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L-) Preguntes: 1) R.G.E. núm. 1928/88, p~entada pe! Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, amb la formulaci6 següent" 
«Que ha volgut dir el Vice-p~ident de la CA.LB el dia 27 d'octubre després de l'aprovaci6 del Pie 
del Parlament d'una Proposici6 no de L/ei p~entada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'Esco
la de Puericultura, quan ha declarat que les Proposicions no de L/ei s6n «recados para la madre superiora»? 

2) R.G.E. núm. 1920/88, p~entada pel Diputat Sr. Antoni G6mez i Arbona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulaci6 següent: 
«Per que han tardat tant a iniciar-se les ob~ que s'e.stan realitmnt al Centre de Salut de Ma6 i quan 
creu que s'acabaran aquestes Ob~.0> 
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3) R.G.E. núm. 1923/88, presentada pel Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quan pensa el Govern de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears presentar el Pla Quatriennal 
que marca la L/ei d~cció Social?». 

4) R.G.E. núm. 1944/88, presentada pel Diputat Sr. loan López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la formulació següent: 
«Pensa la Consellería d'Educació i Cultura realitzar una auditorio a les Federacions Balears d'Esportso>. 

5) R.G.E. núm. 1945/88, presentada pel Diputat Sr. loan López i Casasnovas, del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, amb la formulació següent: 
«Per quina causa, amb la data d'avu~ encara no s'han pub/icatal BOCAIB els Plans Territorials d'Equi
paments Esportius?». 

Proposicions no de LJei: 1) R.G.E. núm. 1764/88, presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, relativa 
a les Directrius d'Ordenació Territorial. r 

2) R.G.E. núm. 1795/88, presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la pro posta de pro- l, 
grama d'inversions cultural s a realitzar a les IlIes Balears pel Ministeri de Cultura. 

3) R.G.E. núm. 1871/88, presentada pe/ Grup Parlamenta'; SOCIALISTA, relativa a incendis foresta/s. 

IIl-) Conclusions de la Ponencia Especial de la Reforma de I'Estatut. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
Comene;am el Plenari d'avui seguint l'Ordre del Dia que 

els han repartit, comene;ant pel punt 1 referit a preguntes. 
Per impossibilitat de ser aquí el Vice-president del Govern, 
queda posposada per al proxim Plenari la pregunta registra
da amb el n~ 1928/88 que li formula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso i Villanueva. 

1.-2) 
Per formular la pregunta 1920/88, sobre obres al Cen

tre de Salut de Maó, té la paraula el Diputat Sr. Antoni Gó
mez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gnkies, Sr. President. 
Com tots vostes sabran a Maó hi ha un Centre Comar

cal de Salut que fins aquests moments es trobava en un es
tat físic bastant deplorable i sembla que van comene;ar les 
obres. La pregunta fa referencia a per que han tardat tant 
a iniciar-se les obres i quan creu que s'acabaran. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gnkies, Sr. President. 
Aquest Centre que tenim a Maó com a consequencia 

del concert amb INSAWD perque pugui atendre les seves 

consultes ambulatories, ens varem temer que efectivament 
existia una deterioració important d'aquest Centre, pel qual 
motiu varem decidir la realització d'obres d'acondicionament 
per a les noves necessitats plantejades a pesar de la insufi
cient aportació d'INSAWD per a aixo. 

Varem encarregar la redacció d'aquest projecte, l'expe
dient del qual es va remetre als Serveis de Contractació de 
la Comunitat el mare; del 87, es va presentar al Consell de 
Govern el mes de maig del 87 a fi d'autoritzar la des pesa 
i el plec de condicions i contractació definitiva. Després 
d'aixo, els Serveis de Contractació varen publicar al Diari de 
Menorca els dies 20, 23 i 26 de juny del 87 i al BOCAIB 
també dia 9 de juny de l'any passat, aquesta convocatoria 
i no hi va haver licitadors per a aquestes obres. En conse
qüencia, varem haver de cercar un contractista i preparar-li 
l'adjudicació directa. 

Al final, a l'octubre del 87, Construccions Rotger va ac
ceptar fer-se carrec de les obres i a partir d'aquí li varem de
manar tota la documentació correspondent que han d'apor
tar a fins i efectes de poder dur a terme aquestes obres. 
Aquesta documentació, després d'insistir diverses vegades, la 
varem tenir a mitjan desembre del 87, pel qual motiu varem 
haver de sol· licitar la corresponent incorporació de credit a 
l'exercici d'enguany. Obviament ens autoritzaren, es va firmar 
el contracte d'execució d'obres el mare; del 88, es va fer una 
acta de replanteig d'aquestes obres el mes de maig i es varen 
iniciar a continuació. El mes de juliol es varen acabar les 
obres dellaboratori, durant agost, setembre i octubre i s'han 
continuat les obres a la sala d'actes, administració i consul
tes mediques de la primera planta i és previst que aquests 
dies comencin les obres a les consultes de la planta baixa 
a fi de poder traslladar aquests metges a la primera planta 
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i nO suspendre en cap moment les consultes ambulatories 
d'INSAWD; així, si es fa rapidament no s'interrompran 
aquestes obres i és previst que a final del mes que ve s'hagin 
acabat definitivament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Antoni Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
El ConseHer ha resumit un poc la historia, pero no crec 

que hagi estat una historia completa de totes les pass es 
d'aquest Centre. El projecte es va redactar l'any 85 amb un 
pressupost de 6 milions i fins l'any 87, com eH ha dit, no 
es va fer res. Quan va sortir a subhasta certament va quedar 
desert, peró va ser perque el pressupost no s'havia actualit
zat i continuaven amb els 6 milions de l'any 85, pel qual mo
tíu era ciar que no hi havia cap contractista que es volgués 
fer cfurec de les obres. Al final es va fer una contractació 
directa, com eIl molt bé ha dit, peró a partir d'aquí van sor
tir una serie de problemes que jo crec que varen ser per cul
pa de la Conselleria. Primer de tot, l'acta de replanteig que 
es va enviar era de data de l'any 86, per la qual cosa varen 
haver de tornar enviar una altra acta de replanteig; després, 
i aixo és molt greu, la Conselleria no havia demanat Ilicen
cia d'obres per fer aquesta reforma, pel qual motiu de pressa 
i corrents es va haver de demanar Ilicencia d'obres i a més 
a més, com que el projecte era de l'any 85; a mesura que 
s'han fet les obres' han sorgit unes grans deficiencies. 

Tot i avó, confii que tots els altres assumptes de la seva 
ConseIleria no funcionin com aquest, perque avo denotaria 
una gran dosi d'improvisació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Sí; gracies, Sr. President. 
Jo també esper que les seves xifres no siguin sempre tan 

inexactes, realment no eren 6 milions, sinó 7.332.629 pes se
tes que al final s'han convertit en 11.800.000 pessetes per ac
tualitzar aquestes obres. Efectivament, peró, que l'Adminis
tració és lenta, ho sabem tots; no fa molts de dies, dilluns 
mateix, a INSAWD que ja li vaig dir una altra vegada, em 
pareix que d'hospitals n'han fet molts, des del moment que 
comencen l'avantprojecte o el projecte d'un hospital petit, com 
és el de Manacor, es torben 14 mesos a posar-ho a licitació, 
venc a dir que no crec que sigui res molt greu. 

Gracies. 

1.-3) 
EL SR. PRESIDEN1: 

Per formular la pregunta 1923/88, sobre el Pla Quatrie
nal que marca la Llei d'Acció Social, té la paraula el Diputat 
Antoni Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Com marca la Llei d'Acció Social, la Disposició Addi-

cional 2:' parla del Pla Quatriennal i marca que en un ter
mini de dos anys el Govern elaborara aquest pla i el dura 
a discussió al Parlamento Com esta, aquest Pla? 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament, com voste ha dit, la Disposició Addicio

nal 2." de la Llei d'Acció Social, que va entrar en vigor dia 
29 d'abril de l'any 1987, dóna dos anys per presentar aquest 
Pla, que ara s'elabora i es presentara dins el primer trimestre 
o al final, com marca la lIei. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Jo li voldria Ilegir al Sr. Conseller, encara que supós que 

ell coneix de sobres la Llei d'Acció Social, la Disposició Ad
dicional 2:', perque crec que han incomplert en certa manera 
el que marca la lIei. Certament posa que en el termini ma
xim de dos anys a partir de la vigencia de la lIei, pero diu 
«en col·laboració amb els Consells Insulars i amb l'informe 
previ del Consell Superior d'Acció Social». Que nosaltres sa
piguem no hi ha hagut cap tipus de col·laboració, almanco 
col·laboració demandada oficialment, ni tampoc no hi ha ha
gut cap informe previ del Consell Superior d'Acció Social; 
nosaltres creim que era una passa previa que la llei marca 
que s'havia de complir, com que aixo no s'ha fet, creim que 
s'incompleix la lIei. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per contestar té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies. 
10 crec que tot aixó estar a molt bé a partir de dia 29 

d'abril de I'any que ve. Que no hi hagi hagut comunicació, 
jo diria que no és ver; al Consell Superior d'Acció Social es 
fan actes i en aquestes actes figura que s'ha demanat al Con
se~l Insular de Menorca, al seu representant, i al Consell In
sular d'Eivissa que elaborassin el seu mapa de serveis socials, 
que l'hem de tenir en compte i d'aixo n'hem parlat privada
ment altres vegades, pero aquesta vegada és oficial, consta 
en acta al Consell Superior d'Acció Social i indubtablement 
abans de dur-lo aquí hi haura aquests escrits que diu que 
són pertinents. 

Gracies. 

1.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1944/88 
sobre auditoria a les Federacions Balears d'Esports, té la pa
raula el Diputat Sr. loan Francesc López i Casasnovas. 
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EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Honorable Sra. Consellera d'Educació i Cultura, la Con

selleria té les competencies totalment transferides en materia 
de tutela i control de les Federacions d'Esports de l'ambit 
territorial de les Illes Balears. Com voste sap, les Federacions 
Esportives són entitats privades d'interes públic i social cons
tituldes basicament per associacions, clubs dedicats a l'esport 
i gaudeixen de personalitat jurídica propia en el desenvolu
pament de les seves finalitats. Té, en conseqüencia, la Co
munitat Autonoma, potestat de controlar i exercir la seva tu
tela respecte deIs fons públics que gestionen aquestes 
federacions. Pensa, ido, exercir aquesta prerrogativa? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula la Sra. Consellera d'Educa

ció, Cultura i Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACI'O 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Realment, Sr. López Casasnovas, el que voste de mana 
és si la Conselleria d'Educació i Cultura pensa fa auditories 
a les Federacions Balears d'Esports, i la resposta és que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
No esperava una altra resposta, atesa la seva filosofia 

liberal cons'ervadora, pero és evident que si copien de la Co~ 
munitat Autonoma de Catalunya la realització d'un Decret 
per conformar la unió de Federacions Esportives de les llle~ 
Balears, si copien el mateix Decret I'haurien de copiar tot 
i no només una part, i en conseqüencia «les Federacions Es
portives s'han d'acollir al regim de pressupost i patrimoni pro
pis i hauran de sotmetre anualment la seva comptabilitat i 
estat economic o financer a una auditoria o a verificació 
comptable d'acord amb les determinacions de l'Administra
ció Esportiva de la Generalitat», en aquest cas que li llegeixo. 

Obviament, creim en conseqüencia que la democracia 
interna dins les Federacions passa també per una total trans
parencia de la gestió deIs f. ·ns públics i les Federacions hau
rien de ser les primeres interessades que d'una manera regu
lar, anual, hi hagués aquesta comptabilització o auditoria, 
diguem-ho així. D'altra banda, voste sap i el seu Director Ge
neral sap, com és pales i notori, que enguany seran 25 mi
lions de pessetes que rebrem, la Comunitat Autonoma, des 
del Consell Superior d'Esports per repartir i ajudar a les des
peses de despla~aments. Pensam que aquestes des peses s'han 
de repartir i 'ajudar adientment i que les Delegacions Territo
rials de les Federacions Balears d'Esports han de tenir també 
la possibilitat d'un coneixement estricte de com es repartei
xen aquests fons i la Comunitat no pot defugir, no pot ser 
a les dures, també ha de ser a les madures. 

En conseqüencia, li digui auditoria o li digui control i 
tutela de les Federacions, creim i continuam demanant a veure 
si pensa exercir la seva obligatorietat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera de Cultura. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (M~ : 
Antonia Munar i Riutord): . 

Sr. López Casas novas, la Conselleria no pot fer audit; 
ries. Voste ha sentit campanes, i aquestes campanes diuen 
que la Llei de Cultura Física i Esports, al seu article 25.3 
de la Llei 13/88, diu que les auditories s'han de realitzar per 
membres de l'Institut Censor Jurats de Comptes, ells són els 
qui han de fer aquestes auditories i per tant les Federacioru; 
s'han de sotmetre a final d'any a intervenció o a auditoria, 
pero són les Federacions que ho han de fer, no la ConseUe
ria d'Educació i Cultura. 

Nosaltres el que sí hem fet és recordar aquesta obliga
ció a totes les Federacions; a més, aquesta pregunta ja la vaig 
contestar no fa molt al Sr. Trias del CDS i li vaig contestar, 
a més, per escrit i és al Parlament, i a més, nosaltres no co
piam, per tant no copiam ni bé ni malament de la Generali
tat ni d'altres Comunitats Autonomes, feim les nostres pro
pies Beis. 

1.-5) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 1945/88, 
sobre publicació al BOCAIB deIs Plans Territorials d'Equi
paments Esportius, té la paraula una vegada més el Diputat 
Sr. ] oan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Evidentment la Comunitat Autonoma de les IIles Ba

lears pot fer Beis, pero les fa el Parlament, no el Govern, 
el Govern pot elaborar projectes de llei com és sabut, i jo 
deman concretament: El Decret, no la llei, el Decret pel qual 
es reparteixen els diners per al Pla Territorial d'Equipaments 
Esportius i es fixen les condicions de distribució per iHes i 
es posen les condicions també per a la realització de les obres 
va ser publicat, si no record malament, ja finalitzant el pri
mer trimestre d'enguany. Han passat molts mesos de llavors 
en~a, s'han fixat terminis bastant estrictes a les Administra
cions Públiques, Ajuntaments i ConseUs Insulars per elabo
rar el Pla i resulta estrany que no s'hagi publicat encara la 
resolució de la Conselleria del Govern al BOCAIB, sense la 
qual publicació no entren en vigor els plans. 

En conseqüencia, deman quan pensen fer-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i 

Esports. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO 1 CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Nosaltres, la Conselleria d'Educació i Cultura va apro
var, en data 24 de man;: del 88, a Consell de Govern, les no[
mes a aplicar pel financ;ament d'obres a inc10ure en el Pla 
d'Equipaments Esportius del 88 i es va publicar al Butlletí 
n? 43, en data 9-44-88, i posteriorment, al BOCAIB n? 75 
de 23 de juny d'enguany, es varen publicar diferents modifi
cacions a aquesta es mentada normativa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. López Casasnovas. 
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EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Per continuar formulant la mateixa pregunta: Quan ha 

aprovat el Consell de Govern de les Illes Balears el Pla Terri
torial d'Equipaments Esportius, i en conseqüencia, a quin 
BOCAlB han sortit publicades aquestes resolucions, repetese, 
sense les quals els Ajuntaments no poden subhastar les obres 
deis Plans Territorials anuals? 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D'EDUCACIO I CULTURA (M~ 
Antonia Munar i Riutort): 

Sr. López Casasnovas, o voste o jo no ho tenim massa 
claro La Comunitat i la Conselleria el que fa és aprovar la 
normativa i convocar el Pla d'Equipaments Esportius, des
prés són els diferents Consells Insulars -i voste em demana 
els plans respectius- els Consells Insulars aproven els plans 
d'instal·lacions esportives i són ells qui porten després al 80-
CAIB aquestes aprovacions de plans. 

A (', ." , . 
/í '. \ "-

1.-1) '1 

I 

( 
""' . 

EL SR. PRESIDENT. 
Havent arribat durant el transcurs d'aquest Plenari el 

Vice-president del Govern, en !loc de pos posar-la per al pro
xim Plenari, si va bé al Sr. Diputat, for~ularíem la pregunta 
en aquest moment. . 

Ido per formular la pregunta sobre declaracions del Vice
president del Govern Sr. Huguet i Rotger, té la paraula el 
Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Vice-president, fa uns dies el «Diario de Mallor

ca»publicava, amb la firma d'un periodista, e! Sr. Josep Jau
me, unes manifestacions seves respecte d'una Proposició no 
de LIei aprovada en aquest Parlament, dient a un altre Con
se!ler que aquestes Proposicions no de LIei eren «recados a 
la Madre Superiora», i aixo ens ha suscitat un caramull de 
dubtes. El primer, que l'hem aclarit només pensant un poe, 
és qui devia ser la Madre Superiora i obviament hem pensat 
la Mare Superiora és el Govern o és el President, i ens hem 
inclinat rapidament pel President, perque Mare Superiora i 
President són organs unipersonals i per tant creim que ja sa
bem qui és la Mare Superiora, el President del Govern. 

El que no sabem és qui fa els «recados», és a dir, quina 
consideració té el qui fa els encarrecs. El qui fa els encarrecs 
és el Parlament, pero miri la diferencia que hi ha si voste 
considera, per exemple, el Parlament com un Bisbe, que si 
fa comandes a la Mare Superiora obviament la Mare Supe
riora les acomplira o si és una novícia o un frare lleCo que 
si li fan les comandes no les complira. 

Per tant, ens interessa saber, tenir un aclariment pales, 
definitiu, sobre quina consideració té el qui fa les comandes, 
el Parlament en definitiva, per al Govern de la Comunitat 
Autónoma, si novícia o bisbe. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per contestar té la paraula el Sr. Vice-president del 

Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
M'alegra aquesta pregunta, perque almanco hem desco

bert una faceta més del Diputat Sr. Josep Alfonso, no sola
ment és un tecnic, sinó que gaudeix d'una imaginació que 
en aquest Parlament encara no s'havia demostrat amb una 
pregunta d'aquest estil. 

Si voste s'ha limitat a llegir únicament i exclusivament 
el que va sortir al «Diario de Mallorca» amb la fuma del 
periodista que voste ha mencionat, comprendra que no són 
manifestacions, per tant ja no ha formulat bé la pregunta 
tal com ho ha fet. No vaig fer cap manifestació, sinó que 
simplement era un comentari mentre sortíem, com el mateix 
comentari que voste em va fer davant testimonis «si conti
nuam per aquí aixó s'assemblara a «la Once»perque cada 
dia feim un numeret», el mateix comentari i no té mé.s tras
cendencia que un comentari que feim en pla de broma qual
que vegada: quan sortim d'aquí. Per favor, a~ó no són pre
guntes. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
El Sr. Josep Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Es evident, Sr. President, que jo el crec quan diu que 

va ser un comentari, em pareix moIt bé,-pero després de la 
broma ve la part seriosa. No tendriá més importancia si fa 
dos anys el President del Govern, la Mare Superiora, no ha
gués dit que no pensaven complir les proposicions no de llei. 
Aixo es va dir en aquest Parlament i llavors ens va preocu
par molt, havent dit el President aixo fa dos anys, que el 
Vice-president digués que eren «recados a la Madre Superio
ra», perque varem ~onsiderar que la Mare Superiora no com
pliria les comandes que Ji feia el Parlament i a posta ens preo
cupava. Nosaltres, els comentaris en broma, de la mateixa 
manera que ho era meYa ]'expressi'ó de «la Once», vaig fer 
un mal plagi dins un comentari, pero li vull dir que aquestes 
expressions no són perilloses quan vénen de l'Oposició, ho 
són bastant quan vénen del Govern. 

11.-1) 
EL SR. PRESIDENT. 

Acabat el punt I de l'Ordre del Dia d'avui, passam al 
punt II referit a Proposicions no de LIei. 

Per defensar la Proposició no de Llei registrada amb el 
n? 1764/88, subscrita pe! Grup Parlamentari PSM-EEM, so
bre les Directrius d'Ordenació Territorial, té la paraula el Di-·. 
putat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. Sres. ¡Srs. Diputats. 
Fa exactament un any. vuit mesos i vuit dies. s'aprovava 

en aquesta sala la Llei d'Ordenació del Territori. S'aprovava 
un Projecte de Llei, és a dir, un text aportat pel Govern, i 
avui ha de ser el PSM qui proposi que en un terrnini de sis 
mesos, és a dir, en un termini total de dos anys, dos mesos 
i vuit dies després d'aprovat el Projecte es posi en funciona
ment la pe~a fonamental d'aquesta Llei. 

Darrerament convé explicar l'abecé de les Proposicions 
no de LIei i la d'avui és molt senzilla. La LIei d'Ordenació 
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del Territori crea una figura, les Directrius d'Ordenació 
Territorial i altres instruments per planificar territorialment 
les nostres illes abans que deixin de ser nostres i siguin ex
clusivament un patrimoni de les irnmobiliaries. La peca clau 
d'aquest instrument de planificació són les directrius, que l'ar
ticle 11 defineix amb molt de detall. Hi ha una descripció
interpretació del territori, diagnostic deIs problemes, criteris 
d'actuació relatius a aquests problemes, regular les actuacions 
públiques i privades en el marc de referencia, reiacions entre 
diferents Adrninistracions, sistemes d'informació, una llarga 
!lista de criteris que s'han de definir, etc., etc., etc. 

Encara hem d'insistir a manifestar una vegada i una al
tra que si hi ha una política que val la pena consensuar, i 
crec que molts estarem d'acord amb aixo, si val la pena arri
bar a un model determinat amb una base amplia, és precisa
ment la política territorial, perque no només involucra els in
teressos economics i socials de la gent que habita aquestes 
iBes, sinó que hipoteca o condiciona d'una manera molt im
portant el futur d'aquestes illes. 

Una política com aquesta no s'hauria d'emparar en ma
jories o minories que es fan i desfan a les eleccions o fins 
i tot entre les eleccions, com passa ara, perque és una !lei 
que condiciona no només la gent que pugui votar ara, sinó 
la gent que votara el dia de dema. Que la majoria d'avui 
també imposi el seu model territorial a la de dema podria 
ser molt preocupant, per aixo s'imposa el seny, s'imposa I'es
perit democratic, i estam segurs que aquest pot existir o exis
teix i el gran encert de les Directius, el gran encert de la Llei 
d'Ordenació del Territori és que defineix uns mecanismes par- -
ticipatius democratics i reglamentaris perque es pugui arri
bar a una ordenació territorial molt ampliament debatuda 
a njvell polític i a nivell social. 

Entenem que les Directrius podrien ser útils no només 
al Govern de la Comunitat Autonoma d'avui, sinó probable
ment també al futuro Entenem, per fer un símil, que les Di
rectrius definirien una especie de Constitució de l'Ordenació 
del Territori de les Balears, i aixo indubtablement és molt 
positiu per al desenvolupament d'aquestes illes, a no ser que 
no es vulgui que existeixin les Directrius, a no ser que es pensi 
que és bo mantenir sobre el territori el «Iaisser faire, laisser 
passem i indubtablement aixo és bo per els guanys facils deIs 
especuladors, per a un urbanisme desbordant, per a la tan 
anomenada balearització, pero consider, i em creguin que no 
és bo ni per a les Balears ni per a la societat ni per al futuro 

Crec que no és necessari insistir en aquest punt i crec 
que per aixo el Govern va promoure la Llei d'Ordenació 
Territorial, crec que per aixo precisament, amb els vots d'AP 
i UM aquesta llei va ser aprovada al PIe de la CaÍnbra i que 
aquesta llei avui és vigent. Es interessant rellegir les lIeis, jo 
crec que fins i tot és saludable, perque estimula la producció 
d'adrenalina i allo que deien abans santa indignació, de ve
gades és molt positiu per a l'acció, i per aixó els proposaria 
rellegir l'article 14, que defineix el procediment d'elaboració 
de les Diractrius d'Ordenació del Territori i al seu punt a) 
diu que «la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori, amb la col·laboració que s'assenyala a l'article 9 i 
en un terrnini maxim de 8 mesos comptats a partir de la pu
blicació d'aquesta lIei al BOCALB, procedira a la formació 
d'un avanc; de les Directrius d'Ordenació del Territori que con
tendra la documentació etc., etc., etc.». 

Jo estic totalment disposat a demanar disculpes si 
m'equivoc, pero crec que aquest avan<; encara no existeix, que 

ni tan soIs aquesta primera pass a s'ha fet, i per tant la resta:, 
de trarnitació definida a l'article 14, que naturalment havia' 
de ser complida peI Govern que havia proposat aquesta Ul!i 
i amb els seus Grups Par1a~entaris l'havia aprovat. Enten~ 
naturalmen t., que tant les UelS com allres mandats parlamen_ 
taris s'han de complir, ja siguin proposats per les majories 
o per les minories, quan les minories formaven majoria i eren 
capaces de donar mandats al Govern, pero la Llei d'Ordena_ 
ció del Territori no s'acompleix, han passat més de sis mesas 
des que el Consell de Govern havia d'haver aprovat ja el Pro
jecte de Llei d'aprovació de les Directrius i ni tan soIs, que 
sapiguem, ha elaborat l'avanc; de les Directrius. 

Crec que és difícil comentar una situació com aquesta 
sense ser ofensiu i els assegur que tenc una vertadera curio
sitat per veure que diran sobre aquest tema i quina pot ser 
l'actitud del Govern davant un incompliment tan flagrant, qui
na pot ser l'actitud deIs Grups seriosos que donen suport al 
Govern i quina sera l'actitud deIs altres Grups. Permetin que 
els digui que fins i tot I'abstenció en aquesta Proposició no 
de Llei s'hauria de considerar ofensiva per al ParIament, per
que suposa ni més ni menys que legitimar de qualque mane
ra l'incompliment d'una lIei que marcava uns terminis molt 
dars. 

Avui, el que pertocaria seria una protesta duríssima del 
Parlament per l'incompliment d'aquesta lIei, aixo jo crec que 
és una qüestió de sentit comú perque les Directrius tenen un 
pes polític molt important, avui pertocaria tornar a propo
sar la reprovació de la Conselleria per I'incompliment de la 
lIei. Si em permeten ser ironic, si em permeten fer una mica 
de broma, continuant el to que hem comenc;at, diria que amb 
la demagogia que ens caracteritza, amb l'oposició obstruc
cionista i negativa que qualcú vol veure que tenim, duim 
aquesta proposta que no ens satisfil ni a nosaltres mateixos. 
Haver de demanar que el Govern tengui sis mesos més per 
complir el que fa més de mig any havia d'haver fet no hau
ria de ser, pensam, la tasca de I'Oposició, la proposta que 
duim avui l'hauria d'haver fet AP-PL, així que la demago
gia, la inconsistencia i l'obstruccionisme al desenvolupament 
de les nostres illes ho deixam per als que incompleixen les lIeis. 

Les Directrius són importants i ara entenem que són ja 
urgents. Hem emprat disposicions transitories de la Llei d'Or
de nació del Territori per fer possible un pla de carrete res o 
un pla de ports esportius, perque no hagin d'esperar les Di
rectrius; hem hagut d'aplicar clausules d'excepció perque 
l'autopista o el túnel privat no hagin d'esperar tan soIs els 
plans sectorials; ara, per protegir els espais naturals o per 
declarar ports naturals un per illa, per a aixo ja no hi ha 
urgencia i han d'esperar, pero les majories d'aquest Parla
ment haurien de veure que no es pot esperar més, que les 
Directrius s'han de dur com més prest millor, perque la si
tuació, actualment, no és que sigui serios a, entenem que és 
de vergonya. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sois pronunciar que estam totalment d'acord amb aq ues-
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ta proposta, per tant que té el nostre vot res més. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Mique! Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Només per dir que aquesta Proposició no de Llei és 

d'impossible compliment perque la tramitació durara més de 
sis mesas, és a dir, jo vull repassar l'article 14, que diu que 
una vegada que s'hagi fet l'avan<; de les Directrius d'Ordena
ció Territorial s'han d'exposar al públie, s'han d'enviar a la 
Delegació del Govern, als Consells Insulars, a tots els ajun
taments, a totes les corporacions, entitats i organismes de Dret 
Públie, sindicats, organitzacions empresarials, entitats eco no
miques i culturals, etc., etc. 

Aquestes institucions i aquests organismes tenen dos me
sas per contestar, una vegada que s'hagin rebut les suggeren
cies el que s'ha de fer és estudiar-les, acabar el text definitiu 
¡una vegada que s'hagi acabat aquest text definitiu, que com 
a mÍnim fa falta un mes o dos per estudiar aixo, vista la 
importancia del tema, després s'han d'aprovar inicialment, 
s'han d'exposar al públic, o sigui normalment s'hauran de 
tornar exposar al públie, després tomam a tenir un altre ci
cle de dos mesas. 

Per tant, és impossible, jo cree, el compliment de la Pro
posició no de Llei aixÍ com ve escrita. No obstant aixo, di
rem que nosaltres estam d'acord a accelerar al maxim les Di
rectrius d'Ordenació Territorial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo, en primer lloc i dirigint-me a la totalitat de la Cam

bra, voldría expressar que lament seriosament que el Govern 
no s'hagi pronunciat. Jo esperava que després de la pro pos
ta del Grup Parlamentari proponent, el Govern assenyalas 
la seva postura, explicas l'estat de trarnitació de les Direc
trious d'Ordenació del Territori, quina és la situació de l'avan<; 
que ha de sortir a informació pública, .etc., etc., per poder
nos fer una idea en relació amb el tema. Aquí, el Portaveu 
d'UM acaba de fer una apel·lació al realisme en relació amb 
la impossibilitat de complir aquest mandat en funció d'un 
calendari que ve exposat a l'article 14 de la l.lei d'Ordenació 
del Territori, calendari que aiXÍ exposat sembla pressuposar 
que e! Govern encara ha de comen<;ar a redactar l'avan<; de 
les Directrius d'Ordenació del Territori. 

Personalment, em costa molt creure que la situació ac
lual és aquesta, que la situació actual és que el Govem no 
hagi fet res, jo crec que l'avan<; de les Directrius es troba en 
elaboració i que el Govern en aquest moment tenia una oca
sió d'or per exlicar quin era el seu estat de tramitació i qui
nes eren les possibilitats realistes perque aquestes Directrius 
fossin en aquest Parlament dins un términi aproximat per
que nosaltres ens poguéssim pronunciar. la que no és així, 
ja que no hi ha una possibilitat, ates el no pronunciament 
del Govern, de flexibilitzar si calia aquest període, nosaltres 

votarem naturalment aquests sis mesos perque realment hi 
ha la possibilitat efectiva de fer-Ies, tenint en compte que les 
Directrius o almanco l'avanc; s'ha de trabar teoricament avan
<;at, esper jo, a la Conselleria. 

