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1.-1) 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats vagin prenin t l10c als scus escons. 
Eones t<l rdes. Comem;a la Sessió. 
El primer punt de l'Ord re del' Dia és el relatiu a 

Pregu nt es. Tracta re.m, en primer Hoc, la fo rmulada pel 
Dipu tat del Grup Parlamenlari Socialista, Sr. Andreu 
París Mateu, a l qual se li dóna la paraula. 

EL SR. PARIS MATEU: 
Gracics, Sr. Prcsiclent. Sr. Conseller d 'Obres Publi

ques , no:o;nHrcs pcns~vem que ¡'Autonomia acostaria 
I'aclministració ~ l'tldmi nistrat, pero ve im que, en oca· 
sious, abto no és aixi, amb cJs perjudicis q ue su posa 
per a I'udministral. Una d'aquestes ocasions és la man
ca de tramitució de denúncics que es presenten a la 
seva Consdler ia en rcInció amb dcficiencies i fraus en 
les vive mies ele prolccci6 ofi c ial. Per aixo, ido, de ma
nera ben t:oncrela, li demanam per que el Govern no 
t ramita les c1en(mcies que se Ji formulen soh,·c dcfiden· 
cíes i rraus en vivendes de proteeció oficial? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Consell er, te vos tc la p araula per contes tar, 

EL SR. SAIZ GOMILA; 
Grac ias, Sr . . Presidente. Sr. Pans, yo qUISIe ra , en 

principio, rectificar algo su primera manifes tación, en 
el sen t ido de que s í se trami tan las denuncias, lo q ue 
pasa es que cie rtamente, no con la agilidad que seria 
de desear . Se han inic iado muchos exped ien tes, lo que 
pasa es que la resolución no ha llegado a todos e ll os. 
Es to es cie r to, y la única justificación que hay es la 
precariedad de los m edios humanos de que dispone 
la Conselleria, Es decir, hay dos tipos , buen o, se fo r
mulan muchas denuncias, hay una t rami tación buro
crática importante en el servicio de promoción de la 
vivienda, de una manera es pecial las denuncias son 
bien por sobreprecio en el cobro o bien por deficien
cias técnicas, se tramitan, se d a una prioridad en las 
denuncias en re lación con el sobreprecio que -se p ue· 
da poner en las viviendas, y, en cambio, quedan más 
atrasadas las referentes a las deficiencias técnicas, sim· 
plemente por una carencia de personal adecuado para 

poder hilccr las respectivas inspeccione$;. Esperamos 
que esla carencia . que ya venia desde el momen to de 
la u'ansfcrencia, se ha agravado por la jubilación de dos 
aparejado res, esperamos que en un breve plazo se eu
oran las vacantes exhtentes y pueda recuperarse nue· 
"amente el rjtlno adecuado. 

EL SR. PRESJDENT: 
Vol Per úS de la parauJa, Sr. Diputa t ? 

EL SR. PARJS MATEU: 
Si , Presiden t , gracies. Bé, Sr. Conseller , dja 3 d'a· 

quest me~ en va formular una , un professiona l del Dret, 
que va tenir entrado. en el Regis tre a mb el n.O 279, i 
un runcionari de la seva Conselleria \i va manifestuJ" 
que feia més d'un any que no n'havicn lramitat cap 
ni una , n i tan soIs posada en mal'xn, la qual cosa , vos
t.e ha ha de comprendrc, suposa un perjudici pels qui 
se sen ten ofesos. Per aixo, és que jo li he de demanar 
que Iracti de posar els mitjans necessaris a fi de po· 
sar al dia aquest punl tan impor tant com és la trami
tació d'aquestes dcnúncies. 

Grueies. 

EL SR. PRESIDENT: 
S r . Conseller. 

EL SR. SA IZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. No, simplemente para ratiricar 

me en que la infonnación dada por es te funcionaría 
no era correcta , pero, de todas formas, acepto que 
eviden temente Ja rramj¡ación no lleva la celeridad ne
cesaria, y ya le digo que estamos inten tando poner los 
med ios adecuados, en eso le doy absolutame nte toda 
la razón. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conselle r . Moltes grades, Sr. 

Diputat. 

1.- 2) 
La segona pregunta la fo rmula e l Diputat Sr. Se· 

bastih Sena i Busquets. Té vos te, Sr. Diputat, la pa· 
raula. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS, 
Gracies, Sr. Prcs idcnt. Día 21 de novemhrc de I'any 

86 la Conselleria d'Educació j Cultura va contestar 
u~a instancia on es demanavll una subvenció per a la 
3;' Trobada d'Escoles Mallorquines_ la sabem que cs· 
coles mallorquines, en el sentil que nosaltres ho ente
llem, n'hi ha mol! paquetes, ¡que és una gent que fa 
molta feina, varen demanar una subvenció i els varen 
contestar que no podia ser, perque no existia credil. 
Ens agradana saber que ha estal aixa, 

EL SR, PRESIDENT: 
Sr. Conseller de Cultura, vol contes tar, per favor? 

EL SR. C fLET GIRART: 
Sí, grttdcs, Sr. Prcsidcnt. Sr. Serra, jo, a la reso

lució, a la notiricació de 21 de. novcmbre del 86, no 
1i puc afcgir res rnés. Les pcticions de SlIbvenciOI1s son 
avalwHks ¡lcr la corn:sponent Junta, [Jreviament al do
cumen! de compLUbilització o de fi sca lització que ha 
de demoStrar J'cxislcncia de crcdit, i. en aquest cas 
concret, COl1l a mol te:.. altrcs pClicions, no hi va llaver 
el credit suncient pe .. poder a tendrc la petició. i\ ixo 
és tal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Sen-a, vol fcr us de la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gr[u;ics. Sr. Gi let, qua lsevol dinar de la Conse

lIeria ds rnés cnr que una subvenció per a la 3.- Tm
bada d'Escoles Mallorquines, 

EL SR. PRESI DENT: 
Sr. COl1 sellcr, vol tancar aquesta qües tió? 

EL SR, GILET GrRART: 
Gracies, Sr. Pres iden!. Ero fa la impressió que les 

E.~colcs Mallorqu ines el que no demanaven, precisa
ment, CI'Ooi un din"r, Ara. en aqucst cas eoncret, voslc 
sap que el moviment pressu postari o el funcionament 
pressupostari, ja sap voste quin és, va per partides, la 
Llei Pressupostaria és molt específi ca i , en aques t cas 
concret , havia d'anar- [Jer la partida d'educació i a la 
partida d'edueació no es poden pagar d inars ni a les 
Escales Mallorquines ni a altres escoles, malgrat siguin 
cataliques, 

EL SR, PRESIDENT: 
Molt es gracies, Sr, Consel\er Sr. Diputat. 

1.-3) 
La Pregunta scgijent la formula també el matcix 

Djputat, Sr. ScbastUl Serra _j Busqucls. Sr. Serra , té 
voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
SI, gr~cies. 11. fj mtls del mes de gener passar, les 

Associacions de Jut ges per a la democracia i Fiscals 
Progressislcs de la Camunitat Autónoma varen convo
car una reunió pe r tracta l' d'un tema pa r ticuJarmcnt 
posH iu clavant el que és la reinserció. 1 cs t ractava d~ 
la possibililat de crcar unes lutories p'er a deficicnt s 
ps{qllics que tcnguessin denüncics ¡ CRlISe$ judicials en 
man:a. En aquesta reun ió, ins l!(.tesc. convocLldfl pels 
J utges per lo Democrltcia i Fisc¡,,, Progressistes, no hi 
va <lssistir el Govern de I ~ Corn unitílt . Es pOl saber 
quin;! fou la callsa d'aquesta no ass istcncia? 

EL SR. PRESJOENT: 
Té la paraula, en nom del Govern, el Conseller de 

Sanitut, Sr. Gabriel Oliver i Capó. 

EL SR. OUVER CAPÓ; 
SI, Sr. SerTa. Jo cree que és una nOrma que hcm 

tengot scmprc, d'assistir a lOtes les invitacions que ens 
hun Id perquc redUlldill en la millora de t'atenció als 
ciuladans i, sobrelol, a les de caracter social. 19ual
ment haguéssim alc:s aquesta si haguéssim rebut aques" 
ta invitació quan toeava, cosa que no va ocÓITer. Aquest 
cscrit va arribar a la Consclleria el mateix clia de la 
convoc:;¡IÓria i, a més a més, a mi cm va arribar més 
tard, perquc no anava dirigi t a ningu, no tenia cap 
caire de reunió de caracter instituciooill , no anava di· 
rigida a cap nom, i, rins i lot, deja que sense cap Or
drc forma l del Dia, bé, jo ha va ig saber l'endemu, sen· 
se pcrjudici d'aixo, jo he mant cngut contactes amb cls 
fiscals i <tmb els jutges, amb un jutge, cree que, arnés 
a Olés, el del Juljat n.O 2, per intentar resoldrc aqucst 
lem¡¡ que pel·tany a 1:'1 protecció de menors, I'haviem 
tractal com a protccció ue menors, per intentar donar 
SUpOI·t 3mb as,;isten ts socials a la sortida d'aquests pe
tits dclinqüents que poguCssim rehabilitar. Pe rú, en 
J'i, 110 sent moll. Si vol vcure la convocatbria, és a dir, 
no lé cap curacler institucional, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Es dóna per conformat ? 

1.--4) 
Última pregunta, la que formula tumbé el Sr. Se

baSlía Sena i Busquets. Sr. Diputat, té la paraula, 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Darreram ent han estal p ubliques i Ilotb rics lota 

una shie de denúncies públiques respecte del funcio
nament de l'Esco la de Turisme d'aquí, de Ciutal, de 
Palma , Escala de TlIrisllle dependent de la Univers itat 
de Madrid. Aques ta Escola de Turisrne, molles de ve
gudes, ha organ il7.at cu rsels i pLlblicamen t ha tengul, 
en CerIo. manera, una mica de supon de les ins tilu
cions d'aquesta ilJa. En conseqiicnci3, la nostra pregun
ta va, en aquests moments, com a pregunta i un poe 
eom a preoeupació, que davant aquestes irregularHats 
que vun des deIs problernes sindieals, persona.l no con
trae tal , ele., fios a sancioos d 'inspccció de trebaJl , e le " 
si e l Govcrn té algun tipus de postura, s i ha inicial 
qualque politic."l a l res pecte a les irregularitats de l'Es
cola de Turisme de Ciutat, 

EL SR. PRESTDENT: 
En nom dé! Govern, contes ta el Vice-president de l 

Govern de la Com un itat, Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gr!tcies, Sr. President. Com és evident, no es tra

ba entl"e nosaltres el Comeltcr de Turisme que hagués 
donal respusta a aquesta Pregunta, per tant, sollicita
l'Íem I'ajornamenl per al proper PIe. 

EL SR. PRF.SIDENT, 
S'Hccepla aquesta suggcn!ncia. 

EL SR. SERRA DUSQUETS: 
Sí, sí. Evidentment, s'hagués pogut soHicitar ja 

aban~. 
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11.-1 ) 
EL SR. PR ES IDENT: 

El pun t segUclll de l'Ordre del Dia és el l"Clatiu 
11 Macion s. Tracta l'cm la presentada pc1 Crup Parla· 
me.ntari Sociali!>!"a, congruCnt amb la ln te rpe!lació 1615. 
Sra, Sccn::ü1ria, pcr favor, vol proccdir n la lectura de 
la Moció. 

LA SRA. ENSERAT ENSEi\lAT: 
~ EI Crup Parlumenlari Socialista, d'acord amb el 

que es disposa a l'artic:Je 153 del Reglament elel Par
lamen t ¡ com a c.:onseqUcncia de la IntcrpcHsció R.e,E. 
n," 1615 /86, relativa a ]'incomplimcnl de les obligacions 
del GovCJ:n e n relaci6 amb les i:lt"ecs nalurals d 'especia 1 
lnten~s, presenta J¡¡ scgüe nt Moció : 

El Cavem aprovara inidnlrncnt i sotmctrá a iofor
m adó pública en el terminj maxim d 'un mes els Plans 
Especials de Protecció de les }l.recs Naturnls d'Especial 
Tlltercs tI'Es Trcnc·Salobraz' de Cam pos, Sa Punta de 
N'Amer, Ses SaJi nes d'Eivissa i Fonnentcra i S'Albu· 
fera d'Es Gnlo, dec]Clrades per lIe i del Purlarnen t de 
les lllcs Dalears», 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes grnties, Sra. Secretaria , 
Es posa en coneixement de la Cambra que, segons 

acrediLa el Cap de Sccció deIs Se rveis Admini s tratius, 
no s'ha presentat cap esmena a aquesta Moci6. Per de· 
fcnS<l!" la Moció, en 110m dct Grup Parlamentari Socia· 
[istu, té la paraula el Diputat Sr. Tri;:¡y i Llopi s. 

EL SR. T RIAY LLOPTS: 
Gl'acies, Sr. P rcsidenl, Sres. i. Srs. Diputals, crec 

que la Moció que avui presen!Clm, cam a conseqüencia 
ele la In!eq)cllnció de la passada set mtma, és una Moció 
n:lalivarnent bOlla de compllr, raeil, adequada al niven 
de cOlllplimcnl que el Govern sol donar a les r csolu· 
cions del PadamenL ~s més, es una Moció, di gucm , 
ja repetida, pet'que si dt::scomptam S'Albufera (l'Es Grao 
que est¡] aprovada pel mes tle maig pcr tlquest Parla· 
mcnt, cls altl'cs espais naturals, les altl'es arces natu· 
rals, ja van ser objecte cl'una resolució, en el mes de 
tk:sembre del 1985, aprovada per majada , a In qua l es 
demanava quc en {renta dies fossin aprovats també els 
Plnns Especials. Per tan!, hauran tingu t Irenta dies i 
catorze mesos per donat··li el compliment que el Par
lamen t els havia demanat. 

Han passat ja tres :mys des de I'aprovació, aproxi· 
madament, des de I'aprovació del Pla de r Area Natu· 
ral d'Es Trenc, VLlil mesos de la darrc[a, que ha estat 
la de S'Albufera d'Es Grao, i la veritat és que encara 
en aq ucsts momen ts enCDl<l no hi ha cap PIa Especial 
aproval,ni tan ~ols en candicions de formular·Jj all cga
dons a ls Plans E'specials que el Gavern té obligació 
de redactar, En concrct, el Pla Especial d'Rs Trenc, de 
l'Area Natura l d 'Es Trenc, avui ja el Govem di.<;posa 
del darrer req uerimcnt que ha fc t , j a exis!eix el pro· 
nunciament de la Cambra sobre el p rograma d'objec· 
t ius i crit eris generals que e l Govern ha envia!, vos tes 
malcixos, avui ma tci.x, han rebaixat e l contengut pro· 
teccioni sfa de la propos ta que varen enviar, per tant, es 
podran fer noves vivendes, cosa que no era pcnnessa a 
la documentació que el Govern enviava i, per tanl, toLes 
aquelles persones que han promogut darrerament par
ccHacioDS dins el sol no urbanitzable dins de I',área 
d'especial protecció d'Es Trcnc, no es veur an defrauda· 

., 
des i podran edificar·les d'acord nmb d s crilcri s que 
la majo r i:l d'AqLlesLa Cambra a \'ui h:1 apravnl. Per :litre: 
pa l·t, wmbc, scmblu que 1l.hir m,lteix, J'Ajuntamcnt d( 
Campos va 10nwr:1 reme lre al Gowrn de la Comuni 
tal ¡\ulónom3 pe ticions in[onnades ftn 'Onl blement per 
qu~ siguin cOl.lsidcrades d 'inte rés social dins l'iU"ca na, 
tural, allra vegada e l Camp de Golf de Les Arenes 1 

U1l nombre considerahle c\'''panamenls afer als vol 
tan ts eJel balneari de San t ] OaJ,l , per la qual cosa, cree 
que mes quc ma í és urgent que. el Govern, amb e1s 
c['ilcris que s igui, ja tcndrem opOrlunil<lt d'cxprcssar 
discrepimde$ si n'hi ha, resolgui el problema del pla· 
nejamcllt especial, I'esolgl.li, arnb garnnt ia, les condi· 
cians el'lis i d'edil'icació que hí pot haver dins l'espai. 

QUilnt a Si!S Salines d 'f!ivissa i Formentera, aquella 
vcrsi6 censurada i esporg,lCla del que re':1lmell.l és I'arca 
na tural de Ses Salines d'Eivissa i Fonnenlera crec que 
no tendran absolulament cap dificultat per donar com· 
pliment a uquesta Moció, si s'aprova, i si \la s'alll"-ova, 
també, no t indran cap dificulta! , perquc ja dia 4 tic no
vembre yan anunciar que estava "prova t inicialment 1, 
per tant, si dio 4 de no",embre estavo ilprovut inicial~ 
men!, tcnen encara un mes , si s'aprova, per posm··lo a 
informnció pública . De tates mancres, també vull <lquí 
fer public quc, a cnusa del carac te r res tnctiu i incom
plcrt tI'aquella L1ci el'Area Natural de Ses Sa lines tI'Ej· 
vissa i Formentcra, cns hcm vist obligats a presentar, 
darrerament, abans d'ahír, de presentar una ProposiciÓ 
per tal que sigui declarada Area Natural d'EspedaI I n· 
tcrcs S'Esttl ny d'Es Peix, ja que en aquell rnoment 
semblava que tots e1s grups esta ven d'aconl que me· 
rcixia se r protegida, que els seus va lors eren realmelll 
únics i importants, pe ro que no era eX:lc larn ent Ses Sa~ 
Hnes, com que a nosCl lt res el que ens importa es pro· 
tcgir els espais i nO els pl'oblcmcs tenninologics, hem 
aprofital <1 darrera hora, pel' veurc si encara som n 
te.mps i no hi ha fllaSSn obstnlcciOll.<; a 1<1 Iramitaeió, 
perque el Lcma de S'Eslany (I'Es Peix pugui quedar 
resoli dins aquesta Legislatura, 

Sa Punta de-N'Amer, més qLI C mai és faeil de como 
plir. Jo cree que ja J10 han complel'l, no hem Lingut 
encara el llUlllelí de la CQmunitat Autonom:t per veu· 
re si ja s'ha satmes a informadó pública o si encara 
ens rnantenim a I'anullci en el diari, pero, tenint en 
compte que dia 4 de novel11bre ¡lO ,'un aprova¡' inicial· 
men t , segons le. ... SCyéS própiés manifestacions, i que ja 
cstñ :Jn llocinl ,¡tl!'; cjjaris de J'a una setmana, que es posa 
[1 ínfol'l'flrlció pública , prilcticament aquesta qua rta part 
tle la MO!: ió és r'tlci liss ima. jo cree que ja Ji Jl tln donal 
complimenl. 

1, quant a S'Al bnfera tI'Es Gr;lo, bé, han passal 
vuit mesos, cree que ja han lingu! un temps sufidenl 
per madurar la resaludó deis problemes, el problema 
mes greu que tenia I'}l.rea Natural crec que va quedar 
resolt a satis{aeció de la majoria, eom a mínim, dins 
la propia Llci, establint un am pli període de mantcni· 
ment, de permanencia de les edificacions existents i 
qu e, per tant, crec que també és important que li donin 
una empenta per poder disposar d'aquest document, 
encara dins aquesta Legislatu ra i poder, per tant, com 
a Gl"UpS Parlamen taris i com a Govero, poder acabar 
una feina que hem comen~a t, que ens ha fet gastar 
molta saliva i malt a tinta, pero que cree que ha valgot 
la pena, que és la protccció d'aques ts cspais i, per tan t, 
és u na Moció, com deia , una Moció mínima, una Modó 
adeq uada a la seVa capacitat de compliment. 

Moltes grades. 
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EL SR. PRESlDENT: 
Moltes grades. Sr, Diputal. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. Queda oberta qües

t ió incidental. 

EL SR. SAIZ GOM ILA; 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Yo 

, ,'(:0 que m uchos de nOSol l'OS, posiblemente la may~ 
rla, leímos en nues tru j uvent ud un del icio~o CU,;n l? de 
Sai nl. Exupery qlle se J[am~lba . I! I pequeno Pn nclpeJO, 
v, ell tt"" de I ~¡ s vis itas que h~lcía :'l un asteroide habi. 
íado por tlll rey. le explicabo es le rey cómo se las arre' 
glaba p3J1\ que no tuvie ra ¡¡CIOS de indi scipli na '1 fue
sen obeI.U.:cJc.lns siempre sus órdenes, ~Ic., le daba lOdn 
aquella c,x plic..'lción que todos rccordamo~. y .se rCSumia 
diciendo que hay que exigir a cnda uno lo que cada 
uno puede: hacer. Bie". yo creo c¡u!.! todos los que desde 
algún pues to de !'~pons:.'lbIHd:'\d polílic;l aplicn mos los 
principios gene rales de la éticn en llucst¡-a :lctU3cióll, 
¡MIS o menOs pl"O,:urnmos dI.! a l,,'u nn rornHl s\!guil' esln s 
mi smas iodiC1.I ciones, lo (¡tiC ptlsa es que algunas veces . 
no ~e t iene información .'iufidcnte o es difícil cOllse
guir1<1 para saber exacta mente a qu é hora del día $e 
cumplen las condiciones objetivas p<l ra pode!' dar orden 
al $ul de que se ponga. 

Uien, yo no pre tendo entra r en polémica sobre l<ls 
manifestaciones que ha hecho el Portavoz del Grupo 
Socialisla, c l-eo que ya la actuación del Gob icrllo o lo 
que tenía que decir al re spectO, ya quedó perfec tamcnte 
claro en la sesión <1n lerioJ", y lo único . a los efectos que 
ante he dicho, quisiew dar algo de. información que 
pudiera nyudar a tomar la resolución <1decuada a Jos 
Gmpos Parlamentarios en relación con la petición que 
hace e l Gmpo Sueiulista. , 

El Sr. T r iay J)roponí<l que el Gobierno en el plazo 
de un mes apruebe inicialmente y someta a in[onna
ción pública Cll:1tro Phtncs de Ordenación. Bien, yo qui
siera, s implemente, repit o, sin entrar en ninguna polé
mica. concretar. 

El Plan de Sa Punta de N'Amer no puede. a probar
se inicialmente porque ya está aprobadO. y no Jluede 
someLerse a inrormación pública. po!'que ya está so
metido. 

El Plan de Ses Salines de Ibiza y Forment era no 
puede aprobarse inicialmente porque ya est á ap¡·obado. 
10 que s í puede es someterse a información pública. y 
estoy segu m que anles del plazo de un mes habd sido 
somet ido a in formac ión pública. 

El Plan ef Es Trellc, hasta esta mañana no ha to
mado \ln acuerdo definitivo el Parlamento en relación 
con la s directrices collc¡-el<ls, yo, en es te momento, la5 
desconozco tod!'lvb, las que ha aprobado, y según cuál 
sea su c<mlenidú será pos ible o no será posible que en 
t:l plazo de u n mcs, pueda redactarse de llllevo un Plan 
de OrdcnacióI1, dependení de cuánto se diferencie del 
otro y cuál sea el ti po de exigencias que haya aco rda
rlo el Porlanlelll0, en e ste momell to no lo sé. Creo que 
cs francamente difícil en cua lquier caso, en un mes. 
hacel' lil'l PI <l1l do.:: Ordenadóll, pero no podría asegu
rarlo sin conocer el contcnido de las resoluciones adop
t;ldos esta mañana pOr la Comisi6n de Ordenm.:ión del 
Territorio. 

En cuanlo al Pl an referido a S'AJburera del GnlO, 
tengo que decir que es absoluhimen1e imposibJc. que 
en plazo de un mes pueda redueta rse, con un mínimo 
de g<lt'an t ía!> de ca lid<ld, es te PJ¡m de Ordenación, es un 
Plan enormement e complejo, ahí ha habido una s acl ua-

ciones muy fuertes, urbanísticas, es necesar ia no una 
simple protección, como pudieran ser en otros Planes, 
unos declaraciones, unas clasificaciones de suelos, hay 
que hacer unas actuaciones concretas, complicadas, se 
está buscando la colaboración de exp~rtos y se es ta 
teniendo la colaboración de expertos. Por otra parte, 
habrá que estudinr las implicaciones que pueda lener 
el convenio recientemente nnnado a punto de firmarse . 
no Jo sé exactamente, entre e l Mini steri o de Obras PÜ· 
blict'ls y el Ayuntamiento de Mahón. como condicionan
te a la adquisición de los terrenos o de purte de los 
terrenos afectados por la declaradón de área de cspe· 
ciaJ interés, ete_¡ ctc. Consecuentemente, yO tengo que 
decir, s inceramen te, que habid a cuenta de los medios 
de que dispone la Conselleria y habida cuen ta de que 
eviden temen te no es la única fun ción de la Consellcria 
el redactar estos Planes de Ordenación, es prácti c:.Jl1len
le imposible, y el Sr. Tri<lY 10 sabe, que pueda cum
plirse la Moción, en es le caso. 

Nada m;js que es10. yo creo que es la información 
que necesi ta biUJ los sei'lOJ'cs Diputados para poder 10-
nltll- la resolución que consideren más correc la . 

Muchas gracias. 

~L SR. PRESIDENT: 
Molles grilcie~. Sr. ConseHer. 
Sr. Oiputal , té voste la pélrlwla. 
Disposa d'un lemps dc cinc lllinUL;~. 

EL SR. TR1¡\Y LLOPIS: 
Sí, moltes grades. Sé, ja suposavn que una pan de 

la Mució, per tant, com que estada resalta, podriem 
(kdical' els esfo~os a la par! que no hi eSla, la qual 
scr~ encara mort més f,'leil de compli r. 

Efcctivainen t, el Pln de Sa Punta de N'Amer i de 
Ses Sa1ine..~ es van aprovar dia 4 de novembre, segons 
les in[ormacions que va donar el Govern i, per 1anl, és 
facilíssim tcnir-los apravats iniciahn en t , si bé després 
la informació publica no ha SllCCe'it d'una manera nor
nlal immediata ti aques ta aprovadó inicial que es va 
produir. Per a¡;.o, si es necessnri donar aq ues t impuls 
padarnentari pel' a ¡Iquest pas que va des del ConseH 
de Govcrn al Butlletl Oficial de la Comunilat, el pot 
acce lerar~ crec que hau]-em donat una gran lljUU::! a 
aquesta agilitat que el Govern necessi ta. 

El tema d'Es Trenc, bé, ha es ta l aprovat avui , efec
l ivamcnt, no es preoctl pi . no hi ha cap diferencia llevat 
d'una majal' permissivirnt en les eondicions que el Go
vero plantejnva, el que 11<1 esta t aprovat pel seu pmpi 
Grup. amb la majoria d'Unió Mnllorquina, per tant, 
pri\clicament el l en(~11 acaba l , és qties,tiú ja d'ills tl u· 
ment.ar ¡ ¡,.en la clles, crec que silo un tcmps itnpor-
1<1.111 , UI1 Icmps s ignificariu per poder-ho completar. te, 
nint en eomplc que . fI mes. dujm tres anys ja donant 
valles a aqucst problema. 

