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1-) Preguntes: 1) R.G.E. núm. 2031/88, presentad~ pel Diputat Sr. Miquel Oliver i Massuti, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, amb la formu/ació següent. 
«Quina és la situació del programa d'esculls o clapers submarins i del capítol pressupostari que amb 
tal jinalitat és va incloure en e/s Pressuposts del 1988?» 

2) R.G.E. núm. 2032/88, presentada pel Diputat Sr. Llorenr Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
«Amb quins criteris es concedira el nou distintiu «Logotipo» d:Artesania?». 

3) R.G.E. núm. 2033/ 88, presentada pel Diputa! Sr. Miquel Olíver i Massulí, del Crup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quina és la situació de les plantes de produccíó d'alevins i del capitol pressupostari que amb tal finatita! 
es va incloure al Pressupost de l'any 1988?» 
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4) R.G.E. núm. 2034/88, presentada pel Diputat Sr. /Iorenr; Rus i Jaume, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, amb la formulació següent: 
«Té eoneixement la Conse/leria d'Indústria i Comerr; si les Tauleres instal·lades a les zones de Vi/afranea 
de Bonany, aetuen dins les normes industrials legals vigents?». 

I/.-) Proposicíons no de Llei: 1) R.G.E. núm. 1745/88, presentada pel Grup Parlamentad MIXT, relativa a 
la regulació d'ineompatibi/itats de Diputats del Parlament i A/ts Carrecs de la CA. 

//J.-) Debat del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Social s sobre el Projecte de L/ei de' Proposicíó de L/ei 
Organica de transferencia de competencies en materia de proteeció i tutela de menors (R.GE. núm 1707/88). 

'. 

IV.-) Debat de presa en eonsideració de la Proposició de L/ei R.G.E. núm. 1830/88, presentada pel Grup Par
lamentari de CD.s., relativa a les ineompatibilitats deIs a/ts earrees del Govern i de mdmin~taeió de la CA. 

1.-1) 
EL SR. PRESIDENT. 

Sres. i Srs. Diputats, bones tardes. 
comencam aquest Plenari d'avui horabaixa seguint 1'0r

dre del Dia que els han repartit i comencant pel punt 1 refe
rit a Preguntes. Per formular la registrada amb el n? 2031/88 
sobre programa d'esculls o clapers submarins, té la paraula 
el Diputat Sr. Miquel Oliver i Massutí. . 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTI: 
Gracies Sr.' President. 
Sr. Conseller, la protecció de la zona de 50 metres és 

summament important i en aquesta protecció té una relevan
cia la instal·lació d'esculls. Aix6 va ser previst al programa 
de I'any passat i al capítol corresponent al pressupost. Ens 
podria explicar en quina situació es troba el muntatge d'es
culls i com s'han utilitzat els doblers que s'assignaren a aquest 
capítol? 

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

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

Gracies, Sr. President. 
El programa deis esculls comenca pel primer de tots, 

que és de Cap Regana, a la badia de Palma. El primer pro
blema amb que ens varem trobar va ser que no figurava al 
pressupost del projecte una partida per a l'ancoratge d'aquest 
escullo El segon va ser que les estructures -49 estructures 
o m6duls- es varen acabar el desembre de l'any passat i des 
que es varen acabar es troben depositades en els terrenys mi
Iitars del Cap Enderrocat. Existia un sernicompromís amb 
la VI Flota deis Estats Units pe tal que fos ella que cobrís, 
rnitjancant helicopters i vaixells auxiliars, la fase de trasllat .. 
i ancoratge d'aquestes estructures. Després de moltíssimes ges
tions i reunions i de veure les despeses i en certa forma els 
perills que representava aquesta solució, ha anat passant el 
temps i no hem pogut solucionar l'ancoratge d'aquests es-. . 

culls per aquesta vi a, per tot aixo la Conselleria va decidir 
que pels nostres propis mitjans, amb la col·laboració de la 
Marina Espanyola, miraríem de traslladar un per un aquests 
49 mOduls fins al Club Nautic de l'Arenal i des d'alla, també 
amb I'ajuda de l'Institut Oceanografie, que ens deixara un 
vaixell, intentarem, com die, amb la col·laboració de totes 
aquestes entitats, de fer l'ancoratge d'aquests esculls dins la 
zona prevista abans de- final d'any. 

Respecte deIs doblers del pressupost del 88, que és una 
condició i una exigencia previa de la Comunitat Economica 
Europea i de l'Estat que un p~s previ a la ubicació i a l'aju
da a la financació del projecte d'esculls ha de ser un estudi 
científic previ de cada una de les zones, actualment és en 
fase d'execució un estudi que du a terme la Universitat de 
les IlIes Balears dins el conveni de col·laboració, perque a 
través d'aquest estudi es coneguin els parametres ecologics, 
geologics, oceanografics i pesquers per delimitar per a totes 
les Illes Balears i entre la costa i els límits deis 30 metres 
de profunditatles arees d'interes per a la ubicació d'esculls 
artificials per a les Illes Balears. El cost d'aquest projecte ha 
estat de 8.868.000 pessetes, la resta de la partida pressupos
taria d'1.132.000 pessetes, es destinara a incrementar el fons 
transferit al projecte de la .... 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Diputat Sr. Olivero 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTI: 
MoItes gracies, Sr. Conseller. 
Jo crec que l'ancoratge no era especificat al pressupost, 

la paraula ancoratge, perú forma part de la instal·lació d'es
culls, per tant era al capítol corresponent, aquests esculls ja 
eren construits abans de l'elaboració del pressupost. Efecti
vament jo els pregaria que almanco la instal·laCÍó d'aquests 
esculls fos el més rapida possible i que, si és possible, de cara 
al proper exercici, les quantitats que van per a esculls, amb 
la importancia que té la seva instal ·laCÍó, es dedicassin a es
culls i no a altres coses, encara que el tema cuItiu sigui tam
bé important, pero que cada capítol fes referencia al seu tema. 

MoItes gracies. 
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1.-2) 
EL SR. PRESIDENT ~ 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2032/88 
sobre logotipus d'Artesania, té la paraula el Diputat Sr. Llo
rerie Rus i Jaume. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Moltes gnkies, Sr. President. 
Sr. Conseller d'lndústria i Comer~ ens agradaria que ens 

pogués dir amb quins criteris es concedira el nou distintiu 
de logotipus d'Artesania. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comen; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: I INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Crec que la pregunta que m'ha fet el Sr. Rus és molt 

concreta, jo intentaré també ser molt caneret. Aquest distin
tiu de qualitat, aquest logotipus únieament el podran em
prar aquelles empreses que tenguin la Carta d'Empresa Ar
tesana i no poctia ser d'altra manera perque la Llei d'Artesania 
diu que només es podran beneficiar de les subvencions de 
l'Administració les empreses que tenguin la Carta d'Empresa 
Artesana. 

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

EL SR. RUS I JAUME: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, és sabut que la decisió de distribució d'un 

nou logotipus correspon sempre a la Comissió d'Artesania 
i també l'existencia d'un llibre registre on s'anotaran a quines 
empreses o mestres artesans es concedira, pero la veritat és 
que en aquest moment no he pogut saber si aquesta Comis
sió no té cap tipus de reglament de funcionament, perque 
ens preocupa que precisament no hi hagi cap tipus de lliber
tinatge en la concessió d'aquest logotipus, quin tipus de se
guiment es faria, si seria la mateixa Cornissió o seria la Con
selleria a través deIs seus mitjans que faria el seguiment, 
perque donar alegrement aquest logotipus a empreses o ar
tesans que no tenguessin aquestes característiques que voste 
previament ha dit, podria fer que anas en detriment de tots 
els altres que efectivament s'han admes i tenen les caracterís
tiques necessaries. En poques paraules, que la qualitat arte
sanal patís amb aixo i patissin tots aquells artesans que són 
en aquest llibre registre o relació que té la Conselleria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Sr. Rus, jo vull repetir un poe el que he dit abans, una 

empresa artesana és artesana, primer perque té un mestre ar
tesa dins aquesta empresa, un mestre artesa amb la Carta 
de Mestre Artesa; segona, és empresa artesana si reuneix 

