIt interes
sant, a títol personal i més que personal, veure si és 
que ahir s'aixecaven abrandats «cual Pelayo en Cova
clonga» a defensar els drets d'Eivissa, si avui estaran 
disposats a una cosa .més senzilla: a defensar que els 
ciutadans d'Eivissa tenen dret a un medi ambient, a 
una qualitat de vida moderna i europea. 

Moltes gracies. 

EL SR. AGUlLO FUSTER: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Sr. Jeroni Albertí, pel Grup Re

gionalista de les lUes. 

E L SR. ALBERT! PlCORNELL: 
Sí, Sr. President. Sres. i ' Srs . Dipu ta ts. Per fixar 

la p osició elel nostre Grup, en el sentit que nosaltres 
en s haurem d'ab s tenir en aquesta Moció. Perque el n os
t re Grup t enia per norm a, tenia r ep resentació a les 
tres illes, i ca d a vegada qu e hi havia un tema d'una 
illa, el nost r e represent an t a l'illa tenia el suport del 
Grup, ho varem demostr ar quan elonarem suport a la 
Proposició de Llei de protecció de S es Salines, p er 
exemple. En aquest momen t , per circumstancies que 
tothom sap, el n ostre r ep resentant, el nos tre Sr. Dipu
t at d'Eivissa en el nostre Grup va decidir canviar de 
Grup, i nosaltres, per falta d'informació i perque en 
aques ts moments no tenim, en s trobam curts d'una ala, 
en s veurem obligats a abs tenir-nos. 

Moltes gracies. 

EL SR. AGUILO FUSTER: 
Gracies , Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, t é la paraula el Sr. Cosme Vida!. 
Disposa de deu minuts. 

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

gr acies a tots, gracies. Gracies, en primer lIoc, al digne 
representant, en aquest cas, d.el Partit SocialiSta, pero 
a eU gracies, per partida doble, gracies en nom d'Ei-

vissa, SI es que de vegaeles se m'aHudeix aquí com a 
President del Consell Insular, i no li die gracies en nom 
de Formentera, perque no s'ha atrevít a inc!oure el pro
blema de les aigües ele Formentera, que seguramcnt ja 
venelra . Gracies. l gracies també perque ens ha donat 
una oportunitat magnífica, com a Portaveu del Grup 
Socialista, ele rebatre tot aIlo que ahír oposava. Jo, no 
ho sé, ahil', abans que explicas tantes vega eles aix6 
del maniquelsme, que ara, scgons veim, el Sr. Pons 
també ho ha apres, jo pensava elel maniquelsme era fer 
jocs ele mans, pero vaja, si aixo del maniquelsme és 
fer jocs de mans, sense cap elubte, se li va veure, com 
li diguérem una vegada, les oreJles del conill dins la 
xistera . l, per tant, gracies en 110m del Grup Parlamen
tari Popular. 

l gracies, Sr. Damia Ferra Pons, gracies. Gracies 
en nom d'Europa, en nom el'Europa, perque es dóna la 
casualitat que aquest moelest representant d'una illa
tercermundista és President de la Comissió d'IIles d'una 
Conferencia de Regions Europccs. 1 que ens vlllgui voste 
treure del tercermundisme, seguramcnt a Campanet no 
hi deu haver pous negres, jo li ho agraesc, en nom 
d'Eivissa i d'Europa. 

l, per que no també elonar les gracies el Sr. J eroni 
Albertí, que ha estat coherent i que ha explicat clara
ment per que s'abstén. No continuaré. 

Bé, després de donar gracies a tots, hem de dir 
quina sera la nostra postura en aquest cas, i clar, 
quina és la nostra postura? Dones, molt clara. No Ji 
direm que no a res, a res, fins i tot li oferirem aquesta 
oportunitat que demanen sempre i, ja que són un grup 
tan cohcsionat i que representa tates les ]lles, més opor
tunitat els donarem, per, fins i tot, fins i tot si volen 
millorar aquesta Moció emocionant. Aixo de l'aigua, 
sense cap dubte, fa molta falta j, com ha dit molt bé 
el Sr. Damiá I:erra Pons comencem a analitzar, i bé, no 
em poden- elesmentir que aquí sí que hem de parlar 
tots de depuracions, eh?, si abans ningú no volia fer-se 
carrec de les dcpuracions, pero aquesta vegada, com 
que hi ha depuradores hi ha d'haver depuracions. Bé. 

Comencem pel punt número 1, que mitjanc;ant les 
análisis corresponents es determini si les aigües sub
terranies deIs pOllS de Puig el'En Valls i de Jesús, mll
nícipi de Santa Eulalia, i Ses PaIses, municipi ele Sant 
Antoni, són potables elonant el nombre ele fosses septi
ques, donat, pereló, existents a disHmcies de dos i tres 
metres d'aquests pous. Bé. Aixo, quan s'aprovi aquí, 
hauran de comen~ar a fer-ho, per tant, nosaltres elirem 
que sÍ. No obstan! aixo, jo m'he permes documentar
me, i bé, es dóna el cas que ja s'ha comen~at a fer, no 
die que estigu i tot fet, aquí hi ha tots els documents 
que són a la seva disposició, que en aquesta zona pri
mera que voste diu, s'ha fet inspecció a 32 pous, i no 
fa temps, pel setembre de l'any present, que 4 tenen 
«colis fecal», és a dir, són bastant contaminadets, i 10 
amb indicis de contaminació. La Conselleria de Sanitat 
ha aixecat acta de tot i ho ha comunicat als respectius 
Ajuntaments i ha comenc;at el que vos tes demanen, ara 
seguira seguidament a Ses PaIses, que no he tengut 
temps d'anar-hi aVlli, pero que, tal vegada, també s'ha 
comen~at a fer, no ho sé. De totes maneres, nosaltres 
deim que sí, nosaltres donarem suport totalment a 
aquest punt número 1. Pero dir que es dóna aquest 
pas, fins i tot la passivitat aquesta que, a voltes, s'impu
tá al ConseIl Insular d'Eivissa i Formentera, "OS tes po
den comprovar perfectament, com diu un amic meu, 
sempre amb documerits a la ma, que el 29 de setembre 

a 
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es va demanar pel Consell d'Eivissa i Formentera, no 
obstant aixo, la veritat és que moltes d'aquestes in s
pecions ja s'havien fet abans. Sigui dit amb suport al 
Govern aquest, que diuen que de voltes no li donam 
suporto Ja n'hi havia d'abans. 

Bé, el número 2, que pels serveis corresponents de 
la Comunitat Autonoma es comprovi la capacitat tecni
ca quant a quantitat -no continu, perque llavors no 
tendré els deu minuts- etc., de la depuradora de la 
platja d'En Bossa, així mate ix coneixer on van les 
aigües, etc. Bé, dones sí senyors, d'acord, completament 
d'acord. Afortunadament, esperam que, en fi, com que 
a aquest terme municipal, no, no hi ha batle socialista 
a Eivissa, que no passi com, tal vegada, ha passat aquí 
a la Badia de Palma, on no es va consentir aquesta 
inspecció, alla esperam que sí. D'acord, per part del 
Grup Parlamentari instar el Govern a aixo. 

Bé, llavors es diu que si es comprova la incapacitat 
de la depuradora de la Platja d'En Bossa, el Govern 
fent ús elel Decret tal, tal, tal, dec!ari I'esmentada zona 
com a Zona d'Infraestructura Insuficient. Bé, jo tenc 
aquest Decret aquí, segons se m'assegura, jo no vull 
parlar per boca de «ganso», segons se m'assegura mai 
no s'ha declarat ni per l'Administració Central ni per cap 
altra Comunitat Autonoma, aquest decret és d'aquells 
nefasts temps anteriors, perque és de l'any 70, pero és 
igual, i mai, mai no ha estat exercit, sembla ser, se
gons em diuen, no ha sé, en aixo no hi vull entrar. 
Pero nosaltres demanam que sí, que s'exerceixi. Ara 
bé, jo li o[eresc, al proposant, que, bé, a pesar, com 
que ahir va explicar també que es volia marginar For
mentera, i aquestes coses, fins i tot, tenint en compte 
que encara no s'ha llevat aixo de la unitat administra
tiva d'Eivissa i Formentera, afegeixi aquí que es faci el 
mateix, per no passar a Palma i aixo, avui, pero la pot 
mili orar, cree que el Reglament ha permct, no, Sr. 
President?, el proposant ho pot millorar, que s'afegeixi 
el mateix per la depuradora d'Es Pujols, tal vega da 
aquí tendra brac;os i tot que 1i donaran les gracies per 
aquesta defensa que fa voste sempre d'Eivissa i For
mentera. 1 li diré més, perque aquest grup tan cohesio
nat, per tot Balears, dones molt bé, jo els demanaré 
als meus companys del Grup Parlamentari que també 
facin el matcix, perque hem ele prendre exemple, ele 
vegades. 1 ho demanarem per a tot Balears, ho e1ema
narem per a la Baelia de Palma i, per no deixar cap 
illa, també per Ciutadella i Maó, que no només no ten en 
depuradora, sinó que ni tan soIs han iniciat cap pro
jecte. Perque, tot sigui dit, a la Platja el'En Bossa, 
segons em comunica la Conselleria de Sanitat, elurant 
un any i fins fa sis mesos no es va emetre cap informe 
favorable que permetés donar permissos a establiments 
turístics fin s que es va exigir una reforma d'ampliació, 
jo es tic dient el que m'han e1it i, el que sí sé, és que 
l'Ajuntament de Sant Joscp tramita amb la Conselleria 
corresponent d'Obres Púb!iques i Ordenació del Terri
to¡-j, la constmcció el'una nova i més grossa depuraelo
ra per a aquesta zona. Pero ja die, també hi estam 
el'acord. 

Pel que respecta al punt 4t, bé, al punt 4t, només 
li voldríem demanar que també introduÍs una esmena 
tecnica, i dit sense cap ironia, eh? Quan diuen vostes 
«inutilitzats immediatarnent», és, una volta comprovats 
els emissaris cIanelestins que són a Talamanca, no com 
a la Platja e1'En Bossa, que voste aquest subconscient 
obsessiu l'ha tracionat, és a Talamanca, no és a la 
Platja d'En Bossa, aquí, que no immediatament, així, 

en sec, com diu aquí, sínó després de seguir els exa
mens legal s , perque en no ser en el cas de perill sani
tari comprovat, s'han d'esperar uns tramits, pero, no 
obstant, aixo sempre que sigui legalment possible, també 
hi donarem suporto Donarem suport si afegeixen aixo, si 
no, ens abstendrem, pero no votarem en contra. Que 
sigui ben en tes. 

Quant al punt cinque, tampoc no votare m en con
tra, en tot cas ens abstendrem, perque creim que s'e
quivoquen de destinatari, perque diu que es determinin 
si existeixen connexions particulars, particulars autorit
zades o no a la xarxa del clavegueram e1el Puig d'En 
Valls, i és el'un determinat Ajuntament, aixo, purament 
municipal, pero, no obstant, Ji torn a repetir, bé, aquí 
diu, donat que no hi ha xarxa d'evacuació, deu ser sor
tida d'evacuació, perque difícilment podrien connectar 
a una xarxa si no existia, bé, és igual, així mateix que 
es e1etermini si aixo és causa ele contaminació de les 
aigües subterranies de la zona. Bé, ja els hem dit que 
sí al punt 1, si volen, els firmarem un rebut, pero que 
sí, eh? 

Bé, punt sise, que per part del Govern de les Illes 
Balears conjuntament amb les institucions afectad es, 
posi en marxa les iniciatives precises per tal de defi
nir, el'acord, d'acord, de definir la solució més adequa
da pel més racional aprofitament de l'aigua a l'illa el'Ei
vissa. D'acord amb la iniciativa, a pesar que vulguin o 
no, aquesta iniciativa esta presa, esta presa, primer, pel 
Govern, que ha iniciat un registre sanitari de pous ele 
provelment d'aigua potable a tot Balear;; i que, en el 
cas d'Eivissa hi ha un 47 % fet al respecte. 1, quant a la 
iniciativa, perque vostes e1emanen la iniciativa, eh?, una 
altra cosa és I'acció, en l'acció haurem de comptar tam
bé amb l'Administració Central, a més de les Institu
cions, haura ele comptar el Govern, naturalment, per
que hi ha competencies, obrir o autoritzar i tancar pOllS 
que són ele l'Administració Central. Pero, per tant, vos
tes que sempre parlen que sí, que donen suport a la 
subsidiereitat, així mateix hi ha un consorci el'aigua, 
algun exemple bo tenim de coorelinació a Eivissa de 
totes les institucions, i si ara, tal vega da llavors, en 
el torn corresponent, diran que ha fet poca cosa aquest 
consorci el'aigües, que mol tes vegades li diuen Patro
nat, eles e1'aquí, pero és un consorci, que ja saben el 
que és aixo, eh? Pero aquest consorci esta, precisament, 
prenint iniciatives, i si fa falta, les hi donaré per escrit, 
pcro bé, la instaHació o la contractació ele plantes po
tabilitzadores, mesures amb els Ajllntaments precisa
ment per l'estalvi de l'aigua etc., iniciatives, accions del 
consorci d'aigües, i com vostes diucn de voItes, pren
guin exemple, bé, jo no faré comparances, que poelrien 
resultar adioses. 