1 el t em~1 de S·Albtú'er.l, el conveni amb el MOPU 
el'ectivamen! fncilil:J.ril nI maxim, no ja que facin el pla
nejamcClt. que aixó és una com petenci<l linic., i exclusiva 
del Govern, s in6 que les prcvisions que aquest planc
jament fad. es puguin du¡- ti la practica, per tanl , vuil 
me sos de.sprés d'aprovaela la Lió, Llci que j::! va ser 
cert am ent labori osa, per arribar aquí 11 un lmnl d'er¡lIi
libli. perque pogués tenir. si no la unanimitat, una 
ilmp1in majoria, crec que C.11 conjunt fan que aquests 
1renta dics. qlle el Govern sempre interpreta d 'una 
manen\ generosa i laxa. tant si són trenta dies a una 
resoludó. com si só n vint el ies a un arUcle reglamen-
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tari per demanar una documcntació, com gualscvol al· 
tre tcrmini que marquen les rclacioJ1S entt'C e l GOvt;!rn 
i els Grups Pnrlamcnlnris, per lant, nmb aquesto. laxi· 
tud amb que eJ Govem sol interpretar i que convertei· 
xen a vegades en flnys els (!lcs del Pa rlament, cree Que 
és pcrfectamcllt assulll ible i possible que el P<lrlamcnt 
prcngu i aqucst aco rd. 

Grb.cics, 

EL SR. PRESIDENT: 
Mohcs gr~cics, Sr. D.iputat. 
Vol en inlcr.'cnir els allres CruP!; Polí tics? 
Pel Grup Pnrlamcnlari Esqucn-u Nacionalista-PSM, 

le la paraula ti Sr. Scbastia Sel"ra i BusquetE. 
Oi SpOSH (\'un lemps de deu minuts. 

EL SR. SERRA nUSQUETS: 
Gracics¡ Sr. President. Procurarcm esser breus, per

que pensam que el lema, tal coro esta planicjal és molt 
senzil1 , i donats el::; acudimcnts del COTlsell cr, tamhé 
cla rifiquen i simpliriquen les coses. 

Esquel·ra Nacionali sta avui hcm de d ir que estam 
seriosamen t preoeupats pcrquc cls plans de protecció 
que coneixcm, cerlament s'ha de reeollcixer que la Con· 
sellcria en el cas d'E s Trenc 1m eslal habil a dur el 
tema en el Parlamel)l, pe l'quc el ParlamcnL es pronun· 
ci·¡ abans de la redaeció del PI" de P roLecció, i cerla· 
mcnl la noSlra dcccpdó, avui mad, ha esta! jmp ressicr 
nan!, quant hcm vist, ))('1' una banda que, fin i tot algun 
aspccte, que el Govern t:O el seu dOcumenl indieatíll 
indicava que era rebaixat, des el'una óptica proteccio
ni sh.\ pe! Crup Regional ista, per altra banda, lumbe ha 
hcm de dir, hem troba! mol! timidcs les propostcs del 
Grup Socialista en lorn a Es T renc i Es Salobrar, i 
avul només podem dir que esta m p reoeupats pcrquc 
sj els Plans de .ProlecciÓ que ens véJlcn són COI)1 e l que 
es pOl dedui; dcl d'Es Trcnc, a no ser que la Con selle
ria tengui una acti tud moll més encrgicu del que avui 
es pOI dedu ie de les contrad iccions i ambigüi tat.s de la 
Comissió d'Ordenació del Territori d'aquest Parlament, 
i , per tant, és cIar, nosaltl-es urgim que s'aclui i ho 
dcim en un senl il mol! scnzill. Crcim que es POI, en 
aques ls mOnJ('nl.s, veurc que la Uei 3/84 d'aquesl Par
la menl respecte tl'Es Trenc o altres que s'han anat 
aprovant, tira s'esligui n desvirtuanl, que cns trobem 
que no trobem salisfacció a cap t ipus de proteecionis
me després d'acabar aquesta Legislatura aUlonomica, 
nosaltrcs tcnim ben actarit qu e només són els Parcs 
Natura ls o obv iamenl els Parcs Nacionals MarÍlimo-Ter
r estres que garantitzen una mica més lu protecció, pero, 
en aquests moments, si que hem d'urgir al Parlament 
que faeero via, actucm i pensem que no es poden lenir 
ni timi deses ni tampoe rebaixar ge ns ni mica. 

Per lUnt, hcm escolta t bé el Conseller, sabero de la 
co mplexitat de S'Albufera d' Es Grao de Menorca, pero 
cre im que cal ser cnergics i recordem tots una mica 
que els espais que s'han aprovat a aq ues t Parlament 
a p rotegír són pocs, que és poca cosa i que pensem , 
bé, en defin it iva, en aquel! esperit que s'ha aprovat el 
que és urgent que es protegeixi , nosalt res crcÍm que 
s'halllia de protegir moll més, pero al poquet que hi ha , 
almenys, posem-bj tata I'energia possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Miquel Ciar, pd Grup Regionalista de les IIIes, 

té la paraula. 

EL SR. CLAR LLApÓ, 
Sí, grd(;ic:s. Sr. R[esident, Sres. i Srs. Diputa! s . Com 

a Porlaveu del Gmp,Rcgionalista, m'agradaria matisar 
algunes qi.icsliolls, sObn.:to L per pal-t d'algull sector d'a
quesL Parl ament. 

Es creu que Unió M¡lllorquina no ha de tenir crl
teri propi ni crileri poHtie ni, moJts mcnys, ba tic. se· 
guir les indicacions del seu Congrés ni Llels organs de 
represenlac;ió. liSIan complerament equivocal.'>. Unió 
Mallorquina esta fermament decidida que en aquestc.') 
ilIes es governi millor. Pt:r aquesla raÓ i per altres, mo l
tes vegades hem vorat el1 COl1lra de Ic~ acluacions del 
Govcrn, encara que haguéssim volgul fCi"-ho amb dls, 
corn a Govem. Aquesta actitud fcrma tI'Unió Ml.Illor
quina pcrql1c A P govern i Halears tI'una manera més 
decidida, amb una política c1ar:J. en a.specles cullurals. 
sanilaris, ordcnadó del terdluri, preservació del medi 
ambienl, davan l ~(questa aclitud ens diuen ambigus. 

El Grup Socialista amb la Mució que ara l:!ns ocupa 
ha ret gala, una vcgada m~s de la mateixa estrategia, 
donar lI11S terminis extrcmadamenl curts al Govern, 
sabcnt perfectament que el Govern no els pot complir. 

El Sr. Salz expli ca la setmana passuda la situaci6 
en que cs troben e1s quatre Plans Especials de Pro
tecció, objcclc d'nquestu Moció. T digué respecte al de 
S'Albufera d'Es Gnlo, de Menorca, que no veía possi
b1c fer-ho a cur ! termini, jn que havia creg'll L prudent 
recaptar estudis i propostc.." d'especiulistes mcnorquins, 
també necessitava tcnir informació sobl-e les conclu· 
sioos a que havia arribat l'Admin istració Central j I'A
juntarnenr tIe Maó, per la compra, pe r p:lrt de j'Estat 
d'un s terrenys. 

Vcim que s i el Grup Reg ionalista votu si. és per~ 
que elesitjam que s'aprovi inicialment i es fad la inror
mació publica en el termini d'un mes, sabem que aquest 
termini el Govern no el poI complir, i no pol. complir, 
elar¡ l'aproval respecte del Pla de S'Albufera d'Es Grao. 
Ara bé, ellS basta la promesa del Govcrn clavant aquesla 
Cambra que va solmetrc a informació pública en el 
terlllini d'un mes cJs PInns Especials tI'Es Trellc, Pun
la de N'Amer ¡ Ses Sa lines d'Ei\'issa i Formenlera, els 
1'Ians, vull repeli r, ja que no cstan ja sOlmcsos a in
formació pl'lblica. 1 votarem, per aquesta raó 'luant 
a aquesta Moció. 

Pcr ncabar, volcm indicar al Diplllal del Grup Par
lamentari Socialista; a. d'nllres que no donarem su
par! ni a la Mesa ni a la Carnbra, a propostes , mocions, 
etc., que fa mesos poclien baver presentat, i ara, tfln 
sois a ra, prese nten amb I'única finalital electoralista. 
Pe)· tant, no donarem suport a aques ta Moció. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gd\c.ies, Sr. Diputat. 
Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Joa n Ver

gel' i Poeoví. 

EL SR. VERGER POCOVf: 
Gracies, Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. e1 nos

tre Grup pensa que una vegada escolta t el Conseller 
d'Ordenació del Territori, no ealdria fer més maniresta
cions en aquest sentit, i en aqucst cas dirern que nos
altres rampoc no donarem suport a aquesta Moció, no 
pedem donar suport a aquesta Moció, perquc el de Sa 
Pun ta de N'Amer ja és a infonnació pública, el de Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera ja esta aprovat inicial
ment, el de S'Albufera d'Es Grao, varem coneixer tots, 

; 
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d ios I)onencia i dins Comíssió de la dificulta! que su~ 
portaria i q ue. implicarla fer e l Pla d'E,specia ~ rn~tc!{)o 
ció d'aq ucst3 y.ona, a caus;) de t.emes d urballltz3clonlo 
mig feles, Ili..:encics conccdidcs, ClC., e le., i pCIls3m 005· 
nItres ta mbé, .perfcc'la men t, que aÍXo és irnpossib lc en 
c.I lcrm in i d' un mes, lcniJ' 3qucst 1)1a ESPCCj¡1 1 SOl mes 
3 inl'ommció público •. 

Quant :)1 el 'Es TI-enc·Salolwar, el Govem va fCI' un 
P la Esp(,.!c1al, no es va 3J>rova r. v~\ se r deses ti m:.1I pel' 
aquesta Camhp1 i, en aquesl cas, amb bon eliteri , so t:l 
e l nost re punt. de viSln, h:l sotmes uns Cl'ltcl"is.a la COll· 
sideraeió de la Comissió d'Ordellaci6 e1e1 Territori, en 
aquesta Cambra, perque les aprovem i pugui fe r, amb 
aquestes directrius, ja un Pla que és el que la mOl· 
joda de la Cambra vo lem. 

Per tot a¡ xÓ. jo pens que nosaltres no podem donar 
supon a aquesta Moció i, en aqueSls mome nts, be tle 
dir alguna cosa més, jo pens que qualquc vcgada :,;'ha 
de ser malpensats, i cn nqtlcst momen! , jo ho soro. No 
perqu c tcnguclT1, d'aquf un mes, :Jo ¡nformadó pública 
aquests Plans ESpecials de Protecció. aq ucsts PlnnS 
Especials de PrQlf:cció tI'aquesl.es tlrees poden ser bons, 
sabe m perreclamcl1l que amb la dcclaració d'aquestes 
Beis, de prolecció, d'arees especial:;; de pWlecció d'a· 
quesles zones , queden perfeClament protegides, el que 
han de fer és cOITegir, el que IHm de fer amb c1s Plans 
Especials, 'lila no es pOl urbanitzar res. Pcr consegüenl, 
que passa aquí? Jo, personahncnt, vull pensar, eom ha 
dit també el repreScl\lanl e1el Grup Regionalista, que en 
aqucsls momenLs en lr<1m en una !'ase preelcctaral i 
que el que s 'intenL;:l. de qualquc rnane!"<I. és sotmelre 
el Govern, cmpcnyer el Govem que en el termiui d'un 
mes hagi de fe r coses que. desp,·és puguin :,;er critica· 
des i puguin ser rebulj<ldes. 

Per tant, nosa!lres 110 donam supun a aques to 
Modó. 

EL SR. PRESfDENT: 
Molles gracies, Sr. Diputat. 
S e Tr iay, pe,· contradiecions, té voste cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gr;\Cies, Sr. President. Nosalt.cs cns alcg.am que 

un padc que ha pati!. tant duranl aquesls quaLre anys, 
eSligui finahnent reCullSlrtli"t, que les fisures hagin 
desaparegllt ¡ que, quan el Gavcrn pugui ten¡r un pro· 
blema, i ¿s que s'ha passat de p roTeccionista, dient que 
a Es Trenc no hi ha d'haver noves vivendes, pugui 
venir d Grup Regionali sla i fel' una propas!.a, lJatural· 
rncnl canstrucliva, en el sentil (['ed¡Ocaloria, eúnslt'Uc~ 
liva per poder edifica l' uovcs vivendes a Es Trcnc i que 
a(,:o sigui ja ineorporat a le:'; directrius que el Govern 
necessita, nosal l'·cs volcm en tant p'Es Trenc, volem 
en tant pels espnis de les nostrcs iIIes, per6 ens Dlcgram 
pee la governabi lital aquesta que tant ha periUal du· 
ranl aq uest temps. 

En el lema de les árecs natllrals, jo cree que liem 
csl;¡t un poe cansals, ha rcconcse, hem estal un poe 
can5al.s. hem ¡nsisti!. massa , ql1e ara se' ns diguj que en 
feim un US pl'ce!eetornl, rl'<lllCamen L, fa quat re anys 
que don ... m la batalla i donam la guerra i donam ;:\quf 
la tabarra, pe!' dir·ho rl't.11la manera eo Hoquial , amh 
flquesl temo , com perque <Ira sp~ns digui que Hmb Es 
Tren, Es Salobr<l f O S:t Punta '4e N'Amel' plantejam 
nna qüestió preelecLOral. Natura~en l , nos<.lllrcs vol· 
uriem que el Govem, el voldriem ajudar que se'n 
pugui am\!O h(l.\'en t deixat una cosa, si no acabada , mig 

embas tada, ¡ que també, que I'opinió pública, l'opinió 
pública organitzada, ta.mbé pugui donar la scva opioió 
a través de la participadó que la LId protcgcix aforo 
tunadamcnt en cls temes com és el quc el Govern pro
pasa fer amb aquestes qüestions. 

Pcr ahra parl, em s"p greu que el Grup Regiona" 
liSIa ni a la Mes:I, tan soIs, em vulgoi deixar passar, 
scgons ha manuest:H, jo supos que pe. error, el seu 
Porlaveu en aquests moment!'>, ni a la Mesa cns deixara 
passar ja les qiies tions, pcnsam que aixo era una qües
l ió reglada i que la Mesa es movia cstr ictament dins 
la qüeslió tecnica de qual ificar cls documents s i s'a dap· 
te n al Rcglamenl. Cree que el Reglamenl no hallria de 
palir, e l Reglamen t, deixem·lo estar, ens va dur dos 
:tnys ue reina i. després, naturalment, que votin d'acord 
amb el que correspongui, i si ha de ser amb el Govem, 
molt millar per a nosa lt res. 

Moltes gracies, 

EL SR. PRESlDENT: 
Molles gracics, Sr. Diputar. 
Atabal cl debat sob re aquest tema ... 
Si? 
Un temps de cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCQVr; 
JUSI dcixar ciar que avui mati no s'ha aprovat, dins 

aquestes direclrius, fer noves construccions a Es Trene. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gracies de les scves inlcrvencions. 
Sres. i Srs. Dipu tats, passa m a la votació i deman 

a la Camb,a: 
Sres. i Srs, Diputats que votin a favo r de la Moció, 

es valen posar drets, per favor? 
Poden seu re, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que vOlin en contra de la Mo· 

ció, es volen posar drets, per favor? 
Poden scure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen ? No n'hi ha. 
A favor de la Moció, 23 vols; en contra, 25; absten. 

cions, cap . 
Queda rcbutjada la Moció. 

1ll .~1 ) 
Passam al punt següent de I'Ordre del Dia, relati u 

a InlerpeHacions , Tmclarem en primer Iloe la que va 
tenir entrada 3mb el número 4/87 . que formula el Crup 
Parl amentari Esquerra Nacionalista-PSM, que inter·pel. 
la el Govern de la Comunitat Autonoma de les lIIes 
Balears sobre polftica que du a tenDe, en -relució amb 
Cansells Insu lars. 

"Per defensar la In terpeHació, té la ramula el Sr. 
J nan López Casasnovas. 

Disposa, Sr. Diputa!, u'un temps de quinze minut .... 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Grades. Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. El Sr. 

Preside n! l'absencia del qual ara lament, perque volia 
comen~ai referinl-rne a un ges t que va tenir el Sr. Pre· 
sidcnt d'aqucsla Comunilflt Autonoma quan dio. 17 de 
gener d'enguany, visitava Menorca ¡ presidia I'Aniver
sari. el 700 Aniversari de l'exi.')t~ncia del poble de Me
norca, com a ta l. V'd fer Jliurarnent d'una Vara de ca· 
mandament, una «vara de mando ~ , al President del 
COl1scll de Menorca . E,s evidenl que era un simbol. pe,ó 
no un atribut o Un simbol eI'alló que ha de ser e l poble 
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de Menorcn, nmb 700 anys d'cxistcncia, el poble el'Ei
vissn, mnb 751 anys u'existencia, i enca rn el poble de 
Mallorca, tarnbé, amb més passaL historit:, 

Pero no és un atribut. A veu re quin és, quins són 
els podcrs atribu'íls que rcnim i que s'cxerce.ixen des 
del punr de vista autonamic, L'Estntut d'A u tonomin de 
les lJIe.s Balcnl's els rixn, fixa el sostre competencia!, 
pero rcalmen! encara, i subrall la parauln cncanl, no 
renim cls alribuIs d'autogovcrn que l'Es tntut preveu, 
que la Constituci6 consagra, pero que les L1eis d'aquest 
Parlamcnt encant no han fet poss ibles, 1, en COnlenc;ar 
"quC'sta lnlerpeHació, voldria rcfe.rir-me a dlles visions 
difercnciades d'allq que ban de ser els ConseHs Insu
lars. 

Per una banda, i dalUunt la revista .. Palau Reia!!>, 
que vostes coneixeran, qui era alesho¡'es Oiputilt d'a· 
questa Comunirat Autbnoma i Portaveu del Gntp So
cinlista, Sto. Fclix Pons, deia que definir el papcr i les 
funcians dcJs COIl!iclh. lnsulars é!i la gran lasca que 
resla pendcllI per completar el eonjunt institucional de 
la noslra Comunita! Aulonoma, L'Estatul d'Autonomia 
contempla cls Consells Insulars com a instilucions cri· 
dades a tenir un 1I0c i un espai -administraliu aJes nus
tres f iles, pero establcix unes Iinies gcncrnls que poden 
concrctnr-sc amb Olodels definilills, sensiblemcnt dife
rcntS. 1 J oun Verger, com a Vicc-presiden! dcl Conscll 
de Mal1Ol-ca, llí'irmava, que basant-sc en un principi 
d'efictlcia no es pot ni s'-\1a de pensar en UJla gnlO Admi
ni stració PeriIerica pcr a cada ilIa, ja que aixo compor
taria uns eosls insuportables, pcro si que és l1t!cessari 
dotar els Consclls lnsulars deis organismes administra
tius netessarjs que amb una est reta eoordinadó amb 
el Govern de la Comunitat Autónoma, permetin trobar 
una via adequada pcr resoldre aquesta neeessit8t, que 
no es només un sentimenl que tenim cls ciuladans dt: 
cada iIla, pcr poder cxeeut3r i geslionar les nostres 
cumpetencies estatutl¡ ries. 

Penlonin aque!;tes cites, perquc, en el fons i en les 
paraulcs, rodien I!:!nir concomitanc jes suf'ic ienls pcr pen
sar que el Par l¡:¡ment de les II les Balears té una visi6 
semblant, conjunta d'ullü que han de scr els Consells 
l nsulars, Qunntes vcg"des s'han dcrinit el COllsells In
sulars amb el tapie que eren els pjlars basics de la nos· 
tra Ccmunitat Autonoma? Es va dir durant la rcclacció 
de 1'Estatut , es va dir dUr<mt el regim pre.autorlomic, 
durant la campanytl electoral passada, ha han dit i 
repetil e.1 Presidenl Caficlla s, el Vice-presidenl H uguel, 
tampoc no hi ha cap Grup Parlamen tad que pugui 
assegul"ar, Diari de Sessions en ma, que no han dit 
aquestes paraules, j gosa rícm a dir, a afirmar que ben 
prcst, quan la campanya electora l que s'atraca, dcsfcr
mi determioals verbalismes, que ben prest tOrnarem <l 

sentir-ho a dir; els Consells l nsulars són [es pedrcs ra.
namentals, damunt les quuls s'ha de bastir la nos tra 
Autonomia, que per ser-ho, d'unes ilIes, ha de ser con
tempJuda amb fórmules d'aulogovern per a cadaseuna 
d'aquestes. 

Que hi ha, pero, de cer t, en aquests 1I0cs comuna
ment Ircscats? L'cxpressió d 'un desig, pregonament sen
tit pels nost res eonciutadans, la constataci6 de la inexis
tencia · d 'un País Balear que: es vol fo~ar con Ira la 
tradició historica? És possible: que qualque dia, mallor, 
qu ins, menorquins, eivissencs i formentercrs convin· 
guem de ser quelcom, qualquc eosa solida riament unida, 
des de la divcrsitat , mitjan~ant un gran projectc po
Iitie? Permetin-me, Srs. Diputats, de dubtar d 'aques les 
fOrn1l1lacions, no tan t perque no puguin esdcvenir cer-

tes qualql1!: dia;, r¡uall, pcrql1e soIs són avui una bella 
~¡top¡a enfora, eriT.om de poder IcaJit7.a r-se. 

L'obra. de Govhn del primer EXCClltiu de la lIostru 
Autonomia, primer per ordrc cronologic, cv¡cJcntmenl , 
ha m:mcal d'ale i d'emlwanzida pel· nvaru;ar cap naques· 
tes ritc.s, Més tost, ha es!at prou incapac; d'a.ssenlar 
uns mínims el'orgull, d'idenlificaci6 popular !1mb la 
nostra e:-;cassa autonomia, des de la feble O esmone·ida 
consciencia allton¡'mlÍea del {los tre poble. Vl'gt'm, dones, 
quincs eren les promeses, :.uu,lilzem quines han estat 
les realitwcíons i comprovem que, per ara, no ta.n 
soIs no hem cimcnt~lt el.'> pilars, sinó que, segons yeim, 
el Govcrn es ta constn¡int, en aquests mom~l.1ts, t!amunt 
arena, i :1ixo es .fTIolt poc salid . 

jJennclin que breument faci un repas, a parti r del 
dcbat d'Investidum, qUlln eJ SI-, President ele la CUBIl!, 
nilat AUlonoma, el juliol de I'any 83, deja que la Llei 
de Consells Insu!Olrs seria presentada abans del scteQl
bre de I'any 83_ Després, el Vice-president I [uguCl, dia 
26 d 'oetubrc del 83, C!IlS ueia que era, la Llei de Con· 
sells 1 nsulars, lIntl príori!at basica de l Govern. Després 
van ycnir les primeres visites als Consells Insulars, i 
posteriors tambe, on el Presidcnt Cai'icllas ens argu
mentava que els Consells havien de dcmannr previa
ment, abans de rebre. Ido bé, el ConseIl I nsular de Me· 
norea, i per I·crerir-me'n a un, supbs que el d'Eivissu 
tllmbé tenin les mateixcs aspil'acions, Pagos t de J'any 
83 , aproy¡:¡vn en Plenu]'j i per unanimitat, un !listat de 
possib tes competcnc ies a ser delegades o transferides 
en aquell moment, la lerminologia reeooee que era n10lt 
rqnbigua, i que demanava que rapidament es poses en 
marxa l'organislllc- que rEstatut d'AuLOnomia preveu, 
q ue era la Comissió Tccnic¡:¡ Interinsular. El mes de 
gencr de l'uny 84 i a la vista de la impossibi litat d'arri
ba r, encal·a, a cap !ipus de Iormulaeió parlamen tada, 
insistía el Consel1 Tnsular de Menorca sobre alió ma
!eix i amb la lTlateixa unanimitat. J dia 24 el'Oct ubre 
del matcix :lOy, del 84, aqu f hi hnvia un deis debrds 
que, persona lmen1, com a Diputat d'aquest Parlament, 
recordaré amb més interes, perquc rcahnen l cree que 
va ser un gran debat, on aquest magnífic Diputat que 
era, i que ara prcsideix el Parlamcnl de l'Esta!. Fi::lix 
POhS, deia tcxtualment, interpcHant el Covcm: «Quina 
idea polftiea lenen dins el cap sobre el futur deIs Con· 
scl ls Insulars? És hora de comenr;ar a concretar, per 
respecte a l'e1ectorat, per respecte als ciutadans, per 
respecte a ls mateixos Consells, i és hora de cornenftar 
a aclarír el panora.ma institucional, administratiu i fi
nuncer de tota 1<1 Comunilat Au tonoma que se n'ha ue 
ressentil' en tots els aspectes, per tal de dissenyar la 
política deIs ConseJls Insula¡·s, Tenen un esquema de 
finan~ament d'aquesta operació? Tenen un esquema 
d'articulació administ rativa del paper deIs Consells com 
a organs de gcstió i exccució de la política del Govcrn, 
com vostes mateixos deien al seu programa dectoral?!), 
elc., etc. No m'estendré en la cita, pero taomateix cree 
que seria intcressant repassar aquell debat que es va 
produir en aquesta mateixa Cambra. 

D'aque1l debat, precisament. i per unanimitat d'a· 
que.'>!a Camb ra va sortir aprovada una Moció, on s'ins
lava el Govern a presentar el Projecte de LId de Con· 
sells lnsulars, abans de l'inici del proxim pcríode de 
sessions d'aquesta Cambra, pero també prevc'ia que, 
en cas que no es presentas I'esmcntat projecle, es cons
ti tueixi una Ponencia, amb participació de tOls els 
Grups Parlamentaris encarrcgada de presentar una 
Proposició conjunta de L1ei de Consells Insulars. I!s, per 
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tant, I'any 84 quan s'inicia un proc~s que s'ha de seguir 
a través de la Ponencia romUlllo a l'efcCle pel' redactar 
l'E'sWtut, pCJ'dó, I'Eslatut, en funció de l 'Es la lu ~. la L1c i 
de COllsclls I nsulars, 

Mcnt.res tan!, 1,1 famosa Comissió Tecnica [n lc r in
sular, que va dcclk,¡¡r m Ol lS d'csfor~os i m és de qualre 
reunions se nzilhllTlCIll per poder opl'Ov::tr un Reglament, 
que dcs¡; I'és scmbJa que h C11l oblida,l, qur\tre reunia,ns 
fins al ¡lu ln que després, nmb nlcgn a propera ti 1(1 m
consciencia , es p ro[1Oscn delcgacions de gcstió ordi na
ria, ¡u'a pe .. a ¡:: ivissa, scnse pensn l' que s 'obrio, que es 
clcixo de banda el I'arlamcnl i la C()ln issi6 T ec ni ca fa' 
m osOI, m S t" Flllgue l Vtl recordaJ', d ia 26 (I'oclubrc del 
84, que ltl Cornlss ió T~cnica ln leri ns ula l', a It'a vés tic 
Uc.i, era un d~eu\'()lup8rnen l C$Ul tulal'¡ int]lortnnli.ssim, 
¡ ho assumim, ho és, pcro re:"llmCnl, la memoria és 
[luixa ¡, hora de posar-!;:¡ en prác tica. 

l la Ponencia. La Ponencia , hem de tenir el co ra l
gc de dir la vcrita! i cle recli(icar si ens cquivucam o 
m:llllc.nir,no~-hi s i cnee¡'léssirn, Qunntes reunions, qutln· 
les tcrtlHic!:i, molt :;tgradables, pero inope ran ls, re la r
dalbries cl\ma LId que tOl1l0m diu volelll, pero que 
tllcilamcnl tothorll relarda, i en diu totllOlll, acceptu la 
PrI" l (le ..:ulpn quc cm perloea, ql lC pe l'lOca ;)[ Crup 
ES(IU cn-~\ N:lcio/1" IL<; ta, {JurEn fa, .. 1111 ll1¡)lc ix-, jo, corn 
quntrc scssic,)n:, C-,* I'CI<I, \laíg :lSsumi .. la subslitució del 
COl1lp1Jny Outni tl l' l)n:;, La Ilon~nej:l de la l.l e i dc ls Con
s..:lls lnsulars va " cu"iu t,!>1,! u'cn~1 q\Ic ftl, pr.il cl icam~nl. 
qun rantOl \lu nes, 6s a dir, prop de uos anys, :"lc rcdita nt , 
ne, obviamcnt, les corrcs ponents dictes a cos ta deIs 
Jlressuposts del P:lrl:.unent. Qunnlcs pesseles costarl\ a 
I'emd public la reina, en tre comet.es, d'aquesl<l Ponen
cia? Convé sabct'-ho, convé dir-ho . [ mentlcs tal)t? Mr,m
Irestaot, [é lloc el deba!. d'aprovnció de la Llci mee- , 
loral nmb e l dil ema celebre de parital o proporcionali
lat, com si ;:u;:ó ros el vcrrnell de I 'ou de tOla lo nostra 
Autonomia, L'I hi storia ja 1<1 sabelll, ja la sOlben vos tes, 
Srs, OipUl::l ts, pel·qu~ tots o'herll esl<lt o lestimonis o 
protugonistcs. 