En segon lloe, sobre la importancia de les Directrius 
d'Ordenació del Territori em pareix que no val la pena insis
tir, el Sr. Mayal ja ha dit tots els arguments, jo crec que aixo 
es resumeix en una frase: les Directrius d'Ordenació del 
Territori són molt importants per a aquesta Comunitat Auto
noma, pero sobretot, a hores d'ara, més que importants ja 
han esdevengut absolutament urgents. Per tant, crec que el 
termini de sis mesos és molt més que raonable ates el retard 
que es produeix en la tramitació d'aquestes Directrius i si una 
resolució parlamentaria d'aquest estil, encara que no es com
pleixi en els seus terminis exactes, serveix per accelerar aquesta 
trarnitació ja haura fet el seu efecte positiu que tots esperam 
i desitjam, i el Govern i eJs Grups que li donen suport tam
bé, que és tenir les Directrius d'Ordenació del Territori com 
més aviat millor. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRlroRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; muchas gracias, Sr. Presidente. 
Señor representante del Grupo Parlamentario del CDS, 

si al Gobierno se le hubiera preguntado cuál era la situación 
de la redacción de las Directrices, con mucho gusto habría 
informado a la Cámara con toda la amplitud necesaria, no 
ha sido éste el caso, se da una propuesta concreta cuyo rea
lismo o cuyo ir.realismo, que ha puesto de manifiesto el Por
tavoz de UM, lo podría poner de manifiesto cualquiera que 
se hubiera tomado la molestia de leer la ley y en consecuen
cia creo que 'por parte del Gobierno, frente a la decisión de 
aprobar una Proposición no de Ley como ésta, no cabía ex
plicación ninguna. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo no volia entrar en polemiques amb el Conseller d'Or

denació del Territori, peró em pareix que no té raó en abso
lut, és a dir, el Govern no necessita que el Parlament li de
mani com va la tramitació d'una cosa perque surti a 
explicar-la crec que logicament i correctament, parlamenta
riament parlant, si hi ha una Proposició no de L1ei que as
senyala un termini al Govern, abans que els altres Grups Par
lamentaris adoptem la nostra postura definitiva sobre una 
proposta, el Govern s'hauria de pronunciar. AixÍ, el nostre 
criteri, la nostra resolució seria molt més correcta sospesant 
les raons deis uns i deIs altres; els Grups Parlamentaris no 
tenen per que demanar al Govem quin és l'estat de tramita
ció d'un assumpte que du, com han assenyalat, dos anys de 
retardo 

Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Les intervencions que m'han precedít han fet referencia 

a I'artíele 14 de la LIei d'Ordenacíó Territorial í pareix que 
és la base de la Proposició no de LIei que avuí ens ocupa, 
és a dir, l'artícIe 14 assenyala uns terminis, la LIei d'Ordena
ció Territorial assenyala uns terrninis per elaborar I'avan~ de 
les Directrius d'Ordenació Territorial, aquests terminis s'han 
incomplit de manera manifesta i evident i pareix que la se
güent passa és que avui el Grup P'arlamentari PSM-EEM pre
senta una Proposició no de L1ei a fi que aquests terminis 
quedin de nou fIxats, pero no he sentil. amb sorpresa, que 
ningú recordas que al Debat d'Ordenaci6 Territorial que hi 
va haver en aquesta Cambra dia 15 d'abril d'enguany, día 15 
d'abril del 88, es varen aprovar les següents resolucioru, aquest 
Parlament va aprovar les següents resolucions proposades pel 
Grup Parlamentari AP-PL, pel Grup Parlamentari que dóna 
suport a aquest Govern: 

«la.-Urgir Govern de la Comunitat Autonoma el COffi

pliment del calendari proposat pel President, en desenvolu
pament de les previsions contingudes a la LIei d'Ordenació 
Territorial». El President es va comprometre des d'aquesta 
tribuna amb un calendari de desenvolupament de la L1ei d'Or
denació Territorial, calendari que fixava el següent terrnini 
al qual fa referencia de Proposició del PSM-EEM. 

Una a1tra proposta de resolució presentada per AP-PL 
que va ser votada en aquest ParIament i aprovada i publica
da al But\letí de dia 29 d'abril. del 88: «Finalització durant 
el darrer trimestre d'enguany -aquest trimestre- de les Di
rectrius d'Ordenació Territorial», és a dir, que avui ens tro
bam davant una reiteració d'una resolució presentada pel 
Grup Parlamentari que dóna suport al Govern i aprovada 
per aquest Parlament i que fixava com a termini ja següent 
al que proposava la \leí, incomplit, el darrer trimestre 
d'enguany. 

Jo cree que, en primer lloc, és difícil d'entendre que 
aquest Parlament, en un tema de tanta importancia, vagi rei
terant term.inis, que sospesi i estudil que els terminis que es 
van donant són insufIcients i vagi proposant terminis inés 
llargs. El termini que avui proposa el PSM-EEM evidentment 
és bastant més llarg, bastant més generós, en defInitiva pen
savem fins i tot que podria ser un oxigen per al Govern que 
hauria d'haver complit les seves propies resolucions, bastant 
més generós que el que va presentar i defensar el President 
del Govern des d'aquesta tribuna quan es va fer el Debat 
d'Ordenació Territorial i, per una a1tra banda, pareix evident 
que aquests terrninis ' íncompleixen de manera sistematica. 
El mateix ConseUer, repetínt paraules d'un a1tre Diputat, avui 
ja ha dit que es irreal fl11 s i lOl el termini de sis mesos, és 
a dir, que reiteram proposicioru, reiteram resolucions i, arnés, 
amb cap esperan!;a que s'arribin a complir. 

Pel que fa a aquesta proposta del PSM, nosaltres ente
nem que l'abstenció no signifIca legitimar en absolut la pos
tura de manca de gestió del Govern, de manca de capacitat, 
de manca de voluntat política de tirar endavant les Direc
trius, no significa legitimar aixo ni molt manco, el que no
saltres creim és que si ara s'aprovas que li donen sis mesas 
més a partir d'avui per presentar a110 que el mes d'abril li 

donaren com a términi maxim aquest darrer trimestre i qUe 
a més ha va presentar AP-PL i que el nostre Grup no va 
votar perque entenia que ja s'incomplia de manera. manifes. 
ta la liei, aixo sí que seria legitimar una determinada actua. 
ció i uns terminis que són un mai acabar. 

Per consegüent, en aquesta re¡¡olució el nostre Grup 
s'abstendra, pero no s'abstendra legitimant en absolut una 
postura que ja deim que és de mala gestió i d'incapacitat 
potitica manifesla, nosaltres creim que el que intenta el nos· 
tre Grup és defensar el contingut de la Llei Territorial i de 
les resolucions del Parlament, perque aquestes resolucions no 
siguin, com ~n aquest cas jo cree que és evident, el que el 
Vice-president denomina «recados a la Madre Superiora». 
Aquestes resolucions d'AP-PL aprovades s'ha manifestat de 
manera evident que ha han estat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParIamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Efectivamente, como dice el Sr. Carbonero, nosotros pe

dimos en su momento, por cierto con algunos comentarios 
irónicos por parte del Grupo SOCIALISTA, que esta Cá
mara aprobara el calendario que el Presidente nos había pre
sentado en aquel debate y seguimos pensando que aquella 
es la resolución que se aprobó y que en cierto modo huelga 
esta otra resolución por cuanto, a nuestro juicio, aquella pro
posición aún no se cumplió porque aún no se cumplió el 
plazo. 

Resulta que yo me temo que aquí hay un problema de 
interpretación y lo digo con honradez y con claridad. Aquí 
hay dos cosas, una, que el Gobierno elabore, que es el pri
mer documento que realmente tiene que elaborar el Gobier
no, un avance de planeamiento, un avance de las Directrices 
de Ordenación del Territorio. Ese avance de las Directrices 
de Ordenación del Territorio nosotros sí lo pedimos al Go
bierno, el Presidente lo propuso y nosotros desde luego lo 
apoyamos y seguimos pidiendo que esté concluido antes de 
fInalizar el año, eso es cierto, pero después, a posteriori, con 
posterioridad a ese avance de planeamiento, lo que hay que 
hacer es toda una tramitación que es la que recoge la Ley 
de Ordenación del Territorio claramente en su artículo 145, 
que ha enumerado muy acertadamente el representante de 
UM, es decir, después hay toda una serie de plazos que son 
inapelables de infonnaciones públicas, de informes de los or
ganismos interesados, Consejos Insulares, municipios, etc., y 
después una posterior elaboración o reelaboración de ese 
avance en virtud de los resultados de esas informaciones pú
blicas. 

Ese proceso, por la vía más corta y apurándolo muchí
simo, es del orden de esos seis meses y ahi interpreto yo que 
el representante de UM, el Sr. Pascual, se refería a la impo
sibilidad de cumplir este plazo, porque si ahora aprobamos 
esta Proposición no de ley el Gobierno viene obligado a pre
sentar este avance mañana por cuanto, a nuestro juicio, el 
Gobierno estaba obligado por esta Cámara, por la propues
ta de resolución aprobada en el último Debate General de 
Ordenación del Territorio a que ese avance lo tuviera duran
te este año, me parece que lo razonable es que no le pida-
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mOs cuentas al Gobierno en tanto ese plazo no se cumpla. 
vejemOS que se cumpla el fin de año, que se presente el avan
ce Y después dejemos esos seis meses, que esos sí se pueden 
prolongar, porque esa reelaboración sí que puede ser un poco 
más larga, pero eso evidentemente es un proceso en el cual 
el planeamiento ya está en una determinada vía y es impara
ble, por decirlo de alguna manera, de manera que esos me
ses que después vienen impuestos por el artículo 14 de la 
Ley de Ordenación del Territorio, es evidente que en ellos 
no puede influir nada una determinada propuesta de la Cá
mara en sentido de su aceleración. 

Por consiguiente conserv<:mos el plazo que el Gobierno 
pide y en definitiva lo que en nombre de nuestro Grupo es
tamoS dispuestos a reiterar y ofrecemos al Grupo del PSM
EEM, que es el que ha presentado esta Proposición, es que 
en esos términos volvamos a insistir al Gobierno sobre la ne
cesidad ineludible de que al concluir el año haya presentado 
ese avance. Poner plazos inmediatamente después de la pre
sentación del avance me parece que huelga, porque vienen 
en la ley, pero si se quiere podemos fijar ese plazo a título 
estimado o aproximado, porque efectivamente lo que viene 
aquí de seis meses a partir de la presentación del avance por 
parte del Gobierno, seis meses para que se remita a la Cá
mara para su definitiva aprobación. 

Eso es lo que nosotros proponemos y creemos que es 
coherente y congruente con lo que la Cámara ha aprobado 
hace escasamente unos meses, yo no tengo delante la fecha 
ni el Boletín que ha citado el Sr. Carbonero, pero me parece 
que ha sido en abril o mayo cuando esa decisión se ha 
tomado. 

Gracias, Sr. -Presidente. 

EL SR. PRESIDENl: 
Sí, té la paraula, per part del Grup Parlamentan propo

sant el Diputat Sr. Mayal. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
«Finalització durant el darrer trimestre d'enguany de les 

Directrius d'Ordenació Territorial», aquesta és la resolildó, 
Sr. Portaveu, no deis avan¡;os, és de les Directrius, el darrer 
trimestre d'enguany les Directrius no s'hauran acabat, podem 
posar messions, no s'hauran acabat, és una contradicció c1a
ríssima al Portaveu d'AP-PL. 

Si l'avanc; sortís dema, si l'avanc; s'hagués fet, en mig any 
les Directrius podrien estar acabades, la Llei d'Ordenació del 
Territori no permet un terrnini més curt, d'acord. Si els Grups 
que donen suport al Govern saben que aixo no pot sortir 
dema, haguessin esmenat la Proposició no de LIei, en !loe 
de sis mesas n.'haguessin demanat vuit, els haguéssim dit que 
sí probablement, perque pensam i mantenim que en Ordena
ció del Territori és on és més important i més urgent arribar 
a un consens, nosaltres pensam així, veig que no tothom pen
sa així. 

La L1ei d'Ordenació del Territori efectivament exigeix 
aquest trarnit, pero també dóna un termini. Diu que vuit me
sas després d'aprovada la llei s'ha de presentar aquest avanc; 
de les Directrius i han passat dos mesas i aquest avanc; ni 
tan sois ha passat a informació pública. 

Creim que avui, amb aquest debat i amb aquesta vota
ció es podria caure en un magnífic exemple de sectarisme 
parlamentari quant a Ordenació del Territori i creim que aixo 
és absolutament indesitjable i per tant, si el Reglament ha 

permet, en aquest moment jo retiraría aquesta Proposició no 
de L1ei. 

EL SR. PRESIDENl: 
Sí, Sr. Portaveu, el Reglament ha permet. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Ara, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENl: 
Ara, sÍ. El Reglament ha permet si voste demana la re

tirada, voste ha dit que la retiraria. 
Queda retirada, ido, la Proposició no de Llei que aca

bam de sotmetre a debato 

11.-2) 
1 passam a la Proposició no de LIei registrada amb el 

n? 1795/88 subscrita pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
sobre la proposta del programa d'inversions culturals a rea
litzar a les lile Balears pel Ministeri de Cultura. Per defen
sar aquesta Propo ¡ció no de L1ei i per part del Grup Parla
mentari proposant, té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Poden lIegir la Proposició? 

EL SR. PRESIDENl: 
Sí, senyor. Sr. Secretari segon, vol procedir a lIegir la 

Proposicíó no de Llei? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«El Parlament de les Illes Balears acorda: 
l.-La ConseUeria d'Educació, Cultura i Esports elabo

rara una proposta de programa d'inversions culturals relati
va als arxius, museus i bibJioteques de les llles Balears de 
titularitat estatal gestionats per la Comunitat Autonoma per 
tal de remetre'l al Ministeri de Cultura. 

2.-Abans de remetre'l al Ministeri de Cultura, el pro
grama esmentat sera objecte d'una sessió informativa de la 
Comissió de Cultura i Educaci6 de la Cambra en el primer 
període de sessions del 1989». 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies, Sr. Secretari Primer. Té la paraula el Diputat 

Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La introducció a aquesta Proposició no de L1ei explica

va c1arament que determinades arees culturals són una res
ponsabiJilat compartida entre l'Estat i la Comunitat Auto
noma. oncretan1ent arxius, museus i biblioteques de 
titularitat estatal gestionats per la Comunitat Autónoma, ens 
trobam que l'aspecte inversor, un aspecte molt significatiu a 
I'hora de plantejar-lo dins un pressupost -parlam de quan
titats rcalment molt importants- correspon a l'Estat. 

Ara bé, creim que la Comunitat Autonoma, que a tra
vés de la gestió d'aque te arees del arxius, muscus i biblio
téques més importanfs de le IIIes Balears. és la que té un 
concixemenL direcle de la eva problema[ica. Certament po
drícm e perar que el Ministeri de Cultura envias ho fa així 
de tant en tant uns deterrninalS funcionaris o carrecs polí-
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tics a assabentar-se de com es troben les necessitats d'inver
sió cultural a les Illes Balears, treure les propies conclusions 
i plantejar-Ies directament, dur endavant aquestes inversions 
sense res més que una consulta diplomatica a la Comunitat 
Autonoma. 

Nosaltres creim que aixo no seria una practica realment 
correcta. El qui té la responsabilitat de gestió, el qui afronta 
els problemes quotidians d'aquestes arees cultural s molt im
portants és aquell qui té el coneixement realment directe, el 
qui pot tenir una imatge de com haurien de ser en el futur, 
quines inversions en definitiva s'haurien de programar, qui
nes prioritats inversores s'han de fer, etc., etc., i a partir 
d'aquest programa d'inversions perfectament elaborat, quan
tificat i fins i tot amb un desenvolupament dins una seqüen
cia temporal no a curt termini, aquí hem de procurar -
recordem la famosa frase del Sr. Fraga «no actuar per a les 
proximes eleccions, sinó per a les proximes generacions»
en definitiva fer un plantejament de futur en relació amb les 
inversions culturals a interessar del Ministeri de Cultura. 

Certament d'enc;:a de la redacció d'aquesta Proposició no 
de Llei, dia 10 d'octubre del 88 -i aixó és una dada 
positiva-, s'han produit alguns esdeveniments positius en 
aquesta area. Hi va haver una entrevista del Ministre de Cul
tura Sr. Semprún amb la ConseIlera d'Educació, Cultura i 
Esports, Sra. Munar, que recoIlint les paraules que la Sra. 
Munar va dir a la compareixenc;:a, crec que va ser dia 2 
d'aquest mes dins la Comissió de Cultura i Educació, el Sr. 
Semprún va dispensar als representants de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears una caIida acollida, va escoltar amb 
interes les seves pro postes i els va donar unes fonamentades 
esperances de dur endavant els 14 punts -14 eren, si no re
cord malament, els que ens va relacionar la Sra. Munar
de pro postes d'inversió i també pro postes en definitiva d'ac
tuació amb l'ajut economic del Ministeri de Cultura. 

El Ministeri de Cultura recordem que és un Ministeri 
que l'han buidat de tota una serie de responsabilitats de ges
tió directa, cosa que ha permes que encara que el seu pres
supost no sigui el mateix que si tengués aquesta gestió, la 
disponibilitat economica que té aquest Ministeri és molt gran 
i per tant és molt important que la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears plantegi de forma raonada una inversió 
a carrec deIs fons del Ministeri de Cultura que ens permeti 
sortir d'unes deficiencies d'infrastructura cultural en materia 
d'arxius, museus i biblioteques que síguin un avanc;: positiu. 

Aquesta novetat de l'entrevista amb el Sr. Semprún, 
aquests punts que ens varen relacionar dins la Comissió de 
Cultura i Educacíó és evídent que modifiquen la pro posta 
que en principí redacta í presenta día 10 d'octubre el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Pero abans de fer la considera
ció final voldría que tenguessin perfectament cIar que en ma
teria de cultura, com en definitiva en totes les altres arees, 
és absolutament necessarí tenir un programa i saber perfec
tament cap on caminam com a poder público Es necessari 
tenir present que el nostre model és, ha de ser i no pot ser 
més que l'Europa Occidental moderna. Les nostres necessi
tats deriven de ser un país que ha experimentat un creixe
ment economic, concretament les Illes Balears, importantís
sim i accelerat, passar d'una societat agraria i endarrerida 
a unasocietat fonamentada en el turisme amb un alt niveU 
de vida, un deis miUors de l'Estat Espanyol, pero aquest ni
veH de vida, recordem-ho una vegada més, no ha dut com 
a conseqüencia que les infrastructures, concretament les in-

frastructures culturals, es trobassin al nivell que correspon 
al nostre nivell economic actual. 

Pcr tant, la inf'rastructura cultural - avui parlam d'ar
xius, museus i biblioteque - és absolutament endarrerida. 
Sabem que hi ha un responsable, que és el Ministeri de Cul
tura, pero tenguÍll present una cosa, ja que tantes vegades 
es parla de demanar doblers a Madrid, per djr-ho d'una for
ma absolutament primaria, si es tracta de demanar inversions 
és necessari, absolutament necessari presentar programes que 
justifiquin la inversió del Ministeri de Cultura. ~Estat Es
panyol és, dins Europa, el tercer en extensió territorial; té un 
patrimoni cultural i historie importantíssim amenac;:at de de
gradació i destrucció, tant a les zones que és objeete d'una 
auto falla per la mateixa construcció que s'hi practica damunt, 
el cas de les ciutats en expansió, com de degradació per per
dua de població a tantíssimes zones rurals, com són per exem
pIe les zones del Pirineu o de Castella, etc., que avui es des
poblen i hi ha meravelles arquitectoniques, escultures, pintures 
que són objecte d'abandonament i de saqueig constant. 

El Ministeri de Cultura té molLíssimes tasques a haver 
d'atendre. Si les mes Balears no presenten, si la Conselleria 
de Cultura no presenta un programa coherent, és evident que 
si d'altres el presenten són molt més legitimats per obterur 
els fons inversors del Ministeri de Cultura que la nostra Co
munitat Autonoma, i posaré un exemple sense entrar-hi, per
que hi entrarem quan debatrem el tema dins la Comissió de 
Cultura i Educació. Només l'anomenaré per no crear pole
mica, el tema de la Misericordia, exemple de com anam ab
solutament orfes de planificació i d'iHverslons. Si necessitam. 
fer inversions i hem d'anar a dialogar amb el Ministeri de 
Cultura per plantejar on hem de fer aquestes inversions, hem 
d'aclarir, per comenc;ar, l'espai físic, el solar per entendre'ns, 
o l'edifici on s'han de fer aquestes inversions, pero vaja, no 
parlaré de la Misericordia perque en aquest moment em sent 
un poe misericordiós. 

En definitiva creim que és absolutament necessari que 
per part de la Conselleria de Cultura es continul treballant 
-hi va haver indicis quan ens informaren deIs resultats de 
l'entrevista de la Consellera amb el Sr. SempTÚn- que es con
tinul treballant i perfeccionant un vertader programa d'in
versions culturals amb prioritats i seqüencia temporal, no bas
ta anar-hi amb 14 punts més o manco correctes, no en 
discutim practicament cap, pero és necessari que no sigui una 
relació de possibles actuacions, sinó un autentic programa, 
entre altres coses perque unes inversions absolutament correc-
tes impliquen una perfecta coordinaeió que s'ha de fer a ni- I~ 
vell d'Estat, de Comunitat Autonoma, de Consells Insulars 
-és el tema de la Misericórdia-, d'Ajuntaments -hi ha 
ajuntaments que tenen una gran capacitat d'inversió cultu-
ral, per exemple l'Ajuntament de Palma sense anar més 
enfora- i també fins i tot d'entitats financeres -pensem en 
la Caixa d'Estalvis de Balears o la Caixa de Pensions-, que 
tenen unes capaeitats d'actuació cultural moltes vegades su
periors a determinats Ajuntaments, Consells Insulars o fíns 
i tot la mateixa Comunitat Autónoma. 

Tot aixo ha de ser objeete d'un tractament global, d'una 
coordinació i d'una presentació raonada davant el Ministeri 
de Cultura. Aixo és molt més profitós i donara molt més 
resultat, no ho dubtin, que certes practiques victimistes i t · 

d'anar a gemegar i a fer el pobre davant Madrid, perque en 
definitiva, Sres. i Srs. Diputats, creim que aquí, concretament 
a l'Executiu, la responsabilitat és de governar i no exacta-
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ment de gemegar, pero atesa I'entrevista que hi va haver eo
tre la Consellera i el Sr. Semprún, en vista d'aquests J4 punís 
que ens exposaren, estadem di posats en definitiva a recon
siderar el fet de sotmetre a votació aquesta Proposició no 
de Llei i si la Consellera anuncia que continuara treballant 
amb el perfeccionament d'aquest embrió programatic que va 
ser. debatut amb el Sr. Semprún i que en definitiva, a inicia
tiva seva o a petició de quaJsevol Grup Parlamentari esta dis
posada a raonar-ho davant la Comissió de Cultura i Educa
ció, no faria faJta sotmetre a votació aquest document que 
avui tenim damunt la taula. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i 

Esports. 

LA SRA CONSELLERA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA (M." 
Antonia Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Sras. i Srs. Diputats. 
Sr. Damia Pons, estam d'acord amb la filosofia. La Con

selleria de Cultura, Educació i Esports li demana a voste que 
elabori una proposta d'inversions culturals, jo li dic que la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports té aquest progra
ma d'inversions i, a més, ja l'ha presentat. 

Srs. Diputats del PSOE, vostes saben que des del co
menr,:ament d'aquesta legislatura la Cultura ha iniciat una H
nía de col·laboració important amb el Ministerí de Cultura 
per tal de solucionar els diferents problemes tJ.ue -planteja la 
gestió d'uns centres que són propietat de l'Estat, com són 
els arxius, les biblioteques i els museus. Conseqüencia d'aques
ta col·labotació són diferents visites realitzades pels respon
sables di rectes del Ministeri de Cultura quant a arxius, mu
seu s i biblioteques, "isites que s'han produit a instancies deis 
responsables de la Conselleria i amb la finalitat de poder ana
litzar conjuntament tots els problemes d'aquests centres. 

En concret, ens han visitat la Srta. Margarita Vázquez 
de Parga, sots-directora d'arxius estataJs, PaJoma Acuña, sots
directora de museus estataJs, M.a José Jerez, directora de re
cursos bibliotecaris, visites que s'han produü entre desembre 
del 87 i juliol del 88, a més de la visita que va culminar to
tes aquestes entrevistes el passat dia 3 d'Octubre amb el Mi
nistre Sr. Semprún. 

De les visites i els contactes permanents entre les dues 
institucions deriva l'acció del Ministeri de Cultura, el qual 
ha iniciat diverses accions per tal de millorar les defíciencies 
que en materia d'equipaments, infrastructura, ete., existien en 
aquests edificis. 

D'aJtra part, senyors del PSOE, vostes saben que fa molt 
poc i a petició seva vaig compareixer davant la Comissió de 
Cultura del Parlament, els vaig explicar l'entrevista que vaig 
tenir amb el Ministre i també els vaig retre comptes d'unes 
inversions que eren previstes, inversions referents al Museu 
de Mallorca, al Museu d'Eivissa, a la Biblioteca Pública, a 
l'Arxiu del Regne de Mallorca. Totes les propostes presenta
des no eren més que un recordatori de temes ja tractats amb 
els respectius Directors Generals deis diferents departaments, 
tasca a la quaJ el Ministre va donar suport, almenys de 
paraula. 

També vostes tenen constancia que la Conselleria conti
nua treballant en els projectes per dur endavant aquestes pro
postes presentades i també presentar noves inversions que con-

tíI!uament poden anar sorgint. Exactament, si els interessa 
saber de quines propostes hi ha d'inversions, he de dir que 
aJ Museu de Mallorca consta la reforma i ampliació de l'edi
fiei, que també hi ha l'arranjament de l'edifici del Museu Et
nologic de Muro i un locaJ per taJ d'instaJ·lar un magatzem. 
Pel que fa aJ Museu de Menorca, hi ha la idea d'acabar l'edi
fici del Claustre de Sant Francesc; quant aJ Museu Arqueo
logic d'Eivissa, hi ha hagut unes instaJ·lacions sanitaries al 
Museu Dalt-vila i també hi ha unes instaJ·lacions mobiliaries 
al Puig deis Molins. 

Pel que fa a la Biblioteca Pública de Palma, hi ha la 
possibilitat d'un nou edifici, si es troba un Uoc adient, i un 
sistema informatic que permetra la connexió entre xarxes na
cionaJs i 10caJs. Pel que fa a la Biblioteca Pública de Maó, 
vostes saben que és un edifici recentment inaugurat i mode
lie, i a l'Arxiu del Regne de MaJlorca és previst un laboratori 
de microfIlmació, la seva informatització, l'ampliació de l'ocu
pació deis locals si hi ha possibilitat de traslladar la bibliote
ca i un laboratori-escola de restauració. 

Per tot el que hem exposat, crec que aquesta Proposició 
de Llei en aquest moment no té massa sentit i no hi ha cap 
inconvenient per part meYa de venir aJ Parlament sempre que 
vostes ho sol·licitin a informar més puntualment de quaJse
vol d'aquestes inversions i, Sr. Pons, no dubti en cap mo
ment que el meu interes és de fer un programa d'inversions 
important, pero sobretot un programa d'inversions, fet con
juntament amb el Ministeri, que en definitiva és qui després 
els ha de pagar, perque el que sí podría fer és un pla d'inver
sions demagogic, un pla d'inversions ideaJ que després sa
bria segur que no el podrien atendre a Madrid, i després sí 
que podria fer demagogia i victimisme, peró no és aquest 
el meu estil i per tant no és el que he fet nns ara. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENl: 
Sí, Sr. Pons. té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President, senzillament per dir que ens congratulam 

d'aquest clima de co\·laboració que hi ha entre el Ministeri 
de Cultura, dirigit pel Sr. Semprún, i la Conselleria de Cul
tura de les Illes BaJears, perque creim que aquesta és la vi a, 
la co\·laboració, col·laboració positiva, i recordar a la Sra. 
Consellera que encara que sigui un fet circunstancial -sera 
un fet circumstancial, pero important-, amb motiu, per 
exemple, del dnque centenari, les inversions culturals s'acce
leraran i hem de procurar precisament ara més que mai no 
perdre el carro, tenir un programa d'inversions, perfeccionar
lo, anar-Io debatent amb el Ministeri de Cultura, perque reaJ
ment són inversions molt importants que de cap manera no 
podria afrontar la Comunitat Autonoma. 

Per tant, queda retirada la Proposició no de Llei. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. 

1I.-3) 
Passam a la tercera Proposició no de Llei presentada pel 

Grup Parlamentari SOCIALISTA, registrada amb el n~ 

1871/88, relativa a incendis forestals. 
Per defensar aquesta Proposició no de Llei, per part de! 
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Grup proposant té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 
Sr. Secretari Segon, vol procedir a fer lectura d'aquesta 

Proposició no de Llei? 

EL SR. SECRETARI SEGON: 
«Cada estiu es produeixen incendis forestals i poc a poc 

veim com desapareixen les zones boscoses de les nostres iHes 
d'una forma gradual. Conservar i mantenir les masses bos
coses ha de ser un objectiu important si no volem que pau
latinament les nostres illes es vagin desertitzant d'una mane
ra irreversible. Per tot aixo, el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA presenta la següent Proposició no de Llei per 
tal que sigui tramitada davant el PIe de de la Cambra. 