Bé, al pun t set demancn que el Govern ele les Illes 
Balears, en coHaboració amb el Consell Insular d'Eivis
sa, aquí, bé, com que es demana al Govern, el Consell 
ja, e1'aixo, i també esta d'acord, i amb els Ajuntaments 
afectats impulsi la construcció d'una depuradora per al 
sanejament de la badia de Sant Antoni El Govern ho 
impulsa fa temps, en coHaboració amb el Consell In
sular, que s'hagi aconseguit ja és una altra cosa, pero, 
es tracta entre els dos Ajuntaments, o sigui s'esta im
pulsant i, fins i tot, Sant Antoni ja s'ha comprat o s'ha
vien comprat uns terrenys per a aquesta e1epuradora. 
Jo no sé si amb raó o no, en aixo no hi entro, tal \le
gada tenen tota la raó, el Grup Socialista a l'Ajuntament 
de Sant Antoni va impugnar la compra e1'aquests ter
renys, tal vegada, ho e1ic scnse cap ironia, amb tota raó, 
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pero vull dir que el que és segur és que s'impulsa. Per 
tant, com els podem dir que no, o sigui, que sí. Just 
acabo, perque em falta el darrer, que és el que fa vuit. 

1 al que fa vuit, clar, el Govern d'aquí tres mesos, 
a partir de l'aprovació, anar i donar a coneixer els re
sultats de les actuacions d1,ltes a terme en el si de la 
Comissió d'Ordenació del Territori del Parlament de les 
Illes Balears, hi estam completament d'acord que ho 
faci així, i esperam que ho fara. 

Per tant, moltes gracies, tom a repetir, a tots, i ha 
quedat clar que, bé, he de demanar votació per separat, 
pel que he explicat, pero, per la resta, ja veuen que en 
el fons, en aquestes coses constructives, els donam les 
gracies i també a la paciencia de la Presidencia. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Per fer unes puntualitza

cions. Jo vull, des d'aquest escó, lamentar el to del 
Grup Popular, lament que un representant de la meya 
illa, que ja ha donat al tres mostres del seu talant avui 
hagi repetit aquest talant que el caracteritza úÍtima
ment. Nosaltres agra'im sincerament tot el suport que 
es doni a aquesta Moció, ens mou l'actuació de fer el 
millor per als ciutadans que ens han elegit en aquestes 
iIles, sabem guanyar i sabem perdre, i a mi em fa la 
impressió, amb perdó, que el Sr. Vidal, que la seva 
especialitat és fer acudits, pero em fa la impressió que 
té moIt mal beure. Jo lament que aquesta Cambra hagi 
d'aguantar aquestes intervencions amb aquest to tan la
mentable. 

Moltes de gracies. 

EL SR. VIDAL JUAN : 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té vos te tres minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Bé, crec que existeix dret de replica, oo, (deficien

cies microfon) oo., per favor, oo 
Per tant, oo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, per favor, Sr. Diputat. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Com diu? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, m'escolti perque és la primera vegada 

que intenTé voste pel concepte d'aHusions. 
Sra. Secretaria, vol fer el favor de llegir el paragraf 

primer de l'article 71? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Article 71.-1.-Si a judici de la Presidencia en el 

desenvolupament del debat es feien aHusions q~e im
pliquin judici de valor o inexactitud sobre la persona 
o la conducta d'un Diputat, concedira a l'aHudit l'ús de 
la paraula per temps no superior a tres minuts, per tal 
que, sense entrar en el fons de l'assumpte en debat, 

contesti estrictament les aHusions realitzades. Si el 
Diputat excedia aquest límit, el President li retirara 
immediatament la paraula». 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste tres minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes gracies, Sr. President. No em faran falta 

tants, perque jo voldria primer, demanar, perque a la 
gravació segurament no quedara ciar, si ha dit que tenc 
mal veure o mal beure, perque, sense cap dubte, com 
que som a un assumpte d'aigües, li he de dir que no
més bec aigua, a(a, per raons purament de salut, m'a
grada o m'agradava abans beure, per tant, avui si he 
tengut un to d'acord amb el meu talant, del qual no 
abdico, perque jo no he insultat ningú, senzillament ca
dascú té la seva manera i la seva habilitat, com ha dit 
voste, i, per tant, jo, estrictament, vul! deixar ciar que 
estic ben sobri, per si havia dir, i no ho sé dir, tal 
vega da bé en catala, ja em normalitzaré, en aquest as
pecte, cIar, i que, per tant, de veure, tots tenim alguna 
cosa tal vegada per desitjar, pero de beure, res. 1 no 
he volgut, de cap manera, més que quedar evident en, 
d'una manera precisament humonstica, pero que en el 
fans, se li ha dit clarament que estava d'acord, que 
era el que voste pretenia. Per tant, si voste ha dema
nava i així ha estat, crec que ens hem de felicitar tots i 
si jo, d'una for:ma un poc «jocosa», per d ir-ho en cas
tella , o «jocosa», si é que e pot d il- en la nostra llen
gua, !1e volgut donar les gracies a tots, si he ofes algú, 
jo dernan d isculpes, i m'agradaria que, quan d ',lquesta 
tribuna altres Diputats han ofes, haguessjn adoptat la 
mateixa postura que jo. No era la meya Íntendó ofen
dre ningú personalment, pero crec que tenia tot el dret 
a replicar o, millor dit, a fixar la nostra posició, i, com 
va dir aquell senyor a Eivíssa, í aíxí ha sectorítzarem, 
també, cadascú baíxa l'escala així com vol, i jo afegeix, 
í com poto 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
No, no hi ha més paraules. No. No hí ha més ínter

vendons. 
Moltes gracies, pero no hi ha més intervencions. 
Sr. Portaveu del Grup Socialista, voste té la parau

la. Per que me la demana? 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Qüestió d'ordre, clara i, arnés, crec que és ben re

lacionada amb l'exposició que s'ha fet ara. Ja que no 
es pot donar la paraula, pels motius que la Presidencia 
consideri al Diputat Sr. Costa, jo, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista volia demanar excuses al Sr. 
Cosme Vidal per la possible mala interpretació o mala 
fortuna de la frase que aquí s'ha pronunciat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 1 passam, senyores i senyors Dipu

tats, a la votació, que la farem separadament, d'acord 
amb el que e m'ha demanat, en aquest cas procedirem, 
en primer 11 oc, a votar els apartats Ir, 2n i 31', en els 
quals sembla que existeix una certa unanimitat. 

l, per tant, deman a la Cambra, ... 
Ah!, perdoni, com que no era dins la Sala. 
Punt primer, Sres . i Srs. Diputats que votin a favor, 

es volen posar drets, per favor? 
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Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor del Ir punt, 38 vots; 

en contra, cap; abstencions, 5. Queda aprovat. 
Punt segon de la Moció. Sres. i Srs. Diputats que 

votin a favor d'aquest punt, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votÍn en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació del punt 2n: a favor, 38 

vots; en contra, cap; abstencions, 5. 
Queda aprovat el segon punto 
Punt tercer. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 

es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votÍn en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació al punt 3r: ... 
Em diu la Sra. Secretaria que he efectuat un re

compte, a la votació del punt primer i al punt segon, a 
favor són 42 vots, en contra, cap i abstencions, cinc. 
Que consti al Diari de Sessions aquesta rectificació. 

Resultat de la votació del punt quart: a favor, 42 
vots; del punt tercer: a favor, 42 vots; en contra, cap; 
abstencions, cinc. 

Queda aprovat. 
Passam a la votació del punt quart, i deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 

punt 4t, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votÍn en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació del punt 4t: a favor, 22 

vots; en contra, cap; abstencions, 25. Queda aprovat el 
punt 4t. 

Punt Se. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
del punt Se, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació del punt Se: a favor, 22 vots; 

en contra, cap; abstencions, 25. Queda aprovat el punt 
Se. 

Punt 6e. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 
es volen posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Perdó. 

Sres. i Srs. Diputats que votÍn en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 
c.rets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació del punt 6e: a favor, 42 vots; 

en contra, cap; abstencions, 5. Queda aprovat. 
Punt 7e. Sres. i Srs. Diputats que votín a favor, 

es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es voltOn 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

dI ets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació del punt 7e: a favor, 42 vots; 

en contra, cap, abstencions, 5. Queda aprovat el punt 
7e. 

I, finalment, quant al punt 8e, deman a la Cambra: 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor del punt 8e, 

es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Resultat de la votació: a favor, 42 vots; en contra, 

cap; abstencions, 5. Queda aprovat el punt vuite. 
Es decreta un descans de deu minuts. 

IV. 
EL SR. PRESIDENT: 

El punt següent és el relatiu a InterpeHacions, 
tractarem la que va tenir entrada en el Registre 
General amb el núm. 1813, presentada pel Grup Parla
mentari Socialista, i relativa a la política del Govern 
en materia de vivendes públiques. 

Sra. Secretaria, vol procedir, per favor, a la lectura 
de la In terpeHació? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Degut a la demanda existent de vivendes públi

ques, la falta d'estudis que permetin quantificar el de
ficit existent i les seves possibles solucions, el su
port del Govem de la Comunitat Autonoma a promo
cions privades de vivendes de protecció oficial que no 
es destinen als sectors socials més necessitats i l'absen
cia d'una política amb rehabilitació pública en vivenda, 
ens fan interpeHar el Govern sobre la seva política de 
vivendes.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula, per defensar la InterpeHació, en nom 

del Grup Socialista, el Diputat Sr. Joan Francesc Triay 
Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, Srs. Diputats. La Comunitat Autono

ma de les Illes Balears disposa, des de .iuny del 84, de 
traspassos totals en materia de vivenda, i l'Estatut 
d'Autonomia a l'article 10 estableix la competencia ex
clusiva de la Comunitat sobre aquestes qüestions. Per 
tant, crec que és oportú, crec que per primera vegada, 
poder debatre en el PIe del Parlament, amb visió glo
bal, quina és la política de vivenda que el Govem des-
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envolupa, que jo cree, i així ho pensa el meu Grup 
Parlamentari, que hauria de girar al voltant de quatre 
eixos principals. 

En primer lloc, complir els compromissos mínims 
del Pla Quatriennal, superar-los, a ser possible, per tal 
de resoldre la demanda deIs estrats socials més neces
sitats. En segon lloc, fer un control i seguiment de les 
vivendes de protecció oficial de promoció privada, per 
tal que les quantitats aportades per l'Estat amb sub
sidiació d'interessos i subvencions a fons perdut, ten
guin com a destinatari els legítims beneficiaris d'aques
tes ajudes. En tercer lloc, impulsar, facilitar la rehabi
litació de vivendes. I, per últim, dotar-se de les estruc
tures administratives agils i adequades per a un exer
cíci actual i modern d'aquesta competencia. 

Quant a la promoció pública de viven des crec que 
no cal insistir als Srs. Diputats presents i membres pre
sents del Govern, que l'accés a una vivenda digna és 
un dret constitucional de tots els ciutadans espanyols 
i que aquest dret obliga e1s poders públics a promoure 
les condicions i normes per poder-lo fer efectiu. Per 
tant, aquests ciutadans que per les seves condicions so-
cials, socio-económiques, no poden arribar a una viven
da de promoció privada ha de poder-se, tenen dret a 
poder ser emparats pe! Govern de la Comunitat Autó
noma, per la gestió de la Comunitat Autónoma, per 
tant, tenen dret a una viven da pública. 

El Pla Quatriennal de Vivenda considera que per 
davall del 1'7 del salari mínim interprofessional, o 
sigui aproximadamcnt entre les 40.000, que aquí on es 
troba el salari mínim interprofessional, i 68.000 ptes. 
mensuals d'ingressos familiars, només els poders pú
bIics poden realment cobrir aquesta demanda de viven
da. perque no és possible accedir amb aquest nivell 
d'ingressos ni a les viven des lliures ni a les vivendes 
de promoció oficial, ele protecció oficial. 

I a partir d'aquestes consideracions constatam, en 
primer lloc, que el Govern desconeix realment les ne
ccssitats de vivenda pública, que maneja xi[res molt 
con tradictbries, pero que, en qualsevol cas, totes aques
Les xiCres són molt alarmants, molt a larmants quanl a 
les importants necessitnls insatisfetcs de vivenda públi
ca. Així, a lUla resposta a aquesl Diputa t, el novembre 
del 85, es valorava, amb dades ex ternes, que a les IHes 
Balears hi podria haver una demanda de vivenda pú
blica d'unes 1.750 vivendes, peró molt posteriorment, 
l'octubre del 86, fa pocs mesos, el Director General de 
la Conselleria considerava que a Palma només ja hi 
havia unes 3.000 viven des de demanda pública insatis
feta. 

Cree que el Govern no té un programa de construc
ció de vivendes públiques, que la construcció de viven
da pública té poca prioritat dins els programes d'inver
sió del Govcrn, fins i tot, ens ha arribat l'opinió de 
l'Administració Central, de la Direcció General de Viven
da, per tant, de l'organisme hereu de l'antic Institut 
de Promoció Pública de la Vivenda, i ens ha alarmat 
aquesta opinió, que a les Illes Balears no hi ha neces-
ilats de vivencia p ública. Be, davanl la sorprcsa que hi 

pugui haver, aquesta clerormació ele la realita'l objec-
iva, hem de trcure la conelu ió que ex istei x aques ta 

id a, prccisament, perquc han constatat que e l G vern 
de la Comunilat Autonoma del11ana paques ajudes en 
vivencIa pública, presenta poc programes, per tant, 
d6na aquesta impres ió, dóna la impress ió que no és 
una de les prioritats i que, per tant, es un deIs pro
blemes resolls en aquesta Comuni tal. Situació clara-

ment contradictoria, com dic, amb les dad es, siguin 
molt mes grosses, les de 3.000 i busques de viven des 
només a Palma, o siguin les anteriors, d'unes 1.750 en 
tota la Comunitat, que són realment importants pe! 
tamany de la nostra Comunitat i per la no tra capaci. 
tat ecoDomica, no hi ha cap dubte. 