En conscqüencia, t:,-eim, el Grup Esquerra Nacio
nnlisla creu que ja (:s bcn hora que e l temu de la po
lítica de Consclls Instilan; reb i un tractament, que pOl
ser ia no hi seran a lemps, pcrque la Legi ... lal'llra s'aca
ba, pe ru volem const,alar quina ha estal I'aeció de 
Go\'crn que han seguir en aq ues la lem~lIica, 

Jo voldr ia recordar, scn'l.ilJall1clll, que no hi hll po
[ilica sellse rises, pero h i ha política sense poss ibi litats. 
es una fra se el!; Gerald Ford, Wl polític no precisament 
u'csquerres, Pero una frase intcressnnt pel- analilz>.Ir l:"l 
nostra s iL unció, Quins són els riscs que hern assurnit 
]le .. la! d 'i mpulsnr delegacions, plcnament juslHicades 
" través de. L1ds? Quin ha es tal el r isc per comen;ar 
afer possible e l funcionament nufonom ic del::; Consel1s 
lnsulars, ell func~ió de deleg¡¡ció, de gestió onlina.-ia, si 
senyor, co~a que es va di l- i que es ta d'aeord amb la 
Ltt'¡ de Processos Autonómics, segons ]'arlic!e Se d'a
qtlC .~la Llc.i? A¡;o era posible , jo cliria més, ac;o '-'rOl abso
lutament neccssa r i, tlnfl cosa !H!cessttria, pcrque e l di<l 
qu~ els Consclls lnSI.dars hagin de rcbre delegacio ns , 
que un d ia o l'alu'e "'tipOS que vindra, tin gucssiIJj:1 pre, 
vi,unenL un roda lge. tina expe rienc i<l , u on experimenta
ció praCl icOl que permclés saber amb quines Jiriculluls 
ens trobu r iem, 3mb quina problemülica de personal , de 
mitjans per execució de les c~¡ppetetlcjes serien pre, 
sents, \, 

En conseqiiencia, nosalt res hem de di r. sense alTI
bag~s. que no dubt.:ltll de [a sincerit,H de manifes la-

c ions que vos le . Sr . Vice-p resident del Govcrn, ha fel i 
que el\s mCl'e ixcn tots e ls respec tes , les sevcs paraulcs 
sel)1 blen s inceres, pero els fe ls, cls rels de l Covem , S I', 
Huguet, qu::lnlcs vegades no el desau tori tzen, Fcls del 
Gove.rn, si senyor, fe ls cOllcrcls, pe t' ex.emplc, era pos
s ible que c ls Conscll.s Insulnrs foss in instancies consu l
tives prcvies a ¡'hora d 'ana lilzar les in\'ersions, i aqu í re
co rd que s'han fel debaLs importantissims sobre el Fons 
de CO!llpcnsació I nlerLcrril oria l i la seva aplicació din s 
les Ulcs Bnlears, era possible, si, era possib le, jo elida 
mes, enl I'lccc.ssari. Era possible una coordinació en po, 
lílÍca cultural, Sr. Conscllcr, vnste deu havcl' l!egit , sc" 
guramenl les clausules del pacte cultu ral que es van 
s ignar a C.:Ilalunya entre li! Gene ralitat, !es Oiputacions, 
cls Ajuntamenl s, E ra possible, sí, és més, era necessari, 
1 vostes saben que han fel amb I'lns liru l d'Estudis 
Balcilri cs, ['han convcrtit en un apendix. de la sev.:l Con
seJleria, CI! ¡Ioc e1'obrir,lo 11 la parliópllció, i a¡;:b és 
pOlíLka de Consells l nsu!ars, és política autonOmiC:J. 
Per no n:lerir-nos artl a altres temes im portall[Íssims, 
com poden ser el supon que des d'un Execu liu han de 
donar a les competc!lcies delegades en maleria de dis
ciplina u!'banística, en matbia de subvencio ns, en ma· 
tcr io, en derini ti\'a, de lcnir els Conscl1s com a ¡nS{~II
des a::.sessores i consulLil'es. que no dt.:cisories, pcrqul!, 
scnyars del Govern, vostes tcn en la daJ'rera pamula, 
\lQstes teneu, en dcfinitiv<l, la responsabilitat de gover
nar. Governar, sí. pcrb, probablerncnl, J'odminislraciú 
indirec lall1cnt, sí que jo es podda have!' delegal en els 
Conse!ls t Ilsulurs, ¡ 'l.\;0 no es inventar-se res, 3<;:0 és 
aq uí dins: es mirin l'artic\c J8, es mirin l'artiele 39, es 
mirin ['artic1e 40, i veurUll que lO! OtrO es possible, 

En definitiva, menorqui ns, mal!onluins, eivissencs, 
furmcnlcn:rs, allo que volen és mes i millo¡"s servcis, 
no intermin;¡bles polcmiques de classes polítiques, mn
Imnent , ido, sí no s'han sim plifical els servcis tnms
ferits, si. al contrari, s 'han manl ingut iguals, de [,Estat 
ti la Comun ila t AutonolTIOl, .es més, avui mateix sen, 
tkm \leus important!. que deien que, d'enca que deler, 
minal s scrveis culturals són en mans de la Comunitat 
Au tónoma, el lema havia anal a ,mortis», encara [ullcio
navcn de pitjor manera_ 

Es confia amb els Consel1s Tnsulars i amb les Admi
níst racions Locals per a la geslió indirecta de tes com
pClenties de la Comunitat Autonoma? J o c ree que tols 
cstam pel' un sistema cooperat iu . O no l1 i Cstam? eS 
a dir, ~1<;-6 s uposa la dcsaparició de la doble adminis
lmci6, de l'administmció paraHela, i aquí s 'ha demm
ciat sovinl l'exist~ncia d'ofic inc.s que conculquen l'ar" 
liele 40 de ['CSlfllut c!'Aulollomia, oficines que impli. 
([UCI1 delegacions del Govern a les illes mcnors, i or;o . 
que jo s¡¡p iga, no és UlI bon cxemple de practica admi
nistra tI va_ 

Considera el Govcrn de la COlllunit<lt Autonoma que 
e ls Cansells stÍn el C']ue diu l'Es lalut? 

Vo!em, en definitiva, sabel- que pensa fe¡', quina ha 
estat l'acció del GOl'ero sobre Consells I nsu lars, peró, 
sobretol. quina pensa que hn de ser en e l !'utur imme, 
dial. Els italians lenen una dita que em scmbl<1 qll~ la 
podrícm aplicar amb multa eq üit at a la nostnl sill1ació. 
El Govern, diucn els italians, "govcrna mn non adm i
nistrn", perque l'admin iSlnlció la deixa als ens r egionals, 
amb un cIa r intent de descenlra!ització ;;¡clrninislr¡¡tiva. 

Mentresl<l nt no \'énen les Jl e is, les f,·ansfercncies, 
les cOlllpctlmcies, per que no s'elimina I';¡dminist,·ació 
pcrifhica regional? Nosaltres ho volcrn de I'Estat, peró 
"'mbé ha volem tic [a Comunila t Autonoma, i que els 
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Con~clls csdevenguin, pec tan!, admmistració jmlirecla, 
ja ha he dit aban);, de la Comuoitat Autonoma a cada 
illa , 

Sres. ¡Srs. Oi['lutal s, el Gnlp Esquerra Nacionali$;(a· 
PSM no veu amb indiferencia el descmbarc de sis Con· 
scllcfs deis GOVL:n1 él J'i1Ia d'Eivissa per tal de prornelre 
unes delcgacions de gc,;tió ordina ria que dcs pn:s, pcr 
les mcves inl'onnacjo tls. no arriben a concretar-se tan 
sois amb ulla propOSla escrita j presentada als brgans 
reglamentar/s del Con sen Insular t\'Eivissa. Esper que 
a¡;:u es presentí, E.l Consdl Insular de Menorca lambé 
les vol, a aquestes delcgacions. pero les vol, evident
men\, per la via que lots els parlamenlaris han de 
valer, pe. la via reglamentaría, per la via estatutaria de 
la Comissi6 Tccnica Interin sular. 

Acabaré aquesta primenl inLervenció recordanL que 
les nOí.lreS pasicions com [l F.$querrn N8cionalista no 
h8n variüt, ho deia en aquell momcnt el Ilustre Porta
VCU, en aquel! mornenL, Damla Poos: «EsqLlcr ra Nado
n:l!¡st~\ cn lén que hj ha d'hnvcr uns Conscl1s lnsulnrs 
forls i un Covern de signe, més tost, més aviaL, coordi
nadon> . Deia en aquell momenl que el Grup SQcialista, 
pOISC.!" ho ent~n ¡¡ I'inrevés, ntJ vull entrar en aquesta 
dinámica. Ara bé, I'esulla qúe en aquesl país, els que 
han obtingut la majorin a les urnes són unes force. .. 
polítiques que clavant la qücstiÓ dels Consells In su lars 
sentbla que es mouen més al ven! que bufa que no 
tenil1t el timó bell ag..,fat. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies , Sr. Dipulat. 
Té la paraula e( repl"{!sentant del Covern i Vicc-pre 

sidcnt, Sr. Joan Hu guet Rotger. 

EL SR. HUGUET ROTCER: 
Sr. President , Srcs. i Srs. DipuLats. Eslam davant 

una lntel'peHació quC, en primer lloc, vlIlI agrair el 
talant conslructiu dcl digne rcprcsentant d'EN-PSM , 
Sr. Joan Francesc Lópt:z, pero qUi'! hi ha hagut qualqllc 
moment en que no he s<lbut prau be si aquesta lnter
peHaciÓ anava dirigida al Govern de la Comul1ita\ 1\uto
noma o, més bé, anava dirigida a un compromís una
ni me i voluntari que va <ldquirir ar¡llcsta Cambra, és a 
di .·, si aquesta r ntcrpcl-Inció an;:lVa cap a tot5 els Grups 
Politics represenlats en aquest Parlamen l. 

Traetaré, primer dc LOI, de replicar, en la .mesura 
del posible, una serie de manifestacions, per dcsprés 
explicar, també, quina ha esta t, quina és la visió que té 
el Covern de la COInunitat Autbnoma en tom al que ha 
de ser la polftica institucional, de cara als Cansells 111-
sulars. 

En primer 11oe, dir que no passi pena, que rnentre 
el Covern d'aquesta Comunitat Autonoma sigui un Go
vern de Coalieió Popular, no existirll Administració Pe
riferica p ropia del Cavern de la Comunitat Autbnoma, 
ho han manifestat que s i, en cas que hi bagués d'haver 

"Administració Perifcrica de Serveis, aquesla s'hauria de 
fer aprofitant els Consel1s Insulars, no perque siguin, 
els Consells Insulars, o nagin de ser els organs d'Admi
nistració Periferica del Covern de la Comunitat Auto.. 
noma, sinó que a través d'ells es pugui fer aquesta 
administraci6, com també, a través d'eUs es puguin ges
t ionar i executar una serie de competencies que en el 
seu moment els siguin transferides Per tant, no passi 
cap pena, que d'Administració Perifhica, aquest Govcrn 
de Coalició Popular, no n'ha posat ni en posara. 

Alió deIs pilars\ b~sics. Qua n f"ei referencia a In 
p omica 4ue du el G9,vern de la COllluniLat Autonoma 
a que rn el Covern de la CO!nunilat Autonoma en lorn 
a COll scJ ls l usulan;, tOnlOln: ti n:petir la mateixa ex pres
s ió i, per lant, m';lV<.lnr;<lré. a haver de rcpetlr aqu es ta 
expressió d ins la campanya c1ctlorul. Explicilnl, .si més 
no, encara que pugui ser un topie, 'lile es el que cnte
ncm nosaltn:s, pcr que es q~le dciel1l ¡qUé continua
¡'em <lient, que els Consells .ltlsula rs h .. \O de ser, igual 
que el Parlamcnt és, j el GI)Vcrn de. la Cornunil ol Auto.. 
noma és, els pilars basics o rannment::ds de la confi
gunlció d'aqucsta Cnmunilat Aulonomil. ha con tinua· 
rem client. '. 

S'ba de construir sobre fonaments solit!:.i, ta ll.l
rnen! d'aeord, pero pcr construir sobn~ J"onaments so· 
lid s, l1i hnn de participar IOts, s i qualcú vol partidpnr 
a co ns t.ruir unR Coruunital Autonoma amo fúnalll CU I:.i 
sbliLls i cnlrc es troba aJgun enlrcbnne, en ccrtn Illi.l
nera, tlificultals, 00 cree que to!s, com voste ha fet 
referenda, pouem assumir un gra u de responsabilitat 
propia, per si 3~O no ha aVfln~al :.iufic icntment, <'11;0 no 
poi ser mai del món imputable, únicanlt.:ni ¡ exc1usiva
men t, al Cavern de la Ca munitat AutUnuma . 

Voste diu, ha di! aliui, que potser 11i hagi hagut 
qualque vegada unu memoria I'luixa. Jo record que en 
un dcbill, també, en aquesta tribuna, se'm va di .. que 
se m'havia de refrescar la memoria, i ju vaig eonlestur 
que per refrescar, ref¡-escar, ens la refrcscaricm (ots. 
Dones anem a <1.\.0, ancm a vcure ;)questa. memoria fJui· 
xa d'on parLeix. 

En cls discurs "' Investidura, el "President de la Co
lTIuní!a! Autbnoma va deixar clara lIna se rie de princi
pis que, més envanl repassan~m, pero <lnem a la cra
nología deIs fels. En el mateix momenl que h¡ va 
havcr les reunions de In Comissí{; Mixta entre Consdls 
Jnsulars i Comunital AntonD!ña, pe!" acabar de resoldre 
una serie de temes que tenjem pendenlS, aquesl Vice
prc<;ideflt que Ji parla, que els parla, va voler fel- un 
gesl, 1<11 vegada un poe ingt.:llu, d'aproritnr que existia 
una Comissió Mixtl\, COllsells-Co llluni18t Autbno ma, i 
que encm-a .no tenícrn la Comissjó Tecnica In terinsu
lar, i, per aquest fel, va convocar la Cumissi6 Mixta , i 
vostc, a!;o, ho sapo duent a aquestu Comissió, precisa
ment, una serie de ternes que havia fet "rriba r el Con
sel! Insular de Menorca . i filIa vaig di¡·, concrelnmenl , 
.a veure qu~ havíem de fer amb aqucsts temes, que es
tnvem disposa ts .a obrir un ditlleg per arribar a acords 
i resoldre totes i cadascuna ti'aquestes aspiracions le
gítimcs, i allu, el digllc represent3Dl, i em sap greu 
parlal- de persones que aV\li no són entre nosalt res, pen'! 
el digne representant de.1 Grup Socialista, el Sr. Felix 
Pons, va d ir que aquel! no era el lloc jndical per trae
la r aqucsls temes, amb quina autor itat havia convocat 
aquella Comisisó i que el que ealia fel- era la Uei que 
constitui"a la Comissió Tecnica Inter insular. Seguida
ment, i a~o ho trabara en els Diaris de Sessions {!'aques
ta Cambra, vaig demanar a veure si aBo quedava pen
dent en tant hi hagués una reafirmació per par! del 
CanselJ fnsular de Menorca o en tan t lli hagués la Co
missió Tecn ica Interinsular. I va dir que m;o havia d'en
trar, en tot cas, a revisió de la Comissió Tecnica In
terinsular, cosa que per altres casos no hi ha cntral , 
com veurem, i també. el Consell Insular de Menorca. 
Em vaig eomprometrc que en el termini d'un mes pre
sentaria davant aquesta Cambra la Llei de la Comissió 
Tecnica Interinsular, no vaig esgolar el temps d'un mes, 
i la Llei de la Comiss ió n~cnica Interinsular era pre-

\ 
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sen lndn a aquesta Cambra.. Desl'l'és va venir el debat 
corrcsponcD I d ios [a Comissi,ó ~ l'ap l"Ovac:ió . dcfi~liLi~a , 
AulOmMicament, es va cons tl tlur la Comlssló TecllIca 
lnterin~lda r i , tom vos te moll. bé h;) d it . es va nomenar 
una Poni::ncia pel' redactar un Reglament . Entre 1"01 
;](,:0 sorgcjx lIntl Jnlcq)cHnció sobJ"c polHica de Con
scll ~ ln su!n. fs, pr'csen¡:rda pel Gr'up Social ista, ¡ que, 
en Muclls mome nt$". jr. vaig nvtlnr;:ar i vaig anunciar. 
que él Govcrn ~Sl ava fen l I'cina en l'clubonlció d'un 
proj ccle eJe L1 ei regulador de [es compch!ncies deis 
ConscHs Insulars j que. pe .. 1:"1111. pn:.senI3ricm. en aques-
1[1 CaUlbra, <lquell Projeclc dc Llci, per tant, d'inicia liva 
de) COVCI'n. l1'hi va haver. En el debut subscgiicnl, a 
In Moció on es dcm:mav~1 que es creas una Ponencin 
per c.IabOn'll· la Lid de Cons~lIs Insulars,.i no faré c,ap 
comcn tar; ~ds dcbats (IUC lu ha hagut dms la Ponen
cia, pel' respccte als altri!S com panys i per segu ir feel· 
men l un comprom!s adquidl., pero s í que ¡me parlar 
de fins que es va constitujr IR Ponencia, en aquel! dcbat 
de la Moció, jo ja vnig manirestar que el no::;tre Grup 
estaba totl.\lment d'acord a crear una Comissió, pcrque 
creiem que UIl.1 Llei tan important COlO aquesta havia 
de ser consensuada i hi havíem de participar totes i 
cadascuna de les forc!::.s polítiques, Pero també vam dir, 
a vCUI-e si no hagués estat més convcnient que aquest 
Projcctc de Uei que tenia claborat el Govern passés di
n::et:lmenl a l Parlamenl. si hi havia d'llaver una esme
na a la to lalila l, amb text allerna[iu, que hi hagués es ta t, 
i hagués passal a debal dins la Comissió d'Assumptes 
] nstitucionals q uc, tal vegada ho haguéssim sabul, pero 
que no hi havia cap inconvenient ¡¡ crear la Ponencia, i 
que podia parlar COIn a Govero, que no hi havia cap in
convenicnl, i vaig dir, a més, que eSlava segu r quo el 
Grup Parlamcnlari Popular donaria supo r t a la creació 
d'aquesta Ponencia. 1 en oquesta Ponencia, vosle sap 
molt bé que el primer document que. hi va haver va ser 
l'csbol"rany del Projecle de L1ei que va presentar aquest 
Govern, el Govcrn de la Comunital Autbnoma, que no 
entraré a valorar si era bo, si era nac, era l'únic, no 
hem de va lorar si era bo o si em flac , si no sen>ifl per 
res, si per fer aques l inven t no faltava [er tants de 
viatges, tal vegada, d 'assessorament, no ho aniré a dis· 
cu!ir, el cerl ¡ segur és que era I'únic, que era I'únic. 

Amb tOI i 31;0, el funcionament de la Ponencia, en 
el moment que tenguem una altra reunió i ens auto· 
ritzem ¡ots a die-ho tot, esta rem en disposició de par
lar-ne_ Han fet molles reunions, sí que és ver, qual· 
cunes basla n l efeclives, que han arribat a punts d'acord 
amb el que han est at els sis primers arlicles de I'ambit 
de la Llei i en un prc.acord en tal el tema de l finan
';;:C1mcnl, on s'estableix un :o;;islema provisional, un siste
ma dcfinitiu i un fons de compensació interinsular. Que 
a,;;:b s'hagués pogut escursar més, pOi ser s í. que hi ha 
faltat valenua, potser sí, pero des del momen! que és 
el Parl amcnt que crea una Comissió o una Ponencia 
pcr redactar un Projecte de Ll ci, si creim tanl amb 
la sobirania del Parlament, la rcsponsabililat que hi 
hagi o no hi hagi avui un ¡ext de L/ei de Consells In· 
sulars no és del Govem de la Comunita l Autonoma, si nó 
que és del Parlamenl ¡deIs GntpS Parlamentaris, de tols 
cls Gnlps Parlamentads que hi participam. 

Per lant, (;I"CC que 3mb aqucst tema, les membries 
nI) estan en ~ql1C$r moment IMi flu ixes i les han pogut 
con~o1ida r lot$ un pac més. \.~_ 

VOst~ ha Irel ;Jl1res temes, Ol,\uí damuTlt, sobre el 
Pons ele C01l1pens.1ció, sobre l'fnsllt ut d'Estlldis Balea
dcs, efe" no hi entrare. s6n remes puntuals, bé, en cJ 

tema de Fons de Compensació voste sap ja que en 
el moment que hi ha una Llei de finances, sera la que 
Ilaura d'aprovar, el Parlamen l, aquest fons de como 
pensaeió, i que, per tant, amb la participació i I'apra-
vació, ho Imura de fer, a<;u, el Parlament, i en el Par
lament hj ha reprcscntació de tots i cadascun deis Con· 
seUs o Parlamentads que, a la vcgada, són del Consell. 

Per lant, feta aquesta amplja, polser, puntualitzaeió 
a una serie de ternes, jo quasi m'estalvÍ<lI"ia haver de 
d issertal', aquí, tal un diseurs programatic del que en· 
leJlen! que ha de ser la política deIs Conse]Js lnsulars; 
pero cree que l'ocas i6, en aq uests moments, ho me· 
re ix, ¡que, ]ler tan l , davaJlI un tema tiln important 
com és aquest. no es pOl fer deixada de rcsponsahilitat 
i acud ir aquí, amb valenlia, a proclamar el que el Go· 
vern creu que ha de ser la política en tom a Consells 
lnsulal"s. 

1 partint com sempre hcm partit, d'un principi cons· 
tituclonal, de I'arlicle 141.4, OJl s'assenyala per prime
ra vegada el reconcixement que les TlIc.s tendran I'ad· 
minislració propia CIl forma de Consells lnsulars_ Re
coneixemcnt a unes peculiurillltS bisloriques, eulturals, 
socials, economiqucs, que , eom voste moll bé. ha dit, 
durant decenn is han estat ob lidades j, rins i tOl, igna-
racles. I aquest és el punl de partida, el puol de ptlrtida 
és la maleixa Conslituci6. 1 sera el nostre Estatut, 
cree, com a model quant a l'acceplació j reconeixemenl 
i quaut él la valo¡-ació tIel fel insular .. Per tant, lot el 
que sigui sortir dc.I'Estatul d'Autonomia, suposaria tma 
irrcspun.~abililat. Crec que ens hcm dc moure dins els 
prcccptcs legals que marca l'Estarm d'Autonomia . 1 
sera, per tflnt, en la intcrp1"1!tHeió i en el c1esplegalllent 
de l'Estalul d'Autonomia on es poden dOnar algunes 
dirercncies, pero sempre hi haura el reconc.ixemclll que 
hi ha di ns l'Estatut i que ningú, si no és vía modifica· 
ció del malejx Estatut, no pot posar en d ubte i no pot 
deixar d'assumir_ 

En el mnteix Prcambul es ma rca un principi de 
coHoboració i un p rincipi de coopcraciú. Aquesl princi· 
pi, que és un principi que cons idera el Govern com un 
principi basic, ha inspirat o vol inspü-ar, i inspirara, 
tota la política a dcsenvolupar en toro als Consells In
sula rs. El Govern ha t ingut, crec, amb les seves Jimi
tacians, en e1s seus crrars, per que no dir.ho?, s'ha n 
d'admctre, pero crec que hi ha hagut una clara i deci· 
dida voluntat de coopera r amb e/s Consells Insulars; 
unes vegadcs amb més ~xil, unes altres amb menys. 1 
no anem a treu re casos eonc.rcts, Consell eria per Con
.~ellcria, Govcrn, Consc lls Tnsulars concrets, pero sa
bem de casos d 'autentica polilica de coHa boració, on 
no se sap qui comen<;a un<l po!itica concreta i qui I'aea· 
ba, on es con[oncn mol res vegades les malcixes polí
tiques independentment d'idees. I erec que qui \'01 
escoItnr cntén cap on vaig. Perb ciar, la coHaboració 
és ben igual que alió, quarl diucn que dos es barallen 
si volen, perquc s i n'hi ha un que no ho vol, ja 110 es 
barallen dos, quant a la cooperaeió i la coHaboració, 
podcn exislir si tots dos, de bon de ver, les volen, i si 
tots dos s'asscuCn a una malcixa tauJa ¡¡ discutir tema 
a tema, a partir (faquí pOI arrcncar una autentica col· 
lahoració i una autentica cooperació. 

Per tant, a través de l'Eslatu¡ també, es marca, 
dins l'arlieJe cinquc, uns principis on es diu clarament 
que l'organi!zació territorial a les fUes , I'organilzació 
territorial de la nostra COlllunitat AutOnoma es lroba 
a lcs files i a ls munic¡pis, i s'afinua que el Gavem de 
les llIes eorrcspon als Consells Insulars . .Es ciar que a 
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llquesl precepte l'han de ¡ligar i l'ha!l de relacionar inti
mamen! amb els ~ rlidcs 9, 18.2,26,37, 3R, 39, 40, 46.3, 
46.4 i 46.S. 1 la Comunital Autonoma s'ha d'organilzar 
i en aquesta organitL<\ció s'ha de tenir mol! dar si con
sidcrnrn o no consideralll c)s Consclls Insulars com a 
pi)ars bñsics de l'organi tl".ació inst itucional d'aquesla 
Comunitat Autónoma. J el Govcrn considera cJs Con· 
sells Tnsulars COto a institucions bñsiqucs, pilars basics, 
piJars fonamcnlals, el qüc vos le li vulgui lJir quant a 
organització institucional, de la maleixa manera que 
ha és el P<lrlamen t i de la m!lleixa malleru que ho és 
el Govem de la Comunita1. Cadascun dins un i1mbit com
petencial 4uc haura de ven'ir definil via Llei de Con
sells Insulars. 