Proposició no de Llei: El Govern presentara al Parla
ment de les Illes Balears, abans de I'inici del primer període 
de sessions del 1989, un pla de manteniment i expansió de 
l'area forestal a les Illes Balears, fent especial menció a la 
repoblació de les zones cremades per incendis forestals. De
terminara i assenyalara les zones susceptibles de ser declara
des de repoblació obligada o d'altres classificacions especials 
fonamentades en la utilitat pública o l'interes social}). 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. 
Els incendis forestal s que han assolat les Illes Balears 

aquests darrers anys, Srs. Diputats, han destruit una quanti
tat important d'hectarees de bose, i amb aixo s'ha perdut una 
part del patrimoni de les nostres illes, el qual, si no hi po
sam remei, sera irrecuperable; tal vegada fent un gran esforc;, 
amb decisió, en puguem recobrar una parto 

Si afegim, a més, a la perdua de superfície forestal per 
incendis, la perdua de massa forestal per tales incontrolades 
i la perdua de superfície forestal per construcció d'obres, re
sulta que observam que d'una forma progressiva, lentament 
a les zones boscoses de les nostres iHes van rninvant dia 
darrera dia, any darrera any. 

El bose, Srs. Diputats, té un valor incalculable, compleix 
unes funcions socials, compleix unes funcions economiques 
i compleix també una funció primordial com és la de con
servació, són difícilment avaluables i difícilment quantifica
bIes, pero tots sabem, tenen un valor incalculable, la qual 
cosa creim que avui en dia ningú no la posa en dubte i no 
la posa en dubte tampoc cap Grup Parlamentari. 

La inexistencia d'un marc forestal a les nostres illes que 
contempli l'execució d'una política forestal clara, d'una polí
tica forestal transparent i progressista que inspiri totes les ac
tuacions deis poders públics de les llles és una qüestió que 
no tan soIs hem de denunciar aquí, en aquesta Cambra, sinó 
que també hem d'incidir amb tots els Grups Parlamentaris 
a veure si a més arnés aconseguim canviar aq uesta situació, 
1 aquest és el sentit i no cap altre d'aquesta iniciativa parla
mentaria. 

El manteniment de les acuals zones boscoses a les nos
tres illes creim que és una qüestió important, que és una qües
tió -també ho hem de dir- complexa, peró és una malal
tia amb la qual el malalt dia darrera dia, any darrera any 
es va esmorteint de cada vegada més. 

1 quina va ser la política de repoblació forestall'any 87? 
La resposta és clara: a carrec del Conveni ICONA-Conselleria 
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es van repoblar quinze hectarees amb un import de 3 mi. 
lions de pessetes, o sigui que tota la política de repoblaci6 
forestal de la Comunitat Autónoma l'any 87 suma 3 mílioos 
de pessetes i, a més a més, la paga ICONA, com diu aqui 
aquest document oficial enviat pel Govern al Parlament. . 

Peró de qui són, les competencies? Qui té la responsa_ 
bilitat política sobre la repoblació forestal? El Reglament de 
Monts de l'any 1962, molt citat per cert per la Conselleria, 
ql seu TItol V, Capítol 1, de mesures preventives, combatives 
i reconstructives o reparadores sobre la defensa de monts, es 
responsabilitza el Ministeri d'Agricultura, concretament a1s 
seus articles 393, 394 i 395, pero no oblidin, Srs. Diputats, 
que parlam d'una llei de l'any 1962. El nostre Estatut d'Auto
nomia, any 1983, al seu articie 10, apartat 7e., dóna compe. 
tencia exclusiva a la Comunitat Autonoma en monts, aprofi
taments forestals, vies pecuaries i pastures i, dins el marc de 
la legislació de l'Estat, corres pon a la Comunitat Autono
ma, segons l'article 11 del nostre Estatut d'Autonomia, el de
senvolupament legislatiu i l'execució de les normes addicio
nals de protecció de medi-ambient, espais naturals protegits 
i ecología. Arnés, per si encara qualcú tengués qualque dubte, 
per si no quedas ciar de qui és la competencia, quina és l'Ad
ministració responsable, el Real Decret 1678 de l'any 84, de 
traspas de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Auto
noma ens ho podria aclarir i els podré Hegir concretament 
un paragraf que ho diu ben ciar en castella. Diu: «Asimis
mo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16.2 en re
lación con el artículo 10.7 Y 11.3 del Estatuto de Autonom ía, 
corresponde a la Comunidad Autónoma el desarrollo legis
lativo y la ejecución en materia de montes y aprovechamien
tos forestales, vías pecuarias, pastos, etc., eto). 

Parlam, Srs. Diputats, d'un Decret de l'any 84, d'un De
cret de quatre anys enrera, fa més que quatre anys que ja 
tenim competencies en aquesta materia, fa més de quatre 
anys. Que hi ha un cert interes per part del Govern sobre 
la qüestió forestal? No ho volem negar, pero ho he volgut 
matisar eonseientment, hi ha un cert interes, perque verita
blement no sabem aquest interes encara amb exactitud fins 
on arriba. 

Les jornades que es varen fer sobre selvicultura y gestió 
forestal aquí, a Palma, en aquest mateix edifici, en les seves 
conclusions, textualment els llegiré la primera, la segona i 
la tercera perque cree que és important llegir-les. 

«Primera conclusió: el bosc mediterrani és un valuosís
sim recurs natural, partieularment a les Illes Balears, per la 
seva importancia eom a component essencial del paisatge, per 
la seva funció de proteeció contra l'erosió i per la seva apor
taeió fonamental, tant pel que fa ais recursos hídrics com 
per a l'agrieultura. Segona: Al bosc mediterrani la funció de 
protecció domina clarament sobre la de producció, la qua! 
cosa fa imperatiu -i atenció, perque diu:- fa ~mperatiu que 
la societat assumeixi el cost social de la gestió de monts. Ter
cera conclusió: Per tant, és fonamental, en conseqüencia, pro
curar el manteniment i l'expansió de l'area forestal a les llles, 
protegint-la a canvi d'usos que la disminueixin. En particu
lar, recomana la protecció i preservació de les comunitats ve
getals d'alzinar, ullastar, savinar i llentriscam. 

Conclusions, Srs. Diputats, com poden veure en tenim, 
maig del 88, hi ha un cert interes, és innegable. El que no 
tenim són fets, el que no hem tengut, almenys fins ara, és 
una política de repoblació clara i el que hem de tenir, tal 
con diu aquest document, és un programa definitiu com diuen 
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aquestes conc\usions que procuri precisament el manleniment 
j I'expansió de Parea forestal, i aquest é únkament i exclusi
vament el sentil amb el qual el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA presenta aquesta Proposició no de Llei i aquests són 
els object'ius que volem aconseguir. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha presentat l'esmena registrada amb el n? 2017/88 el 

Grup Parlamentari UM. Per defensar-Ia té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari UM, el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La Proposició no de Llei, encara que sol·liciti un sol 

acord aborda qüestions que són tecníques pressupostaries real
ment diferents. En primer 1I0c, propasa un pla de manteni
ment i expansió de les zones forestals i especialment de la 
repoblació de les arees cremades. Aixó vol dir el següent: que 
de les 170.000 hectarees forestals que hi ha a Balears, són 
públiques unes 8.000, és a dir, al voltant d'un 5070; el mante
niment, per tant, de la resta, és a dir del 95070, és en mans 
privades i aquest manteniment només es pot estimular per 
part deis poders públics, per part d'aquesta Comunitat Autó
noma, per una d'aquestes vies. 

Primer, amb subvencions evidentment als propietaris i 
que han de ser suficientment atractives perque s'hi acullin; 
si ells hi han de posar molts de doblers i no els resulta ren
dible, no s'acolliran a aquestes subvencions. En segon 1I0c 
també es poden assolir convenís de col·laboració entre els pro
pietaris i la Comunitat Autónoma. 

En relació amb la primera possibilitat, és a dir, a conce
dir subvencions, hem de recordar que la Comunítat Autóno
ma és un úníc gestor deis crectits que el Ministeri d'Agricul
tura, Pesca i Alimentació habilita en els seus pressuposts. 
Efectivament, Sr. Valenciano, la Comunitat Autónoma té les' 
competencies, peró els doblers els té madrid, aixó és una rea
litat que no ens agrada, evidentment, peró és així, i per tant, 
encara que la Comunitat Autónoma tengués un ampli pro
grama d'actuacions, que és el que voste proposa, seria molt 
difícil la seva execució amb una dotació pressupostaria tan 
minvada com I'actual. Hem de recordar, i li vull fer una pe
tita correcció, que enguany s'han gastat 10 milions de pesse
tes provinents del Ministeri d'Agricultura i 3 milions de pes
setes proviñents deIs fans pro pis, no 3 milions de pessetes 
provinents del Ministeri d'Agricultura, sinó 10 i 3. 

Si nosaltres agafar aquests 13 milions de pessetes i els 
dividim per 250.000 pessetes hectarea, que és el cost aproxi
matiu de la repoblació forestal, o sigui 250.000 pessetes per 
hectarea, arribarem a la concJusió que es poden fer aproxi
madament unes 50 hectarees. VulI recordar que parlam de 
50 hectarees sobre 8.000 de públiques i 170.000, total d'hec
tarees forestals a Balears. Evidentment, aquesta quantitat no 
basta per a res, com vostes, Sres. i Srs. Diputats, poden 
suposar. 

Peró a més d'aixó també hi ha encara un altfe factor 
i és que la Comunitat Autónoma, quan es va fer la transfe
rencia, va heretar uns convenís amb particulars que no es 
poden desenvolupar ates que els doblers que hem dit abans 
no són suficients, és a dir, els 13 milions de pessetes no bas
ten per mantenir els convenis que ja hi havia firmats quan 
es va fer la transferencia. 

En concret, per tant, la viabilidad de qualsevol pla de 
manteniment i molt més si parlam d'expansió ha de depen
dre únicaroent i exclusivament de disponibilitats pressupos
taries i ha de ser de la Comunitat Autónoma, perque evi
dentment, a no ser que el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
ha aconsegueixi, de moment no tenim expectatives que els 
10 mílions de pessetes que han de venir de Madrid s'incre
mentin sensiblement. 

Per tant, si nosaltres volem plans i programes coro vos
tes proposen hi ha d'haver una expectativa de finan<;:ació real, 
perque el contrari és un gest testimonial, i per a un Grup 
Parlamentari que dóna suport al Govem sempre nosaltres ens 
oposam a les coses que no es poden dur a terme, perque 
seria ridícul que nosaltres diguéssim que sí a una cosa que 
sabem que després no podem complir, i si vostes ens donen 
mitjans per poder-la complir, nosaltres estarem encantadís
sims de rectificar i d'acceptar les seves idees. 

Qualsevol discussió d'aquest pla, per tant, s'ha de supe
ditar a la discussió deis pressuposts que vénen ara i aquest 
pla evidentment ha de contemplar unes mesures concretes, 
les que hi ha a la L1ei d'Espais Fórestals, als articles 16 i 
17, que permeten que el Govern podria exigir als propietaris 
d'una finca cremada que adoptas mesures necessaries sobre 
els aprofitaments per aconseguir la restitució de la cobertura 
vegetal, incloses les Iimitacions de les pastures. La resta de 
mesures que impliquin despeses pressupostaries, per tant, 
s'han de diferir fins que coneguem exactament quines són 
les disponibilitats pressupostaries. 

A posta, Sres. i Srs. Diputats, Sr. Valerrciano, Senyors 
Parlamentaris del Grup SOCIALISTA, hem proposat una es
mena de substitució, perque nosaltres estam d'acord que es 
faci un pla i estam d'acord amb tot el que ha explicat d'aques
tes reunions i de la importancia de restaurar la cobertura ve
getal, tot aixó que ha dit és correcte, molt guapo, molt bu
cólic, si m'apura, peró anem a la realitat. La realitat és que 
primer necessitam saber els pressuposts de la Comunitat 
Autónoma; vos tes tendran temps i oportunitat, en la discus
sió deis pressuposts, per poder presentar esmenes a I'alc;:a de 
la corresponent ¡;>artida pressuposlilria, lambé hem d'esperar 
saber qu~ ens envia el Ministeri d'Agricultura i en funció 
d'aqueslcs due dades després es pot dur un pla de manteni
ment, i d'cxpansió si és possible, de I'area forestal de le mes 
Balears. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups que vulguin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 

Carles Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Jo diria que avui és un bon dia, perque el Grup Parla

mentari SOCIALISTA ens brinda unes propostes no de \lei 
forc;:a bones. Era bona I'anterior, quan demanaven que fés
siro una actuació determinada, i també és bona aquesta. Qui 
pot negar que sigui bona la repoblació i cuidar el camp i 
els boscos? Peró tant I'una com I'altra han parat alla mateix, 
sempre hi ha el dimoni deis doblers per mig, i és el Grup 
SOCIALISTA, té molt bones idees, peró al mateix temps, 
com ha dit molt bé el Sr. Miquel Pascual, no parla mai d'on 
hem de treure els doblers. 
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1 és molt greu, és molt greu perque jo he de votar que 
sí a la seva proposta sempre que, a més a més, hi hagi do
blers. Per aixo és que el Sr. Miquel Pascual, per a mi molt 
ben dit a la seva es mena, el que vol aclarir és que la vol un
tat indiscutible de tot aquest Parlament és que sí, pero amb 
doblers, perque si no hi ha doblers aquí no podem hipotecar 
els pocs que tenim en coses que són molt importants, pero 
que no ho són tant com altres. En definitiva és una especie 
d'acudit relatiu, al final cree que quan parlem de doblers hau
rem de mirar cap a Ponent, qui diu Ponent diu via Madrid, 
i comen<;:ar a jugar a la Primitiva i si ens toca acomplirem 
aquesta il·lusió, pero si no és així no ho podrem fer mai. 

En definitiva a mi m'agradaria que hi hagués una espe
cie d'ajust entre les idees d'un i les de l'altre. No podré votar 
mai aixo que diu, senzillament fer un pla, i a més ha aclarit 
molt bé el Sr. Valenciano, que procuri el manteniment, o si
gui que el pla ha de dur tota la procuració de despeses i tot 
plegat, per tant si el Sr. Valenciano, la idea del qual és molt 
bona i, insisteixo, jo l'accepto totalment, acceptar de pas l'ar
gumentació del Sr. Pascual que aixo es fara segons la capa
citat que tinguem i els doblers que envii"n de Madrid, sí n'en
vien, perque el drama d'aquest victimisme que sempre parlam 
aquí és que vertaderament avui es transforma en una especie 
de canc;:ó repetitiva. Abans de fer coses, jo veig avui que con
tínuament demanam coses a Madrid i, que jo sapiga, no ens 
escolten mai . Per tant, si vertaderament algun dia vostes que 
tenen aquest fil directe amb la vertadera forc;:a d'Espanya, on 
hi ha els doblers, i n'envien, jo crec que tot el Parlament es
tara molt satisfet i podem realitzar moltes coses que vO.$tes 
volen, nosaltres volem, i tothom vol. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
18.000 hectarees de bosc cremad es a les nostres illes en 

soIs deu anys, un 10070 practicament de tata la superfície fo
restal de les Illes. La desoladora visió deIs boscs calcinats fre
qüents també aquí els darrers anys hauria de ser suficient 
com per provocar unanimitats a l'hora de discutir les mesu
res adients per prevenir incendis i per actuar decididament 
en favor del manteniment de les masses forestals. La preocu
pació pels boscs, per l'impacte que l'acció de l'home hi pro
dueix és general a tot Europa, la pluja acida alarma els paI
sos de Centre-Europa per les seves conseqüencies destructores 
sobre els boses, la UNESCO reclama de les autoritats del món 
sencer mesures per mantenir l'actual superfície boscosa que 
no dubta de qualificar de pulmons que serveixen perque el 
món respiri i la vida es pugui mantenir damunt la terra, pero 
mentrestant l'explotació deIs boscs a molts de nivells s'inten
sifica de forma constant i urgeix disposar de mesures que 
impedeoon la seva degradació corregint actuacions dissorta
des que posen en perill el seu manteniment. 

El fet és que la situació deis boscs de les Illes és preo
cupant i que ja és hora de prendre mesures que facin pos si
ble una gestió racional. Diferents departaments universitaris 
de Catalunya elaboraven ja el 1980 una proposta per a una 
racionalització de I'ús de la terra i dels recursos naturals als 
Pai'sos Catalan s, proposta que incloi'a la necessitat de pro-

mulgar lleis que garantitzin, citaré textualment, «la conser. 
vació permanent de la zona forestal en la seva extensió ae: 
tual, tal com la tenen alguns Estats europeus industrialitzats 
i densament poblats adequant, a més, l'antiquada legislació 
estatal a les exigencies d'unes noves situacions que res tenen 
a veure amb les que es donaven quan es va promulgar ja 
la vella i vigent Ley de Montes del 1957». 

El nostre Grup Parlamentari ha defensat en aquesta 
Cambra repetides vega des la necessitat de comptar amb les 
mesures jurídico-administratives que facin possible aquesta 
protecció deIs boscs de les Illes. Hem mantingut la necessi
tat de comptar amb una llei de boscs de les Illes Balears, 
perque pensam que és fonamental comptar amb una legisla
ció propia que, partint del fet insular que marca el nostre 
territori de forma diferencial, contempli la gestió deIs bases 
d'acord amb les especials circumstancies que ens envolten. Per 
ac;:o i encara que pensam que aquesta Proposició no de Llei 
del Grup SOCIALISTA podria anar més enIla en el sentit 
que abans comentava, el nostre Grup li donara suport per
que entenem que és important que el Govern elabori i pre
sentí en aquest Parlament un pla que faci possible el mante
niment i expansió de l'area més que forestal jo diria boscosa 
a les Illes -pensem que area forestal és tota aquella que no 
és cultivable-, tenint en compte no tan sois els plantejaments 
eco no mies, sinó també els d'utilitat pública, com pot ser la 
protecció del medi natural. 

Sres. i Srs. Diputats, aquest Parlament discuteix amb re
lativa freqüencia qüestions que tracten de la protecció de zo
nes considerades d'interes ecologic o paisatgístic per a les 
quals és necessaria una protecció especial, pero aquest plan
tejament tendeix a ai1lar-Ies, a considerar-les de forma limi
tada i forc;:osament circumscrita a un espai concret. Hi ha 
qüestions, pero, que forc;:osament s'han de considerar en la 
seva globalitat si hom vol ser eficac;:, si es volen plantejar eco
logicament de la manera més adequada. La gestió del patri
moni natural no pot consistir únieament en la simple selec
ció d'unes zones privilegiades que sota el nom de pares, 
paisatges protegits o qualsevol altre són conservades més o 
menys inalterables, sinó que ha de prendre en consideració 
la totalitat de les trames deIs sistemes naturals que travessen 
el territori sencer, i aquest és el cas del bosc de les Illes. S'ha 
de contemplar la seva problemMica de forma conjunta i glo
bal i amb una visió que no té precisament la Ley de Montes. 

Repetesc, ido, la nostra disposició positiva respecte de 
la Proposició no de Llei que discutim, esperant que aquest 
Pla que ha de presentar el Govern, si així ho aprova aquesta 
Cambra, contempli totes aquestes qüestions. Un pla que no 
ignori que un bose és molt més que una reserva de llenya, 
encara que és imprescindible regular la seva explotació ra
cional; un pla 'que tengui en compte l'impacte no soIs deIs 
incendis, sinó també els impactes urbanístics. Quants projec
tes urbanitzadors incideixen en les zones boscoses de les Illes? 
Un pla que faci legalrnent impossible urbanitzar cap altre bose 
mai més a les Illes; un pla que no entengui la repoblació 
com una recuperació rapida deIs boscs, sinó que tengui en 
compte factors també importants com el fet que la nostra 
principal reserva forestal és pinar, pero que aquesta és tam
bé la principal reserva d'incendis forestals pel contingut alta
ment combustible del bosc de pins; un pla que controli sufi
cientment les explotacions deIs boscs, de tal manera que sigui 
impossible autoritzar tales d'alzinars, com es fa ara, apel ,lant 
un projecte de nous cultius, quina contradiceió!, en el mo-
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ment que es potencia l'abandó de cultius peI part de l'Euro
pa Comunitaria. Qualsevol propietari pot demanar un canvi 
de cultius i arrasar una zona d'alzinar que ha neeessitat cents 
d'anys per consolidar-se, per augmentar les terres de comeu, 
dos-cents anys per créixer i uns pocs minuts per desaparei
xer, ja és una activitat regalada, no és pot culpar ningú, es 
difícil denegar aquest permís si no es regula de forma legal. 

Un pla que parteixi de la consideració que els boscs, al
guns d'ells almanco, tenen valors estetics, pedagogics i de pro
tecció del medi natural superiors al simple valor de la llenya 
que se'n pUL ln:urc, \'etll;¡nl rel la protecció d'e~pecies autoc
tones o d'aquelles que necesslten lllult~ J'dll) ' ["'<'r rnmohJdl 
se; un pla, Sr. Pascual , que ineenlivi que els propietaris deis 
boscs privats eonsorcitn amb els scrveis de conservació de 
la naturalesa la geslió d 'aquests bo es prjvats, un procés que 
tampoc no ha de ser tan difícil si partim que I'explotació llen
yissera a les Illes, atesa la baixa qualitat deis pins que aquí 
tenim essencialment, és en principi poc rendible. 

Un pla 3mb aportacions economiques, perque no obli
dem que la capacilal pressup taria, a pesar del que ha dit 
el Sr. Ricci, la capaeiLal pessupostaria del Govern ve de Ma
drid, per' també de I'o rdre de prioritats que el Govern i els 
Grups que ti donen U¡ ort eslableixcn quau elaboren el pres
su post, també d'aco, Un pla que tengui en compte, en fi, 
les conclusions de le. primeres J rnade ' de Selvicultura, que 
tots tenim també, i Gestió Forestal del Bose Mediterrani, to
tes elles en la línja que abans explicava. 

-Sres. i Srs. Oiputats. I.a vella Europa plora en aquests 
moments la desaparieió deis seus castigats boses. Serem ca
pa¡;os nosaltres de mantenir vius els de les mes? 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari COS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Una vegada més he de comen¡;ar la meya intervenció 

queixant-me parlamentariament, pero no menys energicament 
per aixo, de la falta de presa de postura per part del Govern 
en relació amb una Proposició del Grup de l'Oposició, Jo 
cree que perque el debat parlamentari es produeixi amb fIui
desa, perque el sentit del vot deIs Grups minoritaris es pro
dueixi amb tota la consciencia, tot el coneixement que cal, 
fa falta que a més del Grup proponent, que el defensor de 
la seva proposta, tenguem si més no la visió del Govern en 
relació amb aquest tema, perque el Govern té dades, té pos
sibilitats d'expressar les seves limitacions, les seves possibiIi
tats, i d'aquesta manera pot demanar el suport deIs Grups 
d'aquesta Cambra d'una forma més solvent, més fiable i més 
fonamentada. Oesprés no es queixin, per favor, a la premsa, 
a la sortida, que aquí puguin sortir determinades pro postes 
de resolució, quan vostes, des d'aquesta tribuna, no han ex
posat quin és el marc de les seves possibilitats, de les seves 
limitacions i de les seves potencialitats d'actuació. 

Entrant a la qüestió de la Proposició que fa el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA jo diria que crida la atenció, en 
primer lloc, perque és una proposició tremendament modes
ta. Es una proposició molt modesta perque reclama un pla 
per a una cosa molt precisa i jo crec que aquesta mateixa 
modestia estableix una greu limitació, perque és molt difícil 

que parlem de plans de repoblació forestal sense tenir en 
compte l'etiologia que ha produit la necessitat de repoblació 
i molt més concretament en els casos deis boses incendiats. 
En aquest sentit, m'agradaria cridar I'atenció als senyors Oi
putats sobre les conclusions de l'informe de la Comissió Es
pecial d'Investigació d'Incendis Forestals a Espanya que va 
redactar el seu dictamen el mes de maig, Comissió d'investi
gació del Senat. Crec que és important referir-s'hi en relació 
precisament que els terminis d'actuació han de tenir una re
missió constant a l'etiologia, a l'origen deIs problemes. Jo cree 
que és clar, ja passant a exposar una mica les grans resolu
cions finals d'aquest informe, que assenyala, per exemple, que 
als paIsos de la regió medjtcm\nia on s'oríginen cada any 
prop de 50.000 íncendis forestals i que la seva acció devasta
dora a fecta aproximadament entre 700.000 í un milió d'hec
tarees, constituint la causa més important de destrucció del 
medi natural d'aquesta regió, crec que és un tema important. 
és a dir, el que plantejava el Sr. Orfila fa un moment des 
d'aquesta tribuna. la preocupació pels boscs té una etiologia 
radicalment distinta a ¡'Europa Central, on es preocupen molt 
més pels problemes de la plaga acida que a les regions medi
terranies, la qual cosa implica que els programes de refores
tació logicament s'hi han d'adequar. 

El fenomen deIs incendis forestals, que ha existit sem
pre, s'ha aguditzat de manera molt forta a partir deIs anys 
70. Quins són els factors d'aquesta agudització? La crisi eco
nomica del sector forestal, en primer lloc, els monts descui
dats i no explotats, l'exode rural a causa del qual desapareix 
una població que sap tractar, mantenir i té una relació eco
logicament positiva amb el bosc i d'arees de matissars, les 
raons relacionades amb activitats contra incendis -llocs de 
feina, interessos industrial s i comercials, i aquí hi ha un tema 
molt important-, ['existencia d'un mercat de la fusta crema
da que, no adequadament intervengUl, produeix una causa 
més que facilita els ineendi I la negligencia del visitants no 
familiars amb el medí i, finalment , com a darrer motiu, els 
motius irracionals, és a dir, la piromania. 

Jo crec que si no ens referim a aquestes coses, mala
ment podrem fer un pla de repoblació, perque efectivament 
si el que feim amb la repoblació és reproduir un model que 
també alimentara les seves mateixes causes, difícilment arri
barem a bon port. Es en aquest sentit que jo crec que és 
importanl assenyalar la modestia d'aquesla Proposició, és una 
Proposició modesta i per tant parcial i com a parcial, insa
ti 'factoria, perque li manca el concepte global que la proble
matiea deis incendis forestals produeix i deIs quals la neces
sitat de repoblació no és més que la darrera de les 
conseqüencies, en definitiva l'acció que s'ha de fer després 
de tenir en compte una serie de factors que, a més, també 
incidiran de manera definitiva sobre quina sera aquesta po
lítica. 

En conseqüencia, el nostre Grup, que esperava 
-insistesc- la po si ció del Govern per decidir la seva postu
ra, doncs continuam esperant que el Govern es defineixi i 
continuam esperant a veure si és possible trobar algun tipus 
de postura transaccional perque, cal anunciar-ho també de 
manera palesa i evident, en principio logicament, estam to
talment a favor del sentit, de l'esperit i de la voluntat de la 
Proposició del Grup SOCIALISTA. 

Moltes gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
No podia fer altra cosa, per cortesia al Portaveu del Grup 

del CDS, que fixa la posició del Govem, perque no quedas 
cap dubte que el Govem té posició a fixar. Tot el que s'ha 
dit aquí és totalment cert i el més cert de tot és que proba
blement no trobarÍem ningú en aquesta Cambra que no es ti
gués d'acord amb la necessitat d'una actuació pública res
pecte de la protecció, de I'ampliació, de la prevenció deis 
espais forestals. 

I crec que en aquest sentit, el Portaveu d'UM ho ha ma
nifestat, és a dir, nosaltres no sois creim aixo, sinó que creim 
que efectivament s'ha de fer un pla i que s'ha de fer un pla, 
com ha assenyalat el Sr. Quetglas, no sois contemplant tal 
vegada els punts del proponent, sinó també assenyalant al
tres aspectes que són importants en aquesta materia. 

El Sr. Quetglas ha demanat que diguem quines són les 
nostres limitacions. Jo crec que per poder fer una feina 
correcta, una feina que vagi més enlla de les paraules i es 
pugui convertir en fets, hem de saber exactament dins quin 
marc real ens movem. La primera limitació que cal tenir en 
compte és que el 95070 deis espais forestals són propietat pri
vada, un fet, no és una opinió, és un fet, i que com a tal 
propietat privada gaudeixen d'uns drets constitucionals legals, 
pero com diu la Constitució, dins alIo que marquen les lleis, 
l'ús que marquen les lleis, pero evidentment és així, és a dir, 
avui per avui ningú, ni d'aquesta Comunitat Autonoma ni 
de Madrid ni d'enlloc, no pot entrar dins una finca privada 
sense autorització expressa del propietari, encara que es vul
gui entrar per fer una feina absolutament necessaria de pre
venció, d'extinció, etc., etc., i així en el 95070 de I'espai, la 
qual cosa no cal dir que és una limitació. 

Segona limitació, els pressuposts tan quantiosos que és 
necessari moure per poder fer un pla mínimament efica¡;;. Es 
ver que existeixen barems d'unes Comunitats Autonomes a 
unes altres, Catalunya calcula 180.üOO pessetes per hectarea 
el cost de milIora o de repoblació, nosaltres ca1culam entre 
220.üOO i 250.üOO pessetes hectarea, segons l'orografia o la 
manera com aquest bosc és situat, de la forma com el per
sonal o la maquinaria hi pot accedir, pero parlam de 250.üOO 
pessetes hectarea; hi haunl una diferencia, si vol voste, de 
50.üOO pessetes rnés o manco, pero parlam de l'ordre d'aques
tes magnituds i aixo és un fet, tampoc no és una opinió. 

La possibilitat real que els fons que el MAPA transfe
reix a la Comunitat per a aquests efectes, en lloc de fer-los 
discriminadament fossin concentrats, s'ha plantejat de ma
nera formal en reiterades ocasions per aquest Conseller que 
els parla a les més altes instancies del Ministeri. Que vol sig
nificar una concentració d'actuacions? Dir al Ministeri: vos
tes ens transfereixen al voltant de 10 milions de pessetes anuals 
per a aixo, aquests 10 milions de pessetes anuals repartits 
en tota l'area forestal de les Balears és una gota d'aigua dins 
la mar, anem a definir de mutu acord arees d'actuació prio
ritaries, aquelles zones on es més necessari fer una actuació 
concentrada i anem a fer un esfor¡;; ambdues Administracions 
per actuar amb aquests fons en arees determinades. Aixo és 
el que s'ha plantejat, jo crec que era una postura possibilis
ta, aixo era possible fer-ho, fer-ho molt a poc a poc pero 

almanco anar fent coses concretes i definides a zones deter_ 
minades. 