aquest primer requisit i uns altres, i despres es dóna a aquesta 
empresa la Carta d'Empresa Artesana precisament pels pro
ductes que confecciona, que fa. Dit d'aquesta manera, Ii re
petesc que només podran emprar aquest distintiu de qualitat 
aquestes empreses amb la Carta d'Empresa Artesana i pus, 
cap altra més, no es pot donar de cap manera alegrament, 
hi ha un control rigorós d'aquest distintiu de qualitat que 
el du la mateixa Comissió d'Artesania i també la Ponencia 
d'Artesania, pero no hi ha dubte que aquí necessitarem la 
gran col·laboració deIs artesans perque si ells mateixos no 
estan convencuts que aixo és bo i que han de dignificar i 
emprar correctament aquest distintiu, no importa fer res. Es 
evident que quan es crea una imatge -i aixo és política 
d'imatge, política d'imatge empresarial-, si un dels artesans 
en fes una mala utilització, empras malament aquest distin
tiu, tot el que s'hauria aconseguit aniria practicament a fons 
en dos dies, és a dir, hi ha un bon seguiment i en definitiva 
el que nosaltres feim amb aquest distintiu de qualitat és aga
far tal vegada una iniciativa que no seria nostra, aixo 
correspondria als mes tres artesans, que ells mateixos es cons
titulssin en Consell Regulador, tal com funcionen les deno
minacions d'origen o les denominacions de qualitat o també 
de procedencia, garantia de procedencia, pero ates que aixo 
pareix que no és molt viable en aquests moments, nosaltres 
hem pres la iniciativa pero jo m'he compromes públicament, 
i els mestres artesans també que el ctia que ells siguin capa
cos d'organització i de constituir aquest Consell Regulador 
d'aquest distintiu de qualitat, la Conselleria els transferira la 
propietat d'aquest distintiu i que siguin ells mateixos que el 
gestionin, els qui facin la vigilancia, perque en definitiva· aixo 
és un instrument que ha de servir per a ells i no per a 
nosaltres. 

Gracies. 

L-3) 
EL SR. PRESIDENT: 

Per formular la pregunta registrada amb el n? 2033/88 
sobre plantes de producció d'alevins, té la paraula el Diputat 
Sr. Miquel Oliver i Massutí. 

EL SR. OLlVER 1 MASSUTl: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, és una pregunta bastant paral·lela a l'an

terior referida a un altre punt. Voste sap que el desenvolupa
ment deIs cultius marins, a més d'important té un punt trans
cendent, que és el de la producció d'alevins perque puguin 
funcionar amb rendibilitat quasi el primer any; la resta, ha
ver d'afrontar ells la producció d'alevins, els enfrontaria amb 
un problema de rendibilitat difícil de resoldre. A les Balears 
hi ha ja alguna cooperativa, algunes assoeiacions que fun
cionen en aquest aspecte i tenen difieultats en I'obtenció d'ale
vins. Per aquesta circumstancia, l'any passat, quan elabora
rem el pressupost, varem crear el eapítol d'assignar una 
quantitat per iniciar la construeció d'una planta de produc
ció d'alevins. En quina situació ens trobam i com s'han uti
litzat els doblers que s'assignaren a aquesta finalitat? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller té la paraula. 
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey i BaHester): 

Gracies, Sr. President. 
El principal problema amb que ens hem trobat en la 

construcció d'aquesta planta d'alevínatge, el projecte de la qual 
practicament és fet des del punt de vi sta tecnic, és trobar 
terrenys prop de la mar o proxims a la costa d'un preu que 
ens fos assequible. La primera idea i després deIs primers es
tudís per saber on havia de ser la ubicació, pareixia que el 
\loc ideal era la zona del Carnatge, dins el municipi de Pal
ma; varem entrar amb contacte amb I'Ajuntament, ens varen 
fer saber el seu interes perque la planta es pogués posar alla, 
pero quan varem tenir definida la zona on la volien posar, 
varem trobar problemes de qualificaeió de Pla General, con
cretament hi havia una zona de dunes fossils protegides i va
rem haver de descartar la ubicació de Palma, com die, tot 
i sabent greu al mateix Ajuntament. 

Vare m passar seguidament a estudiar Calvia, ens va pas
sar una cosa pareguda, a Andratx no hi va haver Hoc i final
ment, ja els darrers mesos, varem anar a parar a Llucmajor, 
a la zona on hi havia un Pla Parcial a punt d'aprovar-se, on 
hi ha- aetualment el balneari de I'Hotel Delta i pareixia el 
lloe ideal per poder-ho feL Va resultar, finalment, que també 
quan ja anavem a presentar e1s papers hi havia a\la una zona 
d'especial protecció en la qual era prohibit qualsevol tipus 
d'edificació, és a dir, que poc a poc hem hagut d'anar elimi
nant totes les possibles ubicacions des d'Andratx fins a 
Llucmajor. 

Vist tot aixo, hem pres la decisió de donar ja el tomb 
definitiu i instal·lar l'Estació Balear d'Aqüicultura dins l'Al
bufera de Mallorca, a Alcúdia. Aixo és permes expressament 
pel Decret de creació del Parc Natural, i la nostra idea és 
posar l'Estació en un ]]oc on la Junta Gestora del Pare no 
hi tengui cap tipus d'inconvenients, ni sigui una aetivitat, que 
creim que no ho sera, que en absolut no interfereixi de cap
manera en la propia del Parc Natural, i en aquest moment 
delimitam la situació, el \loc on voldríem ubicar aixo, que 
és una zona que en aquests moments no és propietat ni del 
Govern ni d'ICONA, sinó que és propietat privada, encara 
que és dins el Parc i feim negociacions per a la compra d'una 
hectarea, que és aproximadament el que nos al tres neces
sitarem. 

DeIs 15 milions de pessetes inclosos en el pressupost del 
88, 2.200.000 és el que ha costat l'avantprojecte de l'Estació, 
i tenim 12.800.000 pessetes que administrativament les tenim 
en fase R, per a la compra eventual d'aquests terrenys a I'AI
bufera. 

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

EL SR. OLIVER 1 MASSUTI: 
Grades, Sr. Conseller. 
Vertaderament jo no entraré en aquest moment en la 

ubicadó de la planta a la zona de l'Albufera Pare Natural, 
perque supo s que e1s tecnics de la Conselleria hauran estu
diat el terna, pero el que jo no puc comprendre és que en 
tota la costa de les Illes Balears no hi hagi un sol lloc que 
serveixi per a la instal·lació d'aquesta planta, que com més 
directa tengui la presa d'aigua de la mar més efectiva sera 
i més possibilitats obrira. A mi em preocupa un poc el terna 
de l'Albufera, dependent d'on prendra l'aigua, pero cree que 

ara no és el moment d'entrar en alXO. 
Jo crec que a més d'intentar trobar un solar vostes ha

vien d'haver donat unes passes que són fonamentals, que és, 
amb un projecte ben elaborat, amb un projecte ampli posar 
ja en marxa la petició d'ajudes de la Comunitat Europea i 
del Govern Cen tral que seran fo namenta ls i necessaries per 
dur endavant aquest projecte. Jo lament que no s'hagin po
sat en marxa les coses per poder ja pagar almanco un te rmi 
ni del solar, és a dir, trobar un solar que es pugui pagar en 
una anualitat o en di verses anuali tats jo crec que, atesa la 
urgencia que per a mi té la planta d'alevins, hagués estat una 
acció interessant i lloable. Jo els agrairia, com he dit en par
lar de I'altre tema, que durant la próxima anualita t puguem 
ja ve ure iniciada -acabada, és di fíc il- aquesta planta de 
producció tan necessaria. 

EL SR . PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultu ra. 

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

Gdlcies, Sr. President. 
Dones encara que sembli mentida i li assegur que hem 

fet moltes passes, ens trobam, com he exptessat, primer amb 
problemes de qualificació urbanística, per exemple la zona 
de Palma, que era la ideal, significava modificació de Pla 
General, zones verdes, informe de Consell d'Estat, a més de 
les peticions de concessions administratives de Costes, Llei 
de Costes nova, etc., o sigui que no és facil, punt primer. 

El punt segon, és cert que a la costa hi ha terrenys, pero 
els preus d'aquests terrenys en primera línía realment són one
rosos. Es interessant el que voste ha assenyalat de Madrid 
i de Brusel·les, d'aquest tema naturalment n'hem parlat amb 
la Secretaria General de Pesca, i ciar, que ens diu? Diu: aquest 

- avantprojecte que vostes han fet ens pareix molt bé, peró 
nosaltres volem saber on el posaran i de cap manera no ens 
podem fer carrec d'ajudar a la compra del solar, o sigui la 
compra del solar ha de ser cosa de la Comunitat Autónoma; 
vostes diguin on el posaran, demostrin que el solar és pro
pietat de la Comunitat Autónoma, i nosaltres entrarem a par
lar si el 30 o el 40 o el 50070 de la inversió de I'obra que 
sera necessaria. 