Jo deman<lda, Sr. President, un poquet més de 
temps per, almenys, derinir, i passaré una serie de 
punls pe!' alt, que qucdi dara lIna ser ie tic concJusions 
que vull fer arribar a aquesta Cambra. 1 eonc1usions 
que vull trcure de la política del Govern, deixant de 
banda tota la inlervenció que pogués haver fet el Pre
sident, que després en el loro de replica, si pue, hi 
tornaré a entrar, pero eom a conclw:;jons, dir que vo
lem dotar cls Consells lnsul!lrs de la LId que els ha de 
regular i que dins aqueSl c<lmp, voste sap ben ccrl que 
aquesl Gavern hi ha rel (eina i vostc sap hen cer! que el 
Grup que dóna supor'! a aqueSl Govern ha fel fcinn per 
dOlar c1s ConscJls Insu la n; tl'u na L1ei reguladora. Tam
bé n'hi han fet c1s altres, pero nosaltres també n'hi 
hem fet. 

En sego n \l oe, per a nosnltrcs, el lloslrc CSltl lu t 
dissenyn uns Consells que no lenen cqui vnJcn t dins el 
Drel Compnrul a cap altr" ComUniltlt Autbnornn, per· 
qUl: cls configura, a més d'brg::lOs d'achni nislració loenl, 
OTl just hi rn una passadcl<I, pcrque ju ho dónn per fe l , 
els cOfl(igu ra, ni més ni manco, com a cosa bastan~ ITlés 

que o rgans d'adminiS l ració loc .. !. i aquesl hasl<lnt m~s, 
els- que vénen di ns el lilOI u'ins liluc.ions de la Comuoi
tal AUlbnoma, cocar;'! q~le sigui despr~s d'un p lllH i 
a par\. T aquesta alguna cosa més, nosaJt.l'es la reafi,,
mamo El Govem continua dcfensant el principi de suh
sidia rietat. Continuam defen sanl que han de dotar c1s 
Consclls Insulars de competcndes perquc es eonver
teixi en realitat I'autogovern que proclama l'Eslatul, 
continu<lm manifestant que ,<;'ha d'arribar a un acord 
en tre to les les fo rccs polítiques per lal de resoldre els 
problernes de coordinació i de control que es puguin 
plan tejar i de definicions de camps compelencials. S'ha 
de tenir clara, i la tenim ben clara, la nostra fi losofia 
de desccntralització, no com a mera ge.s lió, que aquesl 
és un cns en que hi ha una comrareixen~a enmig, hi 
ha altres Comissions que es podran explicar o que dcs
prés podré tornar a expljcar, s inó que a~o sigui una 
realitat d'assumpció de competencies. Continuam man
tcnint, i en especial per a les illes menors, no per rcs 
més que per la no proximilat a l Govern de la Comu
nitat Autonoma, per la no proximitat a les ins titucions 
basiques, en aquest cas, d'aquí, conlinuam defcnsant 
que les coses q ue es puguin resoldre 3 nivell d'i113, 
s'han de resoldre a nivell de cadascunn de les IJIes. 
1 continuam defensant que la realitat insular ha de 
donar cos a una rcalitat institucional, i tol a~ sense 
pcrjudici del que d~iem abans d'aques ta au tentica 
cooperació i cool'di nació d'una Coml1nital unicla i forta 
de portes ti ro ra , de eam II I'exterior, pero una Comu· 
nHat que amb aquesta malcixa unjlat s igui capa¡; d'a· 
van,ar cap a un procés de desccntraJilzació a favor deIs 
ConseUs Insulars. Aques ta va ser, aquesta ha esta t i 

aquesta sera la poJl\ica en 10m "él Consells 
Govern de la Comunllal Autónoma, 

Molles gr1\cies, " 

EL SR. PRESIDENT: 

Insulars del 

Molles grllcics, Sr. Vice-prcs.idenl del Govern de la 
COmUni¡¡lL 

Pcr fixar la seva posichí, lendra l1;¡vars el 10m de 
replicl.l. Per fixar la posició, volen intervenü' els nItres 
Grups Po[ílic.:s? 

Grup RegionalisLa de les JIles, el Sr Jeroni Albcl-!Í 
i Pic.:ornetl, té la paraula. 

Di sposa d'un tcmps de cinc minut s. 

EL SR. ALBERT! p rCORNELL: 
Sr. PresidenL Sres. i Srs, Di puLaLs. El no~lre Grup 

té per nOI-ma no sortir mai a les InterpeHacions, pero 
en un lema de Conse1Js Insulars, és quasi ohliglit son ir 
aqLIÍ ti fixnr la posició. Jo no he pogul sentir la pri
mera par! de la InterpeHnció, he sentit part de la con· 
testació del Sr. Vice-prcsident del Govero, i realment 
el que passn és que ens passam el temps, quan parlam 
de Consel1s fnsulars, fen! tleclaracions de pl'incipis, 
molt so lemnes, són els pilars basies de la nostra Auto
nomia, pero, realmenL, realment, fa fa lta la via deis 
fet s, de demostrar que aixo és ahí; i jo crec que en 
aquests qualrc anys hi hahagut opor1uni¡at que 101 

el que aqui s'ha dit es pogues demostrar amb fets. 
És ver, es ver que quan hem ana l a traslladar el 

que diu el nostre tcxt estatutari deis Consells lDsulars, 
ens hcm trobal amb mes dificu!tms de les qu e en prin
cipi ]lurcixia que hi havia d'llaver, peri> també. és ver 
quehi hagués pOgul haver fels qu e dernOs ll'as:'iin que 
lOL aixo que deim ho senl im lols i que an3m avan~ant 
en In Vi¡I de dOlar cls Consells I nSlllan d'aquclles com. 
pctcncies que c reen manco problemes perque són mes 
ciares, i que denotarien una clan¡ voluntal descentra
lit7.<ldora, si em permet el Sr. Ruguc!, més subsidiñria, 
que no la que avu i té el Govern i que defensa tan a 
fons, scmpre, el GI'Up que ti dóna suporto 

Per exemple, si en aqucsts quatre anys haguessim 
lransferit als Consel1s Insulars només les Comissions 
Insulars d'Urbanisme, que es varen preparar per tal 
que fos,sin transferides al~ Consclls Insulars a I'epoca 
pre-uutonómica, quan es va llevar la Comissió Provin. 
cia l d'Urbanismc, l 'únic.:a en ln ta Espanya, que va,rem 
convcl'ür en tres Comissions l nsulars d'Urbanisme, hau
riem anal per la via deIs fcts, a di r que tots aquests 
prindpis que declaram sempre que tenim oponunitat 
de parlar dcls Consells Insu lars cls sentim lots i els 
volem dur a la practica. Per excmple, jo cree que 
encara que tots cstiguem d'acord que fa ralta la 
Llei de Consell s J nsulars , hi ha hagut opOr1unitats 
de demoslrar que Jot el que deim és ver, i jo 
vuIl també, des d'aquesta Tribuna, dir que en aquests 
moments, qua n s'acaba aqu.esla Legislatu ra, quasi les 
declaracions de principis ja hi sobren, perque hi ha 
hagut qualre anys per demostrar quina és la voluo tat i 
la voeació, diríem, de ConseUs Insulars, que tots te· 
nim. 

Per tan t, per tan t, jo esper, csper que la POnencia 
cncarregada de r edactar un Projeclc de LId de Consells 
Tnsulars, complira abam que acabi aquesta Legislatura 
I'encarrec que aquest Plenari de la Cambra Ji va da
nar. Jo cree que és una passa enclavant imporlant tenir 
la lid de Consells I nstllars, pero amb la Lid de Con
sells Insu lars, amb l'Estatu t a la ma, si no hi ha una 

, 
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vertedera actitud i voluntat de dotar els ,Consells ~n
su lars de cOlnpeb!ncies, tots seran declaraclons de pnn
cipis, pero la realitat eos demostra que ens qucdam 
amb ruxo, 

Jo pens q\lC hi ha d'havcr .... oluo tat, volun tat, s i ~ 
que u'hi h~1 d '!1nvcr, j o cree que els Gnlps han de, dilo: 
n.:atmcnt, quin e. .. eJ seu tara ll uá en nq uest sen lit, SI 
hi hra voluntat de pOlencia r e ts ConscIls rnsul ars }ler 
In vin d' ins t.i luc"ions au lOrlo miques com di u rEstatu !., és 
dcmostl'Un l-ho !unh fets jo diria, no Importa espt.!chlCU
lars, sinó que C<lda dia ::tnem demostranl. a ixoJ i )0 no, 
rnés he de conll'udlr el Sr. Huguel en una <.:Osn, JO, en, 
dcmés de pnrlumen w ri , aSsOlncse In Pres id~ncia d tuo 
Consell lnsul:w , jo he dé dir aquf que aquesta vol un
tal de coHabol'aci6 del Govern tlLl1b c ls Consells, jo, la
mentab lcment, no l'he no lada. Si hi ha proves, com 
ha dit ~ll, i supos qlle a la cont r<\replica ens dira qui
nes, d'aquestcs compett!llcies que no saben bé qui les 
camem;a i (jui les acaba de tan ben lligades que estan 
3mb els ConseJls, jo esper que cns ho digui pcrquc. 
t!'euré bona noto. de I'excmple, jo. que, per la nastra 
po.r1, no ]lodero diT el mateix. 

Molles grñcics. 

EL SR. PRESrDENT: 
Molles grñcie.~, SI". Diputar. 
Pt:1 Grup SociaLista, le la parau!a e l DilJUtal Sr. 10-

sep Alronso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. j Srs. Diputats. S'ha esmelllat 

el debul del 1984, j jo cree que s'ha dcixat de dir una 
cosa que, c m parcix o en la meva opinió, és abso luta
mcnt decisiva o important , i és qu e en aquell debat va· 
ren queda r clares, en la mcva opinió, eOlre d'altres 
coses, dues. Primer, que era imprescindible una Llei 
de Consell s lnsulars, cl'ee que amb aixo hi esta m tots 
d'acord, i. en segon 1I0c, que el tema era d'uno serio
s itat tan grossa q ue rcqucria un cs ludi prof-und sobre 
les relacions entre la Comunitat Autbnoma j cls Con
sclls. 1 en aques l aspeetc es va acordar i es va cons
t ituir la Ponencia que, en un any i m ig, aproximada
ment, ha anal fent feina d'una forma molt seriosa, en 
I'claboració d'aquesta Llci. 

Potser, d 51-. Diputat .Toan J.ópez, i POrlavcll d'cs
querra Nacionalista en aquest tema, en aquests mo
ments, no ha pogut valorar suficientmen aquesta (ei
na, ja que només hél assb"¡l poe més d'u.n mes j mig, 
dos mesos. a la Ponencia, i no se n 'h:l temut que dins 
la discussió de paraules ¡ comes, clc., d'articles, i dins 
una diseussió general. 11i ba .. darrera una qu¡mt itat im
porlanl de rClna, no nornés fe!a pels ponents, i ho hem 
de dil', sino per equips d'experts en Dret Consi lucionaJ, 
que han ajudal 1801 des de l'Aclminist ració Territorial 
de I' Estat com des de les maleixeg mes, han ajudat a 
donar lIna visió seriosa de la dificilíssima, i ha bem de 
dir aix{, inle¡-preladó qllt: I'anicle 39 i segtien ts del nos· 
tre Estalul, !ligal amb la L1 ei Org!mica de Regim Local, 
\ligat amb la L1c.i de Financ;amc nt i lliga! amb la Cons· 
(¡tució , 

El tema, no hi hel1l d'entrar.ac¡uí, perque podia ser 
una discussió que dugués , no ttn any i mig, pero un 
parell d'bores, el tema 6s de m'Q1ta complexitat com 
per pOder dir que ha passat un ¡ul¡y i mig i no s'ha fel 
PrZlcticament res. La meya opinió és que s'ha re l bas-

lan ta de feina, per no dir malta, i pot ser que no sigui 
plasmada en un articulat tan! com voldriem, pero que, 
possiblemcnt, si es plasmi. 

Jo no die que no s'hagués pogut anar més dlpid, 
possiblement. I!s possible t:.tmbé que en aquests mo
ments hi hagués pagut havcl' un Projecle de Llei, jo. 
aquí, per di!icutir·lo, pero jo crec que frissar en aixo 
era perillós, perque el que eSlava en joc, i crec ho hem 
de contar, no són declaraciolls, no són grans formu
lacions de pilars basics, no s6n grans formulacions de 
principis de subsidiareitat, sinó que el que eslava en 
joc era, ni mes ni menys, que el Olodel de Comunilat 
Autonoma i la viabilital d'una Comunita t Autbnoma, 
len int en compte que la Const itució parla de la Comu
nitat Au lonuma, respecte d'aquelles illes, i no de t res 
Comuni tats Aulonomes, 

El problC!nI.\ era, ido, en defin itiva, no discutir de 
gr<\l1s paraules, sinó intenlar que el que sort{s d'a
q\lcs ta Ponencia creas una Comunital Autonoma viable 
en lots els sentits, en pdmer !loc. J en segon lIoe, 
bhvialllent, que complint l'Es tatul i complint l'ar/ieJe 
39, donils un según lema, del qual mai 110 bem parlam, 
pero que jo cree que é.s ronumental i esta per davaU 
o dins el [ons de tot el que es p:lrla aquí, quan es 
pa rl:t de prlncipis dc subsidia rietat i de p ila rs basies 
dcts CÚllscJIs l nsulars, i és, un icnment ¡ exclusivament, 
que e.ls ciuladé\lls de cada illa, f!Js ciutadans d'aquesla 
COll1unila!., tots tenguin el millar servei possible. Crec 
que el tema és aguest, i per I\quí anava encaminada la 
Ponencia. 

Evidentment, el lema no em gens faeil, la prava 
és que, en discussiotls, sense escriure una sola relXa, 
varen passar més 'de set mesos. Aixi de ciar, i ho hem 
de dir, en discussions, pero varem arribar, cree j() a 
una serie d'acords gencrals que poden dur, cree que 
dur<lfl, que l'Avanlprojecte es presenti a l Prcsidenc del 
P3rlament abans d'acabar la Legislatura. Desitjam, lots 
e ls Grups, que sigui així, perque la feina que I)'ha fet 
no creim que s'hagi de perdrc, i que aques l Parlament 
i l'opinió pública d'aquestes ¡¡les puguin veure que 
aquesta Ponencia no ha perdul el lemps i que hi ha 
un Pmjecte de L1ei operatiu i que la prbxima Cambra 
podra fe!' realment vía a aprovar-lo. 

Di l aixb, que cree que erJ. imp rescindible per cen
t rar la discussió deis Consells ln~ulars, jo crec que ens 
ra falta entrar dins el que és l'objecte, en la nostra 
op inió, de la InterpeHació. I és la política del Govero 
respecte dels Consells fnsulars, centrada, especialment, 
en les darreres actuacions, almenys a nivell púbJis , d'a
quest Govcrn referides al ConseJl d'Eivíssa o referides 
a Eivissa. 

I el primer que hcm de rcr es demanar que és el 
que sabem del que ha fe t aquest Govel'll, del que ha 
transferil aquest Govern, delegar, eed il o no ho sa
bem, a l Conse!l d'Eivissa. La resposta, per a nasal tres, 
és res en absolut. El Parlarnent no sap de que va el 
tema de les cessions, delegacions o tr:'\Ilsfercncics a 
Eivissa, no sabem ni de que és tracta. El Crup Socia
listrl. demostrant, clarament , que tenim una evidenl 
voluntat de concixer, de coneixer, i no de criticar, hem 
demanat la comparcixcnc;a del Prcsiden! del Covem, 
que s'ha retardada pcrquc ens varem equivocar, i és 
ver, van:m demanar la comparcixen¡;:a del Pn!s ident de 
la Comunitat Autonoma, teni en raó, era del PresiJent 
del Cavern, encara que es podia entendrc. Aixo va retar
dar el rema i ara se'ns ha anundat que día 26 campa
reixt!ra i ens donara aquesta neeessnria i imprescin-
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dih lc ¡;xp!icació, perque la ca ructerí.s t ica úc] que no 
s<Jbcm que ha fel el Coven! respecte del Con:icll eI'Ej· 
... issa, ¿s aixo> confusió 1, cm pennctin q ue ha digui, i 
no m'agrada u t ilitzar aq uesta paraula, pero campen!;.¡
ció o ekctorulismc. I dcsprés enl raré en el qUe és 
compensadó o e1cctonllisme. 

('el-qUe (¡¡mbé cls hcm ele demunar, scnyors del Go 
vero, h¡1n decretal el que vas tes hao fel? Ha .sortit un 
Decrct? No. Els podricm dem"n,\!- s i hi ]ul una com
pet encia administrativa, és ,\ eliT, podrá actuar el Con
sel1 d'Eivissa per ~ ¡ matcix? No ha sabem . DavanL 'lui 
s'haura de dirigir un ciutatlh que vtdgui posar un rc
curs davant una Clctuació del Cansell d'Eivissa, de la 
Comunitat Autónoma , dnvant el Cansell d'Eivi ssa, la 
Camunitut Aulonoma? Ningú 110 sap res ni pot dir 
res. l'odríem continuar comp1<lnl o COLlm crant qLlanti
tat de qües t ions que són cQnCuses, i "ixa, el que ens 
pa reix: a nosaltres, és que es imprescindible ada rir-ho, 1 
escoltavem el Sr. Vice-p rcsidcnt <1mb una atendó in
erei'ble, pecquc c r.::iem que ens cxplic<lr'ia el que han 
fel, i el Sr. .lluguCl cncara no ens ha explicat el que 
han fet_ 

S r. Presi dent, si em perme! , un paguet. 
lo els va ldría dernanar. a ls scnyors del Govern, que 

es p renguin aguests temes amb una major scriositat, 
no es traeta, Sr. Huguet, de dir, el Govern creu que 
els Consell s Insulars són pilars de l'Autonomia, no es 
traeta d'aixa. Els demannm qm:, ens cxpliq ujn quina po
lít ica tenen respecte deis Consell s, att!s que nosaltres 
crciem q ue la sabielTI, a lm cnys e ls Gnlps que erern, i 
hi érem tots, a la Ponencia de Consells, i després de 
la scva aCluació, ja no !wbem a que ens h\!lTl d'atr.nir. 

Els demanam, senyo rs del Gover:n , 'l ue no raein 
concc~sjOl1s vcrbaJs a ningu , que no compensin haver 
perdu l una Llci i, evidenlmcnt, que nmb aq 1Je~tcs actua
cions no cspel1yin. ¡ crec quc grades a la seriosi tat 
dc lots els Grups ItD s'espenya, la fe ina de la Ponem:iil, 
Si l"ca lment, senyors del Govern, valen transferi ,' ges· 
lió, que haurcm de definir que es clararncn t i hauru 
de qued ar a un Decret. ho facin legalment i esta tu
tariament, no a tUl discurs i no en un diari, en un d ia
ri . el Butllelí Ondol de la COlTlunitat AutÓnomu . es ta
turariament. si és delegadó, vi<l lIei. sI és gcstió, que no 
sabe m com es dcC:ineix, defineix in-l<l i trnnsfereixin-la, 
i respec tin un a cosa en la qU<l ) varcm qu eda r malt 
d'acord el la Ponencia, que el que tocaria seria comenr,:ar 
per aquí 00, com dei a e l Sr. Al bertí, representa n! del 
Grup Regiona lista. camenr,:a r per aquí on hi ha poques 
dificulta! s , e.ncara que tal vegada n'h; ha de políliqucs, 
pero hi ha poques di ficulta ls lecnico-admin ist,-ati ves. 
comencin per aquí, apliqu in el principi d 'ho ritzon tali
tat , que en nixo hi eslavem d'acord tots, i pubJiquin-ho 
al Butllelf Oficial. prenguin acord d e Govern i publi
quin-ho al Butlleti Oficial. Jo e ls deman, senyors del 
Govcrn que c1arifiql1in, en aq uest aspecte, la seva polí
tica del ConseUs Jnsula rs, i ens la comín , perque cree 
que aques t Parlament, després de rer dos anys de reina 
o un any i mig, en el lema de la L1ci de Consells, té 
dret a coneixer el que vos tes pensen. 

Grades. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Vol replicar, Sr. J oan Francesc L6pez Casnsnovas? 
Fixaci6 de posicions, per part del Grup Popular, 

clar que cs pot intervenir, pero m'havia d 'haver dema
nat voste la paraula_ 

Di spos!I d'un tCtjlPS de cinc minuts, 
Sí, senyor, és vo$.tc c.n el Scu d!"ct. . , 

EL SR. Vt DAL JUAN : 
Sr, Presid~n ! , Sre~_ ¡Srs. DipU10!S. La me va in

tervcnci6 es vol lim itar. natut<JlmcIlL, a fi":3r la pos tUI-a 
del Grup que, obvialllcnt, ha de ser donant supo r-t a 
la postura del Govern, en aquest tema de la j nter-pel
I¡¡Ció. Perb dit <lixo. a ixí ma!cix, voldríern aela!'ir, pel 
quc s'ha ,1i1 a Ja IntcrpcJbció j r¡ue du. precisaml!n t, a 
la n:mció d'aques!a postura, l'assumpte dcJs dits i els 
fe! ;;, que lllla cosa és parlal-, i l'nltra és fer. 1, pel- tant, 
jo, en uq uest moment, no vull conlcs t&l" cap de les 
nHusions que s'han fel aquí, 1'1 les quaJs leg itimament, 
tal vegada, podría contestar, pelO, com que el motiu 
de la rnlerpel-Iaeió, també s'ha fe t menda a un dcsem
barc i, posteriorment, a una presumpta compensilció 
electoralista, jo, per tranquiHitzar, pue dir que aquest 
desembarc ha estat paci fi c i , sense cap dubte, cltcarni
na t a una presa dc contacte per fer el quc precisnment 
ha demanat l'ioterpel·lanl. TranquiH itzin-se, dones, al
t res gmps, que desgraciadamcnt, amb els rets no eun
corden n'rolt amb el que cliuen aqui. 1, per lanl, jo 
1.ambé cls vull Jir que erec que és molt legílim fer tOt 
el possible per arribar a aquest objeelill que, preci
samCJ11, companim plenament amb l'cspe.rit JI! la I n
terpeHació, fins ¡ 101, amb nltrcs euses -que hall di! 
all¡·es Grups_ 

Molres gr ades. 

EL S R. PRESlDENT; 
Moltes grucies, Sr. Portaveu del Grup PopLllar, 
Vol rep licar. Sr. Joan Franeesc [ópez Casasnovas? 

EL SR. LÜPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, grad es . Sr. President. Sr. Vidal, evidcnt

ment estam tranqui ls, em cregui que la Interpellació 
ha estat fcta amb la sa níssima inlendó de "posar sobre 
lu !nula d'aquest Pfwl¡¡mCn l el tema de les neccssa ries 
delegacions, no llomés de compctenci es, sinó tamhé 
d'administ ració indirec la. ja ho he d il abans . que els 
Conse ll s Insulars tencn l'obli gadó est at utaria de se,- i 
que encara no són, j jo cree que lots volcm que siguin . 

En !;egon \loe. jo vul! manifestar q ue, l:.videnLment, 
el terna no es pot circu mscl'iul"e a la qüesl ió de que h i 
h agi una Llei de Consells Insulars o que no n'hi hagi. 
Eviden tment . nosaltrcs volem que hi sigui, volem que 
hi hagi una bona llei i, per tant, que es facin els esl u
dis pertinen!s i, en aquests sent il , n'hi ha i de prou 
gruixuts, la qual cosa no vol dir que s iguin absoluta
men! pa raula sagrada. vull dir , són eines de trebaJl que 
avui en dja es teneo i en aquell momenl q ue es va co
mens:ar la qüesti6 no es tenien. Tal a~a moH bé, pero 
és que habi lment, m'h<l semblat q ue per part del Viee
president del Govc.m es duia el tema nom¿:s a la qü es
tió legislativa, i, en aquest sentit , es parJava de la 
Llei de la Comissió Tt:cnica Interinsular, en definitiva, 
aq ues ta Llei és una copia del que ¡'Esta!ut diu a una 
Disposiciú T rans itória, Addicional, perdó, i , en conse
qÜt:ncia, l am poc no és, el meri! no es triba en h aver-Ia 
d uta en el seu moment, no J'any 84, si nó el 83 , quao. en 
el mament que voste ho va dir_ 

Bé, no és aqucst el tema. El tema és, senzillament, 
que si coro s'ha reconegut aquí dins, a través deis Con
sell s Insulars es podia fer una tasca basica d'acosta
men! de la gestió de l'Adminis tració al poble, a~o és el 
que volem veure generalitzat, a partir d'una acció de 

; 

J 
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Govern que, pel que hcm sen Ul , encara no sabeIn:. que 
s'haf>j fe!. Vos t!: ha padal moH bé de casos, casos a lllats 
que °tots concixem, que ningú no diu, pero que, en do. 
finit iva cns rca rinnen en la jus tcsa de la noslro 111· 
tcrpdJació. Una orooclla o una vi nj? [ita, com li ,:~Igu.i n 
di r, no f;:i es tiu , una flor na ra estlu, en consequcncaa, 
el que volem és que !Ji hagi un bon goig de tlors, que 
s igui 101 c.l GOVCl"ll. ~~i ;'lel UI de la ~atei~a Il,"Ianera, 
que bi hagl, en defmlll va, una actuacI6soIH.I~n " , gl<> 
bn!, que dcmos lri que el Govcm lé una iden clara, no 
nomcs en les paruulcs tlcl que els Consells lnsula rs po
den arribar a ser i. de fel, h;mrien de ser per traduir 
aquesl futur illlperl'ecte que vosle ha cmprat conslant· 
ment, és a dil', farcm o sercm, en un prcsent cont inua\. 
L'únic preseot conti nua! que tcoim és que continuam 
pellsanl que Jlem de ser, pel'o no somo 1 a~o és el tema, 
CI! conscqUcncia , jo cree que hem perdut ¡'ocasió, duo 
rflnl aqut:sts quasi quatrc anys que han passat , de fe r 
el neccssnri rodatgc, taot pe!' pan del Govern com per 
part deIs ConseJl s Insul,\rs, que pcrmetés q ue, UJ'tl.l val
ta In Llei de Conse[ ls l n'iu[ar'i sigu i aprOvada, :tquests 
canals de comunicació sigllin jil practicubles. Quc, una 
vol1a tingucm la Llci, no ens ha.gim de refcr d'a lguns 
articles d'aquesta Llci, pl'cciSamenl pcrque I'experien· 
cia els diu que ens hcm equivocat. A!;O era possible ele 
fcr-bo, i no s'ha fel. Per e ... emple, era possibJe esperar 
que !ti !lauria una agUi lat administraliva molt més 
gran, a través dcb Consclls Insulars, a I'hora de trami
tar cxpedients, a hor~ de planlejar problemes, a hora 
de sentir l'assesSOl'amcnl deis Consells In sulal-s, etc. 

No ha Csla! ai;o"í, ans al conLrari, hi ha una desgalla 
i hi ha una O1"la imalge quant a I'agililal administrali· 
V". Els p"gamenls turden més d'un any en alguns ca
sos a fer·nc, hi ha pro ves mol! concretes de tot aixo. 
Per lanl, allcm a vcurc que les campctl!ncies deleg:ulcs 
que l'eirn als Consel1s [nsulu rs, desprcs es converteixin 
en burncrangs que es ti rcn contra el matcj:t princip i 
autonómic, que, n:pcLt:sC, no és n!lre que el d'atraC~lr 
l'Aclministrilci6 Pública a[ ciutnc1li, rel1t possible una 
rnlljor descentra[ització, prCCiS[I1Uen l perqut! lü hagi una 
major dcmocracia i, pl'ccis<ll1lcnt, pcrquc l'Administrél' 
ció pOlíUca sigu i efica¡¡;:. 