Per altra part, existeix, i ha estat ja debatut en 
aquest Parlament, pero bi vulI incidir novament, un 
important descontrol elel parc de vivendes públique 
actual, del parc beretat. Nosaltres volebiem que el Go
vern sapigués qui hi viu, a adascuna ele les vivendes, 
i sapigués amb quin t ito l hi viu, en aquesl cntit vuI! 
recordar que h1 ha pendent de salisfacció davanl aquest 
Parlamenl una P,ropo ici6 no ele Llei, que vaig tenix el 
gust de defensar aquí i que va ser aprovada per una· 
nim.itat. en el senti t que e l Govem presenlaria un in
forme exhausLiu sobre les possiblcs irrcgularitats, quanl 
a tenencia, cupaci6 de "ivendes públiques i que pre
sentaría unes prop stes concrct s, correctores d'aques
tes sHuacions per donar-lo· lIna definitiva i jus ta 0-

lució. 
Jo sé que s'estan fent algunes actuacions per sa

nejar, per rehabilitar el pare rebut de viven des públi
ques, pero crec que aquestes actuacions són molt in
suficients, que l'estat de deteriorament en que s'han 
rebut aquestes vivendes és important i que exigiria ac
tuacions més energiques per part del Govern de la Co
munitat. 

1 aquí voldria plantejar una pregunta directament, 
un interrogant: és cert, Sr. Conseller d'Obres Públi
ques, que els titulars de viven des públiques han dei
xat de pagar, de complir els seus compromissos eco
nomics des que s'ha fet la transferencia a la Comuni
tat Autónoma? Sembla que hi ha algunes informacions 
que vol dría veure desmentides o contrastades sobre 
aquesta qüestió. Per altra part, s'han regularitzat les 
situacions jurídiques i registrals de les vivendes rebu
des de l'Institut de Promoció Pública de la Vivenda? 
Una altra qüestió de la qual crec que sera important 
tenir una resposta tan satisfactoria com sigui possible. 

Quant a les viven des de promoció oficial, VPO, 
com se les coneix habitualment, el Pla Quatriennal, el 
Pla 83-86, que sembla que sera prorrogat el 87, men
tre no s'estudi'i un nou Pla, estableix, com saben, su
pos, els Srs. Diputats, unes subvencion scgons niveIl 
de renda deIs adquirents, i així tenen dret a aquest ti· 
pus de vivenda aquelles famílies e l ¡ngres os familiars 
de les quals oscilEn entre 1,7 i S del salari mÍnim in
terprofessional, o sigui, en termes monetaris, entre unes 
68.000 i unes 200.000 ptes. mensual s globals. Bé, pero 
quina ha estat la realitat de l'aplicació d'aquest Pla 
Quatriennal? Sembla que ha estat positiu, en termes 
globals, jo sé que el ConseHer d'Obres Públiques així 
ho valora, en aquest sentit ha fet determinades afir
macions, pero la realitat contrastada al conjunt de 
l'Estat, que no podem, crec, tenir elements, pero que 
el normal és que també s'ha prodult a les Illes Ba
lears, és que els sectors inferiors de renda a aquest 
ventall són els que han tengut manco oportunitat d'ad
quirir una vivenda de promoció oficial, perque les pro
mocions privades no han estat encaminades a donar 
satisfacció a aquest sector, a aquest tipus d'inf!ressos, 
i, per tant, als preus obligats de venda en funció d'a
quests ingressos; que, per tant, el sector inclos entre 
2,5 i 5, el sector alt, el sector entre 100.000 i 200.000 
ptes. mensuals de rendes familiars totals són els que 
realment han tengut la majoria de les promocions rea-

-
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litzades, la qual cosa suposa que s'han construit pisos, 
vivendes, sempre per damunt de 6 milions i mig de 
pessetes, aixo sense comptar la picaresca que seria im
portantíssim que la Conselleria es posas a neutralitzar 
i a invalidar, la picaresca sabuda de la venda deIs ga
ratges per preus molt superiors que fan que part deIs 
beneficis de les ajudes a l'Estat per a vivendes de pro
moció oficial se'n vagin en aquestes obligacions de ven
da conjunta que s'haurien, com dic, d'erradicar. 

Per tant, s'han anat a construir les vivendes més 
altes, pero les vivendes de 5 milions, les vivendes que 
realment estan proporcionades i pensades pels sectors 
de població entre les 68 .000 i les 100.000 ptes. men
suals, aquestes no han trobat promotor privat. Per 
tant, aquest sector, aquest sector social es troba abso
lutament entre dos focs, no pot accedir a una viven da 
pública perquc es troba pcr damunt del maxim que es 
considera acceptable per a l'acció pública, per a l'acció 
emperadora del Govern i deIs poders públics, i, a la 
vega da, tampoc no troba una vivenda de promoció pri
vada de protecció oficial, perque els promotors no do
nen, no tenen interes economic a donar satisfacció a 
aquesta demanda, perque en troben d'altres de més 
rendibles. 

Per tant, jo crec que hem d'estar tots d'acord que 
precisament aquest és el sector a que una política cor
recta de vivenda hauria ele centrar els seus esforc;os 
per no deixar-Io en el desemparament de la política 
pública, i que, per tant, s'haurien de promoure el que 
es diuen .les .promocions sense anim de lucre, s'hau
rien de facilitar coopera1:ives, etc., per donar satisfac
ció a aquest sector; pero, com saben els Diputats, la 
política del Govern, encara que hagi estat circumstan
cialment congelada, no ha estat dirigida precisament a 
aquest sector més necessitat, sinó que ha estat dirigida 
a subvencionar alguns tipus de vivendes lliures. I així, 
basta recOl-dar el Decret ele Vivendes de Protecció li
mitada, que té per objecte subvencionar, facilitar, sub
sidiar vivendes de més de 9 milions ele pessetes, més 
de 9 milions de pessetes, scnse comptar les picaresques, 
que sempre són un afegit important, de més de 2 mi
!ions de pessetes i que, per tant, aixo són vivendes de 
més ele 90 metres, ele 90 a 120 metres quadrats i que 
crec que amb una correcta política de vivenda, amb 
una correcta aplicació d'uns recursos economics sem
pre escassos, indubtablement, és una desviació clara 
deIs objectius socials que s'haurien de perseguir, ja que 
suposa desatendre un sector necessitat i clarament in
cIos e1ins la concepció del Pla Quatriennal de sectors a 
subvencionar, per subvencionar sectors més acomodats. 
No li diré que siguin sectors absolutament no necessi
tats d'ajueles, pero que n'hi ha d'altres amb unes ne
cessitats molt més ciares. No són sectors privilegiats, 
pero sí sectors més acomodats que els ele les baixes 
rendes entre 68.000 i 100.000 pessetes mensuals. 

Per altra part, aquest tipus ele vivendes, a part de 
concentrar els esfon;os dins aquest sec~or social, eco
nomic, exigeix per part de l'Administració Pública, una 
funció important de control, són, és de domini públic, 
molt corrents les situacions de trau, és molt corrent 
que persones i famílies, amb nivells economics supe
riors, s'aprofitin o apareixin a través de terceres perso
nes o a través de falsificació ele dades, s'aprofiiin e1'uns 
recursos públics que són destinats a nivells de renda 
inferiors. I en aquest sentit, també, voldria plantejar 
unes qüestions concretes, a part e1el plantejament ge
neral de la política de vivenda, naturalment, que aquí 

defens. L'avÍs en els contractes de vivendes de protec
ció oficial, des de quan s'avisen, amb quina proporció 
creu el Govern que s'estan avisant aquests contractes, 
perque aquest és un deIs elements principals per real
ment fer que es destinin correctament els fons i les 
ajudes a les persones i famílies que hi tenen e1ret. 

Coneix el Govern, realment, quantes vivendes de 
protecció oficial s'estan construint a zones privilegia
des, a zones turístiques, a zones de luxe, a zones, fins 
i tot, de primera línia ele costa, i que presumiblement 
es destinen a usos de segona residencia? Controla el 
Govern si realment els preus de venda real de les vi
vendes són els preus legals de venda d'aquestes matei
xes? 

Quant a la rehabilitació de vivenda, les dan-eres 
dades, ben actuals, de molt poques setmanes, que na
tura!ment el Conseller i molts de Diputats ja deuen co
neixer, l'estudi fet pcr la Patronal de la Construcció, 
admet que a les Illes Balears hi pot haver unes 58,000 
viven des buides, i d'aquestes 58.000 viven des buides, es
tima que unes 20.000 deuen ser a Palma de Mallorca, 
a ciutat de Palma. 1 que d'aquestes 20.000 n'hi pot ha
ver unes 5.000 aproximaelament que necessiten rehabili· 
tació. Per tant, cree que les propies xifres parlen per 
si mateixes, són necessaries unes mesures, una política 
per ter que aquestes viven des entrin al mercat, que no 
siguin aturaeles, que no siguin buides, i, a més, aquestes 
altres, aquesta xifra altíssima de vivendes, exigeixen 
una rehabilitació per poder-se utilitzar. Jo crec que el 
Govern ha fet poc ús e1el conveni que té de rehabilita
ció, el conveni que va subscriure l'octubre e1el 84 amb 
l'Institut de Promoció Pública de la Vivenela, si lleva m 
la part que ja existía i que va quedar absorbida en re
lació amb l'Ajuntament ele Palma, crec que no ha fet 
cap ús, voldria estar equivocat, crec que no hi ha cap 
actuació de rehabilitació pública en aplicació d'aquest 
convel1l 1, per tant, és una Ilacuna important ele l'ac
tuació del Govern. 

Quant a la rehabilitació privada, existeixen dues 
oficines per facilitar les gestions als ciutadans, la ele 
l'Ajuntament de Palma i la de la Comunitat Autonoma. 
Crec que tramiten molt pocs expeelients, crec que tra
miten molt pocs expeelients, no hi ha dubte que la nor
mativa és una normativa certament carregada, emfar
fagada, pero, no hem d'oblidar que la Comunitat Au
lo noma té capacitat per substituir aquesta normativa 
per una normativa més agil, més dtpida i més practi
ca, perque aquesta és una competencia que aquí tenim, 
és una competencia que si tenim el nivel! legislatiu, 
molt més, per for9a, hem de tcnir un nivell normatiu 
de decret, per part del Govcrn, per agilitar i adequar 
la nostra realita t administrativa i territorial a aques
tes necessitats de rehabilitació. 

I el quart punt que havia tocat al principi, és el 
d'una necessaria organització administrativa adient, ade
quada a aquests tipus de problcmes. Tots sabem que 
l'organització administrativa de les viveneles és una or
ganització que tenia uns plantejaments des de sempre, 
de tipus absolutament conjuntural, que tenia un espe
rit més de beneficencia que no I'actual esperit, que ha 
de ser molt diferent, naturalment, aquí on la política 
ele vivendes és una política estable, permanent i aquí 
on hi ha un suport constitucional que fa exigible a 
tots els poders públics, especialment aquelIs que tenen 
competencies clarament definieles, la scva actuació. 1 
que, quan el Govern es fa carrec de traspassos en ma
teria de vivenela, ja la "Obra Sindical del Hogan) ja és 
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dissolta o aproximadament, l'Institut Nacional de la 
Vivenda, crec que ja havia desaparegut, i, fins i tot, 
l'Institut de Promoció Pública de la Vivenda desapareix 
dins aquestes dates, desembre del 85 i que, per tant, 
ja en aquest moment ha desaparegut tata l'antiga ad
ministració de creació, de construcció de viven des pú
bliques i que, procedia, des deIs anys 40 amb unes cir
cumsHmcies naturalment polítiques i economiques ab
solutament distintes. 

Per tant, crec que és logic esperar, del Govern, una 
actuació quant a una reorganització i ~na reestructu
ració de tots els serveis que ha rebut i que han de 
respondre a aquesta nova filosofia ... 

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

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
. . . Sí, vaig acabant, moltes gracles. 1, per tant, i 

acabo amb aquesta qüestió, jo crec que en aquest tema 
no coneixem cap iniciativa renovadora que la conclusió 
crec que bauria de ser que el Govern té poc interes en 
els temes de vivenda i que, quant a l'Administració, 
sembla que es conforma que aquesta administració 
sigui una expendaduria de certificacions, una expenda
duria de qualificacions i de ceduHes d'habitabilitat. 
Creim que a<;o és insuficient i, per tant, demanam aquí 
coneixer, directament, per part del Govern, quins són 
els seus punts de vista sobre aquest problema. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula en nom del Go

vern. 
Disposa, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, de 

quinze minuts. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Con mucho gusto voy a intentar exponer cuál es la po
lítica de viviendas del Gobierno de la Comunidad Au
tónoma y, para una mayor claridad en el debate, in
tentaré .ceñirla, en lo posible, a la exposición que ha 
hecho el Portavoz del Grupo Socialista, aunque lógica
mente, en algunas cosas, diferiré de su esquema. 