1.-4) 
EL SR. PRESIDENT: 

1 per formular la pregunta registrada amb el n? 2034/88 
sobre teuleres de Vilafranca, té la paraula el Diputat Sr. Llo
ren~ Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Gracies, Sr. President. 
La pregunta és exactament com ve en el text: Si té co

neixement la Conselleria d'Indústria i Comer~ si les teuleres 
instal·lades a la zona de Vilafranca de Bonany actuen dins 
les normes industrial s legals vigents. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per contestar el Sr. ConselIer d'Indústria 

i Comer~. 
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~b SR. CO.NSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver 1 Mut): . 

(' , Gracies, Sr. PreSldent. .1 ,.1 
En aquest cas sobre les teuleres igual que en lOles aque

l]" 

,1Ies indústries que en qualque manera tiren els fums o els 
'setls residus en el medi ambient, nosaLlres tenim constancia 
que la indústria comet il·legalitats quant a I'emisió de paró-
~ules o de fums quan Lenim una denúncia a aquest respecte. 
Li he de dir que quant a les teuleres tú ha hagut denúncie 
a la Con elleria, que totes les hem tramitat oportunamelll 
i a totes se' ls han aplicat le. mesures correctores que han dil 
des de la Conselleria. 

Per una altra part dir-li que és cert que hi ha teuleres 
que tenen una emissió de furo s molt elevada pel que fa refe
rencia úllÍcam ent i exclusivament a I index d'opacitat. A la 
darrera reunió que varem leni r respecte d'aixo amb el Presi
dent i el Secrela ri d la Jun ta d'A sociació de euleres, que 
va ser dia 21 de setembre, el varem recordar laxalivamenl 
la prolribició de cremar pla lic , neumatics, gomes de cotxe 
usat , que a mé aixo és prohibit taxativament per Ilei, i quan( 
a aquesta problemMica que leneo obre I'emissió de fum, que 
voste upo que sabra perfectament que é-s a cau a que cre
men Ilenya , el si lema de cremador. que lenen aques l ~ rns 
moruns es una problematica que lencn a rel d'aixO rec rd 
que fa ben bé un any i mig o dos que varem iniciar conver
ses amb l'Associació per mirar de trobar solucions al respecte. 

Tots els estudis i totes les analisis, les proves que s'han 
fet d'altres alternatives de moment són negatives, pero s'ha 
de dir .que tenim fundades esperances que aixo es pugui re- . 
soldre amb la visita que farem molt prest a un forn d'unes 
noves característiques que s'ha d'instaHar a Madrid, per veure 
si aquesta seria la solució a la problelllatica que tenen aques
tes empreses petites, mode 'tes, i que la Con elleria pogués 
treure alguns tipus d'ajuda dins el programa d'energia, quant 
a diversificació de I'energia i tambe poder-les donar una sub
venció independentment de les ajudes que tenen per part del 
Ministeri, que poden arribar fins a un 40070, i resoldre d'una 
vegada per totes el tema. Vull dir amb aixo que la contami
nació que fan quant al. fums és únicamenl una contamina
ció d' pacical, sen dubte que pot teoir problemfuica re fe
rent al l.ransil en aqueUe teuleres que SÓTI prop de la carretera, 
pero que per una altra part no hi ha decantació, no hi ha 
emis ió de particules a I'atmo [era i almanco aixo és una part 
positiva dins els aspectes negatius de I'assumpte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. ConselIer, jo no sé si sap o té coneixement - voste 

ha parlat de transit, jo no I'hagués tret, pero ja que voste 
ho ha fet- d'un accident que hi va haver concretament una 
horeta després de posar en marxa un deis forns moruns, que 
diu vos te, a la teulera . El conductor d'un autocar va quedar 
supos que cegat o emboirat per la quantitat de fum es pes 
que s'havia depositat damunt la carretera, el transit va que
dar aturat una bona estona, tant de bo que no hi va haver 
desgracies personals, que aixo era l'important, pero a part 
d'aixo, si voste diu que se n'han preocupat m'agradaria di
gués quins expedients i quines multes, una. Voste té coneixe
ment que les rodes de goma són exposades defora? Supos 

que no deuen ser per fer planta, supos que deuen ser per 
cremar; supos, no ho he vi t, no hi he cntral dedins. M'agra
daria Sr. CODseller, que ho tengués en comple; a la seva Me
moria de l'any pa sal parla de conlrol de nonnativa indus
tria l, «manlenim.ent d'un control adequal de l'activitat 
industrial», ho diu vo te, i de prés recordar-U una instrucció 
de Presidencia de dia 26 de maig del 84, on parla de com
bustible, impacte ambiental, enlissió de contaminants, i una 
altra Conselleria, al seu article 3 d'un Decret 4/86 de dia 23 
de gener diu que «totes les Conselleries vendran obligades 
afer complir els annexes tres» i precisament I'annex 3, apar
tat 4.7e, parla de teuleres. 

Jo li agrairia, r. onseller, que ho faci mirar abans que 
aixo vagi a més, abans que hi hagi una desgracia més grossa 

almanco abans que produYm més contaminació. 
Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria i Comen;. 

EL SR. CONSELLER DE COMERC 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Intentaré ser breu, Sr. President, mol tes gracies. 
Vagi pen endavant, Sr. Rus, i crec que aixo és una cosa 

que hauríem de tenir molt clara d'avui endavant i per a sem
pre. Qui pot tancar una indústria, qui pot tancar una em
presa és precisament qui dóna la llicencia, així de clar; dient 
aixo no en llevo les puces de damunt, en absolut, cadascú 
que aguanti el seu ciri, pero qui pot tImcar una indústria 
és l'Ajuntament que ha donat la !licencia d'obra i la llicencú¡ 
d'obertura, així de clar. El que jo li die és que a nosaltres 
ens preocupa moltíssim aquest tema i li die totes les mesures 
que hem pres al respecte: hi ha denúncies, hi ha expedients, 
no els duc en aquests moments, no passi pena que els hi puc 
enviar pels conductes oficials a aquest Parlament, pero cree 
que a l'Administració no només hem de posar remeis de san
cionar i tancar, cree que per una altra part també hem d'in
tentar donar el maxim de solucions a aquelles empreses que 
e trobin en aquestes circum lanci~ i d'aquesl cas li he dil 
que per pan de la Conselleria hi ha tOl un programa d'ac
t\lació, que eslic completamenl d'acorcl i a lmanc em tran
qui¡'¡i LZa una mica una miqueta, qu en la contaminació que 
es raci no hi hagi una erllÍ ió de partícules, que DO hi és, 
per bé que igui una contaminació important quant al fum, 
quant a l'opacital, quant a la visibilitat, aquesta hi és, i ho 
reconec, pero, per favor, que cadascú assumeixi la seva res
ponsabilitat. Nosaltres podem sancionar com sancionam, 
d'ofici, quasi mai, no tenim tecnics per fer-ho, pero davant 
denúncia, sí que sancionam, pero que cadascú compleixi la 
seva responsabilitat. '. 

11.-) 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. 
Acabat el punt 1 i referint-nos al II sobre Proposicions 

no de L1ei, registrat amb el n:' 2066/ 88 ha arribat un escrit 
del Urup MIXT sol ·licitant la retitada de l'cscrit registrat amb 
el n:' 1745/ 88, que correspon a la Proposició no de Llei in
closa a l'Ordre del Dia d'avui . Per tant, queda retirat de 1'0r
dre del Dia aquest punt. 

------------------~== 
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IIl.-) 
1 passam al punt III de l'Ordre del Dia, que és el Debat 

del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials sobre el 
Projecte de Llei de Proposició de Llei Orgfmica de transfe
rencia de competencies en materia de protecció i tutela de 
menors. 

No havent fet arribar aquí cap intenció de presentació 
del Projecte de Llei, aquesta Presidencia demana als Srs. Por
taveus que vulguin intervenir que tenguin la bondat de 
demanar-ho. 

Molt bé, per part del Grup MlXT, té la paraula el Di
putat Sr. CarIes Ricci . 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Seré molt curt soIs per dir que donarem suport total

ment a aqu~la proposra i que estam satisfets que aquest Par
lament ja decideixi anar per feina i comenr,;ar a demanar el 
que per drel ens pertoca, si bé és veritat que una certa triste
sa de ron entela tol a r,;o , perque ens doldria pensar que el 
Partit Socialista no donas suport a aquesta proposta, i en 
canvi ho comprendria. ho comprendria molL bé atesa l'estra
legia d'aquesl partit a nivell nacional, ha comprendria mol! 
bé perque no crec que el P OE es trobi massa disposal a 
fer-no a.lguna concessió, lal vegada aquesta sí, perque com 
que és petitona, amb el seu pre supo ts que el Sr. Solcha
ga va Jliurar I'altre día un llibre a conomistes i empresaris 
que e diu Escenari Mocroeconomic Pressupostari del 1989 
al 1992 i indiscutiblement en aquest llibre té tota una previ
sió i dins la previsió no hi ha que hi hagi grans augments 
en l'assumpte de transferencies a le Comunitats Autonomes; 
si hi ha alguna coseta supo s que ja l'ha di cutida amb el 
País Base, que és l'únic que li fa prou pressió per tenir algu
nes concessions, pero tret d'aquest país, creim que a Balear 
tenim molt poca forr,;a per provocar un canvi d'opinió. 