Fins ara la meya proposta no ha tengut massa exit, no 
hem pogut entrar per aquesta via i les nostres expectatives}' 
que arribin més capital, més possibilitats per aquesta via n~; 
són massa optimistes. Aleshores, si aixo és així i la política' 
del Ministeri és aquesta, que jo no dic que sigui equivocada, 
ells també ten en les seves limitacions evidentment, significa 
que fer aquest pla que jo he dit de bell antuvi que crec que 
s'ha de fer i que el Govem l'ha de fer, crec que la realització 
d'aquest pi a, una realització no merament formal, sinó fer
ho de ver, significa que aixo ha de recaure fonamentalment 
en els fons pro pis de la Comunitat, és 'un altre fet, no és 
una opinió, les cartes s'han repartit d'aquesta manera. 

Que ha demanat el Portaveu d'UM? No ha dit que ens 
oposassim a fer un pla, no ha dit que ens oposassim a cap 
deis puns que vostes han assenyalat, només ha dit: facem 
el pla, no en el termini que vos tes diguin, comen¡;;arem el 
pla i el farem en el moment que sapiguem quina dotació pres
supostaria podem envestir I'any 89 i anys successius, perque 
si no és omplir-se la boca de paraules belles que a tots ens 
agrada fer-ho, pero de fet són irrealitzables. L:única cosa que 
demanan no és fer el pla, no ens oposam a fer el pla i, a 
més, hem esmentat dos artides de la Llei d'Incendis Fores
tals que són els més durs de tota la lIei, que s'ha de regular 
l'aplica'JÍó a les l\les Balears d'aquests dos artides que impli
quen la restricció forta a determinades activitats en monts que 
s'han ~remat, activitats de pastoreig, etc., estam disposats a 
aplicar aquestes normes, estam disposats que tof aixo entri 
dins un paquet legislatiu, com ha dit el Sr. Quetglas, no no
més de dir feim un pla per aixo, sinó contemplar-ho tot, con
templar els reglaments que vaig presentar en una comparei
xen¡;;a, la meya darrera compareixen¡;;a en aquest Parlament, 
els Reglaments d'extensificació de la producció del Mercat 
Comú, que els haurem de contemplar de qualque manera 
quan parlem d'una extensió de bose, en tant el Mercat Comú, 
com ha assenyalat el Sr. Orfila i no hi ha perque negar-ho, 
afavoreix que la terra comada passi a ser bosc. Independent
ment que aixo ens agradi o no, també és un fet, és una polí
tica definida pel Mercat Comú i també s'haura de contem
plar com dur-Ia endavant i fins a quin punt s'ha d'arribar 
a les limitacions, als drets dels particulars, que són absoluta
ment legítims. 

Jo cree, si em permet el Sr. Quetglas, que he marcat da
rament la posició del Govem, que he marcat les limitacions 
que teníem i el que en definitiva volem: que d'aquesta Cam
bra surti una resolució amb que' sigui possible i de manera 
efectiva dur endavant un pla. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari ... 
Quan hi ha proposicions no de llei, el tom incidental 

sempre és amb el Grup proposant. Si el Sr. Valenciano vol 
la paraula, la té. Té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Realment, jo crec que no ens entenem o hi ha una in

tenció de confondre el Parlament, i dic aixo en dos sentits. 
Primerament es diu que tenim competencies, pero no tenim 
doblers. L:altre dia van entrar aquí uns pressuposts de la Co-

, . 

--
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munitat Autonoma, els quals el Govern va distribuir segons 
va creure convenient a la política que havia de fer, és a dir, 
doblers n'hi ha, n'hi ha en la mesura del que hi ha, 20.000 
milions de pessetes i en funció d'a¡;:o el Govern, amb els cri
teris polítics que té, que em semblen molt raonables per la 
seva part i tal vegada no per la nostra, ho distribueix de la 
manera que creu oportuna. 

Ara bé, que demana aquesta Proposició no de Llei? 
Aquesta Proposició no de Llei demana que el Govern pre
senti al Parlament un Pla de Manteniment i Expansió de les 
Arees Forestals, pero no un pla a aplicar únicament i exclu
sivament l'any 89, en absolut, aquí no ho diu, el que passa 
és que com que hi ha en petit un poquet de política de repo
blació, pero no hi ha una política de repoblació, necessitam 
que en tri en aquest Parlament un pla de repoblació per estu
diar aquesta qüestió. Dotacions pressuposUuies? Evidentment 
no es fara tot durant l'any 89, ningú no ho ha dit, ni és aques
ta la intenció, el que sí és important és que aquí vengui un 
pi a, es discuteixi i en funció d'ar;o cada any s'hi posin les 
substitucions pressupostaries que cregui convenients el Par
lament, únicament i senzillament. No es tracta de venir aquí 
i dir ara, els socialistes diuen que facin tot I'any 89, ja ho 
sabem que no és aixo, no ho deim, no és escrit a la Proposi
ció no de Llei, l'única cosa que demanam és que duguin el 
pla aquí, pero el duguin perque és important, vostes ho diuen 
als seus documents, per que no el fan? 

SenzilIament demanam aixo, que el facin, que el duguin 
aquí i quan el tenguem el discutirem. No costa tant fer un 
pla, Sr. Conseller; voste diu que val molt de duros-poder fer 
un pla, el que val molts de duros és l'aplicació d'aquest pla, 
pero aquí no en parlam de I'aplicació, parlam que facin el 
pla i el duguin aquí i una vegada l'hagin dut el discutirem. 
El que jo no sé, tal vegada ja pensant amb una mica de mala 
fe, és si intenten confondre aquesta Cambra perque diguin 
no, com que aixo val molts de diners i I'any 89 hauríem de 
gastar tot el pressupost de la Conselleria, ja no el farem. No 
és aixo, Sr. Conseller, no és aixo en absolut i em sembla que 
ho he explicat ben clarament. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. 
A veure si som capar; d'expressar amb claretat i en la 

nostra Ilengua la posició que he defensat. Nosaltres no soIs 
no volem confondre la Cambra, sinó que li deim: No volem 
fer un pla sense saber les disponibilitats pressupostaries, no 
del 89 naturaJment, no soIs existeix el pressupost del 89, i 
voste ha sap perfectament, nasal tres hem fet i hem presentat 
en aquesta Cambra un pla de lIuita contra incendis que és 
plurianuaJ, el varem presentar l'any passat i enguany existeix 
el corresponent, nosaltres no deim que tot ha de ser el 89, 
el que nosaltres volem tenir és una perspectiva exacta del que 
passara amb un pla. Jo no som partidari en absolut de fer 
plans que sapiga que no es puguin reaJitzar, que quedin molt 
bé com a declaració d'intencions, jo no som partidari de fer
ho en absolut. 

1 finalment Ii voldria dir, Sr. Valenciano, i ho he expres
sat, i voste no ha ha volgut entendre, que un pla d'aquests 

no sois ha de contemplar les necessitats forestals, sinó que 
ha de contemplar quan aquestes necessitats forestals tenen 
incidencia important en altres arees, com l'area agrícola, com 
l'area del dret de propietat deIs propietaris, etc., etc., tot aixo 
s'ha de contemplar en un conjunt, no únicament dir a partir 
d'ara no es pot tallar un arbre, a partir d'ara no és pot fer 
aixo altre, no és tan senzill com aixo. 

1 finalment li volia significar que el nostre desig, perque 
quedi ben cIar i no volem enganar ningú, és fer el pla; l'únic 
que li demanam és que aquesta data que figura a la propos
ta quedi ajornada al moment en que nosaltres tenguem una 
idea clara de quines són les expectatives reals de finanr;ació, 
siguin nos tres, de la nostra Comunitat, sigui n de Madrid o 
de la Comunitat Economica Europea, que com sap voste molt 
bé seria possible plantejar-li. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Mesquida. 

EL SR. MESQUIDA 1 GALMES: 
Sr. President. 
Crec que després del que s'ha dit aquí dins ja queda 

poca cosa a dir sobre aquest tema. El nostre Grup eviden
ment no donara suport a aquesta Proposició no de Llei tal 
com ve redactada en el sentit que es presenti el pla abans 
del període legislatiu de I'any 89, pero li donaria suport en 
el sentít que va I'esmena d'UM. El nostre Grup és conscient 
de la necessitat d'elaborar un pla d'extensió i de manteniment 
deis boscs cremats, pero també és conscient que sense dispo
nibilitats pressupostaries, sense doblers més clarament, bé de 
fons procedents de la Comunitat Autonoma o bé del Minis
teri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, és pot fer un pla molt 
guapo, es pot fer un pla molt ben fet, molt bell, pero si aquest 
pla no es pot aplicar perque no hi ha duros, crec que és fer 
retxes dins l'aigua i afer retxes dins I'aigua sempre hi som 
a temps. 

Ara bé, en aquesta Proposició no de Llei hi ha una cosa 
que em preocupa molt, que és una paraula que diu un pla 
de manteniment i expansió. A mi aquesta paraula, expansió, 
em pareix que vol dir augmentar; expandir una cosa és fer
Ia tornar grossa. Per a mi és indubtable que aquesta Propo
sició no de Llei du una carrega bastant grossa de profundi
tat de cara a un intervencionisme de la Comunitat Autono
ma a les Illes Balears envers les finques forestals. Com molt 
bé ha dit el Sr. Pascual i molt bé ha dit el Sr. Conseller, hem 
de tenir en compte que el 950/0 de finques forestals són en 
mans de propietats privades. Aquest intervencionisme d'ex
pansió em pareix molt adequat per a la idea i la filosofia 
del Grup SOCIALISTA, pero tenint en compte que a Ba
lears, com he dit, el 95% de les finques forestals són de pro
pietat privada i que la Constitució protegeix, reconeix la pro
pietat privada i que el nostre Grup ha defensat sempre, 
defensa i defensara la propietat privada, em pareix que aquest 
pla d'expansió l'única cosa que permet elaborar, com molt 
bé ha dit I'Honorable Sr. Conseller, és la legislació vigent que 
obliga els propietaris a repoblar aquestes finques que s'han 
cremat, a repoblar-les bé amb fons propis, pero com que aixo 
evidentment és molt costós, moltes vegades és totalment im
possible fer-ho amb fons propis deIs propietaris de les fin
ques, en casos més greus el que es pot fer, amb la legis[ació 
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en la ma, és prohibir el pastoreig en aquestes finques i com 
a darrer recurs hi ha el tema de l'expropiació. 

Ara bé, és una mesura coercitiva i maximalista a la qual 
nosaltres no hi volem arribar, el nostre Grup creu que s'ha 
d'estudiar cada un deIs casos d'aquestes finques i s'han d'apli
car les mesures necessanes per a la repoblació forestal d'aques
tes finques que s'han cremat. Es evident que som partidaris 
de la via deIs concerts, de la via de les concertacions per mi
rar de repoblar aquestes finques, pero ens trobam en el ma
teix cul de sac, diríem, del principi: si per elaborar el pla 
no tenim doblers, difícilment es pot provocar una repoblació 
forestal d'aquestes finques mitjan~ant convenis o concerta
cions si no es disposa deIs fons necessaris per ajudar els pro
pietaris d'aquestes finques, perque, com també molt bé ha 
dit el Conseller, és evident que fa una serie d'anys que tenim 
les transferencies fetes quant a boscs i monts, pero aquestes 
transferencies han vengut sense ser dotades pressupostaria
ment, o sigui, han vengut les transferencies i no han vengut 
els doblers. mentre no comptem amb doblers de la Comuni
tat Autonoma o amb fons del Pressupost de l'Estat a través 
del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, és impossi
bledur a terme un pla de manteniment i d'expansió ben dut. 

Es evident, per tant i per concloure, que nosaltres no 
donarem suport a aquesta Proposició no de Llei mentre no 
s'hi afegeixi l'esmenta d'addició d'UM. Si aquesta es mena no 
és admesa, el nostre Grup no donara suport a aquesta Pro
posició no de Llei, pero volem que quedi ben clar que 
nosaltres estam sempre per la via deis convenis, per la via 
de les concertacions i per la via de la defensa de la propietat 
privada. . 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Abans de donar la paraula al Diputat Sr. Valenciano per 

acceptar o rebutjar I'esmena i fixar la posició vull aclarir a 
la Cambra que segons el Portaveu del Grup AP-PL, parla 
d'esmena d'addicció i aquí ha vengut com a esmena de subs
titució. 

El Sr. Valenciano té la paraula per fixar posicions i per 
dir si accepta o no l'esmena. 

EL SR. VALENCIANO I WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Efectivament, Sr. Quetglas, aixo és una Proposició no 

de Llei modesta i és modesta perque el món no es va fer 
en un dia, pero creim que és positiva i és positiva perque 
tracta d'incidir a fer actuar el Govern en una area on no s'ac
tua molt, precisament per aixo. 

A través del Sr. Pascual, ens recomanen que esmenem 
a l'ale;a els pr'essuposts de la Conselleria d'AgricuItura. Si voste 
creu que s'han d'esmenar a l'ale;a, ho faci voste, el Grup Par
lamentari SOCIALISTA estudiara els pressuposts amb molt 
de deteniment i fara el que cregui oportú quan els hagi es
tudiat. 

S'ha dit també que tenim molts de boscs privats, es així, 
més d'un 95070 de les zones forestals a les Illes Balears són 
boscs privats. I aixo, que vol dir? Vol dir que la Conselleria 
ha de fer un esfore; addicional per solventar aquest obstacle. 
O és que perque el bosc és privat resulta que ara ens hem 
de rentar les mans i no hem de fer res? Que passa? Que per
que el bosc és privat no hem d'actuar? la esta, és propietat 
privada, fora, no en volem saber res. EIs boscs, Srs. Dipu-

tats, les zones forestals, són zones d'interes col·lectiu. Recla-
men l'interes, l'acció i la preocupació no només d'aquesta \ 
Cambra, sinó de tota la societat i vostes ho saben i arnés, r 
no només ho saben, sinó que diuen en els seus documents, \ 
en els quals hi ha la firma d'un Director General de la Co- '1 

munÍtat Autonoma, perque si per al Diputat d'AP-PL resul-
ta que la carrega de profunditat és que es parla d'expansió 
d'area forestal, o bé no ho ha Uegit o bé no ha escoltat la 
meva intervenció, perque aquestes conclusions definitives sig
nades per un Director General d'aquesta Comunitat Auto
noma diuen «és fonamental, en conseqüencia -del que s'ha 
dit abans- procurar el manteniment i l'expansió -i 
l'expansió- de I'area forestal a les Illes Balears, protegint-Ia 
etc., etc., etc.». Tenim competencies, tenim figures jurídiques 
en les quals ens podem bassar. Que falta, ido? El que falta 
és una voluntat política de fer-ho, aixo és ben clar. 

Respecte de l'esmena d'UM, Sr. Pascual, almanco així 
com ve redactada, el que voste ha explicat i el que ha expli
cat el Conseller després és una altra cosa, pero aixÍ com és 
redactada la seva esmena el que vol dir és, volem fer molt 
poc i ho farem quan voldrem i evidentment, aixÍ com és re
dactada, nosaltres creim que no, i li ho explicaré: Perque la 
nostra Proposició no de Llei parla de manteniment i d'ex
pansió de les arees forestals i voste a la seva proposició del 
que parla és de la Llei d'lncendis Forestals i, arnés, d'ac
cions concretes dins l'any 89. A mi em sembla que abans ja 
he explicat ben clar que no es tractava d'aixo, que no es trac
tava de fer una sola actuació l'any 89, que necessitam un Pla 
General, i a partir d'aquest Pla General poder comene;ar a 
actuar a poc a poc. 

Si amb aquesta Proposició de Llei pretenen que es faci 
un pla de manteniment i expansió a l'area forestal de les Illes, 
crec que el que han de fer precisament és votar la Proposi
ció no de Llei que nosaltres presentam; en canvi si vos tes 
volen que no es faci, el que han de fer és no votar-la i per 
una altra banda encara li puc dir una mica més, li puc dir 
el que comentava l'altre dia un Diputat d'un altre Grup Par
lamentari al passadís d'aquí defora, deia: nos al tres, quan no 
sabem que hem de fer, ens abstenem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Del sentit de la intervenció del Sr. Valenciano, aquesta 

Presidencia entén que no accepta l'esmena presentada pel 
Grup Parlamentari d'UM. 

EL SR. VALENCIANO I WPEZ: 
Sr. President, el Grup Parlamentari SOCIALISTA no ac

cepa l'esmena presentada pel Grup d'UM, a no ser ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Es limiti a dir si l'accepta o no l'accepta. 

EL SR. VALENCIANO I WPEZ: 
No l'accepta aix.Í com éso 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, moltes gracies. 
Passam, ido, a votació la Proposició no de Llei que aca

bam de sotmetre a debat. Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor de la Proposició no de Llei, es volen posar drets? Moltes 
gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen posar 

l ' 
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drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con

tra, 30. 4 abstencions. Queda, ido, rebutjada la Proposició 
no de Llei que acabam de sotmetre a votació. 

Aquesta Presidencia decreta un recés d'un quart d'hora. 

III) 
EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, recomen'V<lla Sessió i entram al punt 
III de l'Ordre del Dia, que és el debat de la Proposta de Con
clusions de la Ponencia Especial per a la Reforma de l'Esta
tut d'Autonomia de les llles Balears. 

En primer lloc debatrem el Vot Particular del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, i per comen<;:ar jo deman al Sr. Se
cretari Primer si vol procedir a fer-ne lectura. 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«El Parlament de les IIIes Balears acorda: 
l.-Manifestar que la llei Org;'mica del 83 de dia 25 de 

febrer d'Estatut d'Autonomia per a les IlIes Balears és el fruit 
positiu d'un llarg i difícil procés de negociació entre les for
ces polítiques, tant a nivell de les Illes Balears com de l'Es
tat, que permeté el sorgiment de la Comunitat Autonoma 
de les Illes Balears definit per la nostra Carta Magna com 
a moment historie en que Mallorca, Menorca, Eivissa i For
mentera iniciaren el procés cap a la institucionalització de 
l'autogovern. 

2.-Reafirmar que l'Estatut d'Autonomia per a les llles 
Balears, assolit a través de la via de l'article 143 de la Cons
titució Espanyola, ha permes un excercici d'autentic autogo
vern de les Illes Balears dins el marc constitucional i dins 
un ambit competencial substancial, si bé encara enfora deis 
sos tres competencials que per a les Comunitats Autonomes 
possibilita la Constitució. 

3.-Considerar que la plena articulació institucional de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears continua essent 
encara un procés inacabat que topa amb obstacles greus, pero 
no insalvables, que no han permes encara l'entrada en vigor 
de la Llei de ConselIs Insulars aixÍ com I'elaboració de la 
Llei d'Organització Territorial, entre d'altres. 

4.-Proclamar que l'Estatut d'Autonomia per a les Illes 
Balears és el resultat d'un consens majoritari, pero no una
nime, entre les forces polítiques de les Illes Balears i de l'Es
tat i que. la manca d'unanimitat que dificulta greument la 
seva aprovació continua essent avui l'entrebanc fonamental 
que no ha permes encara finalitzar la plena institucionalit
zació i per tant rebutjar com a irresponsabilitat temeraria 
embarcar-se en operacions de reforma d'un Estatut que en
cara no ha vist enllestida la seva plena institucionalització, 
ates que la reforma de la nostra Carta Magna desencadena
ría tensions difícilment controlables que podrien posar en pe
rill el consens general que ara existeix sobre l'Estatut assolit 
el 1983. 

5.-Palesar que el poble de les Illes Balears, com a ex
pressió de la seva identitat historica i dins la unitat de la Na
ció Espanyola, es constituí en Comunitat Autonoma tot i exer
cint el dret a I'autonomia de les nacionalitats i de les regions 
que reconeix i garanteix la Constitució Espanyola, integrant
se dins el sistema d'organització territorial de l'Estat establert 
a 11tol VIII de la Constitució i que qualsevol plantejament, 
tant de reforma de l'Estatut com de simple ampliació com-

petencial, ha d'incardinar-se dins una visió global d'Estat. 
6.-I.;ampliació de competencies de la Comunitat Auto

noma de les Illes Balears por dur-se a terme d'acor~ amb 
l'article 16.2, Ir. i 2n. de l'Estatut d'Autonomia, si bé tant 
per una com per altra via cal obrir un procés de negociació 
tant a niveIl de les forces polítiques de les Illes Balears com 
a nivell d'Estat per tal de garantir tant l'exit de la iniciativa 
com d'evitar les tensions polítiques que generaria una inicia
tiva sense consenso 

7.-Instar el Govern de la Comunitat Autonoma a ini
ciar les gestions pcr tal d'aconseguir per a les Illes Balears 
els maxims nivells competencials que permet la Constitució 
Espanyola per a les Comunitats Autonomes, interessant que 
negoci'j tant el consens de les forces polítiques representades 
al Parlament de les Illes Balears com de les representades a 
les Corts Generals. 

8.-lnteressar del Govern de la Comunitat Autonoma de 
les Illes 8alears que mentre es duen a terme les negociacions 

. entre les forces polítiques amb representació al Parlament de 
les mes 8alears i a les Corts Generals en el sentit d'establir 
un pacte de les Autonomies que permeti que la nostra Co
munitat Autonoma així com les altres que tenen nivells com
petencials limitats, accedeixi al maxim de competencies ad
meses per la Constitució Espanyola, s'abstengui de presentar 
a la Cambra iniciatives de reforma d'Estatut o d'ampliacions 
competencials que tensionarien el procés de negociació de for
ma innecessaria. 

9.-Proclamar la voluntat d'assolir per la Comunitat 
Autonoma de les Illes 8alears el maxim autogovern i la ple
na organització de les institucions que I'han de fer possíble 
dins el marc de solidaritat amb els pobles d'Espanya esta
blert a l'articJe 2 de la Constitució Espanyola». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Per defensar aquesta proposta, per part del Grup Parla

mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Alfonso 
i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup SOCIALISTA surt avui aquÍ, en aquesta tribu

na, no a defensar només un vot particular, sinó a fer una 
cosa molt més important, defensar I'Estatut d'Autonomia de 
les IlIes 8alears, i no només l'Estatut d'Autonomia, sinó que 
el que defensam aquí és l'Autonomia de les IIIes BaJears, la 
cohesió autonomica del nostre poble. 

1 no vull que m'interpretin malament, no pretenc dir que 
vostes, Srs. Diputats que defensen una altra cosa, una altra 
via, no defensin també I'autonomia. El que sí die, i estic ilb
solutament conven<;:ut d'aixo, és que el carnÍ que han empres, 
el camí de la reforma de l'Estatut, és una ruta equivocada, 
és una ruta que du a desfer la cohesió que, més o menys 
forta o fluixa, té en aquests moments la Comunitat Autono
ma i intentaré demostrar-ho, encara que veig com a feina qua
si impossible convencer-los a vostes que aquest camí és 
equivocat. 

Nosaltres creim, el Grup SOCIALISTA, que la Consti
tució -I'Estatut, perque hem de tenir ciar que l'Estatut, tots 
els Estatuts són una part substancial, la més important de 
I'entramat constitucional- té un potencial de desenvolupa
ment molt gros. Carticulació de la Comunitat Autónoma, com 
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diuen les nostres conclusions, encara s'ha de fer. El tema dels 
ConselIs Insulars hauríem de dir que és una as signatura pen
dent, pera no és aixa, és una assignatura que encara no s'ha 
abordat i ningú no sap encara com pot acabar. ~equilibri 
financer de la Comunitat Autanoma, des peses que creixen 
contínuament, inversions practicament paralitzades, coneixe
ment d'ingressos fora de les transferencies normal s o imposts 
cedits per l'Estat, tampoc no s'ha estudiat. 

El Govern, tots ho sabem, navega per una mar amb una 
certa tempestat provocada per la seva més completa inefidl
cia. Tot aixa s'uneix al fet que creim, jo crec que tots n'es
tam conven~uts, que no s'han tancat moltes de les ferides 
que es varen produir amb I'aprovació de l'Estatut, es van cu
rant, pera no són tancades, i un exemple rapid ens ho acla
riria: les ferides de la llei electoral avui, ni aquí dins són tan
cades, i amb aquest context, senyors, amb aquest context que 
explicaré un poc més endavant, proposen la reforma de 
l'Estatut. 

Ja és hora d'abandonar maniquei'smes més o menys in
teressats, oportunismes polítics, que n'hi ha pertot, o justifi
cacions difícils davant derrotes electorals bastant considera
bles. Des d'aquí hem d'explicar clarament on ens encamina 
una reforma d'Estatut, no podem enganar el poble d'aques
tes iHes dient que aixa no té importancia. 

Crec que val la pena fer una breu exposició histórica. 
Vostes saben que la primera formulació de l'Estatut actual 
o la primera formulació de l'epoca actual de l'Estatut és 
l'Avantprojecte de Cura de l'any 77, en el qual es manifesta 
clarament que I'Autonomia neix d'uQ exercici d'autodeterrni
nació. ~vantprojecte del PSM del 1979, del.PSM de Ma: 
llorca i Menorca '1979, reafirma aquest principi i a la practi
ca, ja que constitucionalment no era possible, crea una 
situació similar a tres Comunitats Autanomes, no dic que 
crel tres Comunitats Autonomes, sinó una posició similar a 
tres Comunitats Autonomes, per simplificar. El Partit Socia
lista planteja un avantprojecte el 1980, que es pot considerar 
com el més apropat a l'Estatut actual, en temes tan conflic
tius com la paritat, Consells, etc. El juny del 80 comen~a 
eJ que podríem dir l'elaboració de l'Estatut definitiu, es cons
titueix la Comissió deis Onze, i a proposta del PSM es do
nen dos mesos per redactar l'Estatut. 

Hi havia dos avantprojectes, tarden vuit mesos i els pro
blemes principals no queden resolts. Jo cree que el President 
del Parlament és un testimoni molt important d'aquest tema, 
perque quan la Comissió deis Onze acaba teoricament la seva 
feina quedaven pendents tots els temes en materia lingüísti
ca, quedava pendent el tema de la bandera, quedava pen
dent el tema de les vi es -recordar que UCD defensava la 
143 i el PSOE defensava la 141- i quedaven pendents els 
temes de representació de les Illes. Jo cree que molts de Di-" 
putats que han viscut o que hem viscut aquest tema ho re
cordam perfectament. 

~ssemblea de ParIamentaris arriba a un grau de con
sens bastant alt, pero encara passen més coses. La derrota 
electoral d'UCD l'any 82 i la pujada d'A1ian~a Popular fa 
que AP, que havia fuit de les negociacions de l'Estatut, temp
tegi, a través del Diputat en aquell moment Abel Matutes, 
una serie d'exigencies que retarden l'aprovació de l'Estatut fins 
dia 22 de febrer del 83, que s'aprova al congrés amb 206 vots 
a favor PSOE i resta de la Cambra, 97 abstencions, AP, abs
tencions que hem de dir per que es produeixen, i es produei
xen, segons el Sr. Fraga, per dues raons, una, per excés de 

competencies, dues perque no és ben resolt el tema de les 
1 per que és important recordar breument aquesta 

toria? Perque de la historia podem deduir una cosa que és 
fonamental, l'Estatut és fruit d'un pacte polític no només al 
nivelI d'illes, sinó a nivell de totes les forces polítiques que. 
tenien alta representació parlamentaria en el moment que es 
redacta i en el moment que s'aprova. 

Que significa, dones, un Estatut acceptat i consensuaf 
per les forces polítiques que representen i representaven la 
gran majoría del poble de les nostres illes? Quins problemes 
varen quedar solucionats, i ho posam entre cometes, palíti
cament, encara que el llevat del seu renaixement sigui en 
aquests moments, després de tan poc temps, present? Que 
pot ocórrer, en definitiva, si s'inicia el procés de reforma? 
Ha veurem amb un poc de detall. 

Jo pens que el principi en aquel! moment irrenunciable 
d'autodeterrninació no es plantejaria en aquests moments, 
pero, realment estam segurs que aquesta concepció, que neix 
del nacio,nalisme federalista del segle XIX i que va viure baso 
tant més d'un segle, s'ha acabat, s'ha mort en cinc anys? Re
cordem que les joventuts de Convergencia i Unió fa molt poe 
temps han reafirmat el principi d'autodeterminació. No és 
un tema menor, és un tema greu. 

1 el problema lingüístic, és resolt dins la societat de Ba
lears? Estam, per exemple, tots els Diputats d'aquest Parla· 
ment d'acord -una cosa és que acatem, l'altra és que esti
guem d'acord o que estiguin d'acord, per la nostra part sí, 
per la meya part sí hi estic d'acord- en l'expressió de l'Esta
tut que diu «la llengua catalana -i hi ha una coma-, im
portant -i si no, el Sr. Matutes també ho recorda- propia 
de les Illes Balears»? Estan tots vostes d'aeord en l'expressió 
típica aquesta, encara que l'acatin? Jo, la veritat, diria que no. 

l la societat balear? El problema del eatalanisme o an
ticatalanisme és resolt? Només els citaré una expressió d'una 
persona tan, no vull dir conservadora perque no ho és, sinó 
tan poe extremista com el professor Piña, home antigament 
d'AP, per tant no feim cites d'altres camps en aquest cas: «El 
peso de la catalanidad de las islas muestra que por encima 
de los intereses políticos se exige la configuración de las Ba
leares como parte de un contexto de civilización y cultura 
que, llámese Paises Catalanes o Corona de Aragón, no es 
meramente coyuntural». No és resolt aquest problema, no 
és resolt. 

l el problema de la representació? Paritat, paritat corre
gida, proporcionalitat, és un problema tancat? Evidentment 
no, perque encara queda pendent un recurs constitucionaL 
l tots estam d'acord, aquí no ens hem d'enganar, aixo és un 
problema de majories i rninories, és un problema purament 
electoral, perque en aquest Parlament no s'ha produi't cap 
cas, tret d'una «espantada»ja fa temps, de votació per illes, 
per tant no és un problema de eonfiguració de Comunitat 
Autonoma, és una altra cosa, de totes maneres és un proble
ma molt facilment manipulable i la qüestió, com és clar, no 
és enterrada, aquesta qüestió és viva, i jo els vull llegir molt 
breument un trosset d'un ex-Diputat d'aquest Parlament, lí
der d'AP a Eivissa, que diu «mientras no se contemplen los 
principios de paridad corregida tal como ocurre en el Esta
tuto de Canarias en cuanto a la representación parlamenta
ria y de subsidiariedad en el ejercicio de las competencias 
que se recogen en dicho documento, la Autonomia será in
satisfactoria para todas y cada una de las islas». 

l sense tanear els temes, queda potser el més conflictiu 

I 
\ 
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deis problemes, el deis Consells Insulars. No faig futurisme 
si pronostic una autentica allau de pressions per canviar la 
concepció estatutaria deIs ConseUs Insulars, pressions de tot 
tipus, des de la pressió comprensible, jo les entenc totes i 
sobretot des de les posicions que deriven del federalisme del 
selge XIX, de configurar una Comunitat Autonoma subsi
diaria i residual enfront a uns Consells amb quasi totes les 
competencies, o I'altra, la defensa del Govern per cedir al 
mínim les competencies que té, del Govern o deis sectors que 
pensen així, o una altra possible, la no inclusió deis Consells 
en el text estatutari reformat, també possible. 