A¡;o s6n el tres pilnrs busics de l'AuLOnom ia, l no 
cls Consells Insula¡'s, i aquí es allu on fa llam, Srs. 
Dipu luts. En consec¡iicncia. jo ernpl:l.c,u;a, en num d'Es· 
querra Nacionalista, i ho farern, evidcn tmenl, n tn\
vés eI 'una Moc ió suhscgüeot, que les coses que aquí 
s'han dil, les paraulc$ es Iradueixin en relso 

Concl'C!lament, per part del Sr. AllJcrtí s'ha p:lrjilt 
de per que no Comissions Provisional s c.l'Urbanic;me 
amb plenes compctcocics dins cadascll nn de les Jlles? 
Bé. aqlll Icnim un elemcnt de reflcxió profund i im
pÚl'tanl pCr cl\.c l·cir l'au!ogovern dins cadascuna de Ics 
files, no Sid COS<l que el model lIrbaníSlic que s'ap lic" 
ell aqul-S ls Tnuments a Mcnort~ sigui ¡'Cl en cont l':! de 
1;1 VOlunl:'!t del pmpi Conscl1 Insulu dc Me nore,l u qlH! 
el qu~ s':lp lic" a Eivissa, ~igu i fel en conll'a de la \'0-

h~n l:'lt lI'~ivls":l. vull di .. , 1'1 nom no f:l lo cos". perb 
aJUdo ;l dcflni r-In. r, en cJcfin ili vOl , pens que, Cl! gencr'f' l. 
és lot el GOVCrtl c¡ui s'hll de scntil $olid:'!l'i,lI'nenl imp li. 
C"l amb aqlles l" Wl'CtI que "Iglln:a Coosef1crin ha ~C' 
nya lnl e l c;:uni de corn e~ podi<1 fer, pcrb que a lires 110 
(all, 

MOlles de gr;jr:ics. \ 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gradcs, Sr. Dipuln\. 

Vol conLTareplicar acabant el debat? 
En 110m del Govem, té la paraula el Vice·president. 
Disposa d'un lemps de cinc minuls. 

EL SR. HUGUET ROTGER, 
C"¡:acies, S r. l'residcnl, Bé , jo me n'alegro que aquest 

debat hagi anal en un lo de di:ileg i no d'una crítiea 
ferulge, com de vegades sol esser costum de cara al 
Govern de la Comunitat Autónoma, perquc: dins 1015 
els Grups Parlamcutal-is , segur que hi havia calal un 
bullici d'un cert g .. "u de respullsabilitat de tols en 
aquest tellla. 

Quant a 1" interveTlció del SI". Albertf, he de di .. 
que amb el lema genera l que ha tocat, hi esLic d'acord, 
són lemes deIs q!la ls hem mllat bastanls vcgades, s' ha 
d'anar a c"sos conc rels, hagués pogut fe .. altres Upus 
dc feina, peró aquf j o crec que tots, a tots, tal vegada 
n mi el primer, m'ha fal tat un poc de va[Cn\i¡l pe l' 
explícal··ho tot amb pe!s i sc.nyals. 

Respccte de la intervcnció que ha rel el SI". Alfan. 
!iO, jo no sé s i aquí deb"líem el que V05tt ha qualifi. 
ca l COrn un dcsembarc, ge:.t ió ordinaria, o parlñvcm 
aquí de la poHlica gene..al que ha de tcnil' e l Govcrn 
de la ComUl1ita l Autonoma en lorn als Consel1s 1 mm
lars. Si vosl t vol avan~ar la comparcíxenr;.a del Pl'c:.j. 
dellt. que estf¡, convocada per divendres, i vol que el 
Vlce·prcsident li ha explic¡ui, aquí i ara, amb moJI dc 
g~s l ho puc fer, pero jo no cm vu ll aprontar eI'aquesta 
Inbuna per desvirtuar, per desvirtuar una petició que 
ha fel el Grup Parlamenl:ari Socialista dins una Comiso 
si6 i que, no obstant aixD, sí que el Grup Parlamentad 
Socialista h" empr"l aqui pcr rer ja un .. trniler_ de l 
que serA la soHidtud d'informació dins aquesta Co
rnissió. No 11i entl':lrc, pero estic disposal a donar-Jj IOta 
la infol'mació, fins i t OL, :\ llegir.¡¡ un informe jU! ¡die 
en el quol hem aetullI amb lot;:¡, amb lola legalilal, a 
1'l1om d e gestió. 

Casos COIICrc ts, cm tlernana voste, molt b¿, jo n'hi 
diré: San ilat, hi havia el Decrel de Dc!t.:g"eió de Com
pc tcl1cics que va fel' el CG I <lIs Consells Insulars. aquesl 
Dccret es va considerar .. pel' acord del PIe del Conscll 
' nsular de Menaren, [a neccssi tat d'adaptar-Io n les 
novcs circumstancies, de 1" lleCessilat d'una adaplació 
i d'una definició clara del c:Hnp competencial, a~ó va 
d\ll' COO! a fmit converses entre el Consell In sular de 
Menu_rca, d'Eivissn.Formeotcra. en 10rn a aquesta de. 
legactó, el de Mallorc" 110, re rquc les havia lornades, 
pero en loro a aquesta concreta, i es va arribar a un 
acord, i es va aprov,,1' UIl Decret, que esta pub lici1t. i va 
ser un acord cnlre els dos Consells Insula rs i el Govem 
J e la Comunitat Al.llt)noma. Ull altre cas concre l ITV 
el maleix procedimcnl. pe r que? perque es va arribar ~ 
"quCsts aconls. Uh ¡litre CI1S concn:.!. 

sr que és ver, SI-o Lópcz, que el Conscll lnsul;u' de 
MenO!T:J. s'ha illlcreSsat, pero s'h" intercssat de dir que 
voldnell aquesta i aque,.;la competencia, quan real. 
ment s'h"via demanal, i 11 a<;u voste ho sap, que, arnés 
a més de tOI at;:ó, hnvia de venir 1.1mb unes línics mcs-
1Ies de quins tipus d':¡cluocions es podl'ien fer, de 
qllins miljans cl'cuen VOStes que eren neccssaris, i tl~O 
no I.la vingut. J jo si que he. de dir aquí una cosa , i 
no es ara pcr SOI·ti .. Cl! del'cnsa de ningü . perquc JlO 
cm corl'espOIi , he dt: d ercnsa r ünicament i exclusiva. 
rllent la Comunit"l AutCmom" en 1" 10ta[i l<1l. no Con. 
sells, pero jo ¡'(rnie que tene es un dossier, basta n] 
detallat. amb 13 e.ap¡;alem del Conse!! Insular d'Eiviss<l 
¡ Formcntera, que va remet re fa mes d'un rtny i migo 
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que el clesembarc no és for tull, fa m6:i d'u n a ny ¡ mig 
es va remctrc pels responsables d'arces, quines hauricn 
de ser, s i seu mode de vcu re, les acl uacions, l ndjsl·U
tiblemcnl, a~u 110 es plJl cmprm·, que ar;.o hagués de 
passar a acord de PIe, ni molt manco, a aeo rd de Pie 
hi passora en el mamenl que es fad efecliva, que ho 
naura d'acon lar el PIe, no amb una inforrnació que po
de n recapl ar. 1 uixo és <\qui i es troba a disposició de 
101S. 

Casos concrcts de coHaboració. Be. jo no vull dir 
el que diu aJt ra gent, pcrb casos concrets, n'hi ha, <1mb 
no ms i Ilinalgcs i amil Cnnsdler ics concretes, no fa 
falta dir noms, cadascU que es passi la JU3, eom dei m 
a Menorca, pel pil, i que digui a vcure si. en aquest 
cas, aques l nom coneret, I'afec ta di rectamen t a ell o 
/ 10 l'afccl u d irecla nl ellt, J1cr b~, enlCBe jo. 

Per alt ra banda, aquí es cri t ica unt! manca de po· 
lítica en 10m a Consclls I nsul ars, scnyors, que sc'm 
digui nq ui a mi <1m quan s'ha prescnl a t lI na au ten tica 
alterna li va de polí tica en ma leria de Consclls Jnsu lurs. 
Mai, he de rcconcixer que hi va haver un P ro jec tc dI! 
U ci del Govern, i no és per rc tmere·ho ara, com va ser 
la L1 ei Electora l, i aquí hi va havcr una clara dcfinidó 
del que havia de ser una Llci Electoral 11 mb una es me· 
na a la totalit a t i amb un text altcrna tiu , qu e marcava 
ulla p ulí t ica lotalmenL difcrent j diferenci ada del Ga· 
vern de la Cornunita t Au tonoma , l'única, pero en polí
tica de Consell s 1JlsuJa rs, tots són crits cap all a i cap 
aq ui, pero ningú no s'at rcveix. a dir , s i j o hi accedese 
faré aixo> aixo, aixo i allo, n ingú, ni u na sola pauta 
d'aHerna tiva, ni una sola, a ra no es el moment , ara 
atU fa a~b, espero que linguem allo altre, U'90 ha es tat 
un va·¡·vé, amb proves ciares i evidcn ls ... 

EL SR, PRESIDENT: 
Vagi coocre Lan l. 

E L SR. lIUGUET ROTGER: 
Si, moltes gra.cie!=;. Jo Ilomés un minu¡, pcrquc 

cree que el tema és prau important, com s 'ha di! 
nqui, ." 

EL SR. PRESIDENT: 
J a esgota voste els arguments. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
No , csgolant els arguments, no, en lot cas el lerups. 
Jo Ji demanaria un minutet més. 

EL SR. PRESlDENT: 
Vagi acabant, vagi aeabant. 

E L SR. HUGUET ROTGER: 
Serem el més concret que puguem ser en aquesl 

cas, Que són neccssMies les deiegacions, sí senyor, 
Sr, López, té tOla la raó. són necessaries les delega· 
cians, pero el Govern va presentar una serie de prG
yec tes d ins la Com iss ió Teellica .Interinsu lar en el seu 
dia, per [er delegacions als Consells I nsulars o a 
un ConseU , m'és igual, desafortunadamen t, 'ho aecepta
ré com a crít ica, pero és que no s'ha presentat ni una 
sola alternativa, ni s'ha dut cap alternativa de proposta 
concreta, el Govern va voler posar en marxa unes sub· 
eomissions, pe¡·que anassin estudiant, previament, tates 
les feines per dur·les a la Comissió Tecoica Interinsular 
i es va dir quc no, 1 aquella Comissi6 es va paralitzar, 
es va paralitzar amb abandooament manifesl de eerts 

mcmbres d 'aquclla Corniss¡ó, i es va dir que no es lor
nés u reuni r en ta~ la Llei tic Consells Insulars no 
cstigués fcLa, el Gov(:rn s i que ha liogut u na política 
d 'ulla r a cmpcnyer aqueste.'; delegadons o t ransferc.n· 
de.';, e l que no h¡ ha hagul han es tat alternativcs , hi 
ha hagul molls de conlr;lbancs, 1 aixl! s' ha de dir mol! 
dar. 

1, per tanl, jo cree que sense ncn'¡s, arribat aquesl 
moment, han de fe l' un ex¡,\men de consciencia !OlS, 
h:'ln de condo uJ'C aquestes I'eines que ftl la Ponen· 
cia, amb seriositnt per presentar un trcball, aqu í, re!. I 
s i 11¡ ha possibiliLats i els Consclls tenel] idees cl.,res 
de que és que puden assumir. la Comissió Tec:nic:n In· 
lerinsular s'ha de murlir per comcn\<3r ~l lkba trc \lna 
serie de lcmes, pcrquc. encara bi som a icm ps. Tal vc
g<lua nu Jli ha temp~ material de I'er·lcs der.:tives, pero 
sí de deixar coses cneaminaclcs. I VOSle sap , Sr. L6pcz, 
que sempre he manifcs la t que una cosa era la Llei de 
Consclls Insulars, necess[tria j irnrrcsdndib le, pcr() 
que a¡;o no podía supos(lr. mai del món , parali t7,u r la 
Com issió Teenica Interinsular, i ar;o ha he ma11 if¡;;sta l 
scmpre. i ho vaig. ma r\ ifcs lm .. I voste sup que lan jus t 
he l¡ngul una possibililat de rcqucrimenl de convoc:uo. 
.-ia. ho ""ig reJ', de COllVOC¡,r la Comissió Ttcll.ka Inter· 
insular, que no es va donar per eoos tilu'ida pels mOlhls 
que s iguln, cl'ilicablcs o 00 criticables, aeceptablcs o no 
acccptables . pCJ' lanl. cm cJ1:guin , aquí hi ha haRul una 
poUtica en 101']) ¡) Is CQllsc.lls 1 nsulars c necrtnda o no 
e llCer!rlda, perb el que s r és cerl i segur és. c¡ue nincú 
no ha es tat capil~ de pl·escnlal' cap tipus d'Dlternaliv;.L 

Moltes grades. 

EL S R. PRES ID ENT: 
Moltes grades, Sr , Vice·presitl en t. 
Aquesta Presi dencia , aca bat el debat , decreta un 

desea ns de deu minuls. 

l V,- I) 
EL SR. PRESIDENT: 

Recorncm;;:am la Scssi6. 
El punt ti dcbat re és el Dictamen del Projeclc ele 

Ud de Sindicatura de Comples de la Comunita l Au to.. 
noma de les fiJes Balears. 

En el Di c tamen perlincnt t!s monté viva una es· 
mena, per part deJ Gru p Parlamentad Sociali s ta . a , 'ar
Ucl e 2, aparlat b ) , i en el seu cas concordanls c¡uan t a 
¡'expressió Adnünis tració Loca l, coro es fara r cferCnc.ia. 

Abans d'e.ntrar en el debat d 'aquesta esmena, no 
s 'ha fct saber a aquesta Presidencia el nom de cap 
Di putat pergue, en representació de la Comissió, fes 
In prcsenlació tlc l Dictamen. En conscqilencia, passa· 
rero , Sres. i S rs . Diputats a la volació tic l'articJc Ir, 
que 00 té cap esmcna. 

(Pausa) 
Per favor, Srs. Diputat:; que siguin als passadissos , 

volen entrar él votar? 
(Pausa) 
Diu ¡'arlic1e pertinent del Reglarnent que el debat 

podra eomen~ar o bé per la presentació que d'aquesl 
faci el membre del GOVCITl, sempre que es concreli a 
1a prescntaci6 o per un membre de la Comissi6, Pcr 
mnt, voste, com a membre del Gove,rn té la paraula 
per fer la presentaci6. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
MoItes grades, Sr. Presiden!. Senyores i senyors. 

Molt breumcnt per fer, en Dom del Goverr!., la prc· 
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scntació d 'aques l Projccle de U ei de crcació de la 
Sindicatura de CompH~s de la Com un ilat Auto noma de 
Balear s, P i"ojecte amb e[ qual, a judici del Govem, es 
['anca el cicle de rcgulació de la Hiscnda de la Com uni· 
tal Autónoma. Cicle que va comcl1t;ar, en primer lIoc , 
amb la L1e i de Financcs, una ll ei de caracter general, 
a1la on es con lcmplava tata la regulaci6, tanl de [es 
tlcspesc:s COlO deis ingressos de la Comunitat Au[Ono· 
ma j que con tcmplava una area impor·ta nl com és la 
de la [iscalització interna, el con trol intcnI de la ges+ 
lió que du a tenne la Intcrvenció General de la Ca· 
munitat. A més d e tota una serie d'aparlats importan· 
tíssims sobre la gestió pl·cssuposl;\ria que fan qlie cls 
projccles de lI c i de prcssuposts de cada anualital con· 
crela hagin d'estend re's únieamenl en aspec tes puo tuals, 
ja que Lotes les carnclerís tiques gencl"flls són regulades. 

Es va pl"Ocedir 11 avors, en según lloc, a regular u n 
aspccle molt concrct , t:on') eren els ingressos mes propis 
de la Comunil a l Aut únoma, les taxes, uns ing¡·cssos so· 
bre els qun[s. la COll1unjt<lt Autonoma h i té IOlal sobi· 
rania a J'hora de marcor·1os i que, precisament, la nc· 
cessital d'aixo, juntilment umb la dispersió que hi havla 
en nqucSl apo.rtal, va provocar que es prescnt~\s una 
LId de Taxes de n:guJ<lció d'aquests aspec les . 

I avui es prcsent:1 a [a eonside¡·aciú d'aques ta Cam
bra el Projccte de L!ei de Sindicatura de Comptes, UD 

projeete en virtut del qual t;$ crea a la Comunlat Auto· 
nomn un tribunal d'ambil regional amb dues rinalitats 
concretes. En primer \loe, la fb:c<llització e;>ttcrna, és 
a dir, no aqllella fisca lització interna que cs l'e.ia a 
través- de la L1ei tJc Fi mmees, sinó la fi scali tzació per 
orga lls cxtcr iol·s al Go\'cm, com es, en aquest cas, la 
Sindicatura de Comptes. 1, al rnateix temps, una altra, 
finalital que contempla el maleix Projccte de U Ci, J'as
sessoramcnl a [ Parlarncnt en qüestions cconomiq ues i 
financeres . 

Amb una (inalllat concreta, més ben dit, amb tres 
finali lats amp1cs, CQm són vet[ar per l'observancia de 
l'ordena menl j uridic, pel compliment dcls principis 
comptables i pel sotmetimen t de la gestió <.!conomico· 
finnncera als pl·incipis d'eficiencia, eficacia i economia, 

L'ambit que prcveu nquest Projecle de Llci, quant 
a I'ncluació de lu Sindicatura de Comples, és, en p ri· 
mer 110c, a l'Administració en sentit ample (Je la Ca· 
munilat autbnonm, en tenent com a tal, cndemes del 
matci .~ Govcrn de la Comunitat Aut!'lOoma, cls o rgan is. 
mes autonoms i cmpresses públiques que es vagin 
crean! . 

Al matcix t.emps, i scgu int I'exemple de les Ll eis 
ue Sindica l u res de Comples dc la General ital Valencia· 
na i de [a Catalana, contempla la fi scalilzuci<i <1mb e ls 
flHl!eixos aspeclcs que la Comunitat Au lonomH a les 
Corpor:tciollS Locals. 

J, al nlUteix tcmps , In Lh:i deixa prcvist que es 
puglli entrar cn el control cxtel1l d'altres organismcs, 
semprc i quan la lId de creuci6 d'aquesls organsmes 
així ho rnarqui. 

1 també un aspcctc bustant imporlant que s 'i ntro
dllci. ... com a novetat en nqucsta ll el és vetlur pel bon 
fi de les subvencions que atorgui el Govcrn de la Co
munilnt Autonoma. 

La cunfiguració orgiwica d'attucsta Sindicatu ra és 
la logica amb aquests lipus d 'orgahs de con t rol extern 
que precisen eI'una aulonomia necesshriá per de~envo· 
lupar· [c~ sevcs activilats i queda adscrit al Parlamenl, 

amb amplia a UlOoomiu, quant ti la regulació del seu 
própi Gavern ¡ntero i, al mateix temps , quant al s seus 
propis pl·CSSUpó~ts. 

Es un Pmjl."cte de L1ei que ha eslat basicament co n· 
sensual , hi ha hagut, en aques t aspecte, un esforl; per 
pan de toLS els Grups PoJítics d'aquesta Ca mbl"a que, 
tractanL·sc d'una Ile.i instituciona l corn és, d'una \lei 
de desenvolupament de l'Estalu t, s 'aconseguís, en 
aqucsts temes, e l mhim de conscns possibJe que, c n 
nom del Govern, agraesc. 

Gracies, Sr. l' res iden \. 

EL SR. PRE$ IDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller d'Economia, Hiscndo. 

PressuposlS. 
Per que cm clemanu la paraula, Sr, Sen·a? 

EL SR. SERRA BUSQUETS; 
Sí, pellsam que donat que en Ponéncia no hi ha 

hagut un Diputal que fati un informe en norn de lols, 
pens:'llTI que 10ls els Crup.'> Parlamentaris poden di!" la 
seva opinió al respec te. 

E L SR. PRES IDENT: 
Queda oberl un 10m de prescntació. 

EL SR. SERRA B USOUETS : 
Crucies, Sr. Presiden!. Molt breumen t i moll con· 

crclamen!. Esqllcrra Nacionalista ha intcntat, en aqucs· 
ta U d, com a d'alLres lleis, arribar a litords mitjan· 
c;ant les esmc ncs parcial s prcsentadcs, a acords pero 
q ue sorlís una ll ei que fos la millor dc les possib[es, i 
Ilasalt res, si be vo[em l'imposs ible, també volem el pos· 
s ible 1, per aixo, hi hcm ('el reina i, de· fel , pensam que 
5urt tina llci, en principi, bastant satisfac to ria . 

Pero, també es vc]" quc ercim que dcpendra de COIn 

el Gavera i com ell',u·lalllcn!. de les 11[cs Balears actui"n, 
per saber de q uina manera donam validesa, a la prtlC· 
liea, al qu e es un<l de leS tasques més importants u la 
Comunitat Autonoma, ¡ es la tasca de riscalilzar, de fer 
auditories, d'inforlllar unualmcnt al Parhlffienl i, en 
definit iva, a 10la l'opinió pública, de com es (roben les 
despcses púh li ques, com i que es fa deIs recursos que 
tols els ciutadans pag<lm uoualmen t i quc, de fet, J'Au
tonomia els ha de, cüm dcim sempre, ha d'estar acos
tada a l ciutadtt i, en deJ'iniliva, eJs ha de ser úlil. 

Estam, per l!Jnt, davant un tema importantíssim, 
u n tema que, de fel, és una pet;:a cJau a tata democ¡-t,cia 
i bbviamenl a una democracia autonomica com és la 
que tenim aqu í i, per tanl, pcnsam que COr(1cw;:a1l1 a 
caminar en un aspccle que sera decisiu i defini¡iu. 

Nosaltres creiul, concretamenl, que hi ha hagut 
uns problemes a [a liquidació de pressupOSls del 84 
que se ra n objccte de debat públic, i que ja ho han 
!!stal en parl, pero pensam que a pa¡·lil' tI'un a Sindi
catura de Comptes no bj ha d'baver més probIemes, 
no hi h:~ d'llaver cntreb:Hl cs. per part deis C rups Po· 
Hlies, com;v¡d in a estiguem a l'oposició, sinó qUe! ha 
de ser un orgull de IOts nosaltres qu e hi hng i una fis
calitznció, una in formació pública i, cn definiliva, el 
que en lknguulgc popu lar deim que cls comptes esti· 
gLiin dars. 

Sabem que del control que hcm CXC¡'cjt en aque sl 
Parlalflellt damunt l:l qücsti6 econbmica aquc.5ts llnys, 
s'han dOllal rcsultats mols divcrsos i mol t desigual.'!, 
i no amb plena S<l tisf"aeció deis gn.1ps que predicnnl un 
3utcnlic control del rodcr execuliu . Pero, en definitiva, 
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<llgunes coses s í que s'h:\.!] deba tu!, i al1:,'1lnes coses si 
que s'ha n pagut anar cOJ"regim, CreilTl, pcr ta nt, que 
en aquest moment, la. Sindicatura de Comptes pot sel" 
exemple i pOl ser modclica. Voldríem posar, en aquCsl. 
!':cntil, dos cxcrnples prac\ics que s6n n la 110slra me· 
moria: I'cxl!mplc del País Valencia, 00 la Sindicalur<l 
de Comptcs 1m fe t críliques, c rítiques seriases i pon· 
derades i que 1m ret que ¡'E':Io:ecutiu V¡;¡lencitt n:ctificas, 
pero que h~n servit, en definitiva, per ti la consolirla· 
c i6 de\11ocdlticn i fll1tonomic<l. Concixcm un allre cxem· 
pIe qU\! és e l contrari del del País Val encia, i és un poc 
I'cxemple de C" t"lunya, o n s'ha intentat pel Part ít Po· 
lilic hege,lllonic a turar el conc ixement públ i¡;;. del re· 
sultat de lu Sindicatura amb els seus c.xen:icis anuals. 
SÓn un excmple pasi tiu i un negatiu, voldríem que a 
les ll\es Balcars fas el positlu i, en aquest cas, J'cxem· 
pie valencia, el que ens servís. 

Creim que els molius de recusaci6 deIs Síndics que 
s'estableixen a la Llei són suficients, també pensam que 
les ineompatibilitats, si b¿ nosaltrcs haguéssim desi l· 
ja l que fossin d'una etapa, que durassi n mes anys, 
queden fixades en uo any r espec te del carree que es 
nomenn, pero, en definitiva, també pensam que són su· 
ficients, si bé amb una mica de restc'rva j pensarn que 
aguests cinc Sfndics que g'ban de nomcnar pcr c inc 
anys, és un número que no és exagera l, tenint present 
que la nostra Comunitat Autoooma s6n un conjunt 
d'i1!es i Icn int prel;cnl qu e la nostra Autonomia, peno 
sam nosaHrcs , que ha d'anar a més, si és que el poble 
de les mes ho valen, a u·avés de I'cxercicj democratic 
a les cleccions. 

Pe!" <l~bar, un deIs temes que també pensam que 
queda su[icienlment Higat j en posiliu : e l de la in ter
relaci6 entre el Tribunal de Comptes de l'Estat i [a Sin· 
dicatura de Comptes de [a Comunital Autonoma. Peno 
sam que queda una lIeí ober ta, un;} I1ci ponderada, pen
smn que seriosa, potscr algun a5pecte no qucdi a 
satisPacció plena de tOt5 els Grups Parlamenta ris, el 
nos trc e l primer, pero pcnsanl que és una bona eina 
si .. ra les ínl encioos i la voluntat polí tica de tots els 
Grups és que la Sindicatura pugui, de fet, exerc ir a ixi 
com Ji pcrtoca. 

EL S R. PRES IDENT: 
Moltcs gracies, Sr. Dipu tat. 
1 passnrn, scgu idament , 
Sr. Alronso, voste. 
En realí tat, en rcaJi tat, vostes saben el contingut 

de I'art ic le 122, que diu que el debat d'un Projectc de 
Ll ei comcm;a ra amb la presentaci6 que d'aquest Coci 
un membre del Govern ¡ que !ambé el pot fer un re
p resentant deis Grups . Ha en tes aquesta Presidencia, 
quan ha dona! la pamula al Sr. Serra, que el Sr. Serra 
a ct uava en nom dc tots els Grups. No? 

A[eshores, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Grades, Sr. Presiden!. Sr, President, Sres. i Srs. 

Diputats . E stam, eom ha di e el Sr. Conseller d'Econo
mia i Hise nda i el Diputat de l Grup Esquerra Nacio
nalista, davant una lIeí instrumental, pero una lJei ins
trumenta l d'una importancia cabdal dios aquesta Ca· 
monitat Au tónoma i dios qualscvo[ administraci6 
pública qu e manegi, com toles, fons públics. Perquc, 
després de mollíssima discussi6, un deIs temes d eIs 
quals ningú no en parla, més que de passada , és I'objec
te d'nquesta Llei. 1 és l'importan l, el deciss iu de la 

Ll ei. L'objccle és 'la fisc:\lilZ~lGio extema de l'aet ivitat 
economica, finnnce!"':l i com plablc del sector public, qUe 
dcsprés ja discutin:)'f¡ quin é); de les li le!> B:l[ems. 