Dit ar,;o i sentint molt haver de reconeixer que és una 
postura forta i dura, que el PSOE en aquest cas manté en 
tota la seva duresa en el sentit de dir aquest és el meu pro
grama i d'aquí no em moc, diguin Srs. Diputats el que vul
guin, sobre les Autonomies, nosaltres pensam ac;o i ar,;o farem. 

Gracies, Sr. President. 

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

raula el Portaveu Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Dia 10 de desembre del 1981 un Parlament Autonomic 

aprovava uns principís de política d'infancia i acordava 
impulsar-ne el desplegament posterior elaborant una carta de 
Drets de l'lnfant que estava en consonancia amb les compe
tencies que recentment havien assurnit en materia de Protec
ció i Tutela de Menors. 

Entre aquests punts figuraven, per exemple, al punt 7e, 
«assegurar el compliment deis drets de I'infant és un deure 
de la societat que els ha defínit i deis pares que l'han engen
drat, i la legislació i l'acció en relació amb l'infant i la fami
lia fomentaran i ajudaran la correcta acció deIs pares o tu
tors legal s respecte de l'infant». El punt 12e, per exemple, 
parlava que «la protecció i tutela deIs infants infractors o 
amb problemes de conducta han de donar 1I0c a soIucions 

promovedores de I'infant i no repressives». 
Era dia 10 de desembre, no sé si aquesta data els diu 

res, és la data que el Parlamenl de les Illes Balears va acor
dar de commemorar cada any com a celebració de la pro
mulgació deis Drets Univer al , deIs Drets Humans. ui ne
gara, ido la neecssital que la omllnilat lit' noma de les 
lIles Balear e mpti amb aque, te compelcneies? Ju I fa un 
pocs dies, dillun passal, en una reunió que teniem la 0 -

mi sió Mixta de eguiment de I'equip d'atenci.ó primerenc en
Lre onsell Insular de Menorca-Ministeri d'Educació i ien
cia , cs deLcclaven i e denullciaven, en el ca · de Menorca, 
siluacion comprenedor de maltractamcnls i lesíOIlS als drel 
deis infanl . En aquell rnoment el psic9 leg de t'equip derna
nava més mitjans, pero obretol ulla inrrastructura admini -
trativa que permelés una acLuació agil i cficar;. és a dir. tUla 
autorització judicial que possibitit : intervencions immedia
tes que acabessin amb la lesivitat de drets humans, en aquest 
eas a infants. 

La soludó podria e Lar oh iamenl en la reforma de l'Es
taLUt, fcnl incorporar a I'arti. le lO, I'article 110 "lre de l'Esta
lut que assenyata compeLencies exclll ive per a la Comuni
lar Aulonoma la materia d'in (ilUCÍon públiqlle de protecció 
i tutela de menors respectanL en tot ca. la legi lació civil, 
penal i penitenciaria, peró ja abem que sol pa sar en les 
qücstiOllS d'Estat, que Ul1S comptes fa l'a e i un altres el tra
gíner, permetin que ho diglIi emprant aquesta dila popular, 
i i no fos perque podríem afectar la digniLa parlamentaria, 
d'allra banda ja prou ferida per altres afers, difiem que aquest 
Parlamem li loca fer el paper d'ase, a lma neo mentre el lragi
ner igui quí és amb eJs negocis que a Madrid es traginen. 

Ara ve, ido, el Dictamen de la omissió d'As umpte 
Soeials en forma de Proposició de L/ei Orgimiea de Tran fe
r<mcie • on per la via de l'anicle 150.2 de la Con tilució i 
del 16.2 del no tre • talut, pOI propiciar la con ·lant adjlp- -
tació del sistema compeLencial a les circumstancies canvial1ls 
históriques sense necessilal de procedi" a agreujades refor
mes estaLUUlric .i eventualmenl con tirucionals, que no é el 
eas ara mateix. 

ense, ido. anar a la reforma de l' ~ laLUt, en aquesl ca 
as enyala una alLra deficiencia c1arjssima, perque resulta que 
totes tes Comunitals Autónome manco les TIles Balear , Ceu· 
ta i Melilla lenen eompeténcie en PI' tecció i Thtela de Me
nors, .. nosaltres no en tenim, aleshores a la fi arriba una Pro· 
posició de Llei Organica en aquest sentit. 

Naturalment no podem esperar res d'aquesta via, de I~ 

via de l'article 150.2, per elevar realment el nivell d'autogo
Yero, ja que com tot vostes saben depen del context politi( 
i jurídie dorninant i depen sobretot del mode! d'Estat de le~ 

Autonomies preponderant en cada moment, perque és evi 
dent, Sres. j Srs. Diputat , que hi ha una pnktica unanimi 
taL doctrinal que aquestes materies que e poden veure afee , 
tades per l'article 150.2 són no solament les que pertanyeI 
a l'Estat d'acord amb la clausula residual de I'article 149.: 
de la Constitució, sinó també fins i tot aquelles que reserv; 
amb earacter exclusiu a l'Estat ·I'article 149.1, i óbviament nI 
es tracta ara de demanar competencies en materia de Defen 
sa o d'Administració de Justicia o d'Hisenda General i Deu 
te de l'Estat, ete., ete., les competencies de }'article 149.1, qu 
segons la doctrina desenvolupada pel 1fibunal Constitucio 
na! podrien ser objecte óbviament no de transferencia, pero 
sí de delegació per tal de fer coincidir Comunitats Autonc 
mes i Govern Central en I'exercici d'aquestes competencie 
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i aiJd, excepcionalment, fos necessari. 
s Pero no és el cas no tre, ja han pa sal cinc anys des 
de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, ja pOl la 0 -

rounitat Al1tonoma reformar ¡'Estatut, millor dit, ja pot pro
posar a les Corts Generals la seva reforma. S'ha pactat o 'ha 
dit que es pactaria una via, que probablement seguiria el cami 
de.1 150.2 per homologar, homogenei"tzar el sostre c mpeten
cial en un futur que no es veu encara d'immediat. 

Pero quina és la situació actual? La situaci6 a tual, re
sulta que el Govern de les lile Balears ha signa! amb el Mi
nisteri de Benestar Social un conveni per gestionar les ins
tal·lacioos i algunes facultats que té la competencia de 
pJ:otecció i Tutela de Menors. Pensam, ido, que la iluació 
nO és en absolut satisfactoria, que a~o no pot satisfer en ab
solul les exigencies de I'aulogovern. pensam que bi ha una 
situació molt irregular i con talada. per exemple aquí, a Ma
llorca, hi ha una residimcia Es Pinarel, ínrrautilitzada; hi ha 
a Eivi ·a, Junta de Protecció de Menor ·, no hi ha absoluta
meot res a Menorca; en el ca hipotetic que s'aprovés, com 
esperam, aquesta Proposició de L1ei rganica, compla, ido, 
a hora de negociar le transferencie, no sia cosa que pa j 

igual que en aquesta omunitat Autonoma que abans he es
mental, on e van fer un Ira passos per assumir una com
petimcia exc\u iva que gestionava un ' servci deficient, pero 
com que no altres en reafirmam en l'auLOgovern pen am 
qlle aqueSla pOI ser una via praclicable, no la més efic3¡;;' 
no la. rnés (¡til , pero li donarem el uport perque pcnsam que 
si més no constata una necessitat sentida. 

Esperam, ido, que tots e1s Grups donin suport a aques
ta Proposició de LIei i si qualcú no ho fa no consideri, per 
favor, que votar a favor d'una Proposició de Llei Orgimica 
d'ampliació de competencies posa en perill cap tipus, cap mo
del de convivencia per a les nostres illes. 

Gr<1cies. 

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

Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Seré molt breu, anunciarem la postura del nostre Grup 

sobre aquesta Proposició de LIei Organica. Nosaltres vota
rem favorablement aquesta llei amb el benentes que simple
ment venim a apagar un foc, corregim el que tothom ha re
canegut com una errada o un oblit deIs redactors de l'Estatut, 
perque aquesta és la única Comunitat Autonoma establerta 
cam a tal, o sigui la única Comunitat Autonoma que no té 
campetencies en materia de menors, la qual cosa ha produit 
una serie de disfuncionalitats que nosaltres hem denunciat 
¡que d'alguna manera aquesta Proposició de Llei ve a corre
gir, disfuncionalitats basades que l'Administració de I'Estat 
ha desmantellat e1s seus serveis centrals d'atenció a aquesta 
materia perque tot era practicament transferit a les Comuni
tats Autonomes. 