Vostes creuen que aquests temes no sortiran? Escoltin 
el que diu un intel·lectual, també eivissenc, perque els eivis
senes pareix que els pega més aquesta vena. L'artide es diu 
La gran estafa, es refereix precisament a l'Estatut i diu, no 
ho llegiré tot: «La Diputación ha renacido de sus cenizas y 
está aquÍ, en Mallorca, y se llama Comunídad Autónoma, 
-comen<;:am bé- y entonces se empezó a hablar de pari
dad corregida y de subsidiariedad (--) y en el Gobierno y 
el Parlamento residan las representativas y subsidiariamente 
aquellas que no pueden asurnÍr los entes insulares -posició 
de Llovet, historica- pero se nos engañó miserablemente. 
Primero fue el Estatuto, en él, con vergonzosa complicidad 
de nuestros políticos, etc., etc., etc.». Un tema que evident
ment no s'ha acabat, un tema que renaixera en el moment 
que es posi en marxa la reforma d'Estatut, no creguin que 
és possible aturar aixo, no creguin que és possible aturar l'ac
ció social que repercutirá en els Diputats d'Eivissa, de Me
norca, als de Mallorca. Quan, com a I.:aprenent de bruixot, 
es posa en marxa la granera per treure aigua que som inca
pa<;:os de controlar, es produeixen les inundacions. 

L'Estatut, com a text constitucional, és fruit d'un ampli 
pacte polític, d'un consens que avui és perfectament vaIid per 
aprofundir I'autonomia d'aquestes illes. I..:Estatut té, per tant, 
un potencial de desenvolupament molt important, tant a ni
.vell d'autogovern com al mateix nívell competencia!. 

Per si no ha quedat clara, jo pens que sí, la nostra posi
ció respecte de la possibilitat de reforma d'Estatut, voldríem 
allargar un poquet més i explicar la nostra posició global
ment amb el tema de les competencies, senyors del Govern, 
senyors d'AP, no creguin vostes que només es reformara l'Es
tatut en els articles referits a competencies, no és l'esperit que 
hi ha en aquest Parlament, almenys per a certs grups polítics. 

Nosaltres creim que és importantíssim que primer de tot 
s'exerceixin correctament les competencies que s'han assumit 
abans de tornar a una reivindicació estatutaria. Per que vo
¡em competencies si som incapa<;:os de dur endavant bé les 
que tenim? Aixo, logicament, és una excusa. De totes mane
res, és millor ser positiu i explicar la nostra postura. 

Les resolucions, les propostes de resolució que s'han lle
git en el vot particular es poden resurnÍr en tres qüestions 
que són daus: I..:Estatut té una amplia virtualitat en aquests 
moments, el Partit Socialista és partidari que la Comunítat 
Autonoma assumeixi el maxim nivell competencial, que quedi 
perfectament ciar, i és imprescindible - tot va afegit- acon
seguir el maxim de consens global de totes les forces políti
ques d'aquest Parlament i del Congrés de Diputats, de les 
Corts Generals per dur endavant aquesta ampliació compe
tencial. 

Jo li demanaria al Sr. President, creim que el tema és 
important, si em donaria un poquet més de temps. Grácies. 

Aquestes propostes compleixen perfectament e1s tres prin-

cipis consagrats a la Constitució Espanyola referents a l'Auto
nomia, tres principis deis quals sempre només es parla d'un, 
parlarem de tots tres: principi d'unitat, principi d'autonornÍa 
i principi de solidaritat, íntimament units i que configuen, 
amb aquesta part, el que es diu Estat d'AutonornÍes. 

Que significa el principi d'unitat? No seré llarg, molt 
resurnÍdament, jo estic segur que el PSM no esta d'acord, 
pero ho entenc perque és la seva posició, la sobirania i el 
poder constitucional corresponen al poble en conjunto La so
birania és del poble en conjunt, no del poble d'una Comuni
tat Autónoma, sinó del poble en conjunt. 

1 el dret d'autonomia, aixo és una sentencia del Tribu
nal Constitucional, es dóna sobre la base de la unitat; tal 
vegada no agrada, pero aixo és la Constitució i aixo són sen
tencies del Tribunal Constitucional. El principi d'autonomia, 
que s'incardina dins tres grans aspectes, la voluntarietat, la 
generalitat i la progressivitat i diversitat. 

1 el principi de solidaritat, que a pesar de tenir una con
cepció basicament econornÍca hi ha autors, com el mateix 
President del Tribunal Constitucional -jo cree que 
I'escoltaren-o el mateix Professor Muñoz Machado, tan ala
bat des d'aquesta tribuna en altres aspectes, que parla d'un 
sentit de Ileialtat Federal en el sentit de la Constitució 
Alemanya. 

Aquesta conjunció de principis configuren l'entramat 
constitucional autonómic, i no els podem oblidar quan par
lem de reforma d'Estatut i d'ampliació de competencies. 1 
el Grup Popular; el Grup Popular del Senat ho va entendre 
perfectament i ho defensava quan pro posa al Senat el següent: 
«Procede verificar el análisis global i riguroso de la situa
ción por la que en estos momentos atraviesa cada una de 
las Comunídades Autónomas respecto al grado de desarro
llo de sus respectivos Estatutos -proposta igual a la que va 
Fer el PSOE ~quÍ í el CDS. -El carácter de pacto político 
que viene de la Constitución alcanza sus piezas de desarro
llo importantes como son los Estatutos.- i afegeix, són pro
postes de resolució, el Sr. Quetglas les sap de memoria -
Dentro del debate del Estado apuntado, merece atención sin
gular e inevitable en el tiempo la formación de un proyecto 
consensuado· referido a las Comunidades Autónomas del ar
tÍCulo 143». 

Srs. Diputats d'AP, Srs. Diputats del CDS, jo diría ex
senyors Diputats d'UCD, la postura que vostes defensen, la 
postura que defensa el PSOE a tot arreu d'Espanya és la pos
tura que vostes derensen al Senat, utilitzen un doble Ilenguat
ge, un aquí i un altre a Madrid, i aixo, en un tema tan im
portant, és una greu irresponsabilitat. 1 aixo és aixi perque 
yostes estan tan conven<;:uts com nosaltres que la modifica
ció de l'entramat constitucional, i l'Estatut ho és, necessita 
un pacte global polític i necessita un procés homogeni, per
que vostes saben, jo no cree que la majoria de vostes hagin 
vengut a la política fa dos dies, que un deIs grans perills per 
a la convivencia d'aquesta Comunitat Autonoma -acabo, Sr. 
'President- suposa obrir aquesta caixa de Pandora que és 
la revisíó de l'Estatut. 

En definitiva, Srs. Diputats, el Grup SOCIALISTA, hem 
dit, defensam la validesa i potencialitat de l'Estatut i amb 
el manteniment d'aquest Estatut i amb I'assumpció de com
petencies via pacte global de totes les forces o la gran majo
ria de forces polítiques representatives d'aquest país i d'Es
panya, defensam una cosa que no podem oblidar mai , la 
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convivencia social 
Autonoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

política de la nostra Comunitat 

Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Jo diria que hem de reconeixer moltes coses que ha dit 

el Sr. Josep Alfonso com a gran s veritats. Es veritat, com 
diu el Grup Parlamentari SOCIALISTA, que l'Estatut d'Auto
nomia de les Illes Balears és un fruit d'un procés de nego
ciació entre les forces polítiques que va ser difícil amb tota 
seguritat, si bé han transcorregut cinc anys, i ar,:a no ho po
dem oblidar, després de la seva aprovació i hem pogut expe
rimentar les seves deficiencies tant tecniques com la seva in
capacitat per permetre realitzar el desenvolupament de la 
nostra Autonomia. 

No puc estar d'acord amb I'afirmació que el nostre Es
tatut ha permes un autentic govern a les nostres ilIes, jo crec 
que realment no ha permes ni l'ombra del que tots nosaltres 
volem, aixo és no voler veure la realitat que aquests anys la 
nostra Comunitat Autanoma ha topat amb la política cen
tralista del Govern Socialista. Es de desitjar que així com 
el nostre Estatut va ser conseqüencia d'una actuació consen
suada per la m.ajoria de les forces polítiques, tarnbé ho sigui 
aquesta vegada i ho abastem conjuntament tots i si és pos si
ble arnb unitat real, no unitat diguem de demagogia, no aque
lla unitat falsa, així com voste ha insinuat que hi pot haver 
una unitat falsa, jo voldria que fos una unitat real, que els 
qui votem que volem Autonomía de veritat volem Autonomía. 

No es comprenen gairebé els arguments socialistes en el 
sentit que és 'necessari esperar fins que es realitzi un pacte 
estatal, que es duguin a terme negociacions a Madrid, en de
finitiva esperar fins que ell, el Grup Socialista que mana a 
Espanya avui o sigui fins que Madrid digui, fillets meus po
deu tirar endavant. 

Per altra banda, aquesta actuació comenr;a a ser molt 
corrent, ja ho tenim a tot arreu, ens volen dur de la ma just 
alla on ells vulguin, els arguments que es donen a mi no em 
pareixen vatids. Que la nostra organització institucional és 
un procés inacabat? Es cert, i és cert que la Proposició de 
Llei deIs Consells Insulars fa ja més d'un any que es va pre
sentar en aquest Parlament i encara no s'ha aprovat, pero 
tots sabem, i vostes també ho saben, senyors del Partit So
cialista, que en la tramitació de qualsevol llei és necessaria 
una voluntat ferma de voler-Ia dur a ter me i quan realment 
hi ha interes s'hi du, pero quan una certa majoria la vol blo
quejar la feina és teva. 

Tampoc no serveix I'argument de dir que és necessari 
un procés de negociació per garantir l'exit de la iniciativa aixi 
com per evitar complicacions polítiques. He de dir que si 
aixo succeeix, i vull dir-ho perque ho sento, gran part de res
ponsabilitat sera del seu Grup, Sr. Josep Alfonso, sera del 
seu Grup perque representa una forr;a molt important aquí, 
no soIs pels assumptes d'aquí mateix, sinó pel que represen
ten dins la Nació. Els arguments són plens d'elements de coac
ció i ac,;a no és bo, jo he notat una quantitat increible d'ele-

ments de coacció on ja anuncien practicament la nostra 
incapacitat de convivencia, I'anunci de la caixa de Pandora, 
sortiran trons i llamps, és a dir, ens veuen menors d'edat per
que aquest poble tengui capacitat per prendre les seves pro
pies determinacions, de ser capar;os de conviure tots junts, 
no vull acceptar que no tenguem aquesta capacitat. 

Per tant, estic absolutament d'acord d'ampliar les nos
tres competencies. Com sabem tots, les materies susceptibles 
de ser assumides mitjanr;ant la Llei Organica de Transferen
cies d'acord amb el que preveu I'article 150.2 de la Constitu
ció són igualment assumides via l'articIe 148.2, que sí preveu 
la reforma d'Estatut, amb l'avantatge que el major rigor que 
té la norma estatutaria permet que no hi hagi formes no di
guem de control, perque seria molt fort, pero formes que 
ens hagin de dir una vegada més el que hem de fer aquí, 
a ca nostra, que ar;o no vol dir de cap manera perdre el sen
tit d'unitat nacional, no confonguem aquí parlam de dirigir, 
controlar i administrar la nostra terra; per ar,:a, en definitiva, 
consideram que la reforma d'Estatut és la millor manera d'ac
cedir a la plena Autonomia. 

Ara bé, emprendre la reforma no és res simple i ho sé, 
sinó més bé el contrari, és una forta tasca en la qual tots 
nosaltres haurem de sacrificar part deis nostres interessos po
lítics i socials, indiscutiblement. No es pot conjuntar de cap 
manera que vostes vulguin estar totalment d'acord amb AP, 
és indiscutible, potser em sigui més facil a mi, que estic en
mig, pero als altres tal vegada no tant. 

Cexperiencia d'aquests cinc anys ha posat de manifest 
les nostres mancances aixi com les reals necessitats polítiques 
que hem de satisfer. Cexperiencia i els problémes amb que 
han topat les anomenades Autonomies de primera ens han 
de servir de llir;ó, o sigui reconeguem que fins i tot la matei
xa Catalunya tal vegada ha tengut falles i avui paga una cer
ta experiencia d'haver demanat coses excessives en un mo
ment concret i que li queden uns endeutaments determinats, 
pero tenim la sort que aquí tenim la capacitat de reconeixer 
experiencies d'uns i altres i fer-ho millor. Insisteixo, han pas
sat cinc anys, és per aixo que en segons quines materies sera 
preferible només as sumir I'execució, jo hi estic d'acord, men
tre que altres és imprescindible que siguin competencies ex
clusives, com la de Cultura, que sortim contínuament que 
vostes diguin el que hem de fer i la Consellera de Cultura 
digui que no té doblers, en definitiva el que no tenim són 
competencies, si hi hagués les competencies que nosaltres vo
lem moltes coses que el Sr. Pons demana tal vegada no s'hau
rien de demanar, ja les faríem, tots junts, no la dreta ni I'es
querra, tots conjuntament. 

Tenint en compte el buit legal que suposen per a les nos
tres lleis moltes coses com la recent Llei de Carreteres, la pos
sibilitat de tributs i d'imposts de joc que no terum, la possi
bilitat de crear una po licia auto noma, que ho, podríem haver 
fet, i un llarg etcetera. Tots aquests temes han de ser objecte 
d'un estudi profund, i seria desitjable que hi hagués volun
tat ferma de tots els que avui ens trobam aquí. No cree que 
l'advertencia que la nostra iniciativa no sera admesa a les 
Corts Generals hagi d'obstaculitzar, si és que aixo arribés, 
I'exercici del dret que tenim nosaltres aquí de dir el que vo
le m, que és un reconeixement de la Constitució, per tant el 
dret el podem exercir i I'hem d'exercir. Tampoc no crec que 
cap deIs Diputats que avui sóm aquí, sigui de dretes, sigui 
d'esquerres, d'un Grup o d'un altre, cap, impedeixi la volun
tat d'aquest poble. Gracies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Portaveu Sr. loan Francesc López i Casas novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per al pensament i l'acció politica d'esquerres el concepte 

d'Autonomia ha representat sempre i representa la ruptura 
del ve)] estat centralista, símbol i instrument del poder ata
vic d'unes classes dirigents que venien exercint aquest poder 
des de temps historics. El poder descentralitzat havia de dur, 
per a un pensament d'esquerres, a unes cotes majors de par
ticipació popular, havia d'acostar les decisions als diferents 
pobles i nacions de l'Estat i no només de l'Estat, sinó que 
posava en exercici com a primera passa el dret d'autodeter
minació de tots els pobles que tenen reconegut aquest dret 
nacional. Era un temps en que l'esquerra, en el seu conjunt, 
es veia créixer i combatre; és més, l'Autonomia era entesa com 
a reivindicació consubstancial a la democracia, democracia 
i autonomia eren el mateix, pero el tren de I'autonomia, que 
anava per via rapida empes, impulsat per la forc,:a motriu po
pular, va entrar prest en via lenta, va entrar en via lenta per
que va caure en uns pactes més o menys secrets fets al mar
ge de mobilitzacions populars, fets en despatxos, i a poc a 
poc va entrar després en via morta. 

1981, I'ha oblidat el Sr. Alfonso quan ha fet el memo
rial, la WAPA, la Llei Organica d'Harmonització de Proce
sos Autonomics, una lIei obviament feta a partir d'un pacte 
d'Estat. Les raons d'Estat, per.a Ufi pensament d'esquerres, 
sempre s'han de posar entre parentesit;, les raons d'Estat,- quan 
va en contra de la raó senzillament i simplement, no s'han 
d'admetre des d'un pensament d'esquerres. Abaixar el llistó 
de la reivindicació nacional o autonomica i aigualir-Ia va ser 
el proposit d'aquells pactes, record, VCD-PSOE; ac,:o anava 
molt bé a la dreta, anava molt bé, ho hem de reconeixer, 
aquesta dreta que des d'AP votava en contra, perdó, s'abste
nia, a Madrid de l'Estatut d'Autonomia que ara diuen voler 
reformar i aquesta Dreta, ahir a l'UCD, que va pactar amb 
la nova Dreta post-moderna l'any 1982 unes mesures harmo
nitzadores, entre cometes, la LOAPA era una música d'ori
gen militar que marcaria el so al qual ballarien totes com 
a titelles a l'uníson les Comunitats Autonomes. 

1 ac,:o era del gust de molta de gent, i ac,:o, des de I'es
querra i no necessariament des de postures nacionalistes, des 
de l'esquerra autentica, real, es denunciava i es deia: La qües
tió autonomica, ido, no és només una qüestió de llengua i 
de cultura; és més, per poder debatre, protegir, promoure, fer 
avanc;ar una llengua i una cultura, calen instruments polítics 
d'autogovern com es demostraria amb factors essencials per 
construir aquest poder, com ara per exemple la televisió. 

Cinc anys d'Estatut, 1983, 22 de febrer, Estatut insufi
cient fill d'un pacte, efectivament, pero d'un pacte que do
nava com a fruit bord unes mesures que marginaven amplis 
sectors populars. Per que no la via del 151? Va ser la via 
del 143, sense participació popular, van quedar defora AP, 
PCI, PSM, Partit Socialista de Menorca, lndependents 
d'Eivissa; no augurava res de bo aquesta situació. 

Mentrestant, quina és la situació actual? Quines són les 
conclusions a les quals ens volen dur ara els companys -i 
ho dic amb tot sentiment- els companys del PSOE? Prime
ra, manifestar que la Llei Organica de dia 25 de febrer, Es
tatut d'Autonomia per a les IIIes, és un fruit positiu d'un llarg 

i difícil procés de negociació entre forces polítiques. Fruit bord 
d'un curt i penós procés de mercadeig entre les forces políti
ques a Madrid, al marge de la Comunitat Autonoma. 

Segon punt, «reafirmar que I'Estatut d'Autonomia per 
a les Illes Balears assolit a través de la via del 143 ha permes 
un exercici d'autentic autogovern». 18.000 milions de pes se
tes permeten autonomia financera suficient per a un exercici 
autentic d'autogovern? Sense autonomia financera no hi ha 
Autonomia real i la Comunitat Autonoma de les Illes Ba
lears és igual o menys, economicament parlant, que l'Ajun
tament de Palma. Es a¡;o l'Autonomia, l'autogovern pel qual 
Iluitam i que volem? 10 crec que no ha permes les cotes 
d'autogovern necessaries per tenir un sistema de financ,:ació 
suficient i unes competencies basiques, pero continuem, anem 
endavant. 

«Considerar que la plena articulació institucional a les 
Illes Balears continua essent encara un procés inacabat que 
topa amb obstacles greus, pero no insalvables», d'acord, sí, 
hi ha obstacles greus no insalvables, pero, d'on vénen aquests 
obstacles? Qui els posa? No sera que la dificultat basica per
que la L1ei de Consells Insulars que aquí se cita tiri envant 
resideix precisament en les ambigüitats que presenta el text 
de la Llei Organica de febrer del 83, ['Estatut d'Autonomia? 

No conve, ido, entrar en aquest tema d'una manera se
riosa, com caracteritza, supos que ha de caracteritzar l'es
querra, i fer propostes? Fer propostes que per consens, ob
viament no total perque és impossible, pero almanco 
majoritari, permeti arribar a les mateixes cotes d'unanimitat 
que hi va haver si més no l'any 1983 i superar-les, anar més 
enJla, perque pensam que no es tracta ara de retrocedir en 
allo aconseguit. D'aquí a un moment tindrem un debat so
bre l'altra proposta de resolució, es parla d'un exercici de com
petencies insuficients, és a dir, que les que hi ha ja es donen 
per bones, pero hem d'anar més enlla, hem de créixer, hem 
d'augmentar. 

La solució probablement sigui la reforma de l'Estatut. 
1 perque no hem de tenir una reforma de l'Estatut prevista 
a la Constitució, prevista al mateix Estatut i amb unes con
dicions optimes per enfrontar-la ara, amb serenitat, amb 
temps, amb calma? No poden acceptar des del punt de vista 
del nostre Grup PSM-EEM que aixo sigui irresponsabilitat 
temeraria, són desqualificacions greus, Sres. i Srs. Diputats, 
són desqualificacions greus. Ens preocupa molt que es parli 
d'un consens general que ara existeix en funció de desquali
ficar la reforma; ara hi ha consens, probablement n'hi haura 
avui mateix, pero per reformar l'Estatut, hi haura consens 
per reformar l'Estatut en aquesta Cambra, una altra cosa sera 
que quan anem a una altra instancia de poder les correla
cions de forces siguin diferents, pero parlant de l'Estatut 
d'Autonomia de les Illes Balears nosaltres defensam I'Auto
nomia de les Illes Balears, per a les Illes Balears, i en conse
qüencia és aquí, en aquesta Cambra, on hem d'elaborar les 
propostes i hem d'esperar de la sensibilitat de tots els altres 
Grups que es corresponsabilitzin a Madrid de les necessitats 
constatades en aquestes illes per consens, potser no per una
nimitat, que ac,:o gairebé a vegades és impossible. 

1 punt cinque, «que qualsevol plantejament tant de re
forma d'Estatut com de simple ampliació de competencies 
ha d'incardinar-se dins una visió global d'Estat», sí, dins una 
visió global d'Estat, pero quin Estat? L:Estat de les Autono
mies, no l'Estat centralista, jacobí, divuitesc, que encara pa
tim amb el qualificatiu de postmodern. Ampliació de com-
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petencies, no volem més LDAPAS, per cert, i ac;:6 ho dic tant 
a aquesta banda com a l'altra banda, no als pactes autono
mics o pretesament autonomics fets al marge de les Comu
nitats Autonomes, no a un pacte -parlem c1ar- Fraga
Gonzruez, els pactes autonomics s'han de viure dins les Co
munitats Autonomes i han de confluir després, perque si no 
no hi ha Autonomia, hi ha descentralització, que és el que 
hem patit en aquest Estat. 

Evitar tensions, evitat xantatges; si bé cal obrir proces
sos de negociació, mai no s'han de fer des de la prepotencia, 
des de l'orgull, des de la situació que imposi a un altre unes 
mesures que no corresponen. Maxims nivells competencials 
sí, per que no?, pero no necessfuiament iguals que els que 
té Euskadi, Catalunya, Andalusia o Canaries. Autonomia és 
el respecte al pluralisme i a la diversitat, en conseqüencia l'Es
tatut d'Autonomia per a les Illes Balears no pot ser al ras 
igual que el que té Andalusia o que el que té Astúries o que 
el que té Galícia, ha de ser possible arribar als mateixos sos
tres, pero també ha de ser possible adaptar les competencies 
a les nostres necessitats, ac;:o entra dins una filosofia senzi
llament autonomista. 

Per que aquesta Cambra s'ha d'abstenir de presentar pro
postes de reforma que tensionarien el procés, diu aquí? Pro
bablement la tensió en el procés autonomic pugui venir del 
tap que des d'insUmcies forfmies a la nostra Comunitat ens 
posin per accedir amb nou impuls a noves competencies. Em 
permetin fer una reflexió gairebé final d'aquesta intervenció. 
Es un error creure que uniformisme i intolerancia poden do
nar imatge d'autoritat i d'ordre, en democracia aquests va
lors se sustenten i a partir del pluralisme i del respecte a la ' 
diversitat, el contrari a ac;:o seria reverdir un vell esperit tota
litari de filosofies coincidents en la seva negació del dirueg 
i de la diversitat, precisament. 

Potser puguem prendre rutes equivocades, aquella per
sona que exerceix la llibertat es pot equivocar, l'exerceix en 
aquest sentit, si no ens poguéssim equivocar no seríem lliu
res. Ido bé, no basta parlar d'ineficacia d'un Govern, encara 
que nosaltres compartim també moltes de les crítiques que 
aquí s'han fet, per desqualificar l'ampliació competencial; se
ria igual que si no reconeguéssim autonornia municipal a un 
ajuntament des d'una instancia superior, es digui Govern, 
Consell Insular o Govern Central, precisament perque és go
vernat per unes forces polítiques que no són de la nostra con
comitancia. Ac;:o és un mal plantejament, és un conjuntura
lisme que desfa una racionalitat autonomica. 

Ac;:o que tenim ara, cal dir-ho, no és autonomia, no po
dem enganar el poble, no el podem enganar; «abandonar ma
nique"ismes i oportunismes polítics», qui fa oportunisme po
lític? Aquell qui es basa en una cojuntura o aquell qui defensa 
coherentment sense torcer el seu camí per cojuntures? 

Les ferides potser no estiguin tancades, pero la forma 
més bona de cicatrizar ferides és no permetre que se'n crei"n 
de noves. Autodeterminació, federalisme progressista decirno
nonic; mirin, senyors del PSOE, els seus companys de Cata
lunya defensen el federalisme cooperatiu, el federalisme de
cimononic, per favor, per favor, coincidim en aquest tema, 
facem no més pauta de centralisme jacobí divuitesc, siguem 
almanco més moderns que la filosofia que vos tes defensen 
ara. 

I no vull allargar-me en aquest tema, voldria acabar. Sr. 
President, permeti'm la darrera reflexió sobre els tres puntals 
basics que entenc que s'han manifestat aquí dins. Un procés 

politic del nostre poble ha de partir efectivament de tres COn
sideracions: unitat, autonomia, solidaritat. Unitat, la unitat 
no s'imposa, no és uniformisme, senyors, la sobirania la té 
el poble en conjunt, pero quin poble? El poble de l'Estat 
Espanyol? EIs Estats normalment no solen coincidir amb els 
pobles ni amb les nacions; el poble d'Europa, el poble del 
món, la filosofia universal de l'esquerra va per aquí i no va 
per centralismes desuets i caducs. ~autonomia és diversitat, 
ja n'hem parlat. 

I la solidaritat? Senyors Socialistes, per ser solidaris han 
de ser possiblement lleials i corresponsables, i com podem 
ser corresponsables si les Comunitats Autonomes no poden 
en aquests moments compartir, cooperar en la filosofia i en 
l'acció política de tot l'Estat? Per que no posen en vigor l'ar
ticle 131 de la Constitució Espanyola i permeten, en conse
qüencia, que les Comunitats Autonomes participin en la dis
tribució de la riquesa en aquest país i en la generació de la 
renda? Per que no ho permeten? 

La caixa de Pandora és per aquí, oprimir, no permetre, 
demostrar tan poca confianc;:a en el sentit polític deis pobles 
denota un projecte d'Estat, un projecte d'Estat que no és d'es
querres i 6bviament tampoc no és el nostre. No és aix6, com
panys, no és aix6. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El rictus seriós del Sr. Alfonso, representant del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA, quan ha fet la seva exposició, 
m'ha recordat quan molt de temps enrera hi havia dirigents 
polítics, quan hi havia eleccions, cosa rara, que feien servir 
I'estrategia de la por. Quantes vegades, des del Partit Socia
lista, no s'ha denunCiat que des d'altres instancies feiem ser
vir l'estrategia de la por? El Sr. Alfonso diu que la reforma 
és una ruta equivocada i que som en perill de perdre cohe
sió, la societat balear, que provocarem tensions, i jo pregunt 
qui provoca les tensions. En aquesta Cambra hi ha sis Grups 
Parlamentaris, cinc d'ells estam tots d'acord en la reforma 
de l'Estatut i un Grup Parlamentari important, important, 
pero un Grup Parlamentari, que casualment, arnés, dóna 
suport al Govern de Madrid, és en contra de la reforma de 
I'Estatut. 

Qui provoca les tensions a la societat? Aquells qui de
fensen els drets reconeguts a la Constitució Espanyola, a l'ar
tic1e 2, quan diu que es garanteix el dret a I'Autonomia, o 
també l'artic1e 143, que ho repeteix, o aquell que nega, que 
diu que no hem d'exercir aquest dret a l'Autonomia? 1 se
guint aquesta estrategia s'ha parlat deIs Cónsells Insulars, s'ha 
parlat de les enormes dificultats que tendrem, que tenim amb 
els Consells Insulars, i efectivament aixo és una assignatura 
que encara no s'ha resolt, pero jo pregunt si és absolutament 
necessari tocar aquest punt a ¡'Estatut d'Autonomia. No po
dem tenir el suficient coneixement, no som ja majors d'edat 
tots Diputats que som aquí com per saber que interessa re
formar de ['Estatut? No som suficientment responsables per 
saber que el que ens interessa reformar de l'Estatut no són 
les qüestions de política interna, sinó [es qüestions de políti
ca exterior? Tenir més competencies, tenir més autonomia, 
que aixo ve de Madrid. 

,. 

_C 
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Respecte de la Llei Electoral, ferides tancades que ha 
produit, pero Sr. Alfonso, no diu la Disposició Transitoria 
Segona que és una llei del Parlament, després del primer Par
lament, que regulara la Llei Electoral? Que té a veure la Llei 
Electoral amb la reforma de l'Estatut? Per que ha de con
templar la reforma de I'Estatut, la Llei Electoral? Si hi ha 
tensions de la Llei Electoral, per que han d'influir en la re
forma de l'Estatut? Farem una altra Llei Electoral, pero no 
tocarem l'Estatut. 

Es curiosa la coherencia del Partit Socialista, ha recor
dat que l'any 1980 VCD va passar del 151 a I'article 143 com 
a procediment d'obtenir l'Estatut d'Autonomia i efectivament 
també ho va fer a Andalusia, també va defensar el 151 per 
a Andalusia i després I'any 1982 va entrar en el Govern de 
[,Estat, qui I'ha vist i qui el veu, qui I'ha vist i qui el veu 
al Partit Socialista. 

Sobre el procés de reforma voste també ha dit, amb la 
mateixa estrategia de dir-nos les grans dificultats, que l'auto
determinació no es plantejara segurament. Ido per que en 
parla? Si tant el preocupa I'autodeterminació i diu que no 
es plantejara, per que parla d'aixo? 