Yo, en principio, quisiera dejar, y no es por inci
dir siempre en el mismo tema, un poco lo de las com
petencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. Qui
zás sea uno de los casos, en las materias de vivienda, 
donde están más complejamente repartidas las compe
tencias, son exclusivas, pero, de hecho, están repartidas 
entre la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas, lo que pasa es que, afortunadamente, sin 
ninguna clase de conflictos, sea dicho con toda claridad 
y sinceridad, no ha habido prácticamente, menos en el 
momento de estudiar las transferencias económicas, no 
ha habido jamás planteamiento conflictivo, pero sí es
tán muy repartidas las competencias. Y le voy a ex
plicar, o sea, la política de vivienda está fijada, en prin
cipio, por el Plan Cuatrienal, aprobado por la Adminis
tración Central, no por las Comunidades Autónomas, 
y el Plan Cuatrienal se basa tanto en la promoción pú
blica de viviendas, como en la promoción privada. En 
la promoción pública, la gestión, corresponde a las Co
munidades Autónomas, la gestión de esta promoción 
pública, pero con una financiación teóricamen te regio-

nalizada y transferida a las Comunidades Autónomas, 
después hablaremos de por qué digo teóricamente, 
mientras que en la promoción privada corresponde ex
clusivamente la gestión mientras que las condiciones 
que deben de cumplir las viviendas para su califica
ción, así como los convenios financieros los suscribe el 
Estado, porque forman parte de la política crediticia 
general del Estado, y lógicamente le corresponde a él, 
firma los convenios con las entidades de crédito, bási
camente las Cajas de Ahorros, fija los coeficientes, 
cuantifica cuánto corresponde a cada una de las zonas, 
regionaliza, etc., etc. De modo que, en este sentido, la 
competencia teóricamente exclusiva es muy limitada, 
porque, de hecho, no olvidemos que la política de vi
vienda es básicamente una política económica, y la po
lítica económica general sigue estando en manos del 
Estado. 

DeCÍa que del tema de la promoción pública es una 
financiación teóricamente regionalizada, eso se planteó 
claramente en el momento de las transferencias, por
que resultó que las posibles, es decir, las necesarias 
inversiones que tenían que hacer las Comunidades 
Autónomas para poder seguir el Plan de construcciones, 
el Plan Cuatrienal que babía previsto el Ministerio de 
Obras Publicas, exigía que, en conjunto, las Comuni
dades Autónomas destinasen, yo no recuerdo las cifras, 
porque hace ya tres años, pero destinasen de un 70 a 
un 80 % del Fondo de Compensación Interterritorial 
que les correspondía para poder sacar adelante este 
Plan. Naturalmente, las Comunidades Autónomas no po
dían.hacer frente, a unas más y a otras menos, porque 
después, al regionalizar este Fondo no se hizo precisa
mente en función de las necesidades de vivienda, sino 
en función de los compromisos supuestamente adquiri
dos por el IPPV y que se transfirieron a las Comunida
des Autónomas. Y vuelvo a repetir, supuestamente, por
que en el caso de Baleares, concretarnente, cuando se 
transfiró el año 84 las viviendas, la partida destinada en 
el Fondo de Compensación, que fue transferido en 28 
millones de pesetas, cuando realmente el IPPV confesa
ba que tenía compromisos adquiridos por valor de 200 y 
pico de millones, y a la hora de la verdad, a la hora de 
liquidar estos compromisos, a la Comunidad creo que 
nos costó más de 300, sin embargo, nada más se habían 
transferido 28. Los casos fueron distintos de unas Comu
nidades a otras, fueron objeto de muchos y numerosos 
debates y reuniones de todas las Comunidades con el 
Ministro intentando que se diese solución económica por 
parte del Estado para que pudiesen las Comunidades 
hacer frente, todos estábamos interesados en sacar ade
lante el Plan Cuatrienal, habíamos asumido un compro
miso político de seguir adelante ejecutando un Plan que 
no habíamos aprobado nosotros, pero nos comprometi
mos a ejecutarlo pero no había posibilidades económi
cas, ni en su conjunto, y ya cada una de las Comunida
des, había alguna Comunidad que le representaba más 
del doble de su Fondo de Compensación seguir adelante, 
y otras que podían. Bueno, la verdad es que se dijo que 
se había repartido todo lo posible, que no había nada 
más que hacer, a la hora de verdad se encontraron 
letras pequeñas en las transferencias para poder resol
ver problemas puntuales básicamente en Madrid y en 
alguna que otra Comunidad, pero, de una manera muy 
especial en Madrid, a través de planes integrados de 
rehabilitación de barrios, etc., pero el hecho es que no 
se transfirieron fondos suficientes para poder seguir 
adelante en este tema. Posteriormente, a través del AES, 
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sí se dio una inyección a la financiación para la cons
trucción de viviendas, hemos ido suscribiendo, las Camu
nidades, cuerdos para construir viviendas con ayuda del 
AES; concretamente aquí, en Baleares, estamos cons
truyendo ahora mismo 215 viviendas con esta ayuda 
del AES, pero la regionalización de estas ayudas, no 
ha respondido a ningún patrón previamente discutido 
y acordada su distribución entre las distintas Comuni
des Autónomas, sino que ha sido el antiguo IPPV y pos
teriormente, desde hace unos mesas, la Dirección Ge
neral de la Vivienda, quien ha optado por unas distri
buciones, no en función de las necesidades de vivienda, 
sino en función de las necesidades de inversión en cada 
una de las Comunidades Autónomas, ya que esto se 
ha considerado no como una solución al problema de 
la vivienda, sino como una solución al problema de la 
falta de empleo, e indirectamente resuelto creando pues
tos de trabajo en la construcción de viviendas. Es decir, 
que no se ha seguido la necesidad de viviendas, sino 
la necesidad de invertir dinero. Por eso, no responde 
exactamente ninguno de los planes de vivienda a las 
necesidades reales. 

A la vista de cuál es la titulación real, vamos a ver 
cuál es la política de la Comunidad Autónoma en este 
sentido. El cumplir los compromisos mínimos del Plan 
Cuatrienal, ya he explicado cuál ha sido la posibilidad, 
he dicho que a la Comunidad Autónoma se le transfi
rieron 28 millones de pesetas, ahora, en estos momen
tos, viene invirtiendo del orden de 500, con lo cual se 
ha superado mucho lo previsto, de esos 500, pues, se
gún los años, digamos que de un 30 a un 40 % ha sido 
aportado por el Estado a través del AES y el otro 60, 
70 % ha sido de fondos propios de la Comunidad. 

En cuanto a dotación de viviendas, la política que 
hemos seguido ha sido dar un tratamiento diferenciado 
a los distintos segmentos de la demanda. Es decir, has
ta ahora había nada más, básicamente, que dos seg
mentos de demanda previstos por la legislación vigente, 
que eran las viviendas de promoción pública, VPO, o 
sea, viviendas de promoción, de proyección oficial, pro
moción privada, en función de los ingresos salariales. 
Bueno, nos hemos dado cuenta de dos cosas, la infor
mación que tiene el Grupo Socialista puede que sea 
correcta a nivel general del Estado, de alguna forma 
refleja la situación aquÍ, porque tampoco no somos una 
excepción dentro del Estado, pero lo cierto es que no 
en !odas las Comunidades esta demanda se manifiesta 
exactamente igual. Ahora disponemos del primer estu
dio serio, sobre la demanda de vivienda, sobre éste se 
profundizará, sobre este estudio, y, posiblemente, en el 
plazo de unos meses se pueda ya tener unas ideas un 
poco más claras de cuál es la demanda. Pero, en prin
cipio, no es exactamente tal como se había planteado. 
Lo que se ha visto es, por una parte, que dentro de las 
propias viviendas de promoción pública ha habido, por 
una parte, un aumento muy grande de la demanda por 
mucha gente que hace años, por un nivel social que 
hace un par de años todavía acudía a la promoción 
privada y que en estos momentos no puede llegar a la 
promoción privada, y ha pedido aumento, o sea ha 
incrementado las peticiones de vivienda de promoción 
pública, eso lo que está detectando es un empobreci
miento general de la población que naturalmente no se 
resuelve únicamente con viviendas, sino que la falta de 
vivienda es una consecuencia de este empobrecimiento 
general. Pero, por otra parte, ha sido general, ha sido 
una bajada gradual :Y completa, y lo que hay es un am-

plio sector de la población puesto muy de manifiesto, 
aquí en Palma, de una manera especial, de gente que 
ni siquiera puede llegar a la adquisición de viviendas 
de promoción pública. La política del Gobierno de la 
Comunidad ha sido este segmento o este subsegmento 
de la demanda, dado de un tratamiento específico en 
el Decreto de AdjudicacÍón de Viviendas donde preve
mos, por primera vez en Baleares, no sólo la posibili
dad de viviendas en alquiler, sino incluso para perso
nas con una renta inferior al salario mínimo que se 
puedan dar, que se puedan adjudicar viviendas a pre
cario por un plazo ele tiempo limitado para resolver 
estos problemas realmente graves, gravísmos de una 
demanda de viviendas, y que son los que, de una ma
nera especial, surgen constantemente, casi diariamente 
en todos los medios ele comunicación. Son gente que no 
puede, ni siquiera, acudir a la compra de viviendas ni, 
muchos de ellos, al alquiler, porque no disponen, en 
absoluto, de ninguna clase de medios. Nosotros, eviden
temente, no creemos que la beneficencia sea la solución 
al problema de la vivienda, pero sí es cierto que hay 
un gran problema de falta de asistencia social a esos 
auténticos marginados que no disponen de nada. 

De modo que, hemos añadido la vivienda de al
quiler que había sido reiteradamente pedida por algu
nos Grupos en este Parlamento, concretamente le puedo 
decir que las últimas viviendas que se están construyen
do en Palma, la semana pasada, la Comisión de adju
dicación de viviendas acordó ya que en su totalidad 
fuesen para adjudicarlas en alquiler o a precario, sin 
venta ninguna y cada Comisión, en cada isla, ele las que 
están construyendo, ya deciden qué porcentajes, de mo
mento, ya, la de Mallorca se ha definido en este senti
do. De modo que, por esta parte, hemos «estirado» la 
ayuda a un sector de la población que entendemos 
que estaba absolutamente desatendido. 

Por otro lado, es cierto que hemos creado las vi
viendas de protección limitada, que responden a una 
demanda que se preveía real, por las informaciones de 
que disponíamos, y que este estudio que usted mencio
naba ha ratificado que existe esta demanda en Baleares, 
es la gente que requiere más viviendas de dimensiones 
superiores a los 90 metros cuadrados, entre 90 y 120 
metros cuadrados, y que, en consecuencia, no podían 
tener ninguna clase de ayuda económica, con lo cual 
se daba un salto muy fuerte entre la vivienda de pro
tección oficial y la vivienda libre. Se ha creado, como 
ya habían hecho otras Comunidades, una vivienda de 
protección limitada, en la que con un coste muy reduci
do para la Comunidad se puede dar satisfacción a un 
amplio sector de la demanda, con unas ayudas credi
ticias, no hay, por supuesto, ayudas fiscales, hay única
mente ayudas crediticias que permitirán,. no sólo 
desarrollar este sector, sino incluso dar posible salida 
en unas condiciones también de menos ayuda, pero en 
ciertas condiciones, dar salida a un «stock" de vivien
das acumuladas que permitirá dar más actividad al sec
tor y, definitiva, dar actividad al sector de la construc
ción de vivienda, es crear puestos de trabajo, de acuer
do con la filosofía que preside en la actuación de la 
Administración Central en las ayudas para la construc
ción de viviendas. 

En cuanto al control :Y seguimiento de las viviendas 
de protección oficial, es cierto, es cierto que hay pica
resca en la venta, es cierto que existe esta picaresca, lo 
que pasa es que es muy difícil de detectar, es difícil, 
desde luego, la organización administrativa que hemos 
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recibido no es suficiente, después hablaremos de cómo 
estamos intentando mejorarla, existe esta picaresca, 
pero es cierta, porque, por más que se da información 
a todos los posibles compradores de viviendas de pro
tección oficial, muchos de ellos no acuden a esta in
formación, o no la utilizan, y aceptan pagos de gara
jes superiores a los precios que tendrían que pagar y 
aceptan contratos que no han sido visados, contratos de 
pago anticipado que no han sido autorizados por el ser
vicio de promoción de vivienda, etc., etc. Lo más que 
podemos hacer, además de tener nuestros inspectores, 
que son pocos, y poco se puede hacer, y atender a las 
denuncias, naturalmente, es dar la máxima información 
posible, para que la gente, pues, no caiga en esa pica
resca, pero es cierto que puede haberla, y es cierto que 
también puede haberla en la utilización, :Y hay denun
cias de algunos casos muy significativos, que, como no 
están probados, yo no los quiero nombrar en esta Cá
mara, pero que si lo estuviesen, quizás crearían verda
dero escándalo, de algunos casos en que estas viviendas 
se utilizan como vivienda de segunda residencia, etc. 
Es cierto y sobre esto están dadas instrucciones al Ser
vicio de Promoción de Vivienda que incremente la vi
gilancia, que incremente la inspección para intentar 
evitar todos estos casos. 