Que vol dir fiixo? Scnzillamenl, que es crea un 
orgnn dcpendent liel ParltlmenL pCI-o independcnt, de· 
pcndenl orgñniC:lnlcnt del Parlfimcnl, puro indcpcndent, 
i creim CJue és J'onamenwl, no depen del Gove.m de la 
Comunitat AutonoOla, dcpcn de l'ó rgan s u prem de re· 
pn~sl·!1ta¡;ió de la Comunit.:l.t Autónoma, que és el PUro 
IMllC IIL , í amb una independencia ab.'>olu!a que pugui 
dir als Parlamentaris, als Dipulats d'aquesla Cambr¡\ 
coro ha descnvolupal L'aclivitat cco nomie:l una admi
nistració duranl un cert tem])s. J\ixo creim que és f(}. 
namentnl. 

I com a \lei [onamentnl, més important que les que 
CIIS han esmcntal, de Financcs, Taxcs, més importanl 
que la que queda o que. una de les CJue queden, que és 
la de Patl·imoni, ql1 e qualquC' dia I'haurem de fer, ml:s 
impOrtant és la L1ei de Sindicatura. Pcrquc ¡'uoica ga· 
rantia seriosa que té e l ciul"da és que un org,m índe. 
pendent pugui 'analitzar i explicar que s'lum fe l dels 
fons públics, que s'han ret deis cabda[s públic5. 

S'ha exp licat bastant bé que ha s uposat la Llei un 
esfon; seriós d'aprox imació i d'acord entre tOl5 e ls 
Grups polítics , perque 10ls e l.s úrups PoliUcs érem ple
nament conscients, des del Govero a Esquerra Nacio· 
nn liSla, lots él"em plcnament conscienls que aquesta 
Llei no podia passtlr per majol"ies i minories, pel·que nb 
nornés és ll ei instrumental, s ino que garanLeix l'act ua· 
ció deis poders públics en el tema del maneig deis 
cabda l ~. 

Aquest esfor~ s'ha materiali!zat, nosaJ u·es crcim , en 
tres o 'lus tre temes que brcurnen t explicare. Primer , 
en hl rneva apin ió, el tema de les inelegibllitats. Em 
quepat 'd'aeOrd en qui és inelegible, i enC<l1'él. que, eom 
de ja el Sr. Serra, no es lilm absalutamen t conrormes 
amb el Icnnini d'inclegibilitat, oe cara a un acord, de 
cm"a a un COllsens, eSlam d'acore! que sigu i un :my. 
Pero no és important el temps, sinó el concepte de la 
inelcgibilitnt. es inelegible ta l aquell que hagi maneja! 
o hagi de re t re COl11ptes a la Sindicatura de Comptes, 
tal aquell que hagi toen! el cabdals de la Camunitat 
Autonoma, i aixó és I' importan\. Hem aconseguit, s'ha 
aconscguit que no pugui sel" e1egit aquell que s' ha dc 
jUljar a ell mateix, el princip i que 0 0 poI jutjar un 
mateix c1s seus acles ha esta l respecta t i plasmat en 
aquesta Llc i. També ~on importants les incompatibiJj. 
tats. No podem Per inelegible un grup de ciutadans, per' 
cxcmplc, els Dipulats d'aqucs t Parl:.unent, que no h ag in 
manejat fans publies, no poden ser int'Jegibles e ls Di pu· 
lalS del Parlament de l'Estat o els Scnadors. Sí són 
incompatibles, han d'optar , pe rquc es considera que la 
teina deis Síndics de Com ptes és una feina absoluta· 
rneot a lemps total, que és una feina que requereix que 
el Síndic, a part de ded icar·tú 101 el seu temps, lengu i 
també tala la seva atenció posada en la feina que fa, 
que és el control dc l'ac tivilal economica. 

1 després, una a lt ra que també l'hem d e destacar, 
que és la recusaci6. Hí pot existir a u n cert moment 
una s ituació, que un s índic que hagi estat compatible i 
que hagi estat elegible a una certa situaci6 devengui 
possiblc j utge i part, per a aquest tema la L1ei preveu 
que pugui ser recu sa l, en aquell tema concret, pels seus 
companys. Perquc, [bgiearncnt, no pot jutja r, altra ve
goda e[ principi de .. no ser juez y par le,., no pOl jutjar 
qui té interessos en el que jutja, 
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Aquesls t res principis han qucdat perfectament de
l'inits dins la Lle i, i aixo cree que és una gra n actuació 
d'aquesta Ll ei. 

Un darrer lema, 13mbe pel- acabar, cree que la de
pendencia i el funcionamcot de la Llei sera . fonam.en
lalmeat. una feina deis Crups Parlamentaras, temm, 
com dju la Llei, un mes per elegir el!> Síndics , aquests 
Sindies haunen de ser persones, eum diu la Llei, de 
ca tegoria, etc., ctc., pero, sob retot, i ha vull dcixat- ciar 
aquí, persones d'absolu ta independencia que, eO ID el 
Síoc.l ic de Valencia, puguin posar en qüesti ó tata l'aclua
ció d'un Covern a un cert moment, q ue no passa res, 
persones q ue no es deixin manejar, per molla majoria 
que a un cer1 momen l, que a ~na situació de ~c:mina
da tengui un Crup I>arlamentan, que no cs de¡xUI ma
nejar per accjons poliliques d'aquesl Grup Parlamen
tari, perque aixo és la gilrant ia, sempre, de tl uéS cose:;. 
p¡-jmer, que I'adminis trat es tad), segur de l'oCluació 
po]itico de qUI J'administra. SCgOll, que no lLi h;'l.Ura 
Icmptacions, i aixo cree que és tan imponnnt, no h i 
haudl. temptacions de cup opció política de mane
jar qui ha de co ntrolar aquesta act uaeió de ¡'opdó po
lilica . Crcim que aixo ens ha hcm de pensar mol! el!:i 
Grups Parlamenlaris i hem de !.rObar aquestes persones 
que g¡¡udeixin de la grao independencia que puguin 
posar l!Tl solfa un Govcrn, si és Ilccessari, i tant de bé 
no ho s igui maL a un Gowrn de Coalici6 Popula r. del 
GTUp Regio nal is ta, d ' Esq~lel'ra NaciOT1alista, del Gn.¡p 
Socialista o del Gntp que s igui u qualscvol moment. A 
posta se situa en els Síndics més cnlla, quanl a temps 
de c.luraua del seu mandat, més en ll a de qualsevol Co
vern, prccisamen l pergue. no tengu ju lIna fixació amb 
¡¡quest, i se situa, sobrelOI, rnés enll a de qu;.¡lsevol de
pendellcia· i mob ilital per un Grup P.¡rlamentari (l Go
vcro dete rm ioat. 

D'aquí, que !:ii deman, en aques ta p resentació, ter· 
cera prescn tació de la L1 ci, si derna n aquesta seriosi la l 
de pensamcnl, aq uesta seren it at pcrquc el~ SÚldics pu· 
guin ser realment aquestes pC¡'!:iones independents q ue 
tot s voldrien que eotl Lrolassin els eabdals púbJies de la 
Comunitat AutOnoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molles gn'lcies, Sr. representant del Gmp Parla

mentari Socialista. 
1 eOntinuam. L'article Ir, com deia, no té cap es

mella viva , i, en conseqücne ia, aquesta Presidencia el 
sotmet a votació de la C .. mb ra i deman a ls Srs . Dipu
lats: 

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

Queda aprolt3t per ummimital. 
L'a rt icJc 2n, apa r tat b), manté una esmena \'ivn, 

la 1757 pcr part del Grup Parlamenlari Socialista. Per 
defensar l'esmcna, té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonsu Villanuevu. 

E. L SR. ALFONSO VILLAN UEVA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. E's lam da, 

V?l\ t uni.l csmcnn que es rcfcl"cix a l'arliclc 2b) , que 
d lu, dcfin eix el sector pú bli c de les l.I1es Balc:.lI's i in
clou cOl'pOracions locn ls que fO,\Jpc n pa r! del !erl'itor i 
(~e la COl1lunit a r AUI(')noma, d ':tC6(:(1 amb l'arOele 2 ti c 
I ESlahll. a ¡xi eom els o l'gn nismes \a uloI10ms i les em
preses p u bliques que en dependen. Afecta, t.ambé diu 
article 2 i eOllcordants, afecta també I'artic\e 5eb), exa-

men i comprovació deis comples de les corporacions lo
cals , afecta lambé I'alt icle 6.2.), que diu e1s com ples de 
les corporacions 10cals, j afecta també l'article 8 d'aques
la Llei. es a dir, és una esmena que s'ha fet a I'anicle 
2 i eoncordUIl LS i afecta tats aqueS IS articles j que. de
fCnsarem només una vegada, perque no es lraeta de 
repet.ir el m<lleix t ipus d'arguments. 

Que és el que tle[en sa el Crup Socialista amb aques
ta csmena? Defensa exc!us ivament que no es defincix i, 
a efecles de la Llei, el sector públic com, ineloses dios 
el sector publie les corporacions locals. Per q ue? Té 
dues parts aquesta afirmació. A cfectes de la Ll ei, és 
a di r, a ePectcs del con trol de la seva actuació ccon&. 
mica per la Sindicatura de Comptes, i aixo ha de que
da!" ciar, el que nosaltr<:s defcnsam és que la L1ei no 
reguli el con trol ele les corpo !"ilcions locals, la Sindica
tura de Comptes de la ComuniWt Autonoma no reguli 
les co rporacions locals quant a contro l eeom)mie. Pri· 
mer tema, 

Segon tl!tlla. Qbviament. ,que la Llei no pugui risca· 
lit::ar toles aq~lcstcs corporacions locals. Per que aixo? 
Nosaltres ereim que si posam aques! article, es cau di
reclament dins la incollstitucionaJitat. Es cau dins la 
im;onstilueiotlalital pe!" lt\ rcgulació de ¡'¡¡rt icle 136 i 
153 de la CO]l!;li¡ució, el 153 diu, eXUClament, diu, J53, 
«el control de la actividad de. los órganos de las Co
munidades Autóno¡nas se ejercerá por el Tribunal Cons· 
lituciona l, por el Gob ierno», elc., etc. El Tribunal de 
Complcs és, en dí.'finiUva, és, el T ribllllal de Comptcs, 
no Sindica tura, és suprem organ de eon t rol de I'aetivj, 
tat c:conorn ica de les Corporacions Locals, de les Co
munit¡:¡ ts Au tonomes, de les Dipu tacions. L'artic!e 136, 
que lambé l'esmell tava, deia, el 136 deia: «E l Tribunal 
de Cuentas es el supremo órgano (i sca)izador de las 
cuentas y de la gestión económica del Estado, así como 
del sec tor público. Dept¿nderá d irectamente de las.Cnr, 
tl!S Generales», c tc., ele., etc. 

Tot aixo relacionat, com és lógic , a mb l'anicle Ir 
uel Trihunal de Comples, que cns defincix quin és el 
seclor públie i inc1011 Corporacions Locals, Comun ita ls 
Autonomes i Diputaeions, Pero hi ba més d'aixo. 

L'ar tic1c 28 de l'Eslatut llos tre, que lambé ¡'hem 
de respectar, exp lica cla rament que cI Parlameot ro
dra examina r i aprovar els eo mples de la Comun itat 
AutOnoma sense perjudiei del cont rol que pugu i co,
respondre a altres organismes de l'Estat o de la Comu· 
nit::tt Autl')noma. En virtut d 'aques l anicle, crcam la 
Sindie¡:¡lunt de Comptes. 

.t aquí cn tram dins una d i.~eussió que creim que és 
impOl·t ant. Nosaltres pensal(1 que aquest Projeete de 
L1 ei no ha d'afeetar, en primer Iloe, ¡ aquí ha he m 
sen lit moHes vegades, l'autonomiu de les Corporacions 
Locals, que no rodem . si no és per dclegació del Tr i
bunal de Comptes, j en aixo estam perfectamenl d'a
coru, saltar-nos 1'l.\lJtonomia mu nicipal definida a la 
Consliuci6. q ue no podem crear, de ca ra als Ajunta
Illcnts, tlues dependencies de control. Així de ela!". Oue 
no podern, per una rart, la Sindicatu ra de Comptc!:i que 
controJi els Ajuntamcnts i Consells, en aqucst cas, que 
$ón els organisrnes locals que tenim aquí. primer tema, 
1. <11 m.nteix: tenlps, e l Tribunal de Comptes que contro1i 
tamhé cls A.iunlarn ents i les Díputacioos. r qu e no ha 
podem fer perqllc no tcnim capae itat per fer·ho. No 
tenirn cap tipus de capaci tal, pe.rquc la COllsti tució, COID 
recorden vostcs tnolt bé, defineix l'organit7.aci6 de l'Es
tal Espanyo l com un estat que es configura en munid
pi s, províncics i Comunitats Aulonomcs. No defi neix 
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un estaL que es configura com a Comunilélt~ AutonOn1~S 
i dependeols d'aqucstes les provindes i cls l!1Lmicipis, 
sin6 quc el rang constituciona l cUma al municipj una 
configu radó <ldlllinistraliv<l igual, el! 1:\ configuració ele 
I'Est[lt, que la de les Comunit¡¡ts Aut6nomcs, ~s a dir, 
no hi hn un<l d<:pendcm:ia del J1'111nicipi respecte: de ltl 
COlllunilal Aulonoma, sinó quc hi ha lIn<l dependencia 
global del nlllnicípi respecte de l'l?:stal, deis Conscll~, 
ens loc.'lls, respecte de l'EsLal ¡ de les Comunitnts Auto
names respecte de l'Eslat. Nosallrcs, aquí, no cstam, 
cls municipis no cslan actuarl t eoJO a dekgars de com
pcL1mcies de !es ComuniLals Autbnomcs, sinó qne aclucn 
en virtut de la seva propia [Iulonornia, ~s evident, ales
hores, que la COJ1'1unitat, aque,~ta Comunitat no pul J'e
guIar un control que una Llei Orgánica, la del Trilllll1al 
de Comptes, una lld fonarnenlul, la Constitudó regula 
com a competencia exclusiva del Tribunal de Comples 
de l'Estat Espanyol. 

I!:s cvident que es pot ctir que no passa res, que si 
!Ji ha un recurs d'inconstitucionnlital ja veurcm qL1e 
surt. la sabcm que hi ha recurs d'inconSlj¡ucionalilat, 
ja sabem que la T.ld de Sin~licatura de Valencia i la 
Llei de Sindicatura de Calalunya, que define ix el sec. 
1m públic cxactamenl igual que la definim aqui, molt 
paregut, s'hi hu pOS:'ll 1m rccurs d'inco nsti tucionalilat, 
Pero és que no c¡-ei m que imponi si estil fallat o no 
aquest recurs, no crcim que importi si s'ha posal o no, 
que s'ha posal, aquesl recurs, El que ereim que impor
la és que la Comunitat, eom a tal, aques l ParlarnClll , 
com a tal, no ha de legislar si estan convem;uts que 
aquesta legis!ació és anticonstituciona l, i nosaltres, el 
nostre Grup es tam lolalment conven.yuts Que és anti
constitucional, 

Les raons són b astan t ciares: Au tonomia munid
pnl, la respeclam, t¡U<I~ les vegac\es ho hem scntit a dir 
aquí!! Respectam pcr damunl de lol l'autonomia mu~ 
nicipa!, fins al punt que, en <\I'es d'aquesta autonomía 
rnlmi cipal, coses claríssimc.<o s'han rebutjades en aquest 
Parlament. Coses claríssimes. I no l'atadlVem a I'auto
nomía municipal en aquells mamen!.!;, tOI el conlrari. 
Respcctam scmpre el que puguin fer els AjunUlments 
en mil coses, 1 hi estam d'acord, Ara, aquesl respecte 
pareix que t~ una clasticital enorm e pcrque, en un 
lema fonamenlaJ que es l'nutonomia municipal i la de
pendencia deis Ajuntaments, no de la Comunitat Auto
(Joma, sin6 de l'Estat , que és el que diu la Constiluci6, 
ens agrad i més o manco, pero ~s el que hi ha n la 
Constitució, ara resulta Que en virtul d'una Hei que 
apmvam aquí, resulta que aixo jl.l no és tao _~eguJ', 

En definitiva, el que intent¡¡ aquesta esmena és evi
tar que s'alaqu i a aquesta autonomia municipal, que és 
garantida per la Constitllció, i que es posi en una si
tuació dificil als Ajuntaments, que no sapiga a qu i ha 
de retre eomptes, Perquc preveu la Llei, prevcu el nos
tre Projcctc de L1ei que, abans d'aprovar les seves Ji
quidaciolls dc pressuposts, els Ajuntaments les presen
taran a la Sindkatura, Com podem regular aixb? La 
Llei Organica d'Administració Local, de Regim Local, 
no en parla, és una Llei Organi ca, de rang superior, no 
en parla, J nosaltres volcm donar una obligació als 
Ajuntamcnts que, s i DO compleixen, eom és possible que 
no compleixin, no tendrem for<;:a legal per fer-Ios com
pUr, 

SegaD tema, No és agradable que un Parlarnent, se 
li posin, a una Llci emanada d'un ParIament se li po
sin recursos d'incoostitucionalitat, no queda bé aq uest 
Parlament, almanco en la nostra opioió i, sobretot , 

\ 

quan sabcm que é;::;cgu r que el posaran i quan tots 
els nnulist(>~, lOls cls ana]islcs, tots , dcfine.ixell clara, 
menl que l'a'utonornin municipal t(~ el maleix rang C011S

tiWciontll quc l'::wlonomb de la Comullitat AuttlTloma, 
En definitivtl, la tlisClIssió tdll-ico-glubal que se s i, 

lun nql1 i 6 qllin modd c!'Est:.lt tco im o 1\0 1('lIinl , en 
aquesta Llci eS plnrttcja 1111 mudel d'Estnl de depcuctcn
d<L cJel~ AjllI11¡¡n1Clll S i CorpOl'aeiOllS Locals de la Ca
mUllilal Autonoma, Jo no Cl'o.!C que cls insuL:uisfeS lI 'a
qllest Parlntnenl , s i n'hi hrr. qtw1cun. ddensin aixo, els 
v(lldlia sentir, e!s volcltin sentir, en ares de les seves 
competencies, voldda sc!1Iir que volgucssin qLle els Con, 
sclls depenguessin de la Comunitat Aulbnoma, ¡)mb 
¡¡ fla dependéncia c la ra, no cree que ningú no ho vulgui 
dil-, No defensa m, scn!'ie CHp dubte, Uqucsl lllQ(1c1 de 
Constitueió, nu hi és a la ConsLitllció aquest Oloucl 
u'Esta1. 

Pcr tant, l10saltres demafll.lJU que es ]lensi bé i yue 
ddenS¡lOl aquestH aUlonomiu municipal i dcfensant un 
mode! el'ESta l votat per la gran majoria d'csporryols ¡ 
rcflectit a la COIlSlilucjó, s'a¡1t-ovi aquesta esmena, 

EL SR, PRESlDENT: 
Moltes gr'!Jcies, Sr, Diputal. 
En nom del Govcrn, lé la paraula el Consl!ller d'E

cunolnia , Hisend¡¡ i Pressuposts, S .. , Cristofol Soler, 

EL. SR, SOLER CLADERA: 
Sr, President, sen yo res J senyors, Sr, Al[oIlSo_ Ens

¡la fet avui capvespre un can l patetic sobre la defensa 
del Tribunal de Comples, lndublabtcmenl, en el mo
menl en que tates les Comunitats Autonomes que així 
ho tem:n, han eomCJll;at a rq,TI.dar la seva Sindicatura 
ele Cornptes. i, en aq uests momenls, tener! Llei de 
SinditalLlnl de Comples Cat<1Junyn, Valencin, Ga
Hcia, entre d'nltrcs, C01l1unitats que en aquesl 
aspecte tencn el matcix ambit cDll'lpetencial que nos
",ltres, els seus Estatuts, les previsions conslilucio
nnls ha són per tal, s'ha enlrat en la gran dis
cussió de si aquesta Sind icatura, aquesles Sindical u
'-C$ de COnlples havien dc ten ir, o bé <.le mOlu propio 
o bé per delegació del Tribunal de Comptes, l<l eapad
tat de control extern, de fisealil'zacici externa pcr comp
te deIs Parlaments de les Corporacions Loeals_ Hi ha 
prcceden ts que. així ho .sustenten, LOtes aques tes Lleis 
ele Sindicatura de Comptes ho han contemplat així, al
gun~s Lleis prescntadcs peJ Govern del seu matcix co
lor polític, per alLl'a part, em consta quc en el cas úe 
la L1ei de Sindicillura de Comptes de Catalunya , el seu 
Grup Parlamentari, el PSC-PSOF:, 00 es va oposar en 
aquest sentit. i en:> trobam, per nItra part, arub uns 
recursos d 'inconstilucionalitat , prcscntats pel Govem 
de la Nació d'aqucsls apartats, que es \'aren comenl;ar 
a posa.r ja inicialment a Calalunya, 

En el moment que la Comunitat Autonoma bavia 
de redactar la seva Llei de Sindicatura de Comptes, el 
nostre Projecte de Llei de Sindicalura de Comptes, "c
quip rcdactor va exposar el lem a al propi Tribunal de 
Comptes, per demanar un cansell, per demanar un as
se:>soramenl sobre aquest punl. J, d'acord amb ells, es 
va donar una redacció d'aquest apartat que el Tribu
nal de Comptes manté que és tota lment rcspeetuós, 
Una altra cosa sera, una altra cosa sera, perqu~ en 
aquest cas el que posa recursos d'inconstitucionalitat 
no és el tnateix Tribunal de Comptes, sera el mateix 
Govern de la Nació qui, indubtablemcnt, pugui plante
jul' en aquest cas un recurs d'inconstitucionalitat. Perb 
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. IlTcs v~rcm cn lencl rc que en el moment de plan. 
nosa 1 LI' h ' d' d r lejor aqucSI Projectc (e el , aVlcm a nar, a e en· 
S<l r, a j udici nos tre, e l mfudm de compct~cl~s J!os~ l . 
bIes, i e J1I CnCm que, cI 'acord am b 1,\ CO~ s ll lu_e I6 1 d a, 
cord :.1mb l'Es tal u t, aq uesta cOmpCI~I\Cla 111 p OI sC.¡·, 

Sel'Vcíx i, cndcmés, de prccedcnl )':.wticJe 66d) que ~on. 
temp la la tute la fi n", nce ~"'l) de l G(¡ver~ de . In Comuml;'11 
Au lullonnl sob re les clltlla ls loca ls, a¡x,b Ja és un punl 
de preceden!. en aquest senti t. l p l"Ccisam enl, a Causa 
(\ '3i :'l:o, es va redaCI:lI' aqucs t Projeclc de L1ei ,q,uc va 
sel', a més , svnncs, un:) vcgnda m6s, a. una n::vls I6 per 
pnl"1 del malcix Tri buJ1:l1. de ~omp l cs: 1, en a'l,uest sen· 
tit, C$ v:l d ir Que no h] ha vm cap lI1eonvemcn l, que 
nO 111 h¡:wb cn p mot ¡u, ¡:ins i tol. és més, el ma lei" 
Trjbuntt l de Comp!Cs e51 :W;). d ispost\ I, ta n avi:'It In Llci 
esligll é.~ Dpl'ovnda, lan nv i¡\l eS ligués ap rovatla, a con. 
cedí l' a 1;) Simlica ' ur~. de COI II1,tcs (le. I;¡ Comullit a t Au· 
101101na, pe..- deleg::tció, ~ nlt!'s. pcr dcletl~lci6, a més, en 
pl'imcra !nsttl lll: i<l, :tqucst, . propin ólCltliL('ió, ¡I qucS'la prO. 
pia activilat. 

En ba se a tO!.S .,qllest~ :.l.l'gume.nts , vulem mantenir 
aquc!>l¡¡ t-cdacció. Perqui!, a tllé.~, no és uno. redacció 
COtll la de \,al'tic le CO ITesponen!. de 1:1 Llc i de Sindica
tura de Comptes de la Gcne ralitat, que certament es 
pot cons iderar que pugui ser ofensiva contra el ma tcix 
Tribunal de Cumples, és un artic1c mis b¿ bas lant cal
cat del COITeSpollcnt anicle de 1.\ Llei de Sindica tura 
de Comptes de Valencia, fins i tOI un poc devallla t i 
101 que ,'ostes malcixos vnrCI\ presetlU'lr. 

Jo comprenc que, en aqucst cas, tengui n I'ob liga. 
ció dc manleuir aquesl<l esmenl1, a vegadcs h i ha coses 
que s'han de man tenir, que s'han de dcfe.nsar, i si un 
s'ha d'aferrar a qualque argume]]t, en aguest ca s, voste 
s'ha arerral a l'au tonomia municipal. jo cntenc que, en 
aquest cas, no es fa més que dcscnvolupa r una serie de 
facultats quc, segons el nast re Es tat ut , segons la nos
tm Constitució, podem clu!' a terme en aquest' Projecte 
de Lle!. 

Grades, Sr. Pres ident, 

EL S R. PRES lDE NT: 
Molles gl'acics, Sr, COllseJler. 
Sr. Alfonso, vol replicar, pcr favor? 
Dispust.\ de cinc minuls. 

EL SR, AU~ONSO VILLANUEVA: 

Sí. Sr'. Prcsident. Sres. ¡Srs. DipUL:l ts_ Sr. Sotel', ti 
he ck d il- que no defcllS aques ta csmena per obligació, 
la dcrens pel dcvoció. La de[ens pe!' devoció i , cviden t
lOen!, Ha només per l'autonomia municipal, que és mol t 
important l'ó\lIlOnomia Illllnirip:l l, la dcfens pe!' devO
ció, perque vuJl ser, per.!íOlJalmcJ1t i com a represen
tant d'un Gr'll]) Polític, absolutament o mole resrccl uÓS, 
totalment respcctuós amb la ConstÍlució, Aixi de c1:lr~ 
A pOSla, la defcns per devoció. 