Problemes lingüístics, catalanisme versus anticatalanis
me, aixó són problemes interns que jo no dic que no s'hagin 
de tocar, pero que possiblement es tengui el coneixement su
ficient, i nosaltres lluitarem perque es tengui, per no perdre 
esfon;:os darrera qüestions internes quan el que ens interessa 
és tenir un vertader autogovern, que vol dir tenir més com
petencies, més autonomia que ha de venir des de Madrid. 

Els principis d'unitat, autonomia i solidaritat, que ha 
volgut suposar? Que una reforma no els ha de contemplar? 
Per ventura no hi ha cap reforma possible dins el marc de 
la Constitució Espanyola?, per ventura haurem de renunciar 
a cap d'aquests tres principis si nosaltres proposam una re
forma d'Estatut d'Autonomia equiparable a la de qualsevol 
altra Comunitat Autonoma? 

1 el pacte global, clar, jo entenc que vostes plantegen 
un pacte global des de Madrid, on Balears és un simple peó 
d'una partida d'escacs. 1 nosaltres deim que sí a un pacte 
global, pero un pacte global entre dos subjectes, l'Adminis
tració Central per una banda, els poders públics de I'Estat 
per una banda i la Comunitat Autonoma per I'altra, aixo 
és un concepte de pacte global autonomic. 

1 respecte del consens, jo ho he d'enIlar;ar amb el que 
he dit de les tensions. Si nosaltres hem d'esperar exercir els 
nostres drets en tenir consens, no podria passar que hagués
sim d'esperar que el gran lama de Madrid ens digués: Fills 
meus, ja podeu reformar l'Estatut? 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QVETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El contengut del text que proposa el Grup Parlamentari 

SOCIALISTA així com la intervenció del Diputat Sr. Alfon
so jo ho resumiria en el títol d'aquell famós lIibre d'Erich 
Fromm, La por a la !liberta/o Hi ha por a l'exercici de la !li
bertal per part del Partit Socialista, les expressions que par
len del perill de la reforma, de la irresponsabilitat temeraria, 
de la generació de tensions, dernostren que hi ha més volun-

tat de control que de govern, més voluntat de mantenir la 
societat fermada que liderada per un projecte i{.}usionant que 
es va obrir en aquest país amb la Constitució i els Estatuts 
d'Autonomia. 

Les seves propostes de resolució estan impregnades, ja 
els ho han dit, de l'esperit d'aquella WAPA, d'aquella Llei 
Organica d'Harmonització del Procés Autonomic que varen 
pactar el Govern Socialista amb l'UCD agonica i residual del 
Sr. Calvo Sotelo i que va consistir en una autentica irres
ponsabilitat, aquesta sí, inconstitucional, afortunadament el 
Tribunal Constitucional així ho va decretar, pero que no ha 
desaparagut del tot del mapa de profundització autonomica, 
no ha desaparegut, continua viva. Aquí, des d'aquesta tribu
na, ja es va qualificar una vegada i amb molt d'encert la 
WFCA com una fillola borda de la WAPA i és així. 

Moltes altres actituds del Grup SOCIALISTA, del Par
tit Socialista en el Govern, han manifestat un evident canvi 
d'actitud en relació amb el que eren les postures poIítiques 
del Partit Socialista des de l'Oposició a les postures políti
ques del Govern Socialista des del Poder Central. 

Nosaltres entenem que dins el mate ix text de la Consti
tució, dins la mateixa legalitat constitucional, l'Autonomia és 
un dret, és un dret que és reconegut a l'article 2 de la Cons
titució i desenvolupat més endavant. Es un dret al qual te
nen accés, logicament, els pobles que formen la Comunitat 
dins la unitat espanyola i per tant, des d'aquesta optica i des 
d'aquesta consideració del dret, és absolutament inaccepta
ble que I'exercici d'un ..dret contemplat a la Constitució pu
gui ser qualiflcat d'irresponsabilitat temeraria. 

A mi em semblá que la intervenció del Sr. Alfonso de
manant unanimitat -ho ha demanat, possiblement ha estat 
un lapsus pero ho ha dit-, demanant la superació de pro
blemes existents en temes com la Ilengua i catalanisme o el 
tema deIs Consells lnsulars o el tema de representació o 
l'al·lusió a ferides no tancades, que tothom en té de ferides 
no tancades i no per aixo s'atUfen, si les ferides no tancades 
aturassin el procés de governabilitat, vostes no podrien con
tinuar governant aquest país amb una ferida no tancada que 
tenen, que és la ferida de I'OTAN, i alla la tenen, dins el 
Partit Socialista és una ferida no tancada, i aixo no significa 
de cap manera que el Govern no continul fins i tot profun
ditzant, ficant-nos cada vegada més dins I'OTAN de manera 
solapada i en contra del que va decidir aquest país en refe
rendum. 

Hi ha ferides no tancades; n'hi ha, pero hi ha una dife
rencia fonamental entre el moment en que es redactava l'Es
tatut, entre el moment que es feien els pactes estatutaris i 
aquest, i és que ara existeix un Parlament, ara existeix un 
Parlament que és la representació legítima·.dels pobles de les 
IIIes Balears i ara existeix un Parlament que canalitza, orga
nitza i democraticament decideix en nom del poble el seu 
propi futur, i aquest Parlament s'ha de pronunciar sobre un 
tema important, sobre un tema crucial del seu futur, que és 
la determinació del nivelJ d'autogovern que vol aquesta Co
munitat Autonoma i que és previst constitucionalment que 
transcorreguts cinc anys de la vigencia de I'Estatut d'Auto
nomia nosaltres tenim dret i per tant també devem 
replantejar-nos. 

Jo no entenc la coherencia entre determinades actituds 
del seu Grup i les seves propostes quan al final, com un afe
gitó que vostes han de ficar dins aquesta proposta per fre
nar I'ampliació estatutaria, quan diuen que estan d'acord a 
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obtenir els maxims nivells i en canvi aquest mateix Grup SO
CIALISTA, en aquesta Cambra vota en contra de l'assump
ció d'unes competencies per la via de l'article 152, evident
ment per la via de l'article 152, perque aquesta Comunitat 
Autonoma tengui competencies en materia de protecció i tu
tela de menors, que no és ni més ni manco més que un des
cuit estatutari, i tothom esta d'acord amb aquest tema. No 
s'entén de cap manera que per un costat vostes defensin la 
via de l'article 150.2 de la Constitució per a l'ampliació del 
sotil competencial i d'altra banda votin en contra del que és 
una obvietat, que és I'assumpció de plenes competencies en 
aquesta materia. 

Per tant, a mi em fa la sensació que el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA dins el Parlament de les Illes Balears té 
difícil trobar arguments per defensar una posició difícilment 
defensable. Vull al·ludir les posicions deis Grups ParIamen
taris respectius, a les quals el Sr. Alfonso s'ha referit, dins 
el Senat en el recent debat, perque ha lIegit una part d'una 
de les conclusions que nosaltres presentavem que acaba dient 
que «este principio de pacto debe guiar un amplio proceso 
de cooperación dentro de la realidad constitucional que obliga 
a todas las partes», i més endavant diu «l'heterogene"itat del 
procés autonomic és un contingut basic que neix del respec
te a la voluntat i vocació de cada territori, i a pesar de les 
incomoditats funcionals que allo pugui crear s'ha d'acceptar 
aquesta heterogeneltat sense perjudici de I'esfon; racionalit
zador d'organització que precisa el nou Estat de les Autono
mies. Hi ha llibertats, com la que reconeix el dret de cada 
poble a determinar el seu nivelI d'autogóvem dins el curs cons- ' 
titucional, que han de ser salvaguardades, no sacrificades en 
funció de criteris d'organització», i més endavant reclama que 
aquest debat tengui una dimensió horitzontal, en primer lIoe, 
entre les Comunitats Autonomes i després ser traslIadat a ni
velI institucional entre les force s polítiques. 

Ho vulI dir, Sr, Alfonso, perque no existeix el més mí
nim doble lIenguatge entre el que aquest Partit que jo repre
sent aquí diu a la representació nacional del que diu a les 
representacions de les Comunitats Autonomes, i nosaltres es
tam per la reforma deis Estatuts. perque també deim que 
«complit el quinqueni previst a la Constitució i als EstatLlts 
respectius, no es pot tolerar que amb caracter previ i general 
es pretengui, sota pretext de necessitats organitzatives i fun
cionals, dilatar a futures legislatures el progrés dins les cuo
tes d'autogovern, perque congelar la funció de competencies 
és senzillament detenir el procés autonomic i en definitiva 
impedir per la via de fet I'eficacia deIs drets constitucional
ment reconeguts». 

Jo cree, Sr. Alfonso, que dins el Grup SOCIALISTA, 
i en aixo sí que tenen vostes una univocitat de llenguatge, 
hi ha una pretensió, que és fer passar com a necessitats d'Es
tat alió que no són més que conveniencies del Govern Cen
tral i conveniencies o interessos del Partit que el sustenta, i 
aquesta no és una actitud responsable d'Estat, com es pretén 
fer passar aquí. En definitiva, jo veig dins la intervenció del 
representant del Grup Parlamentari SOCIALISTA la in ter
venció d'un Grup que, més que unicitat en el llenguatge, ac
tua com a Portaveu d'un Govern Central, al dictat d'un 00-
vern Central, que a pesar d'haver vist disminuides les seves 
compeU:ncies reals com a conseqüencia de la posada en fun
cionament del nou Estat dissenyat per la Constitució, de l'Es
tat Autonomie, a pesar d'aquesta disllÚnució de competen
cies que ha tengut no ha cessat de mantenir espuríament el 

nivell de serveis, el nivell de funcionaris, de personal, i fins 
i tot augmentar-Ios de manera inadequada, per tal de man~ 
tenir la seva influencia j el que és pitjor, una tutela inconsti_ 
tucional sobr les Comunitats Autonomes. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParIamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Cuando el Grupo SOCIALISTA nos hizo llegar, antes 

de la última Ponencia, sus propuestas de resolución, nos dio 
la sensación, después de una atenta lectura, que las propues
tas de resolución eran como un bocadillo. Había una prime
ra y una novena que son dos propuestas de declaración de 
principios que subscribimos en su integridad, eran como el 
pan del bocadillo, pero la verdad es que cuando y tratándo
se del tema estatutario, pensábamos que dentro nos íbamos 
a encontrar con rica «sobrassada» o «formatge»de la tierra, 
nos hemos encontrado con lo que ya aquí, de alguna forma, 
creo que con una rara coincidencia, todos los demás Porta
voces de los otros Grupos Parlamentarios han puesto de ma
nifiesto. 

Nos encontramos con miedo, nos encontramos con una 
parte de verborrea comprensible en un conjunto de propues
tas de resolución tan largo, una parte de verborrea y otra 
parte de catastrofismo, si quieren ustedes llamarlo de otra 
manera. No sé si vale la pena insistir en estos temas que tanto 
se han citado aquí, pero yo diría que en vez de analizar punto 
por punto las propuestas podíamos tratar de resumir en de
finitiva de qué tratan, qué es lo que realmente nos proponen 
con esas nueve, salvadas la primera y la novena, el resto, las 
otras siete propuestas, qué es lo que hay dentro del bocadi
llo que nos ofrece el Grupo SOCIALISTA. 

Hay varios temas que se citan constantemente y que es
tán reflejados de alguna manera en el fondo de todas las 
propuestas, hay un enorme temor a la resurrección de pro
blemas que se plantearon anteriormente en la discusión del 
Estatuto. Hay también, dentro de ese temor, un punto muy 
concreto que se señala como un problema grave, la Ley de 
ConseIls Insulars todavía no está aprobada por la Cámara, 
no está desarrollada. Hay también una apreciación clarísi
ma, insistente, de que cualquier reforma estatutaria se debe 
incardinar en una visión global del Estado; hay una incita
ción al Govern, al Govern de aquí, a que resuelva cualquier 
problema competencial o sus problemas, los problemas com
petenciales, no del Govern, los problemas competenciales de 
la Comunidad Autónoma, vía el diálogo con las fuerzas po
líticas de la Nación, se supone que, con las fuerzas políticas 
socialistas, que son las que cortan el bacalao, y finalmente 
hay un temor a graves tensiones que se pueden producir al 
acometer una reforma estatutaria sin el consenso generalizado, 

Respecto al primer tema, respecto al temor a la resu
rrección de deterllÚnados problemas que se han producido 
anteriormente, a mí se me ocurren dos cosas. La primera de 
todas es que es difícil que ninguno de esos problemas, que 
de hecho existen, están vivos y latentes, no hay que resuci
tarlos, ustedes mismos los reconocen al mencionarlos, la so
lución de esos problemas no viene por darles la espalda, no 
viene por negarnos a sentarnos a una mesa a discutirlos. La 
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solución de esos problemas, en todo caso, vendrá a través 
del diálogo entre las fuerzas políticas y de la capacidad que 
todos nosotros tengamos de abordarlos con prudencia y con 
inteligencia. 

Pero además yo diría otra cosa con relación a esto, el 
proceso autonómico es un proceso que evidentemente requiere 
tiempo, probablemente bastante más tiempo del que ha trans
currido desde que la Constitución lo puso en vigor, pero evi

. dentemente lo que sí requiere el proceso autonómico, que es 
absolutamente nuevo en nuestro país si excluimos el corto 
espacio de tiempo que en la República se puso en marcha 
una cosa similar con carácter muchísimo más limitado, el 
proceso autonómico, digo, su única capacidad de desarrollo 
es precisamente el movimiento y el movimiento, Sr. Alfonso, 
no necesito decir que se demuestra andando, y para andar 
tenemos que sentarnos a una mesa en este caso, valga la pa
radoja, y empezar a hablar. 

«Cualquier reforma estatutaria debe incardinarse en una 
visión global del Estado». Perdón, antes de referirme a eso 
quiero referirme concretamente a la Ley de Consejos Insula
res, porque se trae a colación en la propuesta y se ha vuelto 
a mencionar aquí. Respecto a esa ley, se dice que no ha sali
do y está retrasada, quizá cabría preguntarse por qué está 
retrasada, porque no sé si en la Ley de Consejos Insulares 
nos encontraríamos, si hoy la estuviéramos discutiendo en 
este Pleno, con una situación muy similar, muy similar a la 
que estamos contemplando con el problema de la modifica
ción del Estatuto. Es posible que fueran solamente ustedes 
los que mantuvieran una determinada postura en contra de 
todos los demás Grupos, tal vez por eso la Ley de Consejos 
Insulares aún no está en condiciones y dictaminada, tal vez. 

Por otro lado, la Ley de Consells Insulars es una ley 
instrumental, se ha dicho hasta la saciedad, es una ley de 
procedimiento. No vemos tampoco qué problema hay con 
la. Ley de Consejos Insulares para que, mientras acaba su an
dadura parlamentaria, podamos abordar una modificación 
de techos competenciales definitiva del Estatuto. 

Respecto a la visión global del Estado en que debe in
cardinarse una reforma estatutaria, a la que ustedes hacen 
alusión en alguna propuesta en estos términos concretos y 
en general se desprende de varias de ellas, yo les diría que 
estoy de acuerdo con ustedes, estoy de acuerdo con ustedes 
que tiene que haber global, qué duda cabe, en definitiva es 
el desarrollo, la modificación de los Estatutos de las Comu
nidades Autónomas no és más que el desarrollo de unos pre
ceptos constitucionales, pero lógicamente no nos toca a 
nosotros tratar de hacer esa visión global, nosotros tenemos 
que tratar de resolver nuestros problemas, los problemas de 
la Comunidad Autónoma de Baleares. Otros organismos hay 
depositarios por cierto de la soberanía nacional a que usted 
aludía, que son las Cámaras del Congreso y el Senado y ya 
sabrán, o ya deberán saber que es lo que tienen que hacer 
con los proyectos de ley o las proposiciones de ley que les 
mandemos, pero lo que aquí tenemos que discutir, aquí en 
esta Cámara, es la visión de esta Comunidad Autónoma, del 
Estatuto de Autonomía. 

«No debemos crear tensiones por falta de consenso», 
esto es gracioso. La falta de consenso es la suya, aquí, como 
también ya se les ha dicho, hay seis Grupos Parlamentarios 
y hay cinco que hemos consensuado una proposición de la 
que después hablaremos, son ustedes los únicos que nos han 
salido con un rosario de proposiciones completamente aje-

nas a la voluntad de la Cámara. Si resulta que lo que les 
preocupa es la falta de consenso, hagan un esfuerzo para 
aproximarse a nuestras posiciones; después querré escuchar 
lo que ustedes digan de una propuesta tan meditada, razo
nable y serena como la que presentamos los otros cinco Gru
pos Parlamentarios en relación con las conclusiones de Po
nencia, entonces querré escuchar lo que dicen. De todas 
formas, resulta graciosa la alusión al consenso del Grupo in
ventor del rodillo parlamentario, dicho sea esto como cues
tión marginal. 

La otra cuestión, la cuestión final a la que ustedes alu
den también en varias de las propuestas es una especie de 
recomendación al Gobierno, una recomendación envuelta en 
las convenientes críticas porque, claro está, si se trata del Go
bierno de la Comunidad Autónoma hay que envolverlo siem
pre en una adecuada cáscara o rodearlo de críticas por to
das partes, y entonces, rodeado de esas críticas o con ese 
espíritu crítico recomiendan ustedes al Gobierno de la Co
munidad Autónoma que trate de dialogar con el Gobierno 
de Madrid, y digo con el Gobierno porque me parece que 
ustedes hablan de las fuerzas políticas, pero si dialoga con 
el resto de las fuerzas políticas no tiene nada que hacer, por
que recordarán eso del rodillo a que antes aludía, por consi
guiente con la única que pueden dialogar es con ustedes, con 
la suya, con la que ustedes representan, y el resultado y el 
éxito del diálogo del Gobierno de la Comunidad, de esta Co
munidad y de tantas otras Comunidades, de tantas otras Co
munidades que no son de su cuerda, porque las que no son 
de su cuerda no tienen mucha oportunidad de dialogar, las 
Comunidades que no son de su cuerda vean los resultados. 

Hay varias Comunidades ya que han presentado propo
siciones de ley para reforma del Estatuto; poco tardarán en 
presentarlas, claro está, todas las que no son de su cuerda, 
porque ésas tienen su derecho digamos que literalmente res
tringido, ¿le parece bien la expresión?, ligeramente restringi
do, pero todas las demás Comunidades, lo verá usted, las 
que falten, poco tardarán en presentarla. Ese es el diálogo 
que se puede mantener con ustedes, no hay otro, ése es el 
diálogo que podemos llevar a cabo, ¿y por qué no llevarlo 
desde esta Cámara? Si el Gobierno tiene que ir a dialogar 
¿por qué no le apoyamos todos? ¿Por qué no le apoyamos 
desde la Cámara diciéndole: Gobierno que vas a pedir com
petencias a Madrid, llevas el respaldo unánime, unánime de 
los 59 Diputados de la Cámara, incluido el Grupo SOCIA
LISTA? Pero, claro, ustedes le restan al Gobierno aquello que 
realmente no les interesa. Ustedes, como también ya les han 
dicho -siempre me quejo, pero es verdad, hablar el último 
tiene el problema de ser reiterativo-, ustedes tienen otro se
ñor, no la Comunidad Autónoma, sino el Gobierno de la 
Nación, su Gobierno Socialista. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. Sres. Diputados; perdón, se me ha pegado. Sr. Presi

dento Sres. i Srs. Diputats. 
Empezaré y después acabaré, porque creo que vale la 

pena empezar y acabar con el mayor. Nosotros tenemos un 
señor, que son los votos populares a nivel del Estado y los 
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votos populares también a nivel de esta Comunidad Autó
noma, no tenemos el señor de intereses, que es el que repre
sentan ustedes, para que quede así, ya está. 

Primer tema. Todos los Grupos en general, exceptuan
do un poquito el CDS y un poquito el PSM-EEM, han apli
cado el método de no contestar a la intervención, contestar 
al papel, me parece muy bien, pero creo que era la interven
ción lo importante aparte de las resoluciones, porque sólo 
han dicho una cosa: catastrofismo, AP; miedo, UM, etc., etc. 
No, señores, confundir análisis con miedo, confundir catas
trafismo con análisis es caer necesariamente en lo que se 
anuncia. El análisis político -lo hago en su honor, al ha
blar en castellano- significa sencillamente que uno prevé las 
consecuencias de sus actos. 

Senyors del CDS, la por a la Iliberat, res de res. Nosal
tres hem defensat i hem lluitat per la llibertat des de molt 
abans que el Sr. Miquel Pascual s'aficas en política, quan 
lIuitar per la llibertat era un tema difícil, voste també. Per 
tant, a certa part d'aquesta Cambra es pot parlar molt difí
cilment d'aixo, voste ho podia posar com a símil, pero és 
que ho han dit altres, d'altres han parlat de la por; por l'any 
60, por l'any 68, por I'any 70, por no n'hi ha ara, Sr. Pas
cual, i si voste té por és perque no ha passat mai por políti
ca en la seva vida. 

Jo li volia dir al CDS, podríem lIegir totes les resolu
cions, pero en definitiva el que diuen és que no a I'Estatut, 
no a reformes d'Estatut, 152 de la Constitució per ampliar 
competencies i compromís polític; aixo és, en definitiva, el 
que es dedueix del que vostes diuen, pero hi ha moltes més 
coses. Srs. Diputats en general, jo als del PSM-EEM no els 
contest, ja han retret un dels problemes que jo creia que no 
sortiria, ja I'han esmentat, pero ja s'ha esmentat, jo dema
naria només dues coses, perque hem entes tots coses distin
tes: Que anam, a una reforma d'Estatut només per ampliar 
les competendes o anam a una reforma d'Estatut? Perque 
si anam a una reforma d'Estatut només per ampliar les com
petencies, evidentment tots els perills que jo he dit no exis
teixen. 

Perque jo he cregut escoltar, senyors del PSME, senyors 
d'AP, senyors d'UM i senyors del CDS que qualque vegada 
se'ls va escapar: no, reforma completa d'Estatut, completa 
en tot allo que sigui necessari evidentment, i aquí I'analisi 
política diu que les tensions, els problemes que no provocara 
el Grup SOCIALISTA els cauran damunt els primers, els te
nen a la fila de darrera, els primers, no els Diputats, els re
presentants d'aquesta gent provocaran tensions polítiques, per
que ja ho diuen, perque en aquest moment ja reclamen 
subsidiarietat completa deis Consells, perque en aquests mo
ments tornen reclamar la paritat i si no han entés el que té 
a veure la Llei Electoral amb aquest tema és que no entenen 
res de política i perdonin, la Llei Electoral és una llei com 
una altra, pero el tema de la proporcionalitat o la paritat 
que queda recollida a la Llei Electoral perque el Sr. matutes 
va imposar que no quedas recollida dins l'Estatut, aquest tema 
sí que és un tema que es tocara a l'Estatut, perque el treu
ran, no el tocarem nosaltres ni el tocara voste, Sr. Pascual, 
li vendra de defora, i voste, com els senyors del Govern, com 
els senyors del CDS, com els senyors del PSM que ho pro
pugnen, no sera a la L1ei Electoral, sinó a aquesta pressió 
popular, perque és la seva ideo logia i jo l'entenc. 

Vostes i tots nosaltres pagarem les conseqüencies, no és 
cap sofisma, és analisi simple. Que més voldriem que en 

aquest país fas possible modificar lleis de consens tan aln,:: ' 
pli, en aquest país i en tots, lleis de consens tan ampli i qüe ' 
passassin desapercebudes, aixo voldria dir que no hi ha ten
sions, pero les tensions i les ferides són vives i una ferida 
no es raspa més que quan gangrena i aquesta que no gan
grena no es raspa per curar-la, es cura. 

Acabo tot d'una, Sr. President, perque voste ha estat molt 
condescendent abans amb mi, i acabaré en un segon. M'ha
gués agradat de ver que haguéssim debatut temes polítics, 
no han debatut temes polítics, vostes no han volgut debatre 
si és convenient o no avui iniciar la modificació d'Estatut, 
no en el tema de competencies, que és el que va a la proxi
ma resolució, i és el que vbstes no diuen, sinó en el tema 
de reforma completa d'Estatut. Vostes, sistematicament, tots, 
han esquivat aquest debat. Per que? Perque saben que el Grup 
SOCIALISTA té raó, ho saben positivament, estan conveu
¡;:uts que aixo provocara tensions, i és una passa endavant 
perque no saben com continuar reivindicant aquest tema que 
ja fa mal d'orella, Sr. Pascual, ordres de Madrid. Voste n'ha 
rebut d'ordres de Madrid, temps passat, i ara no en rep d'en
Uoc perque, Sr. Pascual, el seu Partit només té una certa im
plantació a Inca i és poqueta. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a continuació a debatre la Proposta de Resolu

ció de la Ponencia, que el Sr. Secretari primer tendra la bon
dat de lIegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«La Ponencia constituida per decisió del PIe del Parla

ment de les IlIes Balears amb la finalitat de pronunciar-se 
sobre la conveniencia de la reforma de l'Estatut d'Autono
mia de les Illes Balears o bé de la tramitació d'una Proposi
ció de L1ei Organica de Transferencies de Competencies a 
aquesta Comunitat Autónoma, eleva a la consideració del Pie 
de la Cambra la següent Proposta de Resolució. 

El Parlament de les Illes Balears, a la vista de les com
petencies no assumides i de I'experiencia deis quasi sis anys 
de vigencia del nostre Estatut, considera necessaria la seva 
reforma i inadequada per al compliment de les finalitats del 
sostre competencial i millor funcionament de les institucions 
d'autogovern de les IlIes Balears, la delegació de competen
cies via Llei Organica, d'acord amb el que preveu l'article 
150.2 de la Constitució». 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Secretari, Srs. Portaveus deIs Grups Parla

mentaris que vulguin intervenir en defensa de la proposta 
de Resoludó? 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr. 
Caries Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Anirem rapid perque ja és molt tard, i crec que defen

sar a¡;:o és un problema no existent, perque aquí som, com 
hem dit, cinc Grups Parlamentaris que així ho volem, per 
tant soIs seria una defensa dirigida al PSOE, demanant-li que 
fins i tot les últimes paraules que ha dit el Sr. Josep Alfonso 
quan ha dit que com aquesta Proposició que ara farem va 
de reforma, i amb a~o sembla que hi estam d'acord, senzi-

u 
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llament voldria demanar-los que per unanirnitat quedi vota
da. Votin vos tes a favor i no solament aquí, sinó que facin 
possible que a Madrid també ho acceptin. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat, per la brevetat. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
El PSM-EEM va abordar la seva feina a la Ponencia 

Parlamentaria que avui culmina pensam que amb un rigor 
i una seriositat que haguéssim desitjat que hagués estat una
nime per part de tots els Grups i a hores d'ara, després de 
practicament un any d'haver-se constitu"it aquesta Ponencia, 
ja tenguéssim uns materials propis de cada Grup Parlamen
tari per saber amb precisió quins són els aspectes de la re
forma que hem de tirar endavant i quins són els aspectes que 
no es considerin prioritaris. 

Així i tot hem de dir que fruit d'un acord majoritari, 
consensuat, acordarem ja dins una Ponencia que volem la 
reforma, acordé'uem ja que la volem per un conjunt de cir
cumstancies que en aquest debat pens que han sortit i són 
molt ciares, pero que per ventura s'han de clarificar una ve
gada més i precisar. 

La primera- és -que en aquest Parlament estam un poe 
cansats de renúncies democratiques i de renúncies a exercir 
l'autogovern, a exercir l'Autonomia. Aquest seria, en defini
tiva, un deIs principis més importants, un deIs principis més 
cabdals d'una actuació d'etica política, i dir no a la claudi
cació, no a la renúncia del que la legislació actual de l'Estat 
i de la nostra Comunitat Autonoma ens permet. Per aixo 
una Constitució de l'Estat, sí fruit del consens, sí fruit d'uns 
debats importants, ens permet en aquests moments reformar 
el nostre Estatut, i si creim oportú reformar-lo, l'hem de re
formar, aixo és democratic i responsable. 

El nostre Estatut d'Autonomia també preveu el mateix 
i en aquests moments el PSM-EEM és molt conscient que 
hem d'intentar recuperar la il·lusió i l'esperan~a en l'Autono
mia i ho hem d'intentar, pensam nosaltres, en dos aspectes 
clars, un, millorar la gestió de l'actual autogovern i per aixo, 
evidentment, els nostres esforc;os de cada dia en aquest Par
lament i al carrer pensam que ho demostren; segon, refor
mar l'Estatut i fer-ho amb una perspectiva clara de no recu
lar en cap interpretació de la nostra Autonomia, no recular 
davant cap obstacle i amb una convicció que si volem, po
dem, i com que volem una majoria d'aquest Parlament més 
que qualificada, és quan es tracta de demostrar que podem. 

Pero també hem de precisar que nosaltres, quan parlam 
de reformes estatutaries, no ho feim només des d'una optica 
abstracta, des d'una optica d'uns plantejaments ideologics que 
tots tenim als nostres programes electoral s i fins i tot jo di
ria que als nostres Estatuts de Partits Polítics, i no es tracta 
de parlar del passat, sinó del present i del futur, pero sobre
tot es tracta de tenir ben en compte quina és la situació real 
de la nostra Autonomia, quina és la situació real deis pobles 
que configuren aquestes Illes Balears i Pitiüses, i és aquí que 
nosaltres creim que el dret efectiu a la diferencia d'Illes Ba
lears i Pitiüses, de pobles de Menorca, Formentera, Eivissa 
j Mallorca, d'una realitat que en aquests moments hem de 

potenciar i que volem dur endavant i no recular una passa 
més, és amb aquesta convicció, amb aquesta optica que hem 
de rebutjar en profunditat un Estatut com l'actual que té, 
entre altres coses, una serie de defectes conceptual s concrets 
molt importants. 

Un, evidentment, i aquest és ben ciar, és el problema 
competencial. Volem més competencies amb tota responsa
bilitat i volem competencies ben dotades, valorades eco no
micament així com cal, no com el que ha succeit fins ara 
i que ja deia el company loan López i Casasnovas quan par
lava deIs doblers, de les dotacions pressupostaries que par
teixen d'una infradotació i d'una mala negociació del procés 
de transferencies autonomíques. 