Aleshores aixo realment ha produü una situació no ade
quada per a l'atenció del servei i a més, tot s'ha de dir, el 
servei se n'ha ressentit, i aixo és el més preocupant. Nosal
tres, vull recordar i afortunadament vull agrair als membres 
de la Ponencia i de Comissió que així ho incorporassin, va
rem posar una es mena de contengut al Projecte de LIei i que 
ve recoIlida, i és que quan s'assenyalen els principis amb els 

quals s'ha d'exerclr o 'ha de dur a terme el serveí en qualse
vol cas prevaJguio els drets i el bene tar deIs menors prote-
gits i tutelats, i aquest é el lema que ens preocupa, aquesta 
és la qüestió que realment ens ha dut a defensar en aquest 
i a alues forums la necessitat de cobrir I'atenció a la materia. 

Ja die que apaga m un ~ C, que venim a tapar una ne
cessitaI mgent perque el servei ha tengut nns ara deficien
cíe que per cobrir-Ies [JO és suficient UD conveni de col·la
boració entre l'Adminislració Central i la omunitat 
Autonoma, enlenem que no és 1 instrument adequat i sufi
cient que requereix el ervei. En definitiva aixo s'hauria de 
veure, crec que s'haura de veure de manera necessaria quan 
aque t Parlament abordi en un termini immediat la reforma 
de l'EStatm, perque ta l oro ha dit el Diputal Sr. López i 

asas novas aixo ha de figurar din I'article de compelencies 
exclusive, dins I arlicle 10 de l'Estatut, com UJla competen
cia exclusiva d'aquesta Comunltal Autónoma entretant la via 
de la lei Organica, que era la via acceptada pel Grup o el 
Partit que ostenta les majories parlamentarics tanL al Con
grés com al Senat, semblava que permetria la seva arribada 
a felie;: terme. 

La verital és que ens preocupa O ens preocuparia, per
que n voldríem prejutjar l'aClitud del Grup O tALI 'A, 
que no hi hagués un VOl positiu d'aquest Grup a aquesta Pro
posició de Llei, en La mesura que aix6 preanuncias I'actitud 
del Partit al Congrés i al Senal. No a.ltre volem emendre 
i volíem introduir Ulla retlexió de en ate a, que aquesla Ilei 
ve a cobrir únicament una neccssit3t imperiosa, un buit que 
s'ha produTt en aquesls moments en I'a tenció al serveis de 
Protecció i tutela de Menors: cree que és absolutament rao
nable que deixant de banda el gran debat, sapigl1em donar 
resp sta urgent a un problema urgent que, a més Fa referen
cia a una qüestió de tanta transcendencia com que la que 
lraclam. 

Per tanl, si el Grup O fAUSTA no vOla aquesta Pro
posició. que la veritat é que no ho é perque no ha anun'
ciat el seu vot, esper que no igui un presagi del que pass ara 
amb aquesta Llei al Congré i a l Senat, i si la vota, dones 
les meve feLicitacions per la eva reconsideració. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Josep Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Em permetin que en bon principi intenti ituar la meva 

intervenció amb due afirmacion . ' primera é que ·els so
cialiste estam absolutamenl d'ac rd que la Comunitat AUlO
noma de les lIIes Balears ha de tenir la competencia de Pro
tecció i Thtela de Menor. i estam d'acord perque creim que 
és de justícia pel que s'ha dil aquí, i om I'única omunitat 
Autónoma que la té, es per un oblit, per un descuit, per una 
badada deIs qui varen fcr l' statut, aixo ha causat cfectiva
meO[ una disFunció pero no estam d'acord perque esperem 
aixo com a concessió, com ha dilel Sr. Ricci. Els drets no 
es concedeixen, es tenen o no es tenen, i quan no es tenen 
i no es volen reconeixer s'han de conquistar, no es tracta de 
concedir-los. 

Per tant, estam d'acord,dic, que la Comunitat Autono
ma ha de tenir aquesta competencia. La segona afirmació 
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és que (\ pe ar d'ULXO nO donarem supon al Projeclc de lei 
que aquí s ha proposa[ i la meya runció en aquesta I ribuna 
és argumentar ague la aparen! conlradicci.ó 

Com que é evidenl q u quedarem I en la n "(fa at:
li[lId, també he de dir qu n ens preocupa aq ue 1 fel, per
que la no, Ira a li(ud l'hcm adoptada per coherencia amb eL 
no tres planLejamem , i quan la olelal és per cobcrcnci . no 
em pot preocupar perque d mO Lra enril de la responsabilital. 

Jo inlentaré cercar sup rt en do. rups diferenl5 del Illt;tl 

per a aquesta actitud, [aré dues cites amb permís del Sr. Pre
sident. Respecte de la coherencia, es va dir en aquesta casa 
en un moment determinat el següent: «la sé, Sres. i Srs. Di
putat que la coherencia no és en aque I paí una virtud apre
ciada ni practicada per sccrors irnporLallls de la da se polit i-
a, on ha de di!" ben ciar que I' impudor amb que 

s'invcrteixen pr grame de partit, I'alegria amb que 'int:Orn
p leixen prorneses electorals i lins i lot la gosad ia amb que 
'exerc ixen politiqu en con tra deis plamejaments ideolo

gic propi han configurar com a moneda correnl llna dub
lO a etica de la siluaci ' que el Qvern, si més no no pOI 
ni vol compartir encara que sigui a costa de pagar el preu 
de la soletat». Coherencia i soletat invocava en aquells 010-

ments el Sr. Huguet, Vice-president d'aquest Govern, a la Ses
sió Plenaria de día 26 de novembre de I'any passat, fa quasi 
exactament un any, debaLÍem la L1ei Electoral, i el Sr. Suá
rez, President del CDS, fa molL p c que ha rompUL el seu 
lJarguíssim silenci i entre allfes coses intere anl va dir «pre
fiero no llegar a viajar en incómodas compañia ». 

Cree que la cosa és proll clara, nosallrc no om tan 
pessimistes com el Sr. Suárez a pesar d'anar tol 01 estam 
segurs que arribarem precisament perque om coherent . Des 
de la soletat de la responsabi.litat, per lant, volem dir per 
que no donarem uport al Projecle de L1ei. 

1enim due mons, la primera perque con ideram que no 
, pre enlabie, gairebé diría, firmar un -conveni de gestió i 
al mateix lemps tramitar la L1ei Organica de Tran ferencia 
de omp l.encies, de la competencia que es vol gestionar a 
través d'. que!>l conveni que precisamenl el que ha de fer é 
elim inar aque la inju tícia, aque. ta disfunció que denuncia
va el Sr. Quetgla . perfectament possible eliminar aque -
la disfUJICió a travé del conveni, un conveni de gestió que 
suposa de forma implícita pero rOlunda, desde el nostre punt 
de vista, optar per l'exercici de la competencia scnse plante
jar -de moment, com a mínim- el canvi de tituJaritat de 
la competencia. 

En conseqüencia demanam si es considera mínimament 
coherent firmar un conveni de gestió i al mateix temps tra
mitar la L1ei de transferencia de la competencia, pero la cosa 
encara és piljor, resulta que aban d'entrar en vigor el conve
ni, ja es formulen amenaces de denunciar-lo, amb ultima
turo indos, «si no s'aprova la L1ei Organica de Transfen::ncia 
de Competencie , dentlflciarem el Conveni», a mé ja fixant 
la dala, clia 30 de juny, dala en la qual, fin i tol s upo ant 
que aquesta Llei Organica es tramitas a velocilat increible 
en el Congrés de Diputats, no es por haver aprovat. Per tanl, 
també aUco ens sembla que no és mínimament coherent i no 
és minimament coherent que s'hagi publical i no s'hagi des
mentit que el conveni només satisffl el Sr. Marún Plasencia 
i IIAdm inislració Central. Aquí, francament, nosaHres hem 
de formular una preguma molt innocenl: Si el conveni no
més sat.isfA aquests senyors, perque l'han firmal?, perque no 
crec que ningú els obligas a firmar-lo. De manera que un 

coltveni que els aLi fa vo ·le el firlllen alegrement i després 
volen Lramitar la IIci. VOlar a rav r e1el Proje re seria, per 
lam, donar up rl a aqueste aClillld ab urcles, contradicto
rie i políLicamcl1l insolvent i per ai ó no ho farern. 