Lo que no es cierto o, por lo menos, detectado de 
una manera global, que haya llamado la atención, es 
que se hayan dejado de pagar, era una pregunta muy 
concreta que hacía usted, que se hayan dejado de pagar 
las viviendas desde que han sido transferidas. Eso, pue
de que haya habido algún caso, el nivel de pago en 
esta Comunidad Autónoma es bastante elevado, bastan
te más elevado que la media nacional, y se mantiene en 
los mismos niveles, alguna persona paga y antes no pa
gaba, alguna ha dejado de pagar, pero el nivel de cobro 
es sensiblemente el mismo. 

En cuanto a la regularización de las situaciones re
gistrales, se está trabajando en este tema, igual que se 
está trabajando en el informe que usted ha pedido 
antes y que, efectivamente, fue aprobado por este Par
lamento, un informe sobre la situación de los usuarios 
en estos momentos. En esto, además, se está intentan
do hacer un informe exhaustivo sobre este tema, se 
está, además, trabajando en la labor constante de cada 
día y, recientemente, en los días pasados se han ter
minado quince nuevos expedientes de deshaucio que 
van a permitir quince nuevas viviendas a adjudicar en 
adjudicaciones precisamente a precario, de gente que se 
ha conseguido a través de los servicios de inspección 
que hayan devuelto las llaves porque estaban haciendo 
un uso indebido de la vivienda que les había sido adju
dicada. Eso, lo que pasa es que es una labor perma
nente :Y constante que no se resuelve con un informe 
ni con una inspección, sino que es una función constan
te, porque vivienda correctamente ocupada hoy puede 
dejar de serlo dentro de una semana, dentro de quince 
días o dentro de un mes, yeso ustedes lo entienden 
perfectamente y exige una labor constante, para la que, 
repito, ni la estructura administrativa ni los medios 
humanos disponibles en estos momentos son suficien
tes, y tenemos en proceso de contratación nuevo perso
nal para reforzar el servicio de vivienda a cubrir la 
plantilla, que estimamos que debe ser mínima y, al 
mismo tiempo, un órgano de administración distinto del 
servicio tal como está planteado, de lo que ya se han 
hecho varios borradores y que está en proceso de in
formes de serVlCIOS jurídicos, hasta darle la fórmula 

= 
adecuada que resuelva la problemática. Evidentemente 
creo que está claro y las Comunidades Autónomas, toda~ 
ellas se han dado cuenta, :Y van transformando en orga
nismos autónomos, de algún tipo u otro, hay distin
tos tipos de organismos, para la ejecución de la polí
tica de vivienda. 

¿ Cuál es el problema? La promoción de vivienda 
tiene dos facetas muy diferenciadas que son las que 
yo le estaba diciendo antes: la promoción pública y la 
promoción privada. En la promoción privada se actúa 
básicamente como administración, debe ser un órgano 
de la administración, porque es pura administración. 
En cambio, en la promoción pública puede actuar con 
una agilidad superior, con una organización tipo em
presa que no permite la actuación en la promoción pri
vada. Eso probablemente se ha intentado dentro de un 
solo organismo, o sea, constituir un organismo que reu
niese requisitos que le permitiesen la doble actuación 
parece que jurídicamente esto no es muy fácil y pro
bablemente optemos por mantener un servicio de vi
vienda y al mismo tiempo un organismo autónomo para 
el trabajo de la promoción pública y la gestión de este 
parque de viviendas propias de la Comunidad . 

En cuanto a la rehabilitación, es cierto que se está 
utilizando poco, pero es cierto que la rehabilitación se 
está utilizando poco en todo el ámbito nacional, no es 
un problema exclusivo de esta Comunidad Au~ónoma, 
y se está utilizando poco por muchas razones, no son 
las trabas burocráticas, que existen, y no está al al
cance de las Comundades Autónomas el cambiarlas, o 
sea, la normativa básica de ayudas a la rehabilitación 
son estatales, porque es el Estado quien da la ayuda 
económica, la Comunidad, las Comunidades Autónomas 
-sí, Sr. Presidente, enseguida termino-, las Comunida
des Autónomas se limitan a gestionar, a ciar las cali
ficaciones oportunas, pero los fondos los pone y las 
condiciones básicas las pone el Estado, :Y el propio Es
tado se ha dado cuenta de que no funciona, se han in
crementado las campañas, la Comunidad Autónoma ha 
abierto tres y dos, cinco oficinas de información pro
pias de la Comunidad, en Palma, en Mahón, en Ibiza, 
en Inca y en Manacor, además de las que por convenio 
con el Ayuntamiento de Palma mantiene el propio Ayun
tamiento de Palma. Además se han estado dando char
las, se han estado visitando las distintas poblaciones 
con reuniones públicas en todos los Ayuntamientos para 
divulgar todo el proceso de rehabilitación, se ha hecho 
todo cuanto, se han hecho campañas publicitarias de 
acuerdo con la Federación de municipios y con el Ins
tituto Nacional de la Vivienda, con cuanta colaboración 
institucional se ha podido, se están haciendo campañas 
promoviendo la rehabilitación, pero la verdad es que la 
reacción es baja. Yo le puedo decir que el año pasado 
se tramitaron en nuestras oficinas 144 expedientes, este 
año llevamos, en estos momentos 170, lo cual quiere 
decir que a lo mejor se llega a 180, 190, un aumento 
sobre el año anterior, pero claramente insuficiente, y el 
propio Ayuntamiento de Palma que tiene un contrato 
específico suscrito entre el Ayuntamiento, la Comuni
dad Autónoma y el Ministerio de Obras Públicas dedi
ca grandes esfuerzos a ellos y, a pesar de todo, tampoco 
consigue, y las cifras que usted ha dado son clarísimas, 
los miles de viviendas vacías que hay en Palma pen
dientes de rehabilitación y que, sin embargo, por muy 
distintas causas, los propietarios no acaban de decidir
se a seguir adelante con esta rehabilitación. Y las cau
sas son muy complejas, yo no creo que sea objeto de 
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este debate la política concreta de rehabilitación, pero 
no todas ellas tienen que ver con el uso de la vivienda, 
tiene que ver con la ubicación en las barriadas, con el 
tratamiento urbanístico, con el tratamiento cívico-social 
de que los barrios donde están esta gran cantidad de 
viviendas, me estoy refiriendo a Palma de una manera 
muy especial, etc., es una situación compleja, pero es 
un hecho cierto, y hay que reconocerlo que la rehabili
tación de viviendas no responde, la iniciativa privada 
no responde a las previsiones iniciales del Estado de 
las Comunidades Autónomas. 

Por último, simplemente, ya lo he dicho, pero quie
ro recalcarlo, dice el Grupo Socialista que la Comuni
dad Autónoma no se ha tomado en serio la necesidad 
de invertir en rehabilitación de viviendas, yo quiero 
decirle que sí, le he dado unas cifras ciertas, de como 
se ha pasado de una previsión de 28 millones de pe
setas a 500 millones. Claro, son muy discutibles las 
prioridades, si habría que invertir más o menos, enten
demos que el porcentaje de inversiones que estamos 
haciendo en función de todas las necesidades que tiene 
la Comunidad, entendemos que es adecuado, natural
mente que se podría invertir más, sí, pero sería en de
trimento de otras inversiones, y le he dicho antes y 
repito, yeso creo que es muy interesante, que el pro
blema de la vivienda, ese aumento espectacular que 
usted decía de las 1.500 o 1.700 a 3.000 no se ha produ
cido porque haya degenerado el parque de viviendas, 
sino que se ha producido porque se ha empobrecido la 
población. ,Entonces, entendemos que la manera de 
actuar es atacar la raiz y procurar una mejora de la 
situación económica de los posibles adquirientes de vi
viendas. Y el ritmo de inversiones, el porcentaje del 
presupuesto de la Comunidad que se destina a inver
siones, de una manera indirecta repercute en mejorar 
las posibilidades de los ciudadanos de cara a la adqui
sición de viviendas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen fixar la seva posició els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista? El Sr. Sebastia Serra Bus-

quets té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. De tots és sabut que el 

tema de la vivenda social és un deis temes que més ens 
ha preocupat i ens preocupa, com a persones d'esquer
ra, i certament és un tema que durant aquesta legisla
tura, nosaltres entenem, que, sigui per un problema bu
rocratic, sigui per un problema de voluntat política, o 
sigui per les dues coses, certament durant aproximada
ment dos anys s'ha de qualifjcar de practicament nuHa 
I'actuació de l'Executiu i, a partir d'un cert moment, sí 
que hi ha hagut una serie d'accions que estan comen
<;ades, i aquesta que ha comentat el ConseIler, de Ciutat, 
certament ens satisfa mínimament, quant afer viven
des per llavors llogar a aquesta gent que, de fet, no 
pot ni comprar una vivenela. Per tant, nosaltres, davant 
el tema, elesprés el'haver escoltat molt atentament la 
postura elel Govern, que era la que més, com a poder, 
la que més, en aquest moment, ens motivava, hem de 
elir que, en aquest moment encara falta una política 
amplia, generosa i que pugui arribar a tots aquests sec
tors, per tant reclamaríem el'aque'st elebat que hi hagués 
mesures molt concretes per ser exécutaeles i, arnés, per 
ser executaeles dins el mig any que queda de legisla tu-

ra. Per altra banda, donat el gran interes de la majoria 
de Diputat que o bé inauguran exposicions o són a 
conferencies o són a fer copes aquí defora, acabarem la 
intervenció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputa!. 
Toro ele replica, per favor? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presielent. El tema és important, enca

ra que l'aueliencia sigui curta. Jo no vull criticar ningú, 
pero tenc algunes matisacions i puntualitzacions i obser
vacions importants a fer a l'exposició del Sr. Conseller 
el'Obres públiques. 

En primer !loc ha elit, i és important, que s'esta 
fent feina en la regularització ele les situacions jurí
eliques i registrals ele les viven des rebueles ele l'Institut 
ele Promoció Pública ele Vivenela. lelo bé, Sr. Conseller, 
si esta fent feina, és que vostes tenen una gran inope
rancia i una gran negligencia, perque convé que cone
gui aquest Parlament i aquesta Cambra que l'Institut ele 
Promoció Pública ele la Vivenela va elonar al Govern 
elos anys, amb tates les eles peses pagaeles pcl Govern 
ele la Nació, per fer tots aquests treballs i que aquests 
elos anys han acabat ja fa alguns mesos. Per tant, si 
estan fent feina, ha estat una clara inoperancia i una 
clara perelua de recursos públics per fer una feina que 
estava pagaela elins el Decret ele Transferencies. 

Per altra part, I'informe ele situacions irregulars. 
Aquí el to sera un altre, pero li record la seva paraula 
ele fa poques setmanes, abans que acabi aquest períoele 
ele sessions sera elins aquesta Cambra aquest estueli. 
Aquest períoele ele sessions acaba dema passat, elissab
te, esperam que compleixi, no ha estat habitual fins 
ara, pero mai no és tarel si les intencions són bones, 
per, efectivament, elonar solució i, no tan soIs coneixer 
les irregularitats, no és la preocupació maxima del Grup 
Parlamentari Socialista, les irregularitats, la preocupa
ció maxima és elonar justa solució als problemes que 
hi ha, als problemes ele tipus social, familiar, ele tot 
tipus que hi ha en aquestes ocupacions, utilitzacions ele 
viven des per famílies i persones que no són els titu
¡ars, i que són realment aquests titulars, a la major 
part elels casos, els que han fet un ús iHegítim el'aquest 
recurs público 

No he pogut sentir cap paraula satisfactoria, quant 
a la rehabilitació pública ele viveneles, efectivament, 
sembla, ielo, que es tic en el cert, que la Comunitat Auto
noma no ha fet cap ús d'aquest conveni ele rehabilita
ció que té subscrit ele fa elos anys, llevat ele les actua
cions que ja existien i que han estat incorporades, pero 
que ja existien ele I'Administració Central amb l'Ajun
tament ele Ciutat. 

Quant a les daeles ele vivenela, el seu Director Ge
neral, Sr. Ramis el'Ayreflor, elarrerament ha fet eliver
ses manifestacions molt clares, el problema és molt 
greu, és alarmant, efectivament, com voste eleia, proba
bIement com a conseqüencia, no ele mala situació eco
nomica ele la Comunitat, que en termes generals és 
bona, sinó ele les creixents desigualtats que hi ha dins 
aquesta Comunitat, que fa que caela vegaela hi hagi més 
sectors que es troben en situació ele marginació i el'im
potencia, el'atur, etc. I que aquestes xifres alarmants 
no han suposat, en absolut, cap canvi ele prioritat, no 
han suposat una major inversió, no han suposat una 
preocupació més intensa per a aquest problema, per-
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que, voste em diu és que en dos anys han passat de 
1.750 a 3.000, ac;o no és cert, tan estimativa i tan falsa és 
la xifra de 1.750 fa dos anys, com tan purament estima
tiva és la xifra de 3.000 enguany, simplement el que 
passa és que dos anys, quasi tres anys, després de tenir 
aquesta competencia, la Comunitat Autonoma encara 
desconeix realment quines són les necessitats reals de 
vivenda a la nostra Comunitat. 

Sobre la reorganització administrativa, bé, ja hi ha 
6, 7, 8 Comunitats Autonomes que ja caminen amb 
aquests organismes autonoms de viven da, instituts auto
nomics de vivenda, voste anuncia que ho estan estu
diant, crec que hi ha una gran lentitud, que haurien 
d'accelerar, haurien d'accelerar el més possible aquestes 
actuacions per poder veure fruits quant més aviat mi
llor. Efectivament, els serveis que vostes han rebut són, 
com diríem, «flecos» de serveis antics, de serveis anacro
nics que amb la seva configuració actual no poden fun-. . 
ClOnar mal. 