J1e de dir que les diferencies serioses amb la Ce
ncralilat de Catnlllnya seran pel text, que és un roc 
més 1Ií1f'g que él nos tre, pero la Gencralita t diu: «A 
erectos de la presente Ley componen el sector publico 
de Cataluña las Corporaciones Locales y sus organis
mos aULónomos», i aquí dcim: «Las Corporaciones Lo
cales que forman parLe dcl terri torio de la Comunidad 
AutóflDmn, de acuerdo con el 3rvculo 2 del Estatuto 
-aixo no importava ni bo digués~, así como los or
ganismos flutónomos», Ben interpretal, amb més lite
ratura diu el mateix, i, evidcnlment, quas i igual que la 

de Valencia . Les dues eslan reclIrrides. Aixo només per 
ac1ari r-ho, 

Jo , e l que faei el PSC a Ca talunya i el que [ad el 
PSC-PV a Vrdcncia, PSPV a Valencia, j o, a nosattres, 
aquí, no ens condiciona el més mín im per defensar el 
que cre im, som moll ll iures de donar su pon a un a r
tick, ta l vegada nu se n 'havien lcmll t a Catalunya, que 
és el primer recurs d'inconsti luc;ionalitat 1. a Valencia, 
bé, e l va ren voler posar. El que em can ta de la delega
ció, c\'acord, dema ho signen vos tes, lIavors, per que fa 
falta aqucsl arlíelc? Si el Tr ibunal de CompLes esta 
disposat, j j a vcurem com, perque la Llei de FunciO
n:.1ment del Tribunal de Comptcs es discutei.x, ja veu
rcm com , esta disposa l a don:.1r les delegacions a aques
[a Sindicatura, jo ho trobo pe,-[ccte, molt bé, i, a més, 
és el logic i administrntivament correcte, No té el Tri· 
hunal, que hopot fer, pe]'que fe.r de1cgacions tI 'aques t 
TI-ibunal a toles i cac\aso.:una de les Comunitats Auto
nomes_ Seria lllO!t eorjós i. molt poe func ion<ll que el 
Tribuna! de. Cumples Icngués dclegaciol1S del Tribun al 
de Comp1es, X, ¡j Palma, Cat'l'er 1<11, i Si nd icatura de 
Comples al P,:¡rlament de les 1I1es Balears_ Ouedaria 
molt malament i qued~ bé que faci delegació, Ara, 
f\'aixb a que la Lle; nostra reguli, e1'una (orma que io 
cree i el Gntp Socialis ta crcu que es anticonstitucio
nal, reguli el cOUlml l'inanec.!', c,x!el-n, de les Corpora
cions Locals, hi ha un abisme, hi ha un abisme, Una 
COsa és que ho irnposam per lIei, I'"ltm cosa, nlOll (\i,~
I inta, es que ens don¡ una delegació qu i la pot donar 
que ¿" el Trib umil de Cornptes , 

, t no fa ig una dcJ'cnsa a ult ral1 Y.:t ni patet ica del 
Tnbunal de Comp les, el Tri bunal de Com ptes, en la 
mt"va Opiflió, si quan funcion ; com pertoea funcionar, 
nmb lOtes les delegacions que tcngni és una supremn 
garantía de l'adtn inistrat, i a posta és la defensa, igua l 
que volem que sigu i aquesta S indicat u ra una defensa 
de I'adm inistrat de la Cornul1itaL Autonoma, Per que? 
Perqui! és imponantísslm, es decisiu que l'administrat 
es1igui segur que els fans Pllbl ics es ma negen amb cor
n~eció_ Res més . Per aix6 , senzill, per res més. QlIan 
1'l.Idminislrat cregui, est igui a bsolutament convell~u t 
qlJé tOEs els polítics que admin istren fons púb lics els 
adminis tren amb total i absolut a cOITccció i amb di
dl.cia, a par! de e!iscuss ions polft iques¡ naurem guanya t 
milJes, anys Ilum d'assen tamcnt de la democr.kia en 
aquest país. Perquc, com sa bcm tots, durant anys i 
anys, s'ha cn:gut que POIí I ic era igual a co rl'upció. Es 
pere! a questa idea, es perd , pero el que hem d'l.Iconse
gui r és que un brgan imlependent pugu i certificar, amb 
totn la seva independ~ncia , i eI'aquí la defenSa de la 
Sindicatu ra, amb Lota la seva independencia, pugui cel'
tific.:lr que el rna ncig deis fons publics Son un maneig 
transpa rent, net, ctc. Cree que és fonamentaL 

Tema de Corporacions Locals torna nI al matcix. He 
dit que la Constitució cOflfigura, i parct,x que no m'ha 
volgu[ entendrc, pcrquc no m'ha contestar, un cstat a 
troves d 'Ajuntaments, dins ~AyuIlLam¡entos, provincias, 
nlull icipios y Comunidadcs Autónomas» , brgans adrni
nis!ra~ius: Ajuntamcrlt.s, en aquesta Com unitat Con
sclls i Comunilat Aulonoma, scnse reladó de dependen
cia, di os l'ambit de les seves compctencies, dins I'am, 
biL d,~ les compclenc ies II"ansferides o de legad es, les 
que la tra nsferencia o delegació digu i. No hi ha rela
ció de depcndéncia, El !lastre Estat.ut regul a la const i
tució de la Sind icntura de Comp tes a ¡'art iclc 28,7, que 
c\iu: ~ Examl.nar y aprobar cuen tas de la Comunidad 
Autónoma ». 1 nosaltrcs que fe im aquí? Definim la re-
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gul<lció dcls com ptcs del sector p(lblic, de la Comuni-
1:(1 Autonoma dicnt, sedar public és I:~ Comuni la \ j 

els ens loc.al~. Nosnltrc-s cn:drn que aquesta c!'mena 
,<;.'hiluria d'arrovar, no nOnlo..:s pcr 1':\UlUnom i<t r11unici 
pal, que és mol! importanl, sinó, i em pcr mclln, COlO 
he di l :lhans, ¡ ha rcpctcsc, cls grnns defcnsors de lu 
insubritat, pe!' la independeflcia o :1U[OnOnlia d'ó'H.¡uCSLS 
Órt!,H1 S, rilars b~S l CS de la nos t ra Com unilal. que 56n 
els Consclls Insu lars. 

EL SR. PRESTDENT: 
Molles grikics , Sr. Alfonso. 
Sr. Conscllcr, vol contra rcplicar? 
Tanen la qücslió incidental. 

EL SR. SOLE R CLADERA: 
Sr . Alfonso, per repet ir-Ji, una vegad a més. que nos

alLres entcnem que és perrcctamcn t defensor de. Jes 
competencics de la Comunrta t AUl onomtl ¡ tOlalmcnt 
respecluós amb la dcguda autonomia de les Curpora
ciolLs Locals . Pero indublablement , en aques! aspccte, 
h i ha d'havcr una fi scalj!zació que, pe! ITIate ix maliu 
que la pOI fer el Tribunal de. Comptes, l'ba de poder 
fcr la Sindicatura ue Cumples, maxime si, per exemplc, 
tcni m I'nrtkle 66d) de ¡'Es tafut , a ll a on contempla, res
pecLuós amb aq uesta aul.onomia lambé, una tut ela fi· 
nancern concreta per parl de la Comunit al AUlonoma 
sobre e ls Ajuntarnenls. 

1, pc" allra part, no prejutgi VOSI ~ uns recursos 
d 'incon s t itucionalitat que, en aq uesls momen ls, estan 
en el Tribu nal, que, en aquests m omen ls, encara no 
s 'han dilucidal i q ue jo, en aquest cas, abundan l en les 
pos tures de le.s Comunilals Autonomcs que ja he es
me.ntat , rnantcnim que aquesta pretensió que té l'Ad
mini s tració Central, que té el GOvern de Madrid en 
aqucsr nspccrc, és una prc\c.nsió de reclu ir competen
eies a les S intlieat ures de les Comun itats Au tonomes. 

Grades, Sr. President. 

E L SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir e ls alt res Gntps PoJítics? 
Esquen·a NacionaliS fa·P$ M té la paraula . 
Oisposa d'un lemps de d{:!u m inu ts , 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden!. Sres. j Srs. Ol pulafs. Anem, 

per parls, a fer una ¡;erta anaJisi de l'es men<l p ropo
sada i del .que. diu l'article 2 de la Lle i de Sindicatura 
de Compl.es. A ¡'article 2, lIelra b del P,·ojecte de Llei 
de Sindica tum de Comptes de la Comunitat Autonoma 
de les lIles Bakars s 'indica que les Corporacions Lo· 
cals que l'orroin part del territori de la ComuniCat AutO. 
noma, d'acord amb l'aTtide 2n de l'Estatut j els orga· 
nismes aulonoms j empreses púb liques que u'aques ta 
depcnguin , són una part del sector púbJic de les IlIes 
sobre la qual la fu tura Sindicatura de Comples haura 
d 'estendre la seva fi scalit7.ació. Aixf matei,.-, i ha fel bé 
dir;ho cl Portaveu del Grup Socia list a, I'article 5 punt b 
de l'esmentat Projeclc s'assenyala com s'haura d'exer
cir la [unció fiscalitzadota per part de. la Sindicatura 
dins I'tlmbit de les Corporacions loeals, tol respee lant 
les compelencies del Tribunal d e Comptes de l'Es ta!. 

Per tant, podem d ir que l'a rtiele 2 no fa més que 
delimitar quin és el sector públic gcnuI de les Ill es Ba
lea rs. Cerquem la definició al tractat que la vulguem 
cercar, per tol diu e l mateix, eotén el mateix per sec
tor públic d'uoa Comunitat Autbnoma, sobre el qual 

'. 
haur~ d'act uar la Sindicatura de Comples mentre quc 
!'anicle Se marca eo.nl . quan i de qui na lonna la Sindj· 
catura actuad. dins I'ambit di:: l'Adm inistrac ió Local 
esmCnwda. Així les coses, SL'gons C1 nostre pare,., humil 
parl': r, al ProJee!e de Ll ej de Sindicatur'.J dc Comptl:s 
queden suficienlmf'nt sal,laguarc1ades les eompc!encies 
que sobre l'Administració Local puguin ten ir i Lenell el 
Tribuna l de Co rn ptt.:s de l'Estat ° altres organismes de 
l'lZ ~t aL 

Pero, a ra aquí ve el bessó di'! J'csmcna, nos ,arel l'cx· 
plicació del que és la Llci , el Dictamen que debatem. 
Nosa ltres entencm que s i se su pr imís aq ul'SI [j parl de 
l'a n icle 2n es donnrb lloc a una contradicció importan
tís i ~ma. J!s a di r, ens Irobaricm que, de fel, la Comu
nilal Aul onomll podria cxercir compdl:ncies de clivcr· 
ses cnr<lcH!risliques dins el cam p de l'Admi nis tradó 
Local que scngons l'Estatul li pertaquen i, e n canvi, 
no podda fisca litzar l'ac livital economica, finan cera i 
compt ablc corrcs ponen t a través d e l'aCluació de la Sin· 
dicatu ra de Comptcs. I?s a oir, que s'actuaria de ma
nera anticstatutari a. Per ara e l debat ha es tat cons li
!l!cional, nosal!res en lenem que no és anticonstiluciona l 
el red actat que prové de la Pon~n eia i de. la Comissió 
d'Economiu tlel Parlamen t , pero és que s i ho suprimim 
anirlem contra l'csperit i la lIe tra de l'Eslalu l. d'Aut o
nomia de les 1Iles Balears, 

Entranl en el tema deIs recursos que hi ha Imgut 
de la Lle.i Ca talana i de la Lle i Jel País Valencia, és 
cert que s'ha recorregut, perb tam bé és cerL q ue no 
h¡ ha sentencia. Pero és que, SI-es . i Srs. Diputats, hi 
1m una U d que diu mol! paregudes le~ coses a la tic 
les Ules Balea rs i que no ha esta t recorrcguda pel Co
vern de l'Esta!, i és la L1ei de GaUcia, qu c cs va npro
vtl r ent re la ca talana i la val enci ana . PCI- tan t, si no 
anum equivoents, eltistcix un precedent de no rccurs 
en concret de la Llei gallega. 

Per al t ra banda, bé és cert q ue aq uí s'han ¡nvocal 
qiicstions d'aut onomjes munici pals, qiiest ions de Con
sells lnsulars. pero bé: és CCrl que tOfS hem de mante
nir una política de coherencia nmb to les i cadascuna 
de les Be is que dcbatcm. PenpJe, en aquest Pa rlamen t, 
Esque rra Nadonalista-PSM va clonar suport a l Grup 
Socialista una P roposici6 no de Llei que demanava una 
alHlitoriu a l'Ajunlame.nt de Santa Margalida, per ta nt , 
pens que aquí cstam caient , dc vegades, en contrauic
cions. 

l pel' uenbar, ja, d 'alguna manera hauríem de dir 
que nosalrrcs creim que I'entramat autollomic a I'Es· 
tnl Espanyol és difícil , no ja aquell (edera li sme pel qual 
somnitlVem i suspiravem, s inó un es ta! de. les Au tano
mies correcte, pero és q ue UI) cslat de les Aut onomies 
conecte toca se r respectuós amb les eompete ncies del 
Govcrn de l'Estat , amb les competencies municipals i 
dc1s Consells ln sulars, i nornés un en tramat coord ina t, 
en trella¡,:a l, pero sense deixar qu e existe ix..in regne~ de 
tajfes, és possible que faci que I'au lonomia camin i i 
q ue, de rct, hi pugui ha ver un rigor quant a ls conlrols 
d'un organi!.me cap a un allre, a la comprensió i a la 
coordinació, pelu també nosaltres som mol l partidaris 
d'i lltenlar dcsfer un eslat burocratic, i creguim, Es
querra Nacionnlista-PSM pensa que, ll evan l I'apartal de 
Corporacions Locals de Sindicatura de Comptes no fe im 
més que abonar, una mi ca més un estat. burocru lic í 
UD entramat Autonomic coix., que, pel que fa a les lIIes 
Balears, ens coHocaria, a la Comunitat Autónoma, per 
sola del concepte provincial , decreta t per l'estaL cen
tralista del segle passa!. 

p 

; 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grd.cics, Sr. Dipulat. 
Vol replicar, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO VI LLANUE'VA . 
S í. Sr. Pt-esidcnl. Sr. Serra, és eviden l Que amb els 

darrers a l'suments, que 56n els més solids que ha do
nat, no !J i en traré, nosailres crcirn que la nos tra Cons· 
titució definei" una eSlrulura d'cSt<l l dificil, pero que 
de cara endavant és moll valida, i vos tes crcuen que 
s'haUlien de donar set o vui t passes més enclavan t, lal 
vegadn d'aquí trenta a nys es doneo, no ha sabem. Pero. 
en aixb, 110 hi entraré. Ouan s'hagin donades, cvident' 
ment , nosl1[ t res defcnsarem aquesta competencia, sen, 
se cap duble ni un a, en el seu momento 

El q ue voldr i;; és només aeJa r ir un tema. E:s ver 
que vostc ha demanal cohe.rcm:ü, en un lema cono·et, 
el lema de S<:lnta Mtlrgal ida. J o deman cohet"C!ncia, nos· 
"ltres érem absolutamenl cohcrents 'luan demanaven 
que aquesl Parlament, 1'únic que el pOl ucmanar, du, 
{,'l.Jés una audituria al Tri bunal Constitucional, és el 
Parlamcnl que ha pOI def!!anar, és c\arissim. Per la LJei 
del Tribunal de Comptes és el Parlament de la Comu
nit,H Autónoma que pot dc.manar al Tribunal de Comp· 
les que illtc l'vengui en un Ajuntament. per t"nt, érem 
coherenls, si alt rc~ gmps no ho s6n, ja no hi volem 
cntra r. 

EL SR .. PRESIDENT: 
No havenl,hi més lntervencions, passam a la vota

ció de l'esmena sostinguda del PaJ"tit Socialista. 1 de· 
m,:ll1 a la Crtnlbra: 

Sres i Srs. Di putats que votin a favor de I'e.smcna. 
es valen posur dl·els , per- "ovar? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Di putats que votin en con tra de I'esmc-

na, es valen posar drets, per favor? 
Poden se urc, maltes gracies. 
Sres. i Srs. Dipmilts que s'abs tcncn? No n'hi ha . 
Resultat de 1<:1 volació: A fuvo/", 19 vots; en eontr.a, 

27; l1bsteneions, cap. 
Queda rebllljada l'esmena. 
r passam a la votadó de 1'arlide 2. 1 dernan a In 

Cambra: 
Sres. ¡ Srs. Diput3ts que votin a favo r de ['artic1e 

2. es valen posar drets, per favor? 
Poden seu re, moltes grades. 
Sres. i S1"5. Dipuluts que volin en contra, es volen 

pOS;)r drels, per favor? 
Pod en seure. moltes gr:'l.cies .. 
Sres. i Srs . Diputar.s que s';)bs Lencn? No n 'bi ha. 
ReSullal de la votació; a favor de I'articlt: 2, 27 

VOIS; en contra, 19; ilbstencions, C::lp . 

No huven [,Id m(.!:> csmenes vives al texI de la Llci 
i leninl en compte el que.. clisposa l'aTIlc1e 122, aquesta 
Presidenc ia " 01 fe r constar ;¡ la Cambra, pet'que consti 
a la vegnda larll a 1"RctV com al Díari de Sessions, di· 
verses tlsmenes de caracter lCcuico..gramat ical que són 
les que s'especifiquen i se'n té eOneixemenl per part 
deis POI"lavcus deIs dive rsos Gl'Ups: 
• A la pagina La., en rclació amb l'Expo.sició de Mo~ 

tlUs, subtltuir la pantu/u "loca]" per ftpúblicao>. 
A l'l pagio3 19, aparta!: 2,'~ub sl i tuir "tresn pe r 

~qualren. \ 
A la pagina 28 bis, líoia prin\era de l':1rticle 21, 

substituir ftun any i m¡g~ pcr .. un any~. 

A la pagina mateixa, 28 bis, a la darrera Hnia, 
substit uir «rcmetrel> per «retrc ». 

A la pagina 33 Pillta I'eneap~alamcnt del Tilol que 
ha de ser: .. Capítol 111, persona l al servei de la Sindi
catura de Comptes •. 

1, per óltim, a la pagina 38, on d iu «trcs» ha de 
di r «c inc». 

Fet·es aquestes observacions gramaticals, pas i 50t

mel a la votació d'integritat del le.xl de la Llei que com
prcll des de ¡'article 3 fillS a l'Exposic.ió de MOlius, in· 
closa. 

Em demana la paraula, Sr. Alronso? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV¡\. 
Una q üestió d'ordrc, Sr. P residcnl. Quant he fel 

I'exposició de la mateixu esmena, l'csmcna es rcIcria a 
l'nrtjc:le 2J.b i concorclants, e ls concordan ts són S.b, 
6.2n i 8. T els voldríem volar separndament. 

EL SR. pB-ESrnENT: 
Els voldriu vot ar scparadamenl. Pero VOSLC, quan 

ha fel I'exposició h:"! dit ja ha fel aquesta observació i 
consta ja al nia r í de Sessions que la pamu la cúncor, 
dant feina ref¡;d:neia, jo he pres nota, a l'arUcle 5, 
apal-tal b, arlicle 6, apana! 2n i nrticle 8e. De. manera 
que ... 

EL SR. ALFONSO VrLLANUEVA. 
Sr. President, 1'(nlÍe que deman es que cls vOlern 

separadament a aquesls. 

EL SR. PRESIDl!NT: 
No cree que hi hagi Cap inconvenicn t a some1re'ls, 

també, a vOLaeió. 
Pe, t"nl, passam a volació J'expressió: concordant 

que Pa referencia a aqucsts arlicles que s'acabell de 
mencionar. [ també deman a la Cambra: 

Sres.i Sn;. Diputat s que vot in a favo r d'aguestes 
esmenes concordunts , es valen posar dre ls, per favor? 

Poden seUl·e, moltc.s grades. 
Sres. i Srs. Diputats que volin en contra, es valen 

POSil)" d rets, per ravor? 
Poden seu re, mol te!> gTades . 
Sres. i Srs. Diputals que s'abstenen? No n'lü ha . 
Resu ltat de la votació: a favor, 19 volS; en contra, 

27; ::tbstcncions, cap. 
Queden rebutjades. 
T. , com deia , passam, Sres. ¡Srs. Diputals a 1;; vo

tac ió de l tex! íntegre, Que compren fins i tal I'Expo
si ció de MOfius. a no ser que Vosses Mel"c.es 

Per favor. 

EL SR. ALFONSO VILLI\NUE·VA. 
Votació separada de t'articlc Sb), és a dir, article 

5, a[Jartat b ) scpnradamenl. Apartal 2 i I'article 8. 1 
la resta es poI votar tOI conjunl3ment. 

E L SR. PRf:.S IOI?NT: 
Corrccle. Havia cntes aquesta Presideneia que en

globtlvcm dins l'expressió eoneordant ds tres ;;rtides 
a que feiem reren'!nciu. 

Per tant, rebuljada ¡'csmcna concordnnt a I'arti cle 
5 apartnt b, so tm ct ¡) votació la de l'artic1e 6, aparta1 
2n. 1 deman a la Cambra. 

Ara hcm aproval el Sb, ara pas!>om al 6. apartat 2. 
I\ h, bé! Perdó, perdó. 
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i!s a dir, votam l'artic1c 3, que no té cap esmena 
viva, l'arlidc 4 qlle tampoG no en té cap de viva. Cor
recle . 

Sres. ¡Srs. Diputat!> que vatín a favo!" u'aquesl!> 
anides, es vol en posar drcts, pcr J'avo1"? 

Queden aprovat:; per unanimitat. 
L'article 5, clillS l'cxprcssió concordant duia aques

ta e;"prcssió, Sil. 1 sultnclcm ¡¡l votació, en primer 1I0e, 
l'csmcna. L'art icJe 6, \'anicle 5, ]'artic1e 5. 

Sres. ¡Srs. Diputal s que:: valin a favor d'aquest ar-
1iele, es vo len pOSM drets, pe!" ravor?, 

El Sb, el 5b. 
Sotmetem u votació J'arlicJe 5, aparla¡ a. 1, el1 

conscqücncia, deman a la Cambra: 
Sres. ¡ Srs. Di puta ts que vatio ti favor, es volen 

pos.lr drcl s, per fuvor? 
Queda aprovat pcr unanirnil.).t. 
Ara, satme! a votació ('urlic lc 5 upa r tat b, Sres. i 

Srs. Dj pu t<ll~ que votio a f:IVO I', es volen posar drcts, 
pcr favor? 

Poden seu re, molles gracics. 
Sres, i Srs. Diputats que voli .. en contra, es volen 

posar drcts, pcr favor? 
Abs tencions? 
Resultat: a favor, 27 vo ls; en contra, cap; absten· 

dons, 19. 
Ara tcninl rapartat Ir de l'arl icle 6, 
Votam la resta de I'arliete 5, qu e no té eap esmena 

vi v<l . I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diplltal s que volin a favor, es volen 

posar drets, per ravor? 
Queda aprovat pe!" unanimitat. 
T. 'articlc 6, :.!part¡.¡t Ir. Sres. j Srs. Diputats que vo

tin a favor, cs volcn posa r drets, per favor? 
J'odcn seurc, mol tes gracies. Pe lo unanimitat ap ro-

Vl.\1. 

Ara ve I'arlide 6, aparta! 2n. S res. ¡ Srs. Dipu tats 
que \'otin a favor, es valen posar tl rets, per favor? 

Poden scure, moJtes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra , es volen 

posar drels , pe l' "DVD!'? 

Poden seu re, multes gracies. 
Sres. i Srs, DiputaLS que s'abstenen? No n 'hi ha. 
Resultat: a favol", 27 vots; en contra, 19; absten· 

dons, cap. 
Article 7, se so LmeL:l vo Lació. 1 deman <1 la Cambra: 
Sres. i Srs. Oip utats que votin a favor , es volen 

posar dre ls, pe r favor? 
Queda aprOva! l'arlicJe 7e pe)" unanimilat. 
Artic]e Be. Arl ide Be se soLmet a votaeió. Sres. i 

Srs. Oiputats que votjn a favor d'aquest art"icle Be, es 
volen posar dre ls, per favor? 

Poden seu re, moUes gracies. 
Sres. i Srs. Oipulats que s'abstencn, es valen posar 

drets, .. . perdonin , que vo tio en contra , es valen posar 
drets, per favor? 

Sres. j Srs. Diputats que s'abs tenen, es volen posar 
clreLc;, per ravor? 

Resu lta t de la votació: a favor, 27 VOIS; en contra, 
cap; abstencions, 19, 

Queda apravat ('arlicle 8e. 
A partir d 'Dquest moment, la L1ei no té ja cap es· 

mena viva, com deia abans, i, en conscqüen cia, la soto 
mc t a votació ín legramen l, des de l'artlcle 9 fins a "Ex· 
posició de MOlius, indosa. 1 deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. O~pulat.~ gul:' vutin a f¡¡vor d'uquests 
articlcs, es volen p~ar drcts, per favor? 

Qu~(b 'lpl'uv:!da. per tlnttnimil<l1. 

V,-I) 
PaSStlm al d<1 .... cr punl de l'OnJre del Dia , que és 

c l re]:ttiu ;:t la Pwpo!<iidó no de Ud 1906, fOl·mulaoa pel 
Grup Parl3mentilri EsquetT~l Nacion¡ilj$t~j PSM, rclntjv::j 
al servei mili lar, ubjcccl6 de conscie ncia. \'le. 

Sra. SecrcL<tria, vol proccdir .<t- la lectura d'aqllcst:\ 
Proposieió no de Llei? 

LA SRA, ENSE,ÑAT ENSEÑAT: 
"Exposició de Moti u,5.- Tenint en cumple que I'ob

jceci6 de consciencia ~.s un elr"t consli Lucion:Jlnll"1l1 re
conqnlt i que divcrses institucion~ oficial s, ajunla. 
ment s. diputacíon,:; i comuni lats i.!utonornes, l'han do· 
nat :J cOTlt:ixer ti tr<ln~~ de fullcto ns, cz¡ rt ell s publicita. 
ris, etc., pel' ai:.:O, el Crup Parlament¡:¡ri Esquerra Nn
donaliSUI-PSM pn~sen ta la scgüen l Proposició no de 
L1ei: 

Qut.: el Govcrn (.!L- la ComuniLat Autónoma , a travé", 
de la Direcci6 General de Jovenlut comenei una cum· 
panya (l'informació sobre I'úbjecdó de const.:i~ncia i III 
pres tació sodal su bslitutória del serve i milita!'., 

E L SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra . Sc.(:retbria, 
Per defensar ID l' ropoSició no de Llei lé la parau-

13 el Sr. Jr18n Francesc Uipe.z i Caslls novas. 
Disposa d'un lemps de deu minu ts. 

EL S R. LOPE7. CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres . i S rs. Diput!\ts. El se r· 

vei mililar es contempla cOro un deLI re inc;"(ctlsable 3 
la Llci Gencml del Servei Militar, de 1';.\Jly 68, el qua], 
diu, .. alcanza ll· toctos los cspañoJc.s varones que reúllnn 
condicioneS de edad y aptltud psico-física», pero, en 
aqnest sentiL, jUl!t i'lmb aquesl dcurc, inexcusable, diu, 
tols cls Lexlo ,~ , de$ del constituciunal fins "Is específics 
que es rcfercixcn ~\ la ddensa , com les «Rc<llcs Orde
mlflzas» de les Force~ Armacles, la "Ley OrgánicD de 
Defensa Nacional y de la organiz3ción militflr», el "Re· 
glamento de In Ley General cleI Servicio Milit<lr» ptl l"

len tamué del drc! que lenen els es pi'lJ\:yols (1 defensar 
el seu pa ís . 

La consideradó de drct. hnuria de comportar, per 
tant, per als joves que compleixcn el seu !<icrve i, una dis· 
posició d'¡'¡nim que es tan enfora de ten ir, de sen Lir co
rnuna mcnl. L3 im pl·essió que el servei mililar és una 
obllgadó i 110 un drcl. condiciona e l solda l de tal ma· 
nera que 'luasi ma i sol pensar q ue aqucst dret inalie
nable en cumporLa , en conseq iiencia d 'aJ lres, de drets, 
i aixC en el preambul de la Llei 48/84, de l 26 de <le· 
sembre, regu ladora de l'objccci6 dc consciencia j de la 
p reslaci6 social substiLutbria, es lIegeix: "E l reconoci· 
miC1lto con!:>ti lucional de la libertad ideológica, re ligio· 
sa, y de culto jmplica, más a llá de la protección del 
de l·ccho de las persona'" a susten tar la ideología o la 
religión que l ibremente elijan, la consagración del de· 
recho a que los comport amienlos personales se ajus· 
ten , en cuanto no les ionen ningún bien social, a las 
propias convicciones. La coosagración de este derecho 
a adecuar los propios comportumien tos a las conviccio
nes personales mllterializadas en e l articulo 16 de la 
Constitución, se p royecta sobre las ob ligaciones mili· 
tares que la prop ia norma fundamenta l impone a los 

., 
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españoles obligaciones cuyo cumpli miento efectivo re, 
sulta par~ algunos ~iudadanos, c~nlradictorjo con las 
convicciones ideológiCas o rehgmsas que profesan", 
M'he estima! més no Iraduit· agues t anicle, aquesta 
eonsidcració previa, pcrque cm semblnva més ajustat 
ti un tipus de lIei que, evidenlment, és important quant 
que dcscnvolupa un anide, I'ar ticle JO, de la Conslitu· 
ció i que , prcci!:iamcnt per aquesl m otíu, ha esl at re' 
co:regut per parl del Defensor del Poble en el Tribu· 
nal Constitucional. ates que no té el caracter de Llei 
Org¡mica, com hauria de Icnir en el desenvolupament 
de la Coustitució. 