La egona raó é que cl cami que han lrial és equivo
cal, no so is perque upo a confrontació amb el vero en
Lral, el qu nosa llrcs empre hem denuncial, sin ' tal1lbé per
que en rol els temes, pero brelOl en política les o e lenen 
el ·cu rneLOde i ·1 'eu mornent, i 110 altres els deim que el 
metode que vosleS han lrial pOl er e rrecte ben apli.cat, pero 
el momen! és improccdenl a més no p der i no ols pels mo
riu ameriors que també són uficienl ', Ü1Ó obretot per COn
sidera ion de caracLer g neral en I quals el Partít que dóoa 
upor! aJ overn d'aque La omulliLar Aut nOma hi té mol

la respon abilitat. Per a no ·altres, die que el métode és 
conecte i que nosaltre som parúdari que la lransferencia 
de compelencies es faci via L1ei Orgánica, segons l'articJe 150.2 
de la Con tilud ', pero VOSleS empre han dil que l'article 
150.2 és inacceprable, que la compelencia que es dóna, que 
es reconeix pe/" aquest articlc, es pOl tornar a prendre en qual
sevoJ momento 

Aixó n és cer! evidenLment, o vaja no lan evidenl, pero 
lOlS els juri le importanl diuen que aixo no és CCfl, peró 
vos tes ho diuen així i en cooseqücncia és una incoherencia 
de del nostre pum ele vi ta que vo tes ara vulguin demanar 
aquesla compeLcncia precisamenr per L1ei Organjca, egons 
I'article 150.2. Segon aixo, i VOSle efectivamenl creuen que 
aixó no es accepLable, el que hatlrlen de fer és no presentar 
cap més projecle de lI.eí de proposició de lIei organica i se
gon lene entes teneo previ t pre entar-ne UI1S quanls. Per sim
ple i elemental coherencia, el millor que podrien fe!" seria no 
pre eotar-Ios. 

El métode és correCle, in istesc, pero pre supo a una ne
gociació global i si no es pr"odueix una negociació global. 
aixó cria una iluació caót ica. El r. González i Onea, el 
seu Portaveu, ho va dir c1aramcm en el debat de la setmana 
pa sada, quasi paraules textuals pero en castella, va dir que 
rebutjava el melode de la lransferencia per Llei Organica, ar
Ucle 150.2, perque <<l'ampliaci de competencies per I'article 
150.2 donaria Iloc a un maremagnum de lIeis de lotes les 0-

munilal Autónome ». paraul repelesc textuall1lent lradu·i
des del ca leila del que va dir el seu Ponaveu la sclmana 
passada, no fa un any, la set.mana passada. 

Aixo és així. té lot.a la raó del rnón, i pre isamenl per 
aixó nosaltres propugna m una sola lIei de lransferencie a 
rOles les Comunilats Autonomes, aquesta és la postura del 
Partit Socialista, i ens sernbla que és ab olutamelll coherenl 
i raonable. 

Vo tes avui el que volen és iniciar el maremagnum de 
lIeis. Els soeialistes sabem i hem dil que no és b tCl1ir per
rnanenlment obert el procés de configuració de l'Estal, és ne
cessari tancar el disseny, definir quin ha de er aquest dis
seny Final j avan~r cap a aquest ctisseny, pero aixo 
evidentment exigeix un pacte d'Estat, evidentmem per a no· 
saltres, com a mínimo Els socialistes no volem decidir el dis· 
seny sol. ho podríem fer, perque tenim les majories que ha 
dil el Sr. Quetglas i les lenim perque els espanyol varen yo· 
ler que fos aixi, pero sab.em, som conscients que en un lem~ 
d'aquesta transcendencia no es pol aplicar aqueIl farnós ("(} 
det que vostes ens atribueixen, precisament en aquestes qües
lioos és quan· s'ha de fer un pacte d'Estat. 

Un pacte d'Estat, pero, necessita interlocutors, i el pro 
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blema que tenim avui és que no trobam aquests interlocu
tors, no hi ha partits amb capacitat d'assumir compromissos 
i de compJir-lo . AP es troba en una situació d'inopen'mcia 
evidenl; com a minim fins al Congrés del mes de gener hau
rem d'esperar per saber si AP és un interlocutor o no ho 
éso El CDS no té voluntat, ho ha manifestat públicament el 
Sr. Suárez, de comprometre's a una política d'Estat, perque 
aixo podria semblar que dóna suport a una política de go
vern, del Govern Socialista, i els partits nacionalistes, que teo
ricament també podrien ajudar a dur endavant aquest pacte, 
són, per dir-ho suaument, insolidaris amb totes aquelles Co
munitats Autonomes que no siguin la seva. 

Vos tes, per tant, els senyors de la Dreta i si vostes volen 
del Centre-dreta, són els qui fan impossible el pacte d'Estat, 
no els socialistes. Vostes tenen paralitzat el procés autono
mic, i no eIs socialistes, i si els fa tanta gracia, procurin ar
gumentar el contrari, si vostes diuen que no és necessari un 
pacte d'Estat imposarem la nostra majoria, també ho podem 
fer. Nosaltres deim que la situació actual no és estable i per 
tant no és definitiva. A la llarga, els sotils competencials han 
de ser homogenis, la Constitució distingeix entre una via ra
pida i una via lenta, pero el resultat final ha de ser homoge
ni, aquesta és l'actitud que defineix el Partit Socialista i em 
pare ix que és difícil no estar-hi d'acord. 1 oferim una via per 
arribar a aquest resultat final, I'article 150.2, una llei per a 
totes les Comunitats Autonomes, solució pactada i negocia
da globalment. 

Vos tes trien el maremagnum de lIeis i per tant el caos 
i el · desordre; posen en perill, des del nostre punt de vista, 
la funcionalitat de l'Estat i la seva capacitat de prestació deis 
serveis que deu al ciutada, i per aquest camí nosaltres no 
els seguirem. Perque precisament som solidaris amb tots els 
altres pobles d'Espanya que també tenen dret a un procés 
ordenat i homogeni d'ampliació de competencies, no els se
guirem per aquest camÍ. 

S'ha parlat de la llibertat, se'n va parlar aquí quan era 
el moment de la reforma de l'Estatut, de la Ilibertat de fer 
la reforma es deia. Nosaltres entenem que la llibertat de vo
ler fer una reforma o una ampliació de competencies ha 
d'anar indissolublement lligada a la responsabilitat de triar 
el moment de fer aquestes coses. Cada un de nosaltres va 
tenir en un moment determinat la llibertat de casar-se, pero 
si va ser mínimament intel·ligent va triar el moment més 
oportú per fer-ho, aixo és el que nosaltres preconitzam, no 
és res més. 

Nosaltres som partidaris que la nostra Comunitat Auto
noma tengui el m:'lxim sotil competencial que permet la Cons
titució, pero al seu moment, i creim que aquest moment no 
ha ahibat per culpa deis partits de dreta. Som partidaris deIs 
sotils competencials homogenis i aixo té com a conseqüen
cia immediata que el procés que dugui a aquests sotils com
petencials homogenis sigui necessariament pactat, i vostes no 
poden ni volen pactar aquest procés. Crec que era el Sr. Pas
cual que la setmana passada va dir que seria ridícul votar 
a favor d'una cosa que sabem que no s'ha de poder complir, 
jo no estic d'acord, si no va ser voste, va ser un altre Porta
veu de Centre-dreta, en qualsevol cas jo no estic d'acord amb 
aquesta afirmació, jo crec que a vegades s'ha de votar enca
ra que allo que es vota no es pugui complir perque no de
pen de la nostra voluntat, pero aquesta votació serveix per 
manifestar la voluntat en un sentit determinat. Pero voste 
sembla que pensa així i per tant, per ser coherent, voste hauria 

de votar en contra del Projecte de LIei que debatem. 
Finalment vull dir que per motius personals i familiars 

jo no vaig ser a la darrera reunió de la Comissió, i aixo va 
donar lloc a una confusió a l'hora de la votació deis repre
sentants socialistes, vu!l dir que també voldria que quedas 
ciar que no hi ha una incoherencia entre la nostra votació 
a la Comissió i la nostra votació al Pie, des del primer mo
ment varem anunciar en Ponencia que ens abstendríem, i per 
tant és incorrecta la interpretació que s'ha fet que no volem 
que la Comunitat Autonoma tengui la competencia. Volem 
que la tengui, pero per raons d'oportunitat, per raons de co
herencia, per responsabilitat i per solidaritat, no donarem su
port al Projecte de LIei. 

Moltes gracies. 

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

el Diputat Sr. Vicent Serra. 

EL SR. SERRA 1 FERRER: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La nostra postura sera a favor de la transferencia de Pro

tecció de Menors. Per que? Doncs per coherencia. No vull 
recórrer a frases i fets fora de context ni aprofitaré un tema 
com aquest, important, la qüestió de Protecció de Menors, 
per catapultar-me sobre uns altres que no tenen res a veure 
amb Protecció de Menors. 