Crec que no hi ha dubte que les vivendes de protec
ció limitada no suposen cap afegitó de justícia al re
partiment deIs recursos escassos, suposen, clarament, sí, 
efectivament una part amplia de la demanda, 3(;0 és 
indiscutible, afortunadament, hi ha una part amplia 
de la demanda que es troba per damunt de les aju
des de protecció i deIs ingressos, del nivel! de renda 
familiar que exigeixen les viven des de protecció ofi
cial, pero, tot ac;o estaria molt bé si tinguéssim una 
certa garantia, que no tenim en absolut, més bé tot el 
contrari, que no hi hagi sectors dins el ven tal! de pro
tecció oficial que estiguin insatisfets, clarament insatis
fets, i sobretot els més debils d'aquesta franja d'ajuda 
pública. 
fets, clarament insatisfets, i sobretot els més debils 

. d'aquesta franja d'ajuda pública. 
Quant al visat de contractes, vostes, naturalment, 

han de tenir mesures coercitives per poder impedir que 
els contractes no es visin, no m'ha sabut donar o no hi 
ha pensat, quin és el grau de compliment d'aquesta 
obligació, fins a quin punt, quin percentatge de con
tractes es visen, perque realment si els contractes no es 
visen, és que ja hem perdut tota la possibilitat de con
trol, ac;o ja qualsevol persona, qualsevol nivell de ren
da a qualsevol preu pot comprar una vivenda de pro
tecció oficial, quan realment aquesta vivenda de protec
cio oficial, els ciutadans la pagam a través dels imposts 
per fer una redistribució de la renda, no perque vagin 
als sectors privilegiats. 

Quant a la regulació del Decret de Rehabilitació, 
de rehabiltació privada. No li discutesc els seus argu
ments, pero tampoc no ha donat una argumentació que 
crec que sempre és possible. Crec que si tenim aquesta 
competencia, i efectivament l'Estat, com que posa els 
recursos economics també posa la seva normativa, no 
hi ha dubte que si aquesta normativa, tothom esta 
d'acord que és una normativa difícil de complir, lenta, 
poc agil i que, per tant, desanima la rehabilitació, no 
hi ha dubte que vostes hauran pogut fer propostes, hau
ran pogut negociar un decret a nivell ele Comunitat 
Autonoma, hauran pogut aportar una experiencia, pre
cisament per sortir-ne d'aquí, perque el que no pot ser 
és que estiguem aturats, que hi hagi uns recursos este
rils perque hi ha unes traves aelministratives inapro
piades i que ningú no discuteix, les hagi fetes qui les 
hagi fetes. 

I el mateix li he de dir quant a les inversions de 
vivenda pública per part de l'Administració Central que, 

evidentment, no hi ha dubte, té la competencia de la 
política economica general, i, a més, aporta recursos 
financers i els avantatges fiscals, en aquest cas, els re
cursos financers quant a la vivenda pública. Pero, clar, 
difícilment, aquesta Comunitat entrara d'una manera 
favorable en aquest repartiment regionalitzat deIs re
cursos, si no hi ha, des de la Comunitat Autónoma, 
unes propostes, uns programes d'actuació, si no hi ha 
una pressió de valer participar en aquests repartiments, 
i realment, des d'aquesta Comunitat, les informacions 
pot ser no siguin correctes, m'agradaria que no ha fos
sin, pero la informació que tenim és que des d'aquesta 
Comunitat no hi ha hagut, en absolut, una pressió, per 
tant, no hi ha hagut una voluntat que aquest sector, 
aquesta necessitat alarmant com l'Administració, els 
seus Alts Carrecs mateixos reconeixen, hagi, passi a ser, 
per tant, prioritaria com alarmant éso Jo crec que vos
tes, en aquest tema, realment, es traben molt en el co
menyament, que encara no han comenc;at a posar les 
bases d'una política real, seriosa i moderna de viven da 
per a la nostra Comunitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té voste la 

paraula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. Voy a ser muy 

breve, pero creo que las matizaciones del Sr. Triay re
quieren también una rápida matización. 

En primer lugar, los gastos que pagaba el Estado, 
que pagaba el IPPV para regularizar las adquisiciones 
registrales no eran los gastos que provocaban estos ex
pedientes, el compromiso era exclusivamente del pago 
de los costos, de los costos de la propia inscripción 
registral, no de todo el procedimiento que hay que esta
blecer para poder llegar a ella, esos no estaban paga
dos, ni muchísimo menos, que son los elevados, que 
son los que las ofertas de los gabinetes especializados 
en hacer estos trabajos, bueno, nada, los gabinetes es
pecializados, curiosamente todos ellos en Madrid, no 
quiero decir por quién están formados, porque tampoco 
puedo probarlo, eran elevadísimas en su costo. Y la 
aportación que hacía el IPPV a las Comunidades Autó
nomas que se limitaba, repito, se limitaba a los gastos 
de inscripción, era mínima en relación con el costo 
total del conjunto. 

En la rehabilitación pública, ciertamente, la Comu
nidad Autónoma tiene suscrito un convenio, pero es un 
convenio conjuntamente con el Ayuntamiento de Pal
ma, a petición del Ayuntamiento y para la actuación 
del Ayuntamiento, ese es el convenio que tiene suscri
to por un valor de mil ciento y pico de millones de 
pesetas, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero 
que estaba hecho este convenio para el Ayuntamiento. 

Ha estado hablando del empobrecimiento del sec
tor de capacidad adquisitiva inferior como causa de 
este incremento de viviendas. Bueno, digamos, en prin
cipio, que las cifras siempre son estimativas, o sea, cier
tamente es estimativa la de 1.750, la de 3.000 y cual
quier otra que se pueda dar, entre otras cosas, porque 
no hay ningunas condiciones objetivas que permitan 
decir cuál es la necesidad de viviendas. Es decir, esO 
es una cosa que no existe, o sea, se puede decir exac-
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tamente cuál va a ser la población que puede tener 
una ciudad y, en definitiva, en función de una supues
ta composición de la unidad familiar, prever cuán
tas viviendas hacen falta, lo que nunca se puede saber 
es cuáles son las necesidades de vivienda de promoción 
oficial, entre otras cosas, porque depende de la volun· 
tad del adquiriente de ir o no ir a estas promociones. 
Depende de cuáles se les ofrezcan, deCÍa usted antes, no 
lo hemos comentado, que justamente las ofertas que 
haCÍa la promoción privada dejaban aparte a un cierto 
segmento de la sociedad, bueno, eso es porque no tiene 
demanda, porque cuando se inicia la ley de la oferta y 
la demanda no va éste porque no hay demanda, los be
neficios son exactamente los mismos, tal como están 
las normativas, que tiene ahora el Estado, que yo creo 
que es bastante correcta en este sentido, sobre los pre
cios que se pueden cobrar por las viviendas de promo
ción pública, el beneficio, el porcentaje de beneficio es 
exactamente el mismo siempre. Lo que pasa es que este 
sector no tiene demanda, y por eso no se construye, y 
no tiene demanda porque este sector ha bajado, y es 
cierto, pero le estaba diciendo que la solución no está 
en construir viviendas, si aquí tuviéramos que constluir 
ahora mismo las tres o cuatro mil viviendas, es igual, 
las que sean, que hacen falta en estos momentos, re
presentaría destinar todos los fondos de inversión de 
la Comunidad durante 2, 3, 4 años destinados exclusi
vamente a la promoción de viviendas. ¿Cuál sería la 
consecuencia esta? Que dentro de 4 años harían falta 
muchas más viviendas, porque lo que habríamos conse
guido es contribuir más al empobrecimiento de toda la 
sociedad. El Presidente lo dijo aquí, en el debate de 
la semana pasada, lo dijo claramente, y naturalmente 
yo lo sostengo y lo reafirmo, una de las formas de con
seguir mejorar la sociedad es creando riqueza, es crean
do puestos de trabajo, creando actividad, no yendo a 
la asistencia, a la beneficencia. Y nosotros estamos de 
acuerdo, lo que pasa es que ni Un extremo ni otro ex
tremo, sino que hay que buscar una situación de equi
librio, hay situaciones que tienen que resolverse de una 
forma directa, nosotros lo estamos intentando en lo 
que entendemos que es la medida de nuestras posibili
dades, yeso evidentemente es discutible si tenemos que 
dedicar, en estos momentos, un 25 % o un 30 o un 40 
o un 10, evidentemente es discutible. 

Eviden temente en Baleares hay unas necesidades 
de inversión en los sectores que crean riqueza, que son 
los que producen puestos de trabajo, que son muy fuer
tes, y créame, Sr. Triay, mucho más grave sería que 
por desviar las inversiones en los sectores donde son 
necesarias, resultase que hubiese un «crack" económico 
en Baleares, entonces las necesidades no serían de 3.000, 
serían de 3 o de 30 o de 300.000. Así que, eso se sale 
fuera del tema vivienda y entramos en el tema de po
lítica económica que fue debatido con suficiente am
plitud hace quince días en esta misma Cámara. 

En cuanto a las negociaciones con el Ministerio 
para modificar la normativa, bien, ya le he dicho an
tes que precisamente era el tema de la vivienda uno 
de los temas en que las competencias están más re
partidas, pero que, afortunadamente, hay menos situa
ción de conflicto, digámoslo en términos positivos, don
de la colaboración entre instituciones es mayor, y en 
este sentido hay periódicamente,\creo que es cada dos 
meses, unas reuniones de los resi\onsables de vivienda 
de todas las Comunidades AutónOmas con los repre
sentantes del Ministerio de Obras Públicas, donde e 

pone sobre la mesa la problemática que es común a 
todas las Comunidades, y usted la ha sacado, y es co
mún a todas las Comunidades en la falta de recursos 
para hacer frente al Plan Cuatrienal, son comunes a to
das las Comunidades las dificultades de aplicar e! decre
to de rehabilitación, etc., etc., etc. Y ahí se ponen sobre 
la mesa, y ahí ha habido propuestas. Ha habido pro
puestas nuestras y ha habido propuestas de todas las 
Comunidades y digo yo que la cosa no debe ser tan 
sencilla cuando entre todos no se ha llegado a ninguna 
conclusión. Pero que quede constancia que no actua
mos, nadie, como franco-tiradores, sino que se actúa 
dentro de un marco de colaboración, francamente ejem
plar y que ojalá se cumpliese en todas las ramas de 
la Administración. 

En cuanto al porcentaje de contratos visados, evi
dentemente yo no dispongo en estos momentos de las 
cifras exactas del porcentaje, pero tenga usted en cuen
ta que en todo caso, nosotros podemos tener siempre 
como cualquier irregularidad se trate, podremos tener 
el porcentaje de contratos irregulares denunciados, el 
de los no denunciados no podremos tenerlo. 

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

Diputats. 

V.-l) 
Passam al punt segiient de l'Ordre del Dia que és 

el relatiu a Proposicions no de Llei, per tractar, en 
primer !loe, la que va tenir entrada en el . registre amb 
el número 1621, que formula el Grup Parlamentari Es
querra Nacionalista-PSM. 

Sra. Secretaria, per favor, vol procedir a la lectura 
d'aquesta Proposició no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Exposició de Motius: Les dificultats que pateix 

el sector primari són paleses en un moment que ve 
marcat per les necessitats d'aconseguir noves rendibi
litats que facin competitius els nostres productes agra
ris enfront deis que vénen de la resta de palsos de la 
Comunitat Económica Europea. D'altra banda, és co
neguda la tendencia regressiva pe! que fa a les noves 
invel'sions en agricultura, ramaderia, així com el des
concert que hi ha a I'hora de decidir noves orienta
cions productives. 

Proposició no de Llei: Que la Conselleria d'Agricul
tura de la Comunitat Autónoma contracti un equip 
d'assessorament per a les explotacions agrícoles-rama
deres amb una dotació mínima d'un enginyer agríco
la, un veterinari i un tecnic en direcció d'empreses i 
els posi a disposició deIs agricultors de .les Illes Ba-
lears de forma gratuIta». . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Té la paraula, pel Grup proponent, el Sr. Ramon 

Orfila Pons. 

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

Diputats. El desafiament que representa per al sector 
agrari de les Illes l'entrada a la Comunitat Económica 
Europea, és evident. Passar a formar part d'un mercat 
de més de 350 milions de consumidors, que d'altra ban
da manté una situació que ve marcada per I'existencia 
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de fortíssims excedents de productes agrícoles, repre
senta un repte importantíssim si s'afronta des d'una 
clara voluntat de fer possible el manteniment de la 
vida d'un sector economic, els problemes del qual són 
cada dia de més difícil resolució. Així ho han compres 
altres Comunitats Autonomes que s'han afanyat a inves
tigar les noves situacions creades per aquest fet, dedi
cant importants esfon;:os a calibrar, primer, la realitat 
de cada sub sector i, després, a orientar les necessaries 
reconversions de cadascun d'ells, tot incentivant els 
canvis d'orientació via ajuts directes o indirectes o bé 
mitjan<;ant promocions puntual s de productes. Si s'ha
gués de resumir amb poqucs paraules l'efecte produ'it 
per l'entrada a la CEE, hauríem de dir que implica 
l'aparició d'una forta competencia a l'hora que se'ns 
obre un gran mercat. El repte, per tant, de les explo
tacions agnlries illenques esta a saber aconseguir noves 
rendibilitais que facin competitius els nostres produc
tes enfront deIs que vénen de la resta deIs palsos de 
la CEE. Pero, augmentar rendibilitat implica reduir 
costs, augmentar els nivells productius i orientar les 
produccions a les noves situacions de la demanda. I 
ac,:o s'aconsegueix incorporan! noves tecnologies, fent 
més racional l'aprofitament deIs recursos i concixent, 
de forma suficient, les tendencies del mercat. 