En segon lIoc, pensam que es tracta de corregir errors 
i contradiccions al nostre Estatut. Avui matÍ encara ho veiem 
i ho veiem quan hem aprovat en aquest Parlament una nova 
transferencia, una nova llei de transferencia de Tutelar de Me
nors, o quan ho feiem amb el tema de les aigües fa un parell 
de mesos o quan ho farem, si no reformam l'Estatut i ben 
aviat, amb els temes educatius i d'altres. És a dir, una Co
munitat Autonoma amb errors, amb contradiccions en el seu 
Estatut i fins i tot amb problemes com el del Ministre d'Edu
cació de l'Estat que recentment deia que totes les Comuni
tats amb Bengua propia tenien competencies educatives, amb 
aquests errors de concepció de l'Estat, amb aquests errors 
de concepció de la nosta propia Autonomia no hi podem 
combregar. 1 hem de ser també ben conscients que el nostre 
Estatut d'AutonorrUa té problemes que dificulten J'autogovern, 
i són problemes derivats d'aquells acords del Sr. Calvo Sote
lo i del Sr. Felipe González de dia 31 de juliol de l'any 8I. 

Per tant, tres són els temes: competencies i valoració ade
quada de les competencies, valoració economíca s'entén, pro
blemes d'aspectes de limitació de I'autogovern i errors i con
tradiccions a l'Estatut. Es amb aquests tres blocs tematics 
on el PSM-EEM vol fer efectiu el dret a la diferencia, el dret 
a ser pobles de les Illes Balears, el dret a l'Autonomía, el dret 
a l'autogovern i el dret a comen~ar a exercir d'una vegada 
per totes una qüestió que avui no s'ha dit en cap moment 
i és que el nostre fet nacional, el nostre fet nacional concre
tament no espanyol que és definit al nostre Estatut d'Auto
nomia i és definit a la Constitució de l'Estat Espanyol. 

Per altra banda, nosaltres tenim molt ciar que a Ma
drid es produeix la involució respecte de la Constitució de 
l'Estat i es produeix al Congrés, es produeix al Senat, es pro
dueix en un conjunt de normatives, Beis i decrets del Govern 
de l'Estat que constantment, o bé amb l'excusa d'una mal 
entes a política jacobina estatal, limiten dia a dia les autono
mies, limiten dia a dia les possibilitats d'autogovern. 

Nosaltres creim que en aquests moments una reforma 
estatutaria és un tema necessari, és un tema engrescador, és 
un tema il·lusionador, és un tema que creim que ha de par
tir d'una serie d'estudis que tots ja tenim, que tots ja tenim 
perque coneixem perfectament sis anys d'experiencia, sis anys 
d'experiencia i que no només ens duen a la conclusió que 
fan falta més competencies o que fan falta més doblers, sinó 
que fa falta qualque cosa més, i fa falta qualque cosa més, 
i fa falta, i aixo ho hem de dir des del més profund de les 
nostres conviccions, que la prudencia no ens faci tra-idors, 
i aixo és un tema molt important. No ens faci traldors, a 
que? A allo en que hem cregut sempre des de la lluita con
tra la dictadura fins a la nostra actuació diaria i constant 
dins la Democracia amb una ideología, pero amb uns crite-
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ris profundament institucionals i respectuosos. 
En aquests moments pensam, per tant, que hem de ser 

valents i hem d'abordar amb convicció la reforma estatuta
ria, i pensam que ho hem de fer, i per aixo ja s'ha presentat 
a la Mesa d'aquest Parlament i s'ha qualificat un document 
que parla que s'ha de constituir una Comissió no perma
nent en aquest Parlament per fer la reforma, i per aixo cri
dam al Govern de la Comunitat que es deixi d'intentar fer 
reformes unilaterals i que deixi que la majoría d'aquest Par
lament que faci la reforma adequada en debats seríosos, pon
derats i rapids, i dic que ja s'ha presentat i qualificat per 
la Mesa i probablement es podra aprovar la setmana que ve, 
la constitució d'una Cornissió on puguem avanc;:ar a veure 
en quins aspectes concrets pode m coincidir aquests Orups 
Parlamentaris que avui defensam aquest Dictamen. 

Pero, pensam nosaltres, que aquí cal també fer un es
fon;: i cal fer un esfon;: que el Orup que avui es manifesta 
en contra pensi que a niveIl d'Estat també parla a vegades 
de més competencies, també parla a vegades de pactes auto
nomics i no només estatals, perque si no, em diran vostes 
que s'ha fet a Euskadi entre el PSOE i el Partit Nacionalista 
Basc, ja em diran vostes que succeira al País Valencia entre 
el PSOE i alguna altra fon;:a política al Parlament Valencia, 
Unitat del Poble Valencia, en concret, que canviaran alguns 
aspectes de l'Estatut Valencia. 

La porta de la reforma no només és una discussió ete
ria de pactes estatals, sinó que ha de ser una cosa concreta 
i a partir d'un esfon;:, d'una feina i d'un acord majoritari de 
cada un deis Parlaments de cada una de le~ Comunitats Auto
nomes. Nosaltres creim que el ¿amí és perfectament tnú;:at, 
pensam que en aquests moments no hi ha problemes de fal
ta d'harmonia, no hi ha problemes d'interpretacions encara 
més restrictives de I'Autonomia, i ja ho són prou, i pensam 
que els pobles de les Balears i de les IIIes Pitiüses necessiten 
un Estatut digne, necessitam ser valents i sobretot canviar allo 
que I'experiencia ens indica que és necessari canviar. 

Creim amb tota convicció que les nostres especificitats 
com a pobles, la nostra I1uita democratica, e1s problemes so
cials d'aquestes iIIes necessiten urgentment aquesta reforma. 

(El Sr. piesident s'absenta de la sala, i la Sra. Vice-Presidenta 
Primera presideix el debat). 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario UM, tiene la pala

bra su Portavoz, el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquest debat conclou la tasca iniciada I'any passat per 

aquesta Cambra quan, com a conseqüencia del Debat sobre 
l'Estat de l'Autonomia i a proposta d'UM, es va acordar la 
creació d'una Ponencia perque, a la vista de les competen
cies no assumides i de I'experiencia deis anys de vigencia de 
l'Estatut, estudias que considerava millor, la reforma o la de
legació de competencies. Afortunadament, una amplia ma
joría d'aquesta Cambra i que representa una amplia majoria 
deIs pobles de les IIIes Balears votara a favor de la reforma, 
malauradament la reforma del nostre Estatut no s'aprovara 
per unanimitat. 

Abans d'entrar en I'argumentació positiva referent a la 
bondat de la reforma, hem de dir per que ens sembla inade-

quada la simple delegació o transferencia de competencies 
d'acord amb I'article 150.2 fa referencia a facuItats correspo~ 
nents en materia de titularitat estatal, és a dir, a materies 
que no són susceptibles de ser incloses dios un Estatut d'Auto
nornia. Per tant, es podrien afegir algunes consideracions so
bre la inviabilitat constitucional del procediment esmentat per 
reformar l'Estatut; en segon 1I0c, perque la possible L1ei Or
gfmica de transferencies o delegació de competencies ha de 
preveure les formes de control, que ha d'exercir I'Estat sobre 
la Comunitat Autonoma. La Comunitat Autonoma, per tant, 
no gaudiria d'autonomia per exercir aquestes competencies. 

En tercer 1I0c, perque mitjanc;:ant una altra L1ei Orgaru
ca, tramitada sense cap participació d~aquest Parlament, po
dríem perdre allo que ens donassin, i en quart 1I0c perque 
els problemes estatutaris no es concreten únicament en com
petencies, sinó que també necessitam desfer-nos de tots aquells 
preceptes que són conseqüencies deis pactes autonomics del 
1981, que varen firmar el Govern d'UCD i el Partit Socialis
ta i que varen transformar el que hauria d'haver estat una · 
Autonomia encaminada cap a la plenitud constitucional en 
una Autonomia vigilada. Aquest procediment, ido, no és una 
alternativa a la reforma, sinó que més aviat tendiria a perpe
tuar la dependencia de la nostra Comunitat respecte del po
der central sota noves formulacions i suposaria la renúncia 
al desenvolupament de la nostra Autonomia. 

Hem de reconeixer que l'Estatut ha estat una bona eina 
per fer les primeres pass es en el nostre autogovern, pero a 
causa fonamentalment deis esmentats pactes autonomics del 
1981, hem de dir també que l'Estatut vigent ens proporciona -
únicament una Autonomia de calc;:ons curts. Només podem 
tenir les competencies de I'article 148 de la Constitució, les 
altres que són referides a l'Estatut necessiten la reforma o 
necessiten una Llei Orgfmica. 1 dic que no podem tenir auto
nomia plena, autonomia de calc;:ons llargs, autonomia 
d'adults, perque autonomia plena és aquella que es troba al 
marge de qualsevol tutela o control, és aquella que s'exerceix 
sobiranament, és aquella que fa bona la dita castellana «Santa 
Rita, Santa Rita, lo que se da no se quita». 

1 que hem de .canviar, a l'Estatut? Ho hem de canviar 
tot? No, Sres. i Srs. Diputats, no ho hem de canviar tot. Hem 
de canviar el que fa referencia a la llengua i cultura pro pies, 
als Consells Insulars, a la bandera, a no ser que hi hagi una
nimitat en aquesta Cambra? Els problemes lingüístics i cul
turals, així com els deIs Consells Insulars, al nostre parer po
den ser resolts dins el marc estatutari del 1983. Segons I'opinió 
del nostre Grup Parlamentari tampoc no hem de tocar tot 
allo que tengui relació, en principi, amb política interior de 
les IlIes Balears a no ser que sigui abso\utament necessario 

Sres. i Srs. Diputats, per al Orup Parlamentari UM la 
reforma de l'Estatut té com a principal finalitat l'obtenció 
de les maximes cotes de govern, d'Autonomia, dins el marc 
de la Constitució del 1978, és a dir, a una Autonomia no 
uniforme, pero sí equiparable a qualsevol altra els estatuts 
de la qual s'hagin promulgat o es puguin promulgar d'acord 
amb la Constitució vigent. No es tracta de voler tenir totes 
les competencies de cop i volta, sinó que, pel contrari, es trac
ta de disposar d'un títol estatutari que permeti concertar la 
transferencia en el futur. 

1 estam disposats a ser pacients i a negociar amb el 00-
vern Central un calendari raonable i si tant voleu sense pres
ses, un calendari de traspassos sense presses, pero aixo és 
una cosa i una altra ben diferent és renunciar a l'esperanC;a 
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de poder tenir aquestes competencies que suposaria no re
formar l'Estatut. Sense reforma de l'Estatut, Sres. i Srs. Di
putats, no hi ha esperan<;:a de poder tenir definitivament les 
competencies que necessitam per poder incidir decisivament 
en el futur deis nostres pobles. 

1 que fa falta reformar? Entre altres coses i en forma 
de pregunta, diguem que els pos si bies temes a plantejar a 
la Ponencia són els següents. En primer lloc, hem de fer una 
referencia a les Illes Balears com a nacionalitat? Bé. En pri
mer Iloc hem de dir que altres Comunitats Autonomes es 
defineixen com a una nacionalitat. En segon lloc, hem de 
declarar inequívocament que els poders de la Comunitat 
Autonoma emanen deis pobles de les Illes Balears i de la 
Constitució, així com que s'exerciten en els termes resultants 
de l'Estatut, cosa que no diu el nostre? Respecte de compe
tencies, hem de parlar de policia autónoma? Hem de parlar 
de ports i aeroports en la mesura que ho permet la Consti
LUció? Vul! recordar que avui només podem tenir ports i aero
ports que no exerceixin activitats comercials. Hem de poder 
tenir la pesca en tot el mar balear? Hem de tenir la compe
tencia de menors? Hem de tenir totes aquelles competencies, 
com Educació, Aigües, Seguretat Social i d'altres esmenta
des a l'Estatut, peró que no es poden exercir sense reforma 
o sense transferencia, segons l'artiele 150 de la Constitució? 
Hem de definir el Regim Local com una competencia exclu
siva dins el mare de I'artiele 149.1.18 de la Constitució? 

1 quant a les institucions de la Comunitat Autonoma, 
respecte del Parlament, hem d'augmentar els pedodes parJa
mentaris de Sessions, que ara són de quatre mesos? Hem de 
suprirriir de l'Estatut d'Autonomia aquelles materies própies 
del Reglament del Parlament o que poden ser objecte d'una 
llei seva i que són a l'Estatut? Hem de fer possible la sepa
ració deIs dmecs de Conseller i de Diputat? r respecte del 
President de la Comunitat Autónoma, ha de tenir la facultat 
de dissolució del Parlament i de convocatória d'eleccions an
ticipades? D'altres ho contemplen. 

1 del Govern, s'han de llevar, per exemple, les limitacions 
que són de mera tutela en el nombre de Consellers? Nosal
tres no estam per l'augment del nombre de Consellers, peró 
estam en contra de la tutela d'un Estat Central que a través 
de l'Estatut ens posa unes limitacions. 

1 respecte d'hisenda i d'economia? Hi ha dues classes 
de finan<;:ament de Comunitats Autonomes, les de regim 
comú, de les quals l'article 13 de la LOFCA diu que han 
de participar amb un percentatge sobre la recaptació d'im
posts estatals no cedits i les que funcionen en regim de con
cert, hi ha dues classes. Actualment, sabem que la fórmula 
de finant,:ació de les Comunitats Autonomes no compleix mÍ

nimament el principi constitucional a través de les dues op
cions, tant de l'opció percentatge com de l'opció concert. Es 
podria trobar, ido, una clausula oberta que permetés en el 
futur I'acolliment de [,Estatut de la nostra Autonomia a qual
sevol deIs dos sistemes? Hem de renunciar a llarg termini a 
no poder tenir un concert economic? S'han de suprimir les 
limitacions als tributs propis que hi ha a l'Estatut de les llles 
Balears a causa d'una reproducció de l'artiele 6.2 de la LOF
CA que diu que només podem posar tributs propis quan el 
fet imponible no sigui regulat per les lIeis de l'Estat, quan 
aixo només passa a Balears i a Castella-Lleó? Hem d'esten
dre la clausula de compensació quan a causa d'una llei de 
¡'Estat ens lleven un tribut cedit o ens disminueixen el seu 
rendiment des de Madrid? Hem d'introduir la possibilitat d'es-

tablir recarrecs sobre imposts no cedits, de forma que siguin 
deduibles de la base o de la quota? Aixo, que és prohibit 
per la LOFCA, no és prohibit per la Constitució, no és pro
hibit per la Constitució, és prohibit per la lDFCA. 

Per tant, hem de tenir l'Estatut circumscrit a l'ambit de 
la lDFCA? No podem quedar fermats en el futur en cas 
de supressió d'aquesta lIei? 1 del procediment de reforma? 
Ha de ser el Govern de Madrid que ha de poder iniciar la 
reforma? 

Sres. i Srs. Diputats, com he dit l'articIe 2 de la Consti
tució Espanyola i I'article 143 reconeixen el dret a l'Autono
mia deIs territoris insulars i per tant de les Illes Balears. ~ar
tiele 148.2 de la Constitució diu c!arament que el procediment 
d'ampliació de competencies i per tant l'augment de la nos
tra Autonomía s'ha de fer mítjan<;:ant reforma, aixo és el pro
cediment establert per la Constitució, I'article 150 és per a 
unes al tres coses. Parlant de reformar l'Estatut, cinc deIs sis 
Grups Parlamentaris, repetesc, estam a favor de la reforma, 
la lef"rm:l ~'ha d'escometre, altra cosa no és por, és tenir 
terror de cor del l..l; lllldlt~lIll: <':11\ \:1 ' 1't\lItnnnmia 

(El Sr. President repren la preSidencia uc:;¡ UI.-LJ""J . 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

_ EL- SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
MoItes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La ConstÍtució, igual que l'Estatut, té un TItol, el 11tol 

VIII, que s'ha debatut i fins i tot discutit molt, que és el 
que determina I'organització territorial de l'Estat i dictamina 
i assenyala que l'Estat Espanyol sera constituit, sera dividit 
en Comunitats Autonomes, Comunitats Autonomes que ac
cedeixen a l'Autonomia en exercici d'un dret reconegut i re
gulat per aquesta mateixa Constitució, que també reconeix 
i regula que aquest dret sera exercit i sera autolimitat en fun
ció del seu mateix exercici i no en funció deis criteris del Go
vern Central. 

La Constitució tanca un pacte constitucional. Aquí ja 
s'ha parlat, en aquest debat, de la lleialtat al pacte federal 
que existeix als Estats d'estructura federal, que evidentment 
no és el cas, no som davant un Estat Federal, pero el pacte 
constitucional sí que conté un pacte territorial, conté el pac
te autonomic, conté el pacte autonomista, i no respectar-lo, 
no respectar aquest pacte significa enfrontar-se a la mateixa 
Constitució, al mateix contengut constitucional. 

I;autonomia queda definida com un dret a I'autogovern 
deIs pobles que formen l'Estat Espanyol. A partir d'aquesta 
concepció tan distinta i tan distant d'aquesta concepció en 
funció de criteris organitzatius i d'eficacia que aquí han qua
lificat de jacobins, podríem dir post-jacobins o neo-jacobins, 
a partir d'aquesta distancia tan gran en les concepcions sera 
difícil que puguem intentar acostaments entre les dues pos
tures que avui es reflecteixen en aquest debat. 

Afortunadament, aquest debat no ha caigut en la 
tempació de convertir-se en un debat sobre la finan<;:ació, en 
un debat sobre el victimisme ni tampoc ha caigut en un de
bat sobre l'estat del conflicte entre un Govern d'una Comu
nitat Autonoma i un Govern Central de signe polític distint, 
crec que tots ens hem de felicitar per aixo perque crec que 
aquest debat es produeix a I'entorn del bessó de la qüestió, 
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del nudi fonamental del tema, i és si aquesta Comunitat 
Autonoma a través d'aquest Parlament, de manera legítima 
i democratica decideix la reforma del seu Estatut o decideix 
no reformar-lo, aquest és el vertader contengut del debat. 

Jo em felicit per aixo i a continuació pas a exposar 10-
gicament la posició del nostre Grup en relació amb el tema 
que evidentment ja és conegut, la posició del nostre Grup, 
que és la posició del nostre partit aquí i a qualsevol altre 
forum de debat, i permetin, Srs. Diputats, que faci un pa
rentesi i dediqui al Sr. Alfonso un comentario Voste ha dit 
que de les nostres intervencions, de les intervencions del Grup 
CDS al Senat, es dedui·a que nosaltres erem partidaris de l'ar
tiele 150.2 de la Constitució i no de la reforma deis Estatuts. 
Jo li vull llegir una cosa, si voste dedueix que d'aquesta fra
se «es inaceptable, Sr. Ministro, Sr. Almunia, su oferta de 
elevación de los techos competenciales de las Comunidades 
Autónomas del 143 por la vía gracial i sustitutoria de la de
legación de facultades prevista en el artículo 150.2, es ina
ceptable», si voste dedueix d'aquesta frase que nosaltres som 
partidaris de l'ampliació competencial per la via de l'artide 
150.2, jo lí reconeixeré, Sr. Alfonso, que voste és dotat per 
a moltes coses, pero no per a I'hermeneutica precisament, 
i a més ti diria que cal molta imaginació, imaginació que 
voste nega que sigui necessaria per a l'exercici de la política, 
per deduir d'aquesta frase la seva deducció. 

Fet aquest parentesi, anem a resumir el contengut de la 
pro posta que el Grup proposa que el Grup Parlamentari CDS, 
conjuntament amb els altfes Grups Parlamentaris, a excep
ció- der SOCIALISTA, proposa a la deliberació i aprovació 
de la Cambra. En primer lIoc, crec que s'ha de destacar un 
pronunciament absolutament dar i diafan, que es considera 
necessaria la reforma de l'Estatut; evidentment el gran dile
ma és si ens limitam a ampliar competencies per via de la 
reforma o ampliam competencies per via de l'artiele 150.2 
de la Constitució, si volem reduir el debat a l'flmbit compe
tencial, si el volem reduir a aixo, aquest és l'eix de la qüestió. 

Ara bé, nosaltres sostenim la tesi que l'artide 150.2 de 
la Constitució no serveix, segons afirmam a la Proposició 
és inadequat per a l'ampliació de competencies. I per que? 
Perque l'artide 150.2 de la Constitució és redactat, explícita
ment ho diu així el seu text literal, per a l'assumpció de com
petencies de titularitat estatal, és a dir, aquelles contengudes 
dins I'artiele 149 de la Constitució, i no hem d'oblidar que 
així com l'artiele 148 possibilita l'assumpció de competencies 
per part de les Comunitats Autonomes, l'artiele 149 limita 
les competencies estatals. Per tant, entre un artiele que pos
sibilita i un altre que delimita exactament les competencies 
de l'Estat, naturalment queda un marge de possibilitats tan 
gran, que només es pot de.1imitar a través de l'exercici hete
rogeni i distint de cada un'a de les Comunitats Autonomes 
de la detenninació del seu nivell d'autogovern, tan simple com 
aixo, pero l'artiele 152 de la Constitució diu explícitament 
que per a l'exercici de les competencies de titularitat estatal, 
per resumir-ho d'una manera el ara, és un article pensat per 
a l'exercici de competencies com per exemple la dels fars, que 
és una competencia estatal per definició, pero que pot ser 
perfectament gestionada per la Comunitat Autonoma i que 
és logic que l'Estat es reservi formes de tutela i control, que 
és el que preveu ¡'artide 150 de la Constitució, en exercici 
d'aquestes competencies perque són titularitat estatal, és a 
dir, i observi bé la redacció, que ja veig que ho mira, observi 
bé la redacció, Sr. Alfonso, i veura com parla de transferir 

o delegar facultats, de cap manera la titularitatde les compeo 
tencies, i per aixo la reserva de tutela. 

Per tant, dins aquest context és absolutament inadequai 
per a l'ampliació competencial perque algunes de les compe_ 
tencies que avui són previstes a I'Estatut només per al desen
volupament o l'execució passin a ser competencies exclusives 
i plenes o aquelles que tenen només confiada l'execució pas
sin a ser competencia en les quals la Comunitat Autonoma 
tengui facultat de desenvolupament legislatiu no és suficient, 
és absolutament inadequat, és impropi l'ús de l'article 150.2 
de la Constitució. 

1 aixó és un plantejament no ja polítiCo és un planteja
ment purament jurídiCo és un plantejament que es deriva de 
la simple lectura de l'article 150 de la Constitució. 

Jo no cree que, optant per la reforma, s'obri de cap ma
nera una caixa de Pandora i vull referir-me una altra vegada 
a la gran diferencia institucional basica que existeix entre 
aquest moment i els anys 1980, 1981 i 1982, que era quan 
s'elaborava l'Estatut. Ara existeix un Parlament que té la le
gítima veu del poble de les Illes Balears i que resoldra les 
seves diferencies dins els mecanismes d'una simple votació 
democratica, perque ara les forces polítiques, socials que re
presentin opinions distintes ja no amidaran la seva capacitat 
d'influencia en funció deis centÍllletres o deis metres quadrats 
d'opinió deIs diaris o del minutatge de la nidio o de la capa
citat de mobilització al carrer per decidir quin és el model 
de la reforma estatutaria; el model de reforma estatutaria es 
decidira en aquest Parlament, es decidira en aquest Parla
ment a través d'una Ponencia que es constituira a continua
"Ció i que redactara la 'reforma de l'Estatut, perque el marc 
institucional és rotundament i absolutament distint. 

Vull manifestar el meu acord amb el que ha expressat 
el Sr. Miquel Pascual sobre la cridada a la prudencia, a la 
propia prudencia quant a l'autolimitació, si trobam que és 
necessaria, de quines són les qüestions que hem de reformar 
de l'Estatut. Nosaltres ho tenim clar i a més crec que és bas
tant ben insinuat a la mateixa Proposta de Resolució, per
que diu que considera la seva reforma i «inadequada la via 
de l'artide 150 pero áI compliment de les finalitats d'amplia
ció del sostre competencial i millor funcionament de les ins
titucions d'autogovern», aquests són els dos objectius de la 
reforma, aquests són els dos objectius fonamentals de la re
forma estatutaria, i és necessaria una reforma, no basta l'ar
ticle 150.2 per enfrontar-se amb problemes de funcionament 
institucional en relació amb aquest Parlament que necessiten 
la reforma estatutaria, i posarem un exemple que ja ha sor
tit aquí. Aquest Parlament té un penode de Sessions de quatre 
mesos a l'any. Per que? Perque aquest Parlament és produc
te d'un Estatut que és al mateix temps producte de l'esperit 
de la WAPA i aquí, els Parlaments de l'article 143, presidits 
per la Llei Organica d'Harmonització del Procés Autonomic 
eren uns Parlaments que havien de funcionar dos mesos a 
I'any per aprovar l'Estatut i altres dos per fer quatre pregun
tes i quatre interpel·lacions de control de govern, i s'ha aca
bat, pero resulta que avui, afortunadament declara inconsti
tucional la LDAPA, tenim un Parlament que té una activitat 
legislativa, una activitat de control, unes activitats molt su
periors per a les quals no basten aquests quatre mesos, i aixo 
és un tema que s'ha d'abordar, i és un tema que no es pot 
abordar d'altra manera més que reformant l'Estatut, per po
sar un exemple; n'hi ha més, per descomptat. 

Jo volía fer un pronunciament a favor que crec en el 
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sentit de la responsabilitat deis Grups Parlamentaris i deis 
Diputats d'aquesta Cambra i que crec també, i subscric les 
paraules del Sr. Pascual, que la reivindicació del tÍtol estatu
tari, del títol estatutarí competencial, no significa o no es 
contradiu amb la negociació d'un calendari de transferencies, 
d'un calendari d'assumpció de competencies tan prudent com 
es vulgui, pero amb el títol estatutario 10 particip d'aquesta 
opinió que ja he expressat altres vegades en aquest Parlament. 

Per últim voldría, amb la benevolenrra del President, sim
plement assenyalar la postura del nostre Grup sobre el siste
ma de la reforma estatutaria. I vull dir que necessitam el con
sens de la reforma estatutaria, necesitam apel ·lar al sentiment 
d'acostar postures al maxim perque la reforma estatutaria surti 
d'aquest Parlament com a expressió aclaparadorament ma
joritaria de la voluntat dels pobles de les Illes Balears, i aixo 
requereix que aquest Estatut sigui redactat en el si d'una Po
nencia Parlamentaria, sigui redactat des de la voluntat 
d'aquest Parlament i no com a Projecte de Llei del Govern. 
Personalment vull anunciar la postura del nostre Grup en 
re\ació que no manifestam el nostre desacord que aquest Es
tatut sigui un Projecte de Llei del Govern remes a aquest 
Parlament. Nosaltres volem, si el Govern i els Grups Parla
mentaris que sustenten el Govern, AP-PL i UM, tenen un 
projecte de reforma estatutaria, que l'aportin com és logic 
a la Ponencia Parlamentaria que estudiara la reforma de l'Es
tatut com a aportació del Grup Parlamentari corresponent, 
pero crec que en aquest cas i és molt excepcional aquest cas, 
pero en aquest cas f!1és que en cap altre el Govern de la Co
munitat Autonóma no ha de tenir la iniciativa de reforma 
legislativa, sinó que és políticament més adequat i jurídica
ment més convenient també, diria jo, que la iniciativa de la 
reforma de l'Estatut surti d'aquest Parlament. 

I per últim vull dir una cosa. 10 esper que si tot aixo 
que esper que passi, passa, que la reforma de l'Estatut es 
produeixi en el si d'una normalitat del debat, dins el si d'un 
debat parlamentari tranquil i desapassionat i que arribem a 
una reforma de l'Estatut prudent, savia, ben fornida i ben 
implantada i sense que s'hagi obert cap caixa de Pandora, 
cree que cal esperar del Grup Parlamentari SOCIALISTA que 
voti aquesta reforma, com és logic. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Po rtaveu , Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Después del tiempo que llevamos .)1ablando ya de este 

tema, yo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Antes 
decía, en la intervención que tuve en relación con el grupo 
de propuestas de resolución que presentaba del Grupo SO
CIALISTA, que creía sinceramente que nosotros, el resto de 
los Grupos de la Cámara habíamos hecho una Propuesta de 
Resolución después de un trabajo en Ponencia, en una Po
nencia que se tomó bastante tiempo, practicamente algo más 
de un año, creo que el acuerdo de resolución de aprobación 
en el Pleno fue el 6 de noviembre del año pasado, pero sin 
embargo también creo recordar, aunque hablo de memoria, 
que solamente se reunió cinco veces a lo largo de ese tiempo. 

Digo que hicimos un trabajo que se puede sintetizar, que 
creo que en nuestro Grupo habíamos sintetizado en cuatro 

puntos fundamentales que justifican la propuesta. La pro
puesta es prudente y moderada, ahora se ha aludido a la pru
dencia y a la moderación con qué debemos abordar la refor
ma del Estatuto, prudencia y moderación que no necesito 
decir que nosotros desde luego apoyamos y compartimos, 
pero también creo que la propia Propuesta de Resolución que 
hoy se trae aquí, y antes me preguntaba, por el hecho de 
no haber hablado todavía el representante del Grupo SOCIA
LISTA, me preguntaba qué se puede decir de esta Propuesta 
de Resolución, cómo se puede calificar esta Propuesta de Re
solución de irresponsable, digo que nosotros llegamos a la 
consecuencia, que es la que el Pleno pedía a la Ponencia, 
que tomáramos una decisión entre la conveniencia de modi
ficar o de variar los techos competenciales de la Comunidad 
por la vía del artículo 150.2 de la Constitución o por la vía 
de la reforma del Estatuto. 

La Ponencia llegó a la conclusión tras sus trabajos, y 
eso es lo que está plasmado en esta Propuesta de Resolu
ción, que para el cumplimiento de las finalidades de amplia
ción del techo cometencial y mejor funcionamiento de las 
instituciones de autogobiemo de las Islas, el carnina más ade
cuado es el de la reforma del Estatuto. ¿Por qué? Aquí ya 
se han venido manejando los argumentos y como digo, yo 
vaya decir muy sintéticamente los que a nuestro juicio han 
llevado a nuestro Grupo a apoyar esta Propuesta de Resolu
ción y en definitiva la intencionalidad que lleva esa propuesta. 