Intentaré, per tant, ser coherent en els plantejaments i 
explicar per que ens manifestam a favor de la Protecció de 
Menors i de la transferencia d'aquesta competencia a la Co
munitat Autonoma. El desenvolupament de I'assistencia so
cial en tota la Comunitat Autonoma és un fet que no es pot 
separar de la Protecció de Menors, I'increment de l'assisten
cia social ha evidenciat un increment de problematica. Els 
infants explotats, vÍctimes d'abusos, prostituits, així com els 
fills de famílies que es diuen sense qualitats amb risc d'evo
lució, cap a la psicopatia i delinqüencia, aquests són els ob
jectius d'aquest projecte de llei de Proposició de LIei Orga
nica i no cap altre, pero a part d'aixo, a través d'aquesta !lei 
també arribaiem a aquells altres infants que víuen en unes 
famílíes amb uns problemes greus de tipus economic ilo so
cial que poden influir desfavorablement en I'evolució psicoa
fectiva d'aquests menors. Aquest és el vertader maremagnum 
que hi ha ara mateix en aquesta Comunitat Autonoma a tra
vés d'unes Juntes que no acaben de funcionar gaire bé, que 
s'han de revisar i retocar ja, és a dir, voldría remarcar que 
hi ha una relació molt directa entre el que és Protecció de 
Menors, el que és assistencia social i una altra volta reversió 
a Protecció de Menors, és a dir, temes que són de Protecció 
de Menors que són contemplats a Assistencia Social i que 
aquesta Assistencia Social ha destapat una altra serie de pro
blemes que també són deIs menors i que hauran de ser trac
tat per aquests organigrames que s'han de crear a les Direc
cions Generals corresponents, es a dir, la Protecció de Menors 
i l'Assistencia Social s'han de complementar i s'han de coor
dinar des de la Comunitat Autonoma, i és per aixo que 
aquesta transferencia de Protecció i Tutela de Menors s'ha 
de produir i s'ha de produir com més prest millor i s'ha de 
dotar deIs mitjans necessaris perque es pugui engranar dins 
aquesta Assistencia Social que hem esmentat. 

Hi ha un altre factor que s'ha de comentar, que és la 
famosa insularitat que també varem comentar en Ponencia 
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i que és una característica fonamental de la Comunitat Autó
noma i que ens marca intensament. En Protecció de Menors 
aquesta condició geografica va suposar un al1lament impor
tant que va dificultar I'accés als mecanismes provincials, en
tre cometes. Aquesta dificultat d'accés als mecanismes pro
vincials és un factor que evidentment no existeix a la 
Peninsula. Mentre sia possible s'ha d'evitar la separació de 
l'infant del medi familiar i social i s'ha de fomentar la inte
gració dins institucions classiques on queda intern amb total 
dependencia del centre que assumeix les atencions educati
ves, aquest model d'institució que s'ha d'evitar, repetesc, per
que és generador de psicopatologies di verses i que ja han re
butjat multitud d'especialistes. 

Es tracta, a més, de no crear complicacions burocrati
ques addicionals i de no sostreure facultats decisóries a Jun
tes Locals, que per proximitat als casos són les més idonies 
per estimar la procedencia o no d'una determinada ajuda, 
i aquest cree que és el tema que s'ha de tocar, un tema de 
transferencia de Protecció de Menors, no n'hem d'abordar 
cap altre perque la problematica deIs infants és prou impor
tant per dedicar-li un capítol especial i no aprofitar-Io, com 
he dit al principi, per abordar altres temes; ara ens trobam 
davant el Govern Autonómic que és el qui s'ha d'encarregar 
d'organitzar el maremagnum que s'havia creat, efectivament. 

Jo tene, per descomptat, perspectives optirnistes en aquest 
sentit després de l'entrevista que varem tenir amb el Conse
Her Adjunt a Presidencia i el Director General de Joventut, 
perque pens que els plantejaments que es varen exposar són 
correctes en principio Per tant, donarem el nostre suport a 
aquesta Proposició. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller Adjunt a Presidencia, Sr. Gilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cese Gilet i Girart): Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Podríem dir que avui arribam al que és o ha de ser la 
segona passa previa d'una tercera que neix d'una situació 
summament singular, summament especial. Ens referim que 
aquesta Comunitat Autónoma, juntament amb Ceuta i Me
lilla, és l'única que no té les competencies en Tutela i Pro te c
ció de Menors, aixi com tampoc no pot exercitar les compe
tencies que neixen de la Llei d'Adopció. 

Entrar en qui és el responsable o on són els responsa
bles no cree que sigui el moment ni l'ocasió, sinó que el que 
hem d'intentar, basant-nos en una normativa jurídica, és tro
bar una solució. Temps enrera, abans d'aquesta Legislatura, 
és varen iniciar converses amb l'aleshores Ministeri de Justí
cia, que varen desembocar en aquesta legislatura, als darrers 
dies de l'ex-Ministre de Justícia, Sr. Ledesma, en un intent 
d'arribar a una solució per resoldre aquesta situació singular 
i que no es perllongas més. 

Una vegada que s'arriba a aquest punt de conversa i de 
bona voluntat entre el Ministeri de Justícia i la Conselleria, 
arriba el canvi de Govern i el canvi de Ministeri i hem de 
dir que no es va produir cap modificació amb el nou Minis
tre d'Assumptes Socials, sinó tot el contrari, una continuitat 
d'aquesta voluntat negociadora. EIs escrits, les rernissions, els 
oficis, sempre parlaven de la impossibilitat d'una transferen
cia, vostes l'han mencionada com a directa, jo diría d'una 
transferencia normal, pero hi ha més, és que resultava bas
tant difícil fins i tot, basant-se en la Constitució i en el nos-

tre article 16.1 apartat e) de l'Eslatut d'Autonomia, arribar 
a un conveni de gestió i es varen haver de fer -i perdoni 
l'expressió, Sr. Moll- molts de jutipiris per poder firmar un 
convenio Ens trobavem amb una vía tancada, la de l'Estatut, 
la de la Constitucíó, i havíem de trabar aquesta tercera via 
que va ser la del conveni, i quan es van discutir les condi
cions d'aquest conveni, la primera qüestió que es va plante
jar dins aquest esperit de dialeg va ser que era un conveni 
sense condicions previes ni posteriors. En els escrits remesos 
abans per part del Ministeri i concretament de la Direcció 
General de Protecció Jurídica del Menor es manifestava que 
l'única via possible era la Llei Organica; aleshores aquesta 
Llei Organica es va plantejar i es va exposar i va quedar plas
mada dámunt una taula de discussions o de dialeg sense que 
la firma d'aquest conveni, independentment del seu conten
gut, representas cap coacció ni una retirada obligatória per 
part d'aquesta Comunitat Autónoma. Per que? Perque en 
aquells moments actuavem amb el maxim senti comú amb
dues institucions, els dos Estats sabíem que no hi havia ma
nera possible d'arribar a una solució si no era aquesta via 
Llei Organica, solució que pretén no només resoldre la ma
teixa deficiencia de l'Estatut, sinó profunditzar en la proble
mitica del menor, Sr. Moll, i amb aquesta voluntat es va fir
mar el conveni, amb la voluntat de complir-Io, sabent que 
no és el conveni millar, pero sí que és el millor conveni que 
podem temr, encara que no arribi per part de l'Estat-Ministeri 
d'Assumptes Socials ni per part del Govern-Conselleria a les 
cotes desitjables dins aquesta voluntat negociadora, a aques
tes cotes del 100010 d'un conveni de gestió normal i corrent 
com ha passat amb altres competencies que en aquest mo
ment no és necessari mencionar. 

Ens trobam, ido, davant un conveni firmat, el millor pos
sible, sense una satisfacció per cap de les dues parts, peró 
aixó no significa -i es va expos~r i ho reiter i ho he reiterat 
moltes vegades- que tancassim el camí de la Llei Orgill1ica 
del 150.2. Per que? Per una raó molt senzilla, els mateixos 
ponents, quan discutien aquest article 150, que voste sap que 
va ser objecte de moltes discussions, varen manifestar que 
aquesta via del ISO era l'establiment d'una tecnica enorme
ment útil per a determinats supósits, i entenc que un d'aquets 
supósits és el tema de menors a les Balears. Tot el mapa auto
nómic, tot el mapa de les Autonomies revela que tothom té 
les competencies excepte aquesta Comunitat; entenc jo que 
aquesta situació singular, especialísima, la pot contemplar per
fectament l'article 150.2 sense arbitrarietats, sense capritxos, 
sense rompre res, sense esqueixar cap casta de política na
cional, perque el que feim en realitat o el que hauríem de 
fer votant afirmativament és donar solució a allo que esta 
mal fet, i en aixó no entenc jq que hi hagi cap ruptura de 
cap casta. 