Tot ae;:o amb una situació en la qual són significa
tives dades com que del 1977 al 84, han disminult en 
quasi 8.000 les persones dedicades a I'agricultura a les 
Illes, passant d'un 16,1 a un 11,2 % de la pob1ació ac
tiva de les Balears; que en deu anys, del 72 al 82, han 
disminu'it en 37.486 les hectarees de superfície agrícola 
censada de Balears; i que el nombre d'explotacions 
passa, al mateix pcdode de 48.575 a 27.680, practica
ment la meitat, desapareixent logicament les més re
dUldes, les menys rendibles. El dilema en que es tro
ben rnolts de pagesos en aquests moments sobre l'orien
tació que s'ha de donar a la seva finca per al que sigui 
més adequat a la nova situació, el dilema en que es 
troben, deia, és palpable per poc que es tracti d'aprop 
a aquest sector. 

Hem de continuar produint carn de vaquí en un 
moment en que la invasió de la carn procedent d'a1-
tres zones es fa més i més grossa? Quina qualitat de 
carn demana el consumidor i com aconseguir-la? Po
dem continuar potenciant la productivitat en llet del 
bestiar de les Illes encara que ac,:o impliqui el consum 
de pinsos d'importació, en un moment en que els ex
cedents de la CEE han arribat ja a l'extrem d'haver de 
vendre per un valor del 10 % la llet adquirida a preus 
de garantia pels Estats membres? És rendible la inver
sió en nous regadius ates l'alt cost d'infraestructura i 
l'augment continuat del cost de l'energia electrica? Es 
treu tot el rendiment possible a les terres en cultiu? 
Se 'n podrien cultivar de noves amb unes inversions mí
nimes? En el debat de la setmana passada ha suscitat 
en proposar-se aquí el refon;:ament del Servei d'Exten
síó Agraria de la Comunitat Autonoma, es constatava 
per part de tots els Grups la necessitat de promoure 
més encara les feines d'assessorament deis agricultors. 

En aquest sentít va també la proposició no de llei 
que avui presentam, que la Conselleria d'Agricultura 
posi a la disposició deis agricultors i ramaders un o 
uns equips d'assessorament capa<;os de brindar un diag
nastíc certer deIs problemes de cada explotació que 
així ho soHicitin, proposant les mesures aconsellables 
per la reorientació que es trobi també convenient. Uns 
equips que haurien de representar un refore;: real de les 

tasques de divulga ció que ja es fan en aquests mo
ments. Així es fa a aItres pa'isos d'Europa i així inten
ten fer-ho, també, altres Comunitats Autonomes. 

El caracter familiar que tenen la majoria de les 
empreses agraries de les Illes i la petita dimensió de 
les explotacions, junt amb una problematica global d'in
comunicació del sector primari, obliguen l'Administra_ 
ció a ofertar serveis que a altres zones i fins i tot a 
altres sectors és el propi sector productiu més orga
nitzat qui les potencia. Dissortadament la manca d'una 
xarxa vertebradora d'organitzacions sectorials és enca
ra un deIs pitjors deficits amb que comptam. Podem 
ben creure, pero, Sres. i Srs. Diputats, que aquest ob
jectiu d'augmentar els nivells d'informació, prou asso
lible, per altra banda, amb els mitjans que tenim en 
aquests moments, és moIt més important que arbitrar 
certes polítiques subvencionaclores que no duen a res. 
Nosaltres veuríem bé que aquest equip fos constitult 
amb personal de la Conselleria i organitzat dins el Ser
vei d'Extensió Agraria, en Uoc de contractar un perso
nal nou que seria més complicat. En aquest sentit i co
neixent l'esmena presentada pel Grup Socialista, pro
posaríem, si tots els Grups ho accepten així, una tran
sacció, de tal manera que el text proposat fos el se
giient: "Que la ConseUeria d'Agricultura, Ramacleria i 
Pesca de la Comunitat Autonoma constitueixi amb el 
personal que té a carree seu, un equip d'assessorament 
per a les explotacions agrícoles-ramaderes i el posi a 
disposició deIs agricultors i ramaders de les IlIes Ba
lears». 

El seclor espera actuacions com aquesta, i l'expe
riencia demostra que és prou capa'e;: de donar respos
tes positiv s, si se ]'incent'iva a fer-ho. De nosaltres de
pen, Sres. i Srs. Diputats, que ac,:o sigui aixÍ. 

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

En primer lloc, hi havia presentada una esmena, 
1867, per part del Grup Parlamentari Socialista. Pero, 
tal eom acaba de parlar el Sr. Diputat, pareix que el 
Grup Parlamentari ... 

Té la paraula. La vol retirar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sr. President. Retiram aquesta es mena, ja que la 
transacció complau perfectament el nostre Grup, i no
més farem, després, una explicació de posició. 

EL SR. PRESIDENT: 

El segon punt és, hi ha algun Grup que vulgui ma
nifestar alguna cosa en contra d'aquesta proposta trans
accional? 

No. S'aclmet, aleshores, la Proposició no de Llei. 
Volen fixar la seva posició els Grups Políties? 
Pe! Grup Regionalista de les Illes, té la paraula el 

Sr. Pere Gone;:al Aguiló i Fuster. 

EL SR. AGUILO FUSTER: 
Sr. President, Sres. i Sr. Diputats. El Grup Regio

nalista donara suport a aquesta Proposició no de Llei 
presentada pel Grup Esquerra Nacionalista, perque 
creim que amb aquesta transaceió, queda clar que l'e
quip d'assessorament es fara amb el personal de la 
mateixa Conselleria, per la qua! cosa, aquesta manera 
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no representara una gran despesa económica per part 
del Govern. En cavi si representara una millora de l'as
sessorament als agricultors i ramaders de les Illes Ba
lears. 

Gracies. 

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

Manzano. 

EL SR. CAPó MANZANO: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup 

Socialista esta d'acord amb la Proposició no de LIei 
d'Esquerra Nacionalista, perque creim que va -perdo
ni- amb la postura del Grup Socialista que fa quinze 
dies dins el debat que es va fer de la Comunitat Aut&
noma, que va ser donar potenciació cara a l'Extensió 
Agraria, a la seva assistencia a les explotacions agra
ries. Nosaltrcs creim que es una manera de potenciar el 
sector agrícola, i els equips, creim, a partir d'aquesta 
apro\'ació de la Proposició no de LIei, que puguin tenir 
els nos tres agricultors i ramaders unes millors tecni
ques, i nosaltres diríem, com deia el Sr. Orfila, que els 
equips, jo crec que no han de ser una o dues o tres o 
quatre persones, ni que siguin per illes, vull dir que 
aixo sigui el Govern qui dugui l'acció directa, que pu
guin les nos tres explotacions esser més competitives. 

Per altra part, creim que aquests equips d'assesso
ramelH h2m de ser gratults per a tots el ramaders, que 
aquests equips estiguin constitults per personal de la 
mateixa Conselleria, com dei a el Sr. Orfila, que creim 
que és suficient i capacitada per dur-ho a terme. 

El Crup Socialista, per una altra banda, esta molt 
content que la nova redacció feta per Esquerra Na
cionalista-PSM, sigui més acostada a la nostra esmena 
retirada. Per al Grup Socialista aixo fa possible que el 
nostre Grup pugui donar suport a aquesta Proposició 
no de LIei. 

Moltes grades. 

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

Saura y Manuel de Villena. 

EL SR. SAURA y MANUEL DE VILLENA: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Todavía re

cuerdo, debía ser por allá el año 83, en agosto o sep
tiembre, cuando el Conseller Orfila, en el Consell In
sular de Menorca, presentaba su programa de Gobierno 
de la Conselleria de AgriCLlltura. Inmediatamente, des
pués de estudiar su programa, pensé que había que apo
yarlo totalmente, y así lo manifesté, porque era un pro
grama de derechas. Parece ser que sigue continuando 
en la misma línea, exceptuando algunos puntos, y sin 
embargo, eso no quiere decir que siempre vayamos a 
apoyarle todas sus iniciativas, proposiciones no de l~ 
que vaya presentado, porque hay momentos en que, a 
pesar de ser una política de derechas, a la propia dere
cha o al Gobierno de esta Comunidad, quizás no sea el 
momento adecuado para poderla; .apoyar. Pero no es el 
caso, le puedo asegurar que es',amos totalmente de 
acuerdo con esta Proposición no (te Ley que presenta, 
a pesar de las manifestaciones realizadas, tanto por el 

Sr. Diputado Orfila, como por el representante del 
Grupo Sociali.sta, debería matizar algo respecto de que 
sea por el propio personal de la Conselleria de Agri
cultura. Bueno, sí, por supuesto que sí, pero poco per
sonal tiene ya en estos momentos la Conselleria. y tiene 
pocos a raiz de, mejor dicho, desde el momento que 
no se puede desarrollar todo lo que quisiera hacer esta 
Conselleria. Está en manos de todos nosotros que no 
se pongan trabas en los supuestos que se presenten el 
año 87 de ampliación de personal en la propia Conse
lleria. Ya veremos mAs adelante, cuando el propio Go
bierno, en sus presupuestos, vaya presentando esta am
pliación, quizás, quizás, con una merma en cuanto a 
las inversiones, en agricultura, porque no hay que olvi
dar que habiendo entrado en la Comunidad Europea, 
muchos, muchas de estas inversiones pueden venir ca
nalizadas desde este complejo que supone la Comuni
dad y, sin embargo, sí es necesario, no sólo un equipo, 
como se ha dicho, sino no sabemos cuántos, y aquÍ ten
go que decir, por supuesto, que lo que no se puede 
hacer es tener un solo equipo o diez equipos ubicados 
en Mallorca, es decir, para los problemas normales que 
están surgiendo, que tienen los payeses o propietarios, 
es decir, todas les personas que sean titulares de explo
taciones agrarias, tanto agrícolas como ganaderas, sí 
necesitan de un asesoramiento normal en un momento 
determinado, y tienen que tener, tienen que estar dis
puestos el mismo día o al día siguiente para recibir este 
asesoramiento, no obstante, también hay que decir que 
hay otro asesoramiento que es más complicado, quizás 
vaya enfocado de una forma concreta a unos proble
mas específicos que no son susceptibles de poder reali
zarse en una isla determinada, incluso en Mallorca, y 
la Conselleria lo que debe hacer entonces es tener una 
serie de especialistas en estas materias, que son los 
que realmente después se podrían desplazar tanto a 
cualquier lugar de Mallorca, como de las otras islas. 

En este sentido, nosotros entendemos que esta pro
posición no de Ley tendría que ir enfocada, por su
puesto no le quiero quitar nada a la Proposición no de 
Ley que está muy bien planteada por parte del Diputado 
Sr. Orfila. Cumple, a su vez, una adición encomen
dada ya al Gobierno, instada al Gobierno en su pro
puesta de resolución del debate de la semana pasada, 
la número 7, del Partido Socialista, en la cual instaba 
al Gobierno para que potenciara los servicios de Exten
sión Agraria o los servicios o como se llamen a partir 
de cuando haya una reestructuración, porque, posible
mente, posiblemente, no vayan a seguir llamándose de 
esta manera. No olvidemos que con la nueva Ley de 
Cámaras Agrarias, éstas, las locales, por supuesto, des
aparecen. El agricultor y ganadero queda, quizás, un 
poco en la estacada, no voy a entrar a decir si la Ley 
es buena o mala, no nos incumbe a nosotros, es una 
Ley, en definitiva, y tenemos que acatarla, pero que 
si realmente el agricultor y ganadero de estas islas se 
ve mermado en todas las posibilidades que tenía antes, 
es obligación de la Conselleria de Agricultura del Go
bierno de la Comunidad Autónoma complementar todos 
los servicios que antes tenía y que ahora deja de tener. 

En este sentido, nosotros vamos a apoyar totalmen
te esta Proposición no de Ley. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol fixar la seva posiciófinal? 
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EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, Sr. President. Hem de dir, hem d'explicar, d'al

guna forma, davant l'aHusió que ha fet el Portaveu del 
Grup Popular de la qualificació en concret de dretes 
d'un programa presentat a una altra institució, que, en 
primer 110c, ens sembla fora de 110c, no era aquí on 
s'havia de dir aquesta qüestió, i, en segon 110c, recor
dar-li al Portaveu que segurament no havia 11egit prou 
bé aquest programa, si l'hagués Hegit ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, no obri un altre debato Concreti la Pro

posició no de Llei que ja ha estat acceptada per tothom. 

EL SR. ORFILA PONS: 
És logic, Sr. President, que el nostre Grup presen

ti una Proposició no de Llei com aquesta, perque, mal
grat el que aquí s'hagi dit, la dreta governant en aques
tes iHes i a qualcuna de les i!les en concret, ha estat 
massa vegades incapa:¡;: de proposar coses que sense co
lor polític, eren simplement qüestiol1s de sentit comú. 
Com que no s'ha fet, no hi ha més remei que la gent 
que som d'esquerres, i ho mantenim, les proposem. 