A la vista, ido, de la siluaci6 legal actu:J.l, el Con· 
sell de la J ovcntut d'Espanya ha elabor:.¡t unes conc1u
sions de les Jomades sobre Orels deIs Joves, que es 
van celebrar a Navacerrada, e l maig del 85, en que de· 
flunciava la gran des informació que hi ha entre cls jo
ves sobre uqucsts temes i feia arribar als difcrents pu· 
de rs públics , per !nnt enlCllC que el Consell de la Jo· 
ven tul de les lIle!i Bulelus lambé en deu lenir conej o 
xe merJt, d'un scgui l dI.! rccomanacions e n!I 'C k s quals 
hi figuravn t'oblignció que leneo cts podcl's públics de 
uona r concixeme nl deis drets cunstituciona ls i concre-
tilmcnl d'aqucst drcf. 

Per tant, Esquerra Nacionalista vol assenyalar da· 
vanl aquesta Camb!'a l'absoluta eqüi lat de presen ta r 
aquesta Pro posició na de L1ci, pc::rquc algú hagi pogut 
fer burta dc dir que m;o no era UIlU competencia d'un 
Parlament Autononl i, cn conseqüc.ncia, que no n'ha
viern de parlar aquí dioS, Sapigucn vostt!s que aquc.st 
tema s11a Lractal a pl·ktic:ament tOLs els Parlamcnts 
Aulonoms on hi ha hi.lgut un:t política de jovcntut. I. 
en conscqücncia, c rec que no lindrem massa proble· 
Ola per cnl.endre qu e es abso[ulament imprescindible 
realitzar una campanya institucional de di vulgació real 
i objeetiv¡¡ de I'objeeció de consciencia, No només per
que aquest ::;j¡,'Ui el m~nco COnf:gut deIs drets indivi
duals reeoneguts a la Constituci6, per tunt, un deure 
conseqüent de tota cons litució democrati ca, un delire, 
precisamenL, no assumil per cert ni per ¡'Estat Ceno 
tr<ll ni pel' aqL.lesla Comunitat Autónoma ni pelo la ma
jorla d'Ajuntamcnts rins al moment, sinó lamb¿ pel 
mal eoncixemen t que sc'n té, es d6na una im<ltgc de
formada que hem anat rcbenl i que es mante evident
menl eom un rcsidu d'un militarismc barl'Oel' impropi 
d'uns lcmps consti tucionals; i donen, pe!' lant, la ¡m· 
pressió d'excepcionalitat, aquesta objccci6 de conscien
cia sembla que és un pal l;moni de persones iHumim.\· 
des, mesihniques O lIicenciats en Filosofia i Llell'es, 
eom ho vulguin dir. es una c:.¡l"icatura, evidentmenl , 
Una carical ura que cau i q ue h eO) d'anar desfent, 

L'objecció tic consciencia ha de ser un acte nor, 
mal , ele ciutadans nonnals, cxcrci l de J'Ormn nOl'mal, 
¡ ~~b només és possible :lmb una rne nt a lit7.ació a ll'a, 
v~ d'lIna ca mpanya informativa, tI'una camprll1ya con· 
Hnuada que arr ib i a cado jove, nmb carlells . pul.,¡lid, 
tal j uns bons ru llc ton s cxpl1c:llius que perm clin -arri· 
bar n h)($ el$ jovcs de cada munic.ipi a traves deis 
seus Ajunlaments, a través, fios i lot, deis cen tres de 
reclutamenl, 

Tant de dret té un j ove de de fcllsnr: el seu país 
amb les armes com de de fenso. r-[Q scnse les ,mnes, pa· 
cirieamcnt, mitjam,:ant prcstaciotls soci als, J a\ro és e l 
que hcm de tenir ben da l', scns~ alt res deformacions 
que, J'cpetesc, responen a una ideologia, sortosurnent 
desueta per part d'una Constitució que ha de ser i és 
democratica. 

En consequencia, a!lo que demanam, a lravés d'a· 
questa Proposició no de Llci, és que el Govero de la 
Comunitat Autónoma, miljum:;ant la Direcció General 
de Joventul, Cad una campnaya objeeliva per fer pos
sible que cls jovcs de les l lles Balcar s corucnelO a per
dre la por a exercir drelS const ituciona ls, com s6n ara 
el dret a l'objccció de consciencia, l , e n eo nseqüencia 
també, que cls joves que opten pel' fer el servei militar 
optin lIiurcment, no mai coaccionats, sense ca p por 
del que els pugui passar si no ho rano 

1 a~o ens uU\'ia a parlar d'nltres temes, COIn son 
e1s de la fa lta de regulaci6 de la pl'est1.lció social subs
tiuloria, Pero, de moment, aquest no és el tcma q ue 
plantejam a la Proposició no de Llei, i pensam, en con· 
seqüenda, que ha de ser una Proposidó no de Llci ava· 
lada pCl' tots cls Grups d'aquesta Cambra, 

Molt es grades. 

EL SR. PRESIDEN1' : 
Molles grb.eics, SI', Di puta!. 
Grups que vulgulu intervenir? 
Pe l Grup MixL. El 51'. Dami~ Pons té la paraula, 
Disposa d'un lemps <.le fins a deu minuts, 

EL SR. PONS PONS ( DAMI l\.): 
SI'. President, Sres, i Srs, Dipulats, Aquesta Pro

posicio no de L1ci en lene que expressa un esperit pro· 
fundameut conslrueliu i, a mes a més, és hereu d'uoa 
t radició historica que el pcnsamcnt progrcssista ha ten· 
gUI sobre els temes mi litars. EIs temes militars que 
duran L l't!poca de! franquismc, a causa d'unes connota· 
cions evidents, eren practicament un tabú dins el peno 
sament progressista i donaven Iloc a un rebuig prflc
licament inte&rraL Hcm de recordar que si avui eos po· 
dem p!antejar, com ha fel moll be el Portaveu "'Es· 
querra Nacionalista, com ha fet mo ll bé dc planlejal' 
que pugui ser un fel normal í ulla opdó Iliure entre 
scrv ir al país amb les a rm es o servir el país miljancant 
un servei c ivil, és penlue da r rera de 101 aixo hi ha. una 
Ilarga tl'adici6 que camina cap a un Estat modero i de 
la qual hem de tcoir ben prescnts, 

ns curi6s que la generalitzaci6 del serve i milita,· va 
ser a un moment delenninat una opeió progressisra ell
front d'UIlS elements de tipus aristocralic, els excrcits 
de la Rcvolueió Francesa. varen ser exercits de ciuta
dans armalS enfront deis tradicionals exel'cits de mel'
cenaris de caire aristocratic de l'antic regim, Ara be, 
una vegada que a l segle XX, l'expansió del militarisme 
ha creal logiqucs preoeupacions dins un pensarnent pro
gl'essista, que no dublo que el Po r tavcu d'Esquena Na· 
cionalista se'o selll hercu, és evidcnt que les Constitu· 
cions de l'Europa moderna permelen que aqucsls ciu· 
tadans puguin oplar lIiurement entre aquestes dues 
formes de servei, com hem dil abans. 1 1i voldría re
cordar, i no cal, perque sap tanta o més historia que 
jo mateix, quc el pensa m cnl progressisla. precisamellt 
ha tcngul sempre en e ls lemps modems una preocupa· 
ció per la institució militar i la seva ubicaeió correcta 
dins la sociela t civ il. fl em de recordar que va ser un 
gran socialista, J ean Jaures qui va ser el teúrie de la 
ubicació de la in-" titudó militar dins la soeictat civil, 
no només (rancesa, sinó dins tata Europa, a (nlVés del 
scu conegut llibre ~ L'armée nouve][e~, es a d ir ~L'exer· 
cil now>, hS cvidenl que a repoca rcpublieana es varen 
rccollir aquestes idees a través deis intenls de refor
mes militars que va dur endavant Azaña, que, per eet't, 
no varen tcnir, com tots sllbem, un (inal reli~, no per-
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que. 110 cS liguessin enc<lminadcs aban fí, siuó pcrque 
I'exercil, en tlquell momen! no era prccisament una 
ins ti,ució de caire europeu, sinó que. eslava local pí:r 
Utl africonisme i per un co!unialismc que cns va dur 
ent re nitres causes a la tragedia de la Guerm Civil q ue 
tots coneixcm prou bé, 

La Cons titució del 78 ha volgut ¡'ompre amb aques
ta idea que s'havia ins taural duran! el franquisme. q ue 
els qu e no acceplavcn servi r el país a mb les anncs, 
eren uns e!cmen ts m<Jrginals i uns clcmcn ts antisocials. 
Des de l 1ll0lllCllt que la COnsli luciü ens d u na Ihbcrl,lI 
d 'cscoltlr dI! quina rorma voJem servir el p.:lís. ¿s 10' 
gic que aquesLD idea s 'ha de. divulgfJI' dcgudamcnl. Pe .. 
que no s'ha divulgal? rerqu~ cncara tcnim certs rerle. 
xOs tlcl Icmps pass"t, es cvitlell l que s'ha (el loés l:m· 
fasi sobre 1":$ obUgaciOns rnilitars que ilóbl'c. les passi· 
bilitnl s tI'aplol!' pcr un sCJ''''ci c iv il. J 1';.1 un IUOlllCll l, 
nqui, hi h::l h<tgut una cena confronlnció ~llIan l si S'c!'" 
Olés. O mcn)'s <Il1l0nOrniSla, i ha sed! saber si ara es 
mallt¿ el mutc ix csperit de s i volem cxcl'cir t:\tllbó 1:\ 
Uibcrl tlt. que com a insLi tucions cl'au1ógovem que h:1Il 
ele servir cls ciutad31lS i els h<tll (\'infonnar d'ulls. dl'c ts 
que, com ha dil molt bé el Porta,veu d'Esqucrra Nit
dona lis ta, consta lam que no estan informats de les 
possibilitats, no esta n infonna ls que es pot optar per 
una a ltra via que no sigui el servei de les armes i op· 
tal' per un servci civil, opta r pcr una objccci6 de cons
ciencia, 

Per lant, entene que aquesta Propusició no de Lid 
és una proposidó absol~L t;lmen t positiva, és \tna propo, 
sició que s'encamill:l a fer que dins e ls 110SI rcs ciula' 
dan!' s'estengui /:'.J coneixenlenL d 'un a I'cnJilal cons tilu· 
c ional que nns ara 00 és ben cooeguda, i. a I'flés :.a més, 
i amb aixb vu ll fclicitl1r ni 51-, Lópc7. C,,~osllovas , en· 
lla¡;:a nm b una lradició p rogt:essis ta de la qual 1015, jo 
matei'x, cos scntim hercus i que és bo recordar i re· 
vitalitzar n un morncnl en que, de vcgaues, el tema 
de les qüestions miJitars és objecle d 'un Iraclamen1 
frívol i no u n tr.J.ctament rcalmenl responsable com 
aquesta Proposició no de Llei planteja. 

Pcr tant, uonal'é el meu suparl, íntegramelll, a 
aquesta Proposició no de Llci. 

Moltes grue ics, 

EL S R. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr, Diputal , 
PcI GIUp Regionalista de les l1Ies, té la pal'auJa la 

Sra. Maria An ton ia Munar. 
Disposa de deu minuts. 

LA SRA. MUNAR RfUTORT: 
Grades. Sr, Pres ident, Sres. i Srs. DipulaL.s. El 

Grup Regionali sta creu que tata campanya informali
va sob re els drcts de)s dutadans en quaIsevol mate· 
ria, sempre és, en prindpi , pos itiva, i ercim que és 
més positiva encara quan aquesta campanya va dirigi
da a informar a un sector d'aquests ciutadans com 
són els joves, é:; a dir, e ls dutadans del futuro 

No dub tem de la bona fe d'E:squerra Nacionalis ta 
a l'hora de presentar aquesta Proposició no de Llci, 
no obstant , ereu el nostre Grup i cree que també al· 
trcs grups que suportin aquesta Proposició no de Llci, 
que missatges que s'han de donar a concixcr a ls ciuta
dans n'hj ha tnolts i que possibles campan)'es també 
n'hi ha molles per fer, Per tant, no com a esmena, ja 
que el Dos tre Grup no la va presentar en el seu mo
ment, s inó m és aviat corn una opioló que ens han ma-

nirestat els joves\ d'Unió Mallorquina i que voldria 
lmnSlllC tre a la COD:¡iell cri a de Cultura, és ;;¡ dir, dOna! 
que la Consel1eria le, en aq ues t moment, una Di l'ccció 
Gene.'a l de la JoventtU j que té mi tjnus humans i cco
nomics su f'iciell!s i que reccn[men l s'ha crea! tambe 
el Com~ell General de la Jovt:!ntut, crcim que en apm· 
var-sc aques ta Propos idó no ele Ll ei, seria illleress.tnt 
fel' una campanya d'info17nació sobre el tema ¡Jel ser· 
vei militar en gene ral. Tema que, en els darrers anys, 
i !iObrclot després de la Cons titució del 78, ha tingllt 
molleS i molt imporfrmts modificadons, i c reim que es 
podria informar de In d iferencia entre un servei mili· 
tar voluntad i fon;:ós, del Lemps de durada d'un i de 
l'alt rc, de I'cdat mínima i maxima per poder-se aeo· 
!lir a un o a altre, i també de les possib ilitats de tras· 
l1a ts a d'alt ,'es Comunit:lls AutonOlllcs a J'hora de fer 
el servei militar. També. eI 'altres qi.iestions com podria 
ser el fe l de ser exceden t de quota, la innuencia que 
té per al quc és cridat a fer el servci militar el fel de 
tenir mi s, d'cs tar casa l, de se pob re, etc., i, com no?, 
també, dins de la mateixa campan)'a, informar de la 
possibilita! de pres tac ió social su bsid ia ria del scrvei 
mi litar en e! cas de ser objector de consciencia. 

Així, crcim que- estalviaríem , de qua lquc manera, 
temps i no seria neccssaria una altra Proposició no de 
Llei pe,· part d 'Esquerra Nacionalista, a les quals és 
tan aficcionat, i, a la vegada, estalviariem també d i· 
ners perque en una sola eampanya s'informada sobre 
un tema en la scva Lota litat. 

El fe t que la Comunitat Autónoma no tengui como 
petencia, com ha sor ti l en els miljans de comunica· 
ció en materia del servei militnr, no significa que no 
linguem, aques t Parlament, possibilitats, crec jo, de 
donnra coneixer als joves d'<lqucs ta Comunitat Autó' 
noma q ui ns són e!s sells drets sob¡'e un lema que afec· 
ta tots els noslres joves. 

Per ta nt, el Grup Regiona lista donara supon a 
aquestu Proposició no de Lid d'Esquerra Nacion alis la 
i desitjaríem que el Govern dugués enclavan t aq uesta 
campaiia de di fusió cI'un tema tan imporlan t pcr a 
tots cls joves i que els sigui, u totí) ell s, de molta uti· 
litar. 

Molles grades . 

EL SR. PRESJDENT: 
Moltes grades, Sra. Diputada , 
P l: r part del Grup Pa rlamentari Social is ta, té la 

pa raul a el Sr. Vicen l Tul' i Tor res. 
Disposa d'un temps de rins a deu minuts. 

EL SR. TUR TORRES: 
Sr'. PresidcnL, Sres. i Srs. Diputats. Evidenl ment, 

com ha quedat de manifest en aquesta Cambra, aques· 
la és una proposta positiva i hem de felicita ,' el Crup 
eI'Esquerra Nacionalista pc::r haver-la portada avui aquf. 
pcrque cs dóna la parndoxa que, a pesar que tenim 
una L1ci qu e regu la I'objecció de conscil:ncia, <le les 
més progressis tes c! 'EurOl)a, és veri ta t que n'es molt 
deseoneguda i que no se'n fa l'ús que se'n podria fer. 

Volarem a favor, per tant, de la proposta, en pri· 
mer lIoe, pcrqut: és congnlcnt amb la poHlica desen' 
volupada per les insLitucions o n governa el Partil So· 
cialis la , _En segon llac, perdó, Som conscients que no
més des del eoneixcment i des de la informac!ó es pot 
actuar ¡participar responsablement en una societat 
democratica j que són Jes institucions les responsables 
de donar a coneixer aquesta informació. En segon lloc, 
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q ul!: avui, en aqucsl pais, l'objecció de consciencia. rr,o és una conducta irregula r, smó que ve recollida 
;c: la Cons li lució ;;11 seu a l"l ic!c. ,30. i .des del ,84 u~a 
LI í la regula, regu la la prestaclO SOCial sllbstJ lu t~na, 
re~ jo diría més, aquesta és llOa IIc] prol! am pla i 
próu pregrcssista q ue permel que c1s joves q ue vul
guin objcclar pugui n p restar un servei social subslitu
toJ'i que reclund i e n bellcfici de la sociel¡ll en acrivi· 
latS complCJlleOlbries c1eslligades completamen l de ¡'!Ul1-
bit mditar, I que son d'ull eleva! nivell socia l i que be. 
nericicn d'un3- munt!ra di recta 13 socie tat, na com s'ha 
dit pe,- nitres $I.'ctors. qUe ,5611 s im plcme.ut unes actl
dtats més bé de. cn i re de benencicllcin. 

Ara bé. podem scr oplim¡stes respecte del n, del 
bon fi d'aquesta pro posta, que, com sembla . seri'l apro
vada? Ens temem que vista la poJítica de jovenlut que 
ha portat aquest Govem, en els poes mesas que res· 
ten, el fi eI 'aquesta i l'interes que tenia el Grup d'E's
querra Naciono.Jista en presentar aquesta proposta no 
sigui tal, sinó, basta vcurc un excmple, pcr resumir, 
com el 85 es va pel-dre una gran oporLunilat de fer 
una política autentica de la joventllt amb ¡'Any I nter
nacional de la Joventut , l'any 86 es va c(em,- la Dire ..... 
ció General de la Jovcntul i no ha estat capa!; de do
Tlar a coneixer-!'ie pcr allres motius que pels campa· 
mcnts de la neu, 

Per tanl, dcmanarlcm, en vis tes q uc aquesta pro
posta sera aprovada, que el Govern es posi en feina i 
que la dugui a terme, pcr9ue ,és positiva, 

MoHes gdieies , 

EL SR. PRESlDENT: 
Molles griicies, Sr. Diputa!. 
Per part del Grup Popular té la paraula el Sr. Ma

nuel Jaé n, 

EL SR. JAÉN PA LAC IOS: 
Sr. Prcsidente, Señorías, Esquerra Nacionalis

ta·PSM presenta boy cn esta Cámara esta Proposición 
no de Ley, hace algu nos dfus, una semana, lo hacia en 
el ConseJl Insula r, si bien con con tenido ciertamente 
distinto, porque urgía la regu lación de la pres,tación so
cial substilutoria así como apoya r el movimiento de 
objetores de COnciencia, etc., etc. No había un tercer 
apartado que sería que el Cansell Insular de Menorca 
hubiera hecho una c<lmpaña, como han hecho las Di
putaciones, que es lo que más ha abundado, porque 
justamente, Comunidades Autónomas, pocas, pocas, po
cas, que yo recuerdo cr eo que dos, han hecho campaña 
al respeclo. Muchas Diputaciones, si. muchos Ayunta
n1j~l1tos, también. 

Es realmente un lema importante, cuyo tratAmten
to ha preocupado. rundamentalmente, como no podía 
ser de otra manerd, a los estados democráticos y de 
derecho y a los organismos internacionales. El tema 
<l rranca, [ormahnenle en el ario 67, cuando el Consc
jo de Europa apmbaba una resolud6n, la número 337, 
que reconoda, y digo textualmente, que por motivos 
de conciencia, por ra7,ón de una convicci6n de orden 
religiosrrético_moral. humanitario, filosófico o de otro 
tipo de la misma naturaleza, reconocía, repito, que era 
P,osible dispensar a las personas, de reali7,.ar el servi
c~o militar obligatorio por tratarse,'\J:,t objección de con
Cl(~ncia, de. un de ['echo individual , ruhdamental, derecho 
q,uc. venía garantjzado por el articulo 9 de la Conven
C1Ón Europea de los Derechos del Hombre. 

... 

--

En la citada resolución , por ende, se indicaba el 
procedimiento, y res pecto del servicio de substitución 
se señalaba q ue su duración debería ser, al menos, al 
menos, repito, la misma que la establecida por el ser
vicio militar normal. E l Parlamento Europeo, por su 
parte. en el año 83, por una resolución de 7 de feb re
ro, fijó que la protección de la libertad de conciencia 
im p lica el derecho a negarse 3 realizar el servicio mi
litar armado, e incl uso, e incluso. separarse del mis
mo, separarse del mismo por motivos de conciencia. 
As¡, la citada resoluciÓn establecia o estab lece que e l 
servicio alternalivo no debía ser considerado nunca ni 
bajo ningún concep to como una sanción ni como un 
castigo y q ue su d uración, cuando se llevase dentro de 
la Admi nistración o Administración Civil, tend ría que 
tener la misma duracion que el servicio militar nor
mul. 

Ciertamente, Señorías, nuestro país no es ajeno a 
esta problemática, porque existcn unos 16.500 jóvencs 
de los cuales, según nuestros datos, unos 3,600 corres· 
ponden a los reempLazos de los dos últimos a110s, y 
de ellos, aproximadamenle, si nuestros datos son fia
bles, dentro de lo que valen, hay unos 200 en Balea· 
res, 

Creo, Señorias, que hemos avanzado nowblemcnte 
en este tema, y ha sido h istoria y descamas que no se 
repita, e-1 proceso, como reos de delito de desobed ien
cia, con penas de hasta 20 años de reclusión para los 
objetores de conciencia. El afio 1958, fecha del primer 
caSo de objccci6n de conciencia, justamente en un tes
tigo de Jehová , queda muy lejano, y el camino recorri· 
do desde en~onces ha sido largo, ha sido penoso, pero 
ha merecido la pena, 

Nuestl'a Constitución, en su artículo JO, punto 2,", 
determina la obligatoriedad de regu lar por ley la ob
jecci6n de conciencia. De acuerdo con estc mandato, 
pues, las Cortes Generales oprobaron, en su día, la Lcy 
48/84, de 26 de diciembre, publicada en la restividad 
de los Santos Inocentes, Suponemos que esto no quie
re decir. por supuesto, nada al l'Cspecto. 

Esta disposición es tá actualmcnte recurrida. creo 
saber. por el Defensor del Pueblo, en algunos aparta
dos concretos, regu la la objección de conciencia y la 
prestación social substitutoria, y se crea el Consejo Na
cional de Objeeción de Conciencia, o rganismo que está 
adscrito al Ministerio de la Presidencia, donde se re
gulan sus atribuciones, ent re a Iras cosas, 

Queda pendiente cierta regu lación, como es cono
cido por sus Señorías, que no voy a entrar en ella, y 
también disponemos de un Real Decreto donde se 
aprueba cl Reglamento del Consejo Naciona l de Ob
jección tic Conciencia, 

Vaya adelantarles, Señorías. cuál va a ser In pos
tura del Grupo Parlamentario Popular. y es que va
mos a votar a favor de esta Proposición no de Ley, 
pero quiero haccr algunas sa lvedades, Y es que, real· 
mente, a t ravés de las Oficinas de Infonnac.i6n Juve· 
nil de Menorca, en cOl1crelo, que es la que conocemos 
más directamenle por nuestra residencia en esta isla, 
se proporcione infomlación a los jóvenes, como esta 
que me he permitido trae r aq uí, que sus Señorías, se
guramcnte, conocerán, con un monográfico sobre la oh· 
jección de conciencia, y un libro que no lo he podido 
traer porque es demasiado voluminoso, pero que me 
he pennilido fotocopiar, que se llama «Guia Pract ica 
de J'objector de consciencia,., Por lunto, yo sé que el 
Gl'UpO Esquerra Nacionalista es muy aficionado a pre-

.. 
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se ntar Proposiciones no de Ley de campañas, la .sema~ 
na pa.silda se ilpl'obó una de tal :"l de bosqucs, muy opor
tuna, clal"O. y de. jUgUC tl'S bélicos , y hoy, nos vicne Jo 
dc 111 cnmpUlh, PCI'O noso tros creemos que est ... elim· 
poña no es ta n ncecsal'in, no es tan necesaria, pOl'que 
la información, la verdad, es que e!. lá en la s Oncinas 
de JnrOt'mnción J uvenil. Y creemos t<\mbién que ex.is
te un organismo, que es el Consejo de la J uventud , 
cuya Ley se aprobó aqu i, y cuyo ar t ículo 2.0 le enco
mienda una scrie de funciones, ent re otras, la infor· 
mación a la juventud. 

Por eslo , hecha es ta salvedad , Sr. Presidente. Se· 
ñorias. el vo to será u hlVor del LCx.to, aunqllC creemos 
quc podia haberse hecho a partir de los Consells Insu· 
lares, n partir de los Ayuntum ien tos y que el Cobier
no comience ID cnmp~1l1n, como dicc el texto, no se 
sabe cuando la aca bará, porque se d iee que comience 
la campaña. 

Sr. Presidente, muchas gracias y nada más. 

EL SR. PRESlDENT: 
Molles grades, Sr. Diputat. 
Per que cm dernana la paraula? 

PREU DE LA SUBSCRIPeIO 
Un any . 
S is mesos 
Tres mcsos 
Preu de ¡'exemplar 

Redacció i Administració 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
el. Palau Reial. 16 
PALMA DE MALLORCA 

\ 

EL SR. LOP EZ eA~ASNOVAS: 
Per con traruecións, Sr. Presiden!. 

EL SR PRESIDENT: 
Conlradiccions? Hi ha unanimita t. 

EL SR LOPEZ CASASNOVAS; 
Perda, perdó. Hi ha eleme:nts contradicloris com 

jo vull demostrar en la intervenció da rrera que aqui 
s'ha di t, concrctament, coses que no són certes. 

EL SR PRESfDENT: 
Jo cree que no. No hi ha 1I0e. 
Passam a la .volació, 
Sres. ¡Srs . Dipu tats que votio a favor (\'tl<)uesta 

Proposició no de Llci, es valen PO~;¡l" (II"C(S, per favor? 
Quclln ap rovnda (ler unnnirnit nl. 
Es dóna per conelos aques l PI e, i anuncii ti la Cnm· 

bra que el proxim Pie tcnd ra Il oe d ia 25. 
Sones ta rdes i fins al p ri)xill1 dja . 

2.000,- pesseles 
1..000,- pessetes 

500,--=-- pessetes 
100,- pessctes 
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