La primera consideración, el primer argumento, es que 
han pasado cinco años desde la promulgación del Estatuto 
y que la Comunidad requiere para su desarrollo armónico 
la asunción de comp.etencias en aS¡?ectos importantes y rele
vantes. Aquí se ha hecho una larguísima relación de muchos 
de ellos, no necesito referirme más que a temas tan genera
les como la educación, la enseñanza, los aprovechamientos 
hidráulicos, el tema del Tribunal Tutelar de Menores o el de 
la policía autónoma, yeso es algo en lo que los seis Grupos 
Parlamentarios de la Cámara estamos de acuerdo, lo esta
mos en cuanto que en la Propuesta del Grupo SOCIALIS
TA hay, por lo menos en dos puntos, y yo creo que en el 
espíritu en general, pero concretamente en dos expresiones 
como ésta: «para conseguir para las Islas Baleares los máxi
mos niveles competenciales que permite la Constitución Es
pañola para las Comunidades Autónomas», eso en el punto 
7; en la propuesta n? 8 dice: «establecer un pacto de Auto
nomía que permita que nuestra Comunidad Autónoma -
salto una línea- acceda a los máximos de competencias ad
mitidos por la Constitución Española». Por consiguiente, pa
rece que en ese punto de la necesidad de ampliar los techos 
competenciales estamos los seis Grupos de acuerdo. 

He traducido al castellano, porque me es más fácil pro
nunciar en castellano, las propuestas resolución del Grupo 
SOCIALlSD\. Agradezco profundaI1)ente, dicho sea de paso, 
al Sr. Alfonso que se haya dirigido, para contestarme, en cas
tellano. Puede hacerlo en catalán, lo entiendo, es lo que ha
blan mis hijos, y ahora puedo ampliar un poco la anécdota. 
Siempre digo que mis hijos me hablan en catalán, y mi pa
dre me hablaba en bable, curiosamente yo hablo en castella
no, y el Sr. Alfonso me habla en castellano. 

Volviendo al tema que nos ocupaba, pasamos al segun
do punto. La segunda reflexión, el segundo principio sinteti
zado que nos impulsa a aprobar esta Propuesta de Resolu
ción es que el acceso a nuevas competencias por la vía 
constitucional del artículo 150.2 mediante ley organica espe-
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cífica nos resulta menos atractivo. Ahora ITÚsmo, el represen
tante del Grupo del CDS ha hecho un examen concreto del 
artículo 150.2, que efectivamente se refiere más que a titula
ridad, a facultades, y que además establece sin ninguna duda 
unas fórmulas de control y que, en definitiva, lo que hace 
el artículo 150.2 y las competencias que puedan ser transfe
ridas mediante ley orgánica por ese artículo provocarían el 
hecho de no estar integradas en el cuerpo general del Esta
tuto y ser facilmente revocables. 

Hay además otra razón que va un poco en el sentido 
de otra de las propuestas a que antes nos referíamos del Gru
po SOCIALISTA, de una visión global del Estado. Pensar 
que todas las Comunidades Autónomas del país que han ac
cedido a la Autonomía por el artículo 143 vean modificar 
sus techos competenciales de diferentes maneras y posibili
dades vía leyes orgánicas, a mí me parece que es algo que 
repugna a ese criterio que el Grupo SOCIALISTA nos ha 
expuesto aquí de visión global, me parece que repugna clarí
sim'}mente, porque el maremágnum de proposiciones de ley 
orgánica con que se encontrarían las Cámaras en Madrid se
ría extraordinario. 

Por consiguiente, todas estas razones, razones que he
mos discutido y de las que se ha hablado en la Ponencia, 
como sin duda todos los Portavoces recordarán, ese segundo 
punto parece claro que nos impulsa a abandonar la vía del 
150.2 y acudir a la vía de la reforma del Estatuto. 

Pero es que, además, la vía de la reforma del Estatuto 
nos abre un campo nuevo, nos abre el campo de ir más lejos 
que la ampliación, que la mera ampliación de los techos com
petenciales. ¿Hasta dónde, de lejos? Lo veremos, aquí se ha 
hecho también una enumeración exhaustiva de todo un gru
po de temas, desde luego todos ellos temas que están sobre 
la mesa y que están planteados, que no quiero insistir en ellos 
pero que, como decía antes, de alguna manera la posibilidad 
de solucionarlos exclusivamente viene de que nos sentemos 
a hablar sobre ellos y que los afrontemos. Incluso yo quería 
decir algo más: Es muy posible que no sea una sola reforma 
de Estatuto que tengamos que hacer, es posible que no sea 
una sola reforma, sino varias reformas de Estatuto a lo lar
go del tiempo, no seguramente esta misma Cámara ni estos 
Diputados, serán otros que vengan detrás de nosotros los que 
sin duda, al encontrarse con ·otros problemas o haber madu
rado algunos de los que hoy están planteados, tengan que 
afrontar esa reforma del Estatuto, y a mí no me parece que 
eso deba asustarnos en absoluto. Los Estatutos de Autono
mía, aquí se hizo una disección histórica de su nacimiento, 
aquí se ha aludido infinidad de veces a los graves problemas 
que hubo en su confección, y si además unimos a eso la gran 
dificultad de interpretación del TItulo VIII de la Constitu
ción, no cabe duda que sólo por la vía de la reforma estatu
taria se puede ir configurando realmente la Autonomía que 
esta Comunidad Autónoma quiere y necesita, yeso debe 
afrontarse sin ningún ITÚedo, con prudencia y moderación 
desde luego, pero con la prudencia y moderación que nos 
da el sentirnos responsables de los votos, porque todos nos 
sentirnos responsables de los votos que nos han traido a esta 
Cámara. 

Finalmente," y el cuarto punto es algo que parece trivial, 
pero que conviene recalcar y es el derecho constitucional in
negable de nuestra Comunidad a llevar adelante la iniciativa 
de la reforma, un derecho constitucional que cabría pregun
tarse incluso si no es un deber constitucional de nuestra Co-

munidad ser la impulsora de la refonna de su propio Estatuto. 
Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir en contra de la Pro posta de Resolució de la Ponencia? 
Té la paraula pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el 

Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Com a anecdota, senyor del PSM, recorda el que ha 

dit? Jo no sé si perque el Ministre s'equivoca, hem de cao
viar l'Estatut; o hem de canviar l'Estatut o el Ministre, ens 
hem d'aclarir, perque el Ministre s'equivoqui en un tema no 
crec que sigui necessari canviar l'Estatut, no crec que tengui 
res a veure, la veritat. 

Jo ha cree, Sr. Pascual, que voste voldria canviar el Mi
nistre i posar-s'hi voste o la Sra. Maria Antonia, pero aixo 
és a anys Hum de poder ser, mentre vagi així el seu Partit. 

Ha quedat clara d'aquestes exposicions, una serie de co
ses que intentaré resumir. 

Primera, el PSM propasa una reforma en profunditat 
de l'Estatut, posició absolutament correcta que no és discu
tible des del punt de vista ideologie, des del nostre punt de 
vista d'oportunitat política, sí-i molt. 

UM comen¡;ava per propasar ]'ampliació de competen
cies i la Llei Electoral i després ha acabat que s'ha de refor
mar l'Estatut, la LDFCA, no ha dit la Constitució, pero hi 
ha fet una passada, i ja que hi som, segons el senyor d'UM 
es poden transformar tates les Heis organiques, nosaltres no 
podem, pero si fas en les seves mans duria tata la reforma 
en aquest Parlament. 

El CDS, malta prudrncia, competencies, la resta estudiar
ho amb detall i tal. Jo cree, Sr. Quetglas, que voste no és 
un ingenu i no pot acabar de creure's que aquest Parlament 
es trobi dins un núvol, que no l'afectin les pressions i les ten
sions socials, no crec que ha cregui. Aixo que el Parlament 
pugui estudiar una reforma d'Estatut sense que des de fora 
el puguin pressionar amb tota la serenitat i tots els vots, vos
te no era aquí quan discutírem la Llei Electoral, tots la va
rem viure, i les tensions no eren al carrer, eren aquí dins. 
Així és que serenitat, moltíssima, i jo li garantesc que el Grup 
SOCIALISTA participara en l'estudi d'aquest tema, com és 
nonnal, amb tata serenitat i sense cap tipus de pressió exte
rior, dit amb tates les paraules, pero també li garantesc que 
en molts d'altres Grups aquestes pressions exteriors seran for
tíssimes i es traslladaran a allo que intenterh modificar, pero 
em pareix molt bé, ara ja ha sabem. 

AP és molt més moderada, AP propasa una reforma 
d'Estatut que fonamentalment ha de ser competencies; la resta 
no ha toquem gaire no sigui cosa que sigui problematic. Bé, 
són postures. 

1 ara anem a la Proposta de Resolució. El Grup SO
CIALISTA creu que no és oportú en aquests moments em
prendre la reforma d'Estatut, creu -i després ha direm
que l'ampliació de competencies pot anar, no per un pacte 
uniforme, que no ho ha dit ningú, un pacte global d'Estat 
via l'article 150.1 i 2 de la Constitució. Així ha deim, així 
ho direm, perque en aquest moment tot procés de modifica
ció estatutaria, com sap molt bé el seu President de Cana
ries, és tan perillós que la gent responsable de Canáries, el 
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seu President, no s'atreveix a tocar, són també unes illes. 
Jo he de dir que aquesta Proposta de Resolució, a part 

de no complir la resolució que va prendre el Parlament, a 
part de no complir-Ia, perque hem de recordar que el que 
havia de fer aquesta Ponencia era un estudi, si aixo és un 
estudi, Srs. Diputats, em pareix molt poc seriós; vul! recor
dar que l'únic Partit que va pro posar fer un estudi va ser 
el Partit SOCIALISTA, per estudiar I'Estatut fil per randa, 
artiele per article, i tot els altres Grups, cercant una velocitat 
digna de corregudes de bicicletes o de cotxes, pero no de fei
na parlamentaria, varen acordar aproximadament en 14 o 15 
minuts aquesta Proposta de Resolució. El tema no era fer 
un estudi, com havia proposat el senyor d'UM, el tema era 
fer un debat polític sense haver analitzat res més que un in
forme, interessat, en la nostra opinió, deis serveis jurídics de 
la Comunitat Autonoma, sense haver analitzat res més, pre
sentar ja que aixo és més convenient que I'altra so lució. Per
que en aixo hi ha molta discrepancia, molta, doctrinal so
bretot. 

Un professor, el professor Muñoz Machado, esmentat 
aquí mol tes vegades, el Sr. Forcades té una obnubilació pe! 
Sr. Muñoz Machado, quan li dóna la raó en el tema de la 
finan¡;:ació, va dir, a les jornades que precisament el Sr. For
cades hi assistia sobre ampliació de les competencies de les 
Comunitats Autonomes, reformes deIs Estatuts o de lleis es
tatals, va dir, conclusió de tots els assistents: «Es inexacto 
tecnicamente -per a mi, el professor Machado, com a cons
titucionalista, és bastant superior, com a constitucionalista, 
als lletrarts que varen fer aquest informe- que las rransfe- -
rencias efectuadas por la vía del artículo 150.2 sean libre~ 

mente revocables. No es posible esta revocación si se quiere 
respetar el principio de interdicción de la arbitrariedad que 
proclama el artículo 9 de la Constitución Española, sino en 
los casos -com els mateixos, competencies de l'Estatut, ca
sos en que no s'ha aplicat mai, pero també és previst- sino 
en los casos que exista una causa razonable o suficientemen-
te fundada». 

Ho diu un senyor que de Constitució en sap bastant i 
que jo crec que és discutible, pero com a mínim no donin 
com a afticle de fe una lectura apressada i dolenta de I'arti
ele 150.2 de la Constitució quan quantitat de tractadistes COllS

titucionalistes opinen una altra cosa. La veritat, Sr. Quetglas, 
jo el tenc amb molta consideració, pero no com a constitu
cionalista. 1 és més, tots els altfes inconvenients també els 
tracta el professor Machado i diu precisament que són ple
nament salvables, salvables, sempre que lleis orgaruques de 
transferencia -per cert, és interessant que a la Proposta de 
Resolució només hagin posat delegació de competencies? Car
ticle parla de transferencia i delegació que són conceptes un 
poc distints. Era interessat, aixo o s'havien equivocat? Per
que si s'havien equivocar, per favor, rectifiquin -diu que pre
cisament el contengut d'aquestes lleis organiques es poden 
considerar com a incorporades a l'Estatut si es remeten, dins 
l'acord global d'aprovació, a aquest mateix Estatut. 

Jo els recomanaria, quan facin afirmacions que una cosa 
és més bona que una altra, que diguin realment el que hi 
ha darrera. Aixo és la veritat i el que hi ha darrera, el fons 
de la qüestió, no és una qüestió jurídica ni una qüestió que 
la via de l'Estatut sigui superior a la via del 150.1 i 2, és 
una qüestió purament política, i ten en, com és logic, tot el 
dret a plantejar-Ia, no hi ha cap tipus de problema, és una 
qüestió purament política i no de tecnica jurídica. No s'ex-

cusin, quan hi ha tanta discussió doctrinal en un tema que 
doctrinalment és, com a mínim, absolutament confús, i auto
ritats, autodtats en Dret Constitucional, diuen tot el contra
ri del que diuen vostes aquí. 

La veritat és que per a aquest viatge no feia falta la so
mera que havien muntat. Per que? Perque hem arribat al ma
teix punt d'on partírem, exactament al mateix. El Sr. Pascual 
ha allargat molt més la seva intervenció, pero el Sr. Pascual 
ja havia dit que el! era partidari de la reforma de l'Estatut 
sense estudi ni amb estudi, aixo era secundad com s'ha de
mostrat, l'estudi no s'ha fet. El Sr. Quetglas també n'era par
tidari, el PSM fa estona que ho sabem, i pareix que els únics 
que s'han decidit amb certes reticencies són els senyors d'AP. 

1 per que interessa la reforma d'Estatut, no només d'am
pliació de competencies? Es molt ciar, i ho veurem Partit per 
Partit. El PSM-EEM perque no té cap tipus de fidelitat a 
aquest Estatut ni a la Constitució, el PSM tractava de tral
dors no sé qui i, quina autoritat moral tenen per tractar de 
traldors unes persones que no han votat la Constitució, evi
dentment l'acaten, unes persones que no han votat l'Esta
tut? No poden tractar ningú de traldors, vostes. Logicament, 
si eren en contra de l'Estatut, si eren abstenció de la Consti
tució, logicament l'han de voler modificar, i jo els respecto, 
és la seva ideologia, l'únic partit que exposa la seva ideolo
gia aquí, així de car, l'únic de tot aquest grup d'aquest es
trany «mélage» a cinc en !loc de a tres que han fet vostes 
per dur aquesta proposta aquí. 

El CDS i UM, la veritat, són els autors de la Constitu
ció, els seus pares, les seves arrels, són els autors, i els seus 
militants, la gfan majoria, són ex-rnilitants d'UeD, el Sr. 
Quetglas ho sap de sobra, i UM no en parlem; n'hi ha molts 
d'AP també d'ex-militants. 

I vos tes d'AP, la veritat, el seu esperit autonomista no
més ha renascut quan han tengut les Comunitats Autono
mes de Castella-Lleó, Galícia i Balears, perque deis Set Mag
nífics que varen crear AP i el liderat del Sr. Fraga, els qui 
diguin que aquest grup de gent creadors d'AP -som respec
tuós amb aixo totalment- puguin ser autonomistes i que 
el Sr. Fraga es pugui haver convertit a la seva edat en auto-

. no mista, jo, la veritat, no ho crec ni crec que ho cregui nin
gú, ni crec que ho cregui ningú. 

Senyors, tots vostes s'han ajuntat per a la reforma d'Es
tatut, és ver. Uns, ideologicament ben situats, els respecto, 
els altres, oportunament col·locats, i els altres amb oportu
nisme, per tal que allo que realment volen, que és continuar 
amb la pressió d'increment de tensió de cara a l'augment de 
competencies, de cara a irredemptisme financer, el Sr. Pas
cual l'esmenta sempre, etc., de cara a tot aixo s'apunten al 
carro que juntament a Esquerra Nacionalista i dreta super
centralista confíguren aquesta Proposta que nosaItres vota
rem en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyors que volen intervenir en tom de replica? 
El Sr. Sebastia Serra té la paraula. Demanam brevetat 

a les seves intervencions. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies Sr. President, pero tot i respectant molt el Por

taveu del Grup Parlamentari del PSOE i també els punts de 
vista del PSOE, creim que en aquesta darrera intervenció el 
Sr. Alfonso ha tret una serie d'arguments polítics i jurídics 



pensam que prou importants i que no estaDa bé que en aquest 
Parlament no li donassin una justa replica i concreta. 

El primer punt que ens ha sorpres molt és que utilit
zem només segons quins juristes i segons quan ens convé. 
A part del dictamen del Sr. Muñoz Machado, Sr. Alfonso, 
nosaltres ens hem molestat en coneixer el del Sr. Puig Sale
lles, el del Consell Consultiu de la Generalitat i fins i tot 
el del Sr. González Casanova, estudiós crec que també cone
gut per voste mateix, i respecte de la vía de la Llei Organica 
de l'artiele 150.2 de la Constitució de l'Estat són coneloents, 
en els informes que nosaltres hem estudiat, els següents as
pectes: 

1r.-Es tracta d'una decisió unilateral de l'Estat. 
2n.-Les competencies queden al seu lloc normal, que 

són els Estatuts d'Autonomía. 
3r.-Significa un control molt més intens d'aquestes com

petencies per part del Govern de l'Estat. A més a més, exis
teix la possibilitat contínua de revocació, i aixó ens du a una 
interpretació molt dubtosa de l'article 9.3 de la Constitució. 

En conseqüencia, quan utilitzam els informes jurídics, 
quan els utilitzam en un debat polític, tots els aspeetes creim 
que s'han de tenir en compte, no utilitzem només un docu
ment d'un senyor coneret i, arnés, pareix mentida que sem
pre haguem de dur el mateix, i aixó ja ens fa la impressió 
que aquest matrimoni que volen vostes amb AP i el Sr. Fra
ga respecte del pacte d'Estat ja cerquen el document del Sr. 
Mufioz Machado com el Govern de la Comunitat els cerca. 
Per tant, cerquem altres informes jurídics, cerquem altres vi-

- sioos i veura com arrib~ a les conclusions que li hem dit. 
Segona qüestió que a" nosaltres realment ens preocupa: 

En aquests moments tenim una possibilitat, que la Comíssió 
no permanent que crearem, i en pot sortir Ponencia o no, 
és un matís que ha dit el Sr. Quetglas, evidentment millor 
Ponencia, pero a partir d'una Comíssió no permanent, sig
nifica poder treballar els qui volem reformar l'Estatut, i és 
un repte, per primera vegada jo demanaria al Grup SOCIA
LISTA que ens deixi treballar i que després accepti o no el 
treball que facem, pero que no ens obstaculitzi el treball, com 
també ho demanam al Sr. Cafiellas i al seu Grup Parlamen
tari, perque qualque dia pareix que té ganes de dur-nos un 
paper que varen fer per devers Lleó o per devers Valladolid 
i que planeja per damunt aquest Parlament un document, 
que per cert és molt fluix, de reforma estatutaria. I, sobre
tot, intente m que Balears no sigui una vegada més un cul 
de sac, ni amb pactes d'Estat estranys Fragas o Suárez amb 
el Grup SOCIALISTA, sinó que a partir d'aquest Parlament 
facem una reforma real i adaptada a les nos tres necessitats. 

El PSM-EEM treballara amb il·lusió i sobretot, en aquest 
sentit, creim que pod,~m fer una Autonomía millor. 

EL SR. PRESIDENr. 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Sr. 

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
A mí em sap greu haver de contestar, pero davant la 

insistencia del Sr. Alfonso respecte del Partit d'UM que és 
un Partit petit i no sé que, jo només li volia dir dues coses. 

En primer lloc, és un Partit petit, és un Partit naciona
lista que defensa l'Autonomia Balear. En segon lloc, ha estat 
suficientment gran perque vostes no governassin en aquesta 

Comunitat Autónoma, i jo dic que me n'alegro en aquestS 
moments, no pels socialistes, sinó pels centralistes. 

Respecte d'una altra cosa que també consider que no 
ha estat afortunat, no per res, perque tothom pot tenir les 
seves opinions i respectabilissimes, fins i tot les centralistes, 
respectabilíssim que les tenguin, no?, ara bé, jo el que cree 
és no haver dit en cap moment ni que hem de reformar la 
LOFCA ni la Constitució ni res de tot aixó. Voste, Sr. Al
fonso, em pareix que no ha sentit o no ha volgut sentir el 
que dei a i podra llegir el Diari de Sessions, no repetiré el 
que he dit. 

Respecte de l'oportunisme que ha dit d'alguns, a mi em 
fa gracia que des d'aquests escons partin d'oportunisme, quan 
el 1980 demanaven la trarnitacíó de l'Estatut d'Autonimia vía 
artiele 150 i obtenir un sotil de competencies el 1988, s'opo
sen a una reforma de l'Estatut que ens ha de dur a les ma
teixes competeneies que vostes demanaven el 1980. I aixó no 
és oportunisme? No, oportunistes els altres, vostes no eren 
oportunismes el 1980, quan no tenien el poder, no eren opor
tunistes, gens ni mica, gens ni mica oportunistes. 

1 com a darrera cosa, ja per acabar, evidentment que 
la reforma de l'Estatut és una qüestió política i no és jurídi
ca, aixo és una altra cosa que jo, el Sr. Quetglas diu que 
el seu fort no és l'hemeroteca, i jo cree que escoltar tampoc 
no és el seu fort -l'hermeneutica, perdó-, perque ho hem 
dít aquí diverses vegades, senzillament la reforma de I'Esta
tut vol dir sí al dret a l'Autonomia í l'artiele 150.2 vol dir 
la renúncia al dret a l'Autonomía, per tant és una qüestió 
política i no és . una qüestió jurídica. 

EL SR. PRESIDENT. 
Moltes gracies, Sr. Pascual. 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Només unes repliques molt puntuals al Sr. Alfonso per 

algunes al·lusions que ha fet. En primer lloc, quan voste ha 
tret l'exemple de Camiries com a Govern que en aquest mo
ment no es planteja la reforma de l'Estatut, li vull contestar 
dues coses. En primer lloc, nosaltres defensam l'heterogenel
tat i l'he defensada des d'aquesta tribuna moltes vegades, cada 
Comunitat Autónoma establira el seu nivell de competencies 
en funció de les seves capacitats. Si a Canaries en aquests 
moments no consideren convenient la reforma de l'Estatut, 
em pareix molt bé, pero arnés li vull dir una altra cosa, si 
aquesta Comunitat Autonoma de les Illes Balears tengués una 
Llei Organica de Transferencies com la que té Canaries, ten
gués una LOTRACA o una LOTRABA que vostes varen ne
gar, tal vegada en aquest moment no parlaríem de la refor
ma de l'Estatut, per ventura no. Aixó, com a dos elements 
importants en aquest tema. 

Artiele 150.2 de la Constitució. El problema és la trans
ferencia de la titularitat i l'artiele 150.2 de la Constitució no 
transfereix la titularitat i arnés, s'ha pensat per a transferen
cia de titularitat estatal, no fa falta ser cap especialista en 
Dret Constitucional per saber llegir i de la lectura gramati
cal de les paraules deduir que quan diu «en materia de titu
laridad estatal» es refereix a materies de titularitat estatal i 
no a una altra cosa. 

Per tant, si nosaltres volem, per exemple, que les com-

I .-
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petencies en materies educalives sigui n assumides en regim 
de competencia exclusiva, salvada la prescripció constitucio
nal de la reserva de l'Estat per a I'alta inspecció i els titols, 
ete., pero la re I'a sigui exerci! en regim de competencia ex~ 
elusiva, l'artiele 150.2 de la Constitució simplement no ser
veix, és inadequat, si aquest Parlament, aquesta Comunitat 
Autónoma decideix que les competencies en materia d'Edu
ca ció ho siguin en regim d'exclusivitat. 

Per posar un exemple, n'hi ha molts més, naturalment. 
1 per últim, una referencia que ha fet al nostre Partit; miri, 
som l'únic Partit d'ambit estatal que va néixer després de la 
Constitució, som un Partit post-constitucional que des del 
seu mateix naixement va assumir la Constitució i la va inte
grar totalment dins el seu ideari polític fins al punt que 
nosaltres consideram, dins el text constitucional, el dret a 
l'autogovern de les Comunitats Autonomes com un dret fo
namental, un dret fonamental equiparable a qualsevol altre 
deis drets fonamentals que consagra solemnialment la Cons
titució, i miri, Sr. Alfonso, un dret fonamental no es pot li
mitar, no es pot coartar per raons d'oportunitat, que és exac
tament el que en aquests moments vostes ens proposen. 

I.;any 1984, abans de la sentencia de la LOAPA, aquest 
Partit, el nostre Partit, quan ningú no donava un duro per 
ell i era molt difícil fer reunions, ens varem reunir en una 
convenció de més de cent persones per debatre el futur d'Es
panya dins les Autonomies, i varem denunciar la lDAPA, 
encara no hi havia sentencia del Tribunal Constitucional, i 
varem defensar en aquell moment, en un moment difícil i 
dur, la profundització en el procés autonomic que aleshores 
ja detectavem paralitzat a partir deis pactes d'UCD-PSOE. 
Per tant, per favor, no ens impliqui en raons d'oportunitat 
o en raons d'oportunisme, que en aquest cas només el Partit 
Socialista n'és titular. 

MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Simplemente, un par de cosas que fundamentalmente se 

refieren a cuestiones de lectura. Primera, el día 6 de noviem
bre del 87 se aprobó en esta Cámara una Propuesta de Re
solución que decía «que se forme en el seno de la Comisión 
de Asuntos Institucionales y Generales del Parlamento de las 
Islas Baleares una Ponencia para que, a la vista de las com
petencias no asumidas por nuestra Comunidad Autónoma 
y de la experiencia de los cuatro años y medio de vigencia 
de nuestro Estatuto de Autonomía, realice un estudio en el 
plazo de tres meses sobre la conveniencia bien de su reforma 
o bien de la formación y tramitación de una Proposición de 
Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a las Islas 
Baleares». 

Esto exactamente es lo que ha hecho la Ponencia, un 
estudio sobre la conveniencia de proceder a la reforma del 
Estatuto o a utilizar la vias del 150.2, eso es absolutamente 
indiscutible, pero es que además lo ha hecho, por eso he sub
rayado el plazo de tres meses, no en tres meses, en algo más 
de· un año, lo cual significa que se ha hecho de forma refle
xiva, pausada, moderada, prudente y diría yo que inteligen
te. Primer punto. 

Segundo punto, el tema del 150.2, ya se han referido a 
él tanto los que me han precedido en el uso de la palabra, 
pero yo simplemente quería leer, porque no soy jurista desde 
luego, pero hay cosas que me parece que basta con saber 
leer para poder interpretarlas. El 148.2 dice: «Transcurridos 
cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Co
munidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus 
competencias dentro del marco establecido en el artículo 149». 
El 150.2 dice: «El Estado podrá transferir o delegar en las 
Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades 

. correspondientes a materias de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de lransferencia o dele
gación - punto seguido- o La Ley preveerá en cada caso la 
correspondjente transferencia de medios financieros así como 
las formas de control que se reserve el Estado». Si ambos 
textos resulta que conducen, según ustedes, a la convenien
cia de ir por el 150.2, por cierto explíqueme lo que ha salido 
también ya en este debate anteriormente, por qué ustedes han 
sido y se han quedado también solos votando en contra del 
dictamen de la Comisión que estudiaba la transferencia me
diante ley orgánica de la competencia en materia de protec
ción de menores. 

Sr. Alfonso, yo le decía hace un rato que tenía muchas 
ganas de escuchar lo que decía usted ante una propuesta tan 
ponderada, tan moderada, tan lógica y tan razonable como 
la que presentábamos los otros cinco Grupos. Ya lo he visto, 
ha dicho usted muy poca cosa, muy poca cosa. Creo que 
salvo estos dos detalles que me parece que quedan perfecta
me¡:¡te claros simplemente leyendo, me temo que lo único que 
ha hecho es repartir mandobles a diestro y siniestro para jus
tificar, a todos los partidos, a su derecha y a su izquierda, 
quizá para justificar la patética soledad en que hoy se que
dan ante la Comunidad. 

Nada más. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, per a respostes puntuals. No tomi a obrir 

debat, respongui puntualment. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
La mejor soledad. señor representante de AP, es no es

tar mal acompañado. No iría con ustedes por este camino. 
Sr. Sebastia Serra, he de contestar a una cosa que ha 

dit: Si aplicassim els seus principis, vostes no seurien aquí, 
perque vos tes no votaren la Constitució i I'Estatut; el PC, 
sí, el PSM, no. Els drets deIs parlamentaris no es retallen 
perque voste voti una cosa, i nosaltres en votem una altra, 
Sr. Sena, no ha passat mai en un Parlament, em pareix to
talment improcedent la seva proposta. 

Al Sr. Quetglas i al Sr. Pascual no importa contestar
los. Queda clara una cosa, Sr. Quetglas, vostes són hereus 
d'UCD, perque han nascut d'ell, un; segon tema, el debat 
jurídic obert, i aixo és el que jo he dit, jo no he dit que 
tengués raó ni Muñoz Machado ni els juristes d'alla, en ab
solut; que és un debat obert i per tant no es pot afirmar 
taxativament que jurídicament aixó és millor, aixo és el que 
jo he dit a la tribuna. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació el Vot Par

ticular mantengut pel Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
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posar drets? Moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats qUe votin en contra, es volen posar 

drets? Gracies. 
Abstendons? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en con

tra, 37. Abstencions, no n'm ha. Queda, ido, rebutjat el Vot 
Particular que acabarn de sottnetre a votació. 

Ptocedim ara a la votaci6 de la Proposta de Resaludó 
de la Ponencia Especial. 

Per tan!., aquesta Presidencia demana a les Sres i a1s Srs. 
Diputats que votin a favor si es volen posar drets. Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar 
drets? Grades. 

Abstencions? 
Resultat de la Votaci6: Vols a favor, 37. Vots en COn

tra, 19. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, apravada la Pro
posta de Resalució que acabarn de sotmetre a votació. 

Sres. i Srs. Diputats, s'aixeca la Sessi6. Bona nit i gra
des pel' la seva mesura. 

j 

' . 
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