Dir que a~o no ens fa renunciar a altres planteja
ments que durem a aquesta Cambra, plantejaments que 
hauran de fer possible que es discuteixin aquí dins qües
tions tant secularment negatives, com és el fet de les 
amitges a Menorca, que té a l'agricultura en una situa
ció qua si feudal. Sera així, i en el seu moment ho du
remo Mentre demanar, exigir, plantejar aquestes qües
tions de sentit comú, significa si no més' una cosa, 
significa les ganes, l'intent, des d'una visió d'esquer
res que es mantengui viva l'agricultura a les IHes, quan 
massa vegades, des de la visió de dretes s'ha pretingut 
aniquilar-la i convertir les illes en monocultiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, moltes gracies. 
1 acabat el debat, deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Proposició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 

V.-2) 
Passam al darrer punt de l'Ordre del Dia, que és 

la Proposició no de Llei 1629, que fa referencia al seU! 
centenari de l'illa de Menorca, a la conquesta de Me
n6rca. 

Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de la Pro
posició no de Llei? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑ"AT: 
"Proposició no de Llei: La Conquesta de Menorca 

(1287) per Alfons el Liberal és un esdeveniment histC)
ric transcendental, ja que significa la incorporació de 
l'illa a l'area cristiana i a l'ambit cultural de la Hen
gua catalana. El Consell Insular de Menorca així com 
tots els Ajuntaments de l'iHa i diverses entitats menor
quines impulsen els actes del seU! centenari de la Con
questa de Menorca, i, per tal de donar-li tota la di
mensió que mereix, s'han adr~at als Governs Auto.. 
noms de l'Estat Espanyol de l'area de l'antiga Corona 
d'Aragó, Aragó, Catalunya, Illes Balears i País Valencia. 
Ates que fins ara no han obtengut un suport adient 
del Govern de les IIles Balears, contrariament a altres 
Governs Autonoms de les terres de l'antiga Corona d'A
ragó, que ja han fet arribar als menorquins el seu su-

port, cal interessar-ne de l'Executiu de les Illes una 
participació digna en els actes del sete Centenari de la 
Conquesta de Menorca. Per tot aixo, el Parlament de les 
Illes Balears acorda: 

l.-Fer arribar al ConseH Insular de Menorca, com 
a organ de Govern de l'illa de Menorca, la seva adhesió 
als actes del sete Centenari de la Conquesta de Me
norca. 

2.,..-Interessar al Govern de la Comunita Autonoma 
un suport adient als actes del set{! Centenari de la Con
questa de Menorca a celebrar el 1987 per tal que as so
leixi la transcendencia adient amb la data historica que 
commemoren». 

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

paraula per Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Joan 
López Casasnovas. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Bé, a la fi, aquesta propos

ta que ve a cloure la sessió d'avui, sera breu, és clara, 
es tracta de moure dins aquest Parlament, que és la 
Cambra de representació de les Illes Balears, un pro
nunciament respecte d'un [eL de transcendencia histo
rica molt gran per a les nos tres illes, tot i que ara, afec
ta l'illa de Menorca, com fa dos anys va afectar, l'any 
85, l'illa d'Eivissa. 

Fa 700 anys, ido, que el poble de Menorca té una 
lIengua, té una historia, i tot a~o producte d'un fet d'ar
mes, que nosaltres voldríem que es convertís en un fet 
de pau, en un fet de cultura. Pensam, ido, que el Par. 
lament de les rIles Balears ha de recollir, en aquest 
Diari de Sessions, i jo esper que per unanimitat de tota 
la CambLa, un pronunciament d'adhesió, en aquest cas 
al ConseU Insular de Menorca, que és I'organisme que, 
d'alguna manera, representa estatutariament l'illa de 
Menorca. En conseqüencia, hauríem de dir també que 
el Govern, les institucions d'autogovern, segons l'artí. 
ele ge de l'Estatut, tenen també I'obligació d'inspirar 
la funció del poder públic en el sentit de consolidar i 
desenvolupar les característíques de nacionalitat comu
nes deIs pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formen
tera, així com les peculiaritats de cadascuna d'elles, com 
a vinele de solidaritat entre totes les Illes . Ido, no tenim 
una ocasió més Huida, un esdeveniment més important, 
que poder donar suport a aquesta celebració, a aquesta 
commemoració que, feta amb tota humilitat, amb la 
humilitat deIs pobles que tenen encara escassos recur
sos, no volem, per tant, ni que es pensi en un paral
lelisme amb la parafernalia que pot suposar el Se cen
tenari de la Conquesta d'America, de la colonització 
d'America, no hi volem entrar en aquest terna, nosaltres 
creim, pero, que es tracta d'una ocasió important per 
exercir una terapia de consciencia coHectiva. Una tera
pia que ens dugui a recuperar la consciencia de perta
nyer a una comunitat i a un territori insular, pero sen
tint-los com a propis i de tots eIs que formam aquesta 
Comunitat Autonoma, integrada en un projecte cultural 
molt més ambiciós, molt més important que és la recu
peració de la nostra nacionalitat historica, de les nos
tres senyes d'identitat. 

Per tant, obviaré molta retorica, deixaré de banda 
la lIoa, l'epopeia que converteix 1987 en una efemeride 
transcendental, i només vull recordar a aquesta Cam
bra que tengui molt present les paraules, aquells ver· 
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sos de Mossen Costa i LIobera, «fills d'una ra~a detru
rera i forta que unia el seny amb l'ímpetu, no renegueu 
de nostra sang, oprobi pel fill que n'és apostata». 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Segons acredita el Cap de Serveis Administratius 

de la Cambra, no s'ha presentat cap es mena a aquesta 
proposta. 

Els aItres Grups Polítics, volen intervenir? 
Grup Regionalista de les IlIes, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts . 

EL SR. TRIA Y HUMBERT : 
Gracies, Sr. President. No els empraré. Molt breu

ment, telegraficament, per dir i fixar la postura del 
Grup Regionali sta, que, com és obvi, donara suport a 
aquesta Proposició no de LIei, presentada per Esquer
ra Nacionalista-PSM. 

No obstant , voldríem dir, perque és important !le
gir la Proposici6 110 de LIei, tal com ve aquí redac ta
da, que ens ha sorpres a l'Exposició de Motius, quan 
diu que s'ha in tal als Governs, etc., de diverse Comu
nitats Autonomes i recalca que aquest G ver-n embla 
ser que no ha donat suport adient a aquesta proposta. 
Nosaltres voldríem saber si a((o s'ha r ebut en aquest 
Cov rn, si v rladerament és er q ue aquest Gúvern. no 
'ha pronuncial sobre aquesl tema. l, quan l a les pro· 

po t s concrete, cür també que al punt núme ro 2, per
que crec que tanl coro mé lar, més amies, e menta, 
q~I ¡:1n diu que Ul1 suport adienl, al actcs del sete ceo
tenari', crec que és imporlant a I'hora de la votació que, 
per par t del representant del Grup d'Esquerra Nacio
naUsla clarifiqués aquesta Pl'opos ició, si es tracta de 
quantilat monet~lries, si es tracta de suport a diversos 
aCles, elc., perque enLenem que po t ser inte ressanl. Dir 
lamb~ que ti donarel1~l suport, .perque . stam d 'aeorcl 
amb l 'esperit ele.la mo ió, i pt:rque entenern que és 
una fita h istbrica importan t a la nostra iUa, pero que 
també, i sense voler llevar entitat a aquesta proposta, 
entenem que els dos punls que aprovarem aquí són 
punts que, en definitiva, haguessin pogut ser de mutu 
acord entre, tal vega da, les Conselleries delegades del 
CanseIl Insular i d'aques l Govern, pero, posat que s'ha 
presentat aquí aquesta proposta i que sembla ser que 
el Govern no s'ha pronunciat sobre aquest tema, nos
aItres entenem que li hem de donar suport, perque és 
adient la proposta tal com ve plantejada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Em demana la paraula com a Diputat, m'ha dit vos

te. No, no. Ha de parlar abans el Grup Socialista. 
Té la paraula, el Sr. Ildefons MarÍ. Perdó. 

EL SR. JUAN MAR!: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per efectes del Diari de Sessions, el nom del Di

putat és I1defons Juan i Marí. Li deman disculpes, 
\ . 

EL SR. JUAN MAR!: \ 
Gracies, Sr. President. Sres. ¡"Srs. Diputats, A la 

data de 1287, Conquesta de Menorca, jo vuU afegir-hi 

les de 1229 i 1235, Conquesta de Mallorca i d'Eivissa, 
respectivament, perque com molt bé diu l'iHustre es
criptor eivissenc Marian Villangómez, a cadascuna d'e
lles, ell es refereix concretament a la d'Eivissa, va néixer 
la nostra manera de ser actual. Efectivament, amb la 
conquesta catalana les nos tres illes s'incorporaren a un 
ambit lingüístic i cultural, del qual encara en formen 
part, i la celebració del sete centenari d'una d'elles, en 
aquest cas, de la de Menorca, és un importantíssim fet 
que mere ix tot l'ajut de part de les institucions més 
representatives de la nostra Comunitat Autónoma, Par
lament i Govern. És per tot aixo que el Grup Socialis
ta dóna suport a aquesta Proposició no de LIei, al temps 
que demana a la Cambra l'adhesió als actes del sete 
centenari de la Conquesta de Menorca, i al Govern el 
seu suport ampli per aquests. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per últim, té la paraula el Diputat Sr, Josep Al·les. 

EL SR. AL.L1?S SERRA: 
Moltes gracies , Sr, President . Sres . i Srs. Diputats. 

El Grup Parlamentari Popular donara suport als dos 
punts d'aquesta Proposició no de LIei. Som totalment 
conscients de la importancia d'aquest sete centenari, 
de la incorporació de l'i11a de Menorca a la cultura cris
tiana i al món occidental. Gracies a la conquesta de 
les forces catalano-aragoneses que manava aquel! jove 
rei, AJfons In, denominat el Liberal. Creim que és bo 
i moJt convenient que el Parlament de les IIles Balears 
faci arribar la seva unanime adhesió al caramull d'ac
tes i manifestacions que tendran lIoc a Menorca, amb 
motiu d'aquesta commemoració historica. I també feiro 
palesa aquesta adhesió al ConselI Insular de Menorca 
i així mateix demanam al Govern Balear el suport que 
pugui donar davant la gran transcendencia d'aquesta 
data cabdal de la historia de Menorca que es comme
morara o es comen<;ara a commemorar dia 17 de gener 
del 1987, festa del poble de Menorca. 

Creim que així donarem compliment al desig de 
tots els rnenorquins i també al prec d'aquell poeta me
norquÍ Joan Ramis, que exposava en el Cant Primer 
de la seva obra «La Alfonsíada», que diu, ho diu en cas
tella, perque en castella va ser escrit: «Menorquines, 
que un día tan dichoso no quede sepultado en el ol
vido, celebradlo, y al cielo dad las gracias con votos, 
con plegarias y con himnos». 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. López Casasnovas, vol tancar, per favor? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President, En nom del Grup Esquerm 

Nacionalista, agrair, agrair el suport que tots els Grups 
ParIamen~aris donen a aquesta Proposició, jo he de 
dir que no esperava altrament, i, per aclarir les qües
tions o les preguntes que ha fet a la intervenció el 
Portaveu del Grup Regionalista , dir que efectivament, 
l'adhesió del Parlamcnt s'bauria de tracluir evidentment 
amb una presencia institucional en els actes que se ce
lebraran a Menorca en relació al 17 de gener, i quant 
al Govern, també tenir una presencia institucional, en 
primer !loc, i, en segon lIoc, estic conven<;:ut que no hi 
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ha d'haver problemes per encetar un dialeg positiu 
amb la Conselleria de Cultura, basicament amb la Con
selleria de Cultura, perque el fet obliga tot el Govern, 
no només una Conselleria, pero, a través de la cultura, 
enfortir aquests lligams de nacionalitat que l'Estatut re
cull. A~o es pot traduir, evidentment, en actes propi
ciats conjuntamento unilateralment pel Govern, expo
sicions, concerts de música o qualsevol acte més ima
ginatiu, fin s i tot, que arribi realment al poble, per 
que no propiciant una torrada de sobrassada per Sant 
Antoni, tots els pobles de l'illa? Pero, bromes a part, 
senzillament voldria dir que un acte d'aquesta relle
vancia val la pena que compti amb un suport institu
cional que superi qualsevol discrepancia, que estigui 
part damunt una visió partidista, perque, en definitiva, 
és un fet de rellevancia extrema. 

Moltes gracies. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIO 
Un any . 
Sis mesos 
Tres mesos 
Preu de I'exemplar 

Redacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
e/. Palau Reial, 16 
PALMA DE MAllORCA 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Acabat el debat, passam a la votació i deman a la 

Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Proposició no de Llei, es volen posar drets, per favor? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Pos en coneixement de vos ses merces que a la dar

rera Junta de Portaveus es va prendre l'acord regla
mentari d'assenyalar que el proxim Període de Sessions 
anira des del dia 4 de febrer al dia 4 d'abril, en prin
cipi, exceptuant imponderables. També vull agrair a 
vosses merces la seva coHaboració que ha fet més fa
cil la presidencia i l'exercici d'aquesta Presidencia . 

Moltes gracies ibones festes. 

2.000,- pesseles 
1 000,- pessetes 

500,- pessetes 
100,- pessetes 

n 
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