Peró no és tracta només de solucionar un. aspecte jurí
die, sinó també un aspecte de funcionament. Des de temps 
enrera, davant la situació de la gestió d'aquesta competencia 
de Menors a les Balears, la situació i el desenvolupament del 
seu funcionament ha anat ralentit amb tota una problemati
ca de gestió, amb tota una problematica dins el mateix Mi
nisteri, era com una pedra fora del seu propi engranatge. Amb 
aixo no vuH dir que el Ministeri gestioni o hagi exercit la 
seva competencia deficientment, jo no em consider capacitat 
per examinar ningú, aixi com tampoc no consider el Minis
teri capacitat per examinar aquesta Comunitat Autónoma de 
la gestió d'aquest conveni format, com ha manifestat qual-
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cUn de vostes, jo entenc que qui ha d'exarninar en el seu mo
ment és el poble de les Balears amb la seva votació corres
ponent i els membres o les persones implicades en aquesta 

gesti~ntenc, ido, que no és només la part jurídica, sinó també 
la part de funcionament, un funcionament que és deficitari 
en molts d'aspectes, que és molt complex, i voste ho sapo No 
només hi ha una actuació política, hi ha una actuació jurí
dica, hi ha una actuació judicial i hi ha una actuació social 
de gran transcendencia; si aconseguim un entrunyellat 
d'aquests tres aspectes, aconseguirem dur endavant un fet so
cial summament important dins la nostra Comunitat. 

Voste, Sr. Moll, i perdoni que em dirigeixi a voste en 
aquest moment, ha parlat de moltes coses, pero de Menors 
n'ha parlat molt poc i el qui ha darrera aquesta Proposició 
de Llei és el menor en tata la seva extensió, no només quant 
a la problematica deis al·lots que trobam enrnig del carrer, 
els droga-addictes, etc., no només aquesta part més especta
cular o desgraciadament espectacular, ens trobam també amb 
la possibilitat de donar solucions als expedients d'adopcions 
que avui es troben paralitzats, que s'han alentit per una falta 
de gestió administrativa, estranyíssima, burocratitzada i a més 
molt allunyada del fet real. 

Aixo és el que es pretén amb aquesta Proposició de Llei 
Organica que volem enviar a Madrid, volem solucions jurí
diques, volem solucions socials, volem també solucions judi
cials. Hi ha tota una qüestió en la utilització del Pinaret, el 
Pinaret és infrautilitzat per moltes circumstfmcies, no només 
per la seva dimensió material, sinó també per la visió judi
cial d'aquesta protecció i d'aquesta tutela, tot aixo són qües
tions que haurem d'anar treballant per ta! de tenir un gran 
edifici, sinó una gran solució per a la problematica del menor. 

Jo diria que no puc considerar que tot el que voste ha 
dit, Sr. Moll, fonamentant una postura negativa, no sigui més 
que una excusa. Voste ha parlat de coherencia, ha parIat de 
d'un pacte, ha parlat que el Partit Socialista no té interlocu
tor, ha dit que vol viatjar en soletat; jo diria que en aquests 
moments aquesta Comunitat, aquest Parlament, enviant una 
Proposició de Llei Organica es converteix en un interlocutor 
del Govern de la Nació, del seu partit, del Partit Socialista 
o del Grup SOCIALISTA, summament valid, la resposta la 
tendra sempre voste o la tendran vostt:s numericament par
lant. Es diu moltes vegades que no només hem de tenir la 
raó i I'hem de demostrar, sinó que el pitjor és que han de 
donar-nos-Ia; jo entenc que vostes són els únics que la po
den donar, pero si vostes con1Ínuen viatjant en soletat, tal 
vegada pot resultar que el poble de les Balears vagi per un 
camÍ, i vostes vagin per un altre. 10 li deman que reconsideri 
la seva postura, que admeti el que hi ha darrera aquesta Ilei, 
que admeti totes les circumstancies excepcionals que l'envol
ten i que faci veritat les paraules de Tierno Galván quan de
fensant el 150.2 que avui figura a la nostra Constitució Es
panyola, va dir: «Estamos iniciando un nuevo sistema en la 
estructura de las Comunidades Autónomas que no nace del 
capricho ni de la arbitrariedad». 

D'altrtl part, he d'agrair als altres Grups Parlamentaris 
no només les seves aportacions a nivell de Ponencia i Co
missió, sinó també el seu vot favorable. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA-

LISTA, el Diputat Sr. Josep Moll. 
El torn incidental s'ha obert en relació amb el Diputat 

Sr. Moll, no s'ha obert en relació amb vostes, no obstant aixo 
si volen fer ús de la paraula contestant a! que ha dit el Con
seller, ho poden fer. Té la paraula el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President, perque entenem 

que efectivament el torn incidental I'ha obert el Sr. Gilet i 
obviament dirigit basicament a! Sr. Moll, pero nosaltres pen
sam que hi ha hagut suficients al·lusions a tots els Grups 
d'aquesta Cambra perque hi hagi un tom per a!·lusions, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Agrair el seu vot és donar-se per al·ludit? lo l'únic que 

he sentit deIs altres Grups ha estat aixo. Té la paraula el Di
putat Sr. Mol!. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 
Gracies, Sr. President. 
lo el primer que voldria posar en relleu és que el que 

debatem en aquests moments no és en absolut la problema
tica del menor, a veure si no ens enganam, debatem si hem 
de demanar o no hem de demanar la transferencia de la com
petencia sobre la problematica del menor. El moment que 
hagim de debatre la tematica en si mateix lIavors sera el mo
ment de discutir si el Pinaret s'ha d'utilitzar més o manco 
o s'ha d'utilitzar aixÍ o d'una altra manera; en aquests mo
ments de l'única cosa que parlam és de si la competencia 
que avui és de titularitat es tata! se'ns ha de transferir, o més 
ben dit, hem de demanar que se'ns transfereixi o no hem de 
demanar, aixo és el tema. 

Vull dir aixo perque quedi molt clar que la insinuació 
del Sr. Gilet 'que a nosaltres no ens preocupa en absolut la 
problematica del menor, és una insinuació absolutament in
justa i que jo vull rebutjar explícitament, perque arnés, per
doni Sr. Gilet, pero si a voste li transfereixen tots els mitjans 
economics, material s i humans que I'Estat té en aquests mo
ments adscrits en aquesta competencia per I'única Comuni
tat Autonoma que encara no la té transferida, evidentment 
voste podra gestionar aixo, si en sap, de la millor manera 
possible per resoldre els problemes deis joves, a pesar que 
en aquesta Comunitat Autonoma, també com a única excep
ció, la competencia sigui adscrita a la Conselleria Adjunta 
a Presidencia, que, repetesc, a totes les al tres Comunitats 
Autonomes no és així, pero no dubto que aixo no seria un 
impediment, I'impediment seria la capacitat de gestionar. 

Per tant, donant per suposada la capacitat, voste podra 
gestionar aquesta competencia amb la mateixa eficacia o amb 
tota l'eficacia que faci falta si li donen, com li donaran, tots 
els mitjans economics, material s i humans que es necessiten 
per a aixo. Tengui en compte, per exemple, que el tramit 
d'adopció que voste ha esmentat, tota la tramitació la faran 
vostes, absolutament tota, l'únic que quedara reservat, per
que el Govem de l'Estat té la titularitat, és la firma final, 
pero l'expedient el faran vos tes tot, de manera que si vostes 
volen accelerar el procediment, l'acceleraran, si no el volen 
accelerar no I'aceleraran, pero sera competencia seva i ges
tionant correctament vostes ho podran fer de ta! manera que 
aquesta gestió podra ser absolutament brillant, i jo li desig 
que ho sigui, pero el que no desig és que ens vulgui fer veu-
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re que nosaltres debatem el marge del que en realitat es dis
cuteix aquí, que és si la via de transferencia de competencies 
per Llei Orgfmica segons l'article 150.2 de la Constitució és 
la via adient en aquest moment i d'aquesta manera, indivi
dualitzada. 

Voste diu que el Parlament de la Comunitat Autanoma 
o la Comunitat Autonoma sera un interlocutor vruid en el 
moment que s'envú aquesta lIei. Sera un interlocutor vaIid 
individualitzat dins un procés que suposara que altres Co
munitats Autanomes individualitzadament plantejaran el ma
teix amb altres competencies, i aixa sera el maremagnum que 
deia el seu Portaveu la setmana passada, amb tota la raó del 
món. Per aixa, desgraciadament, no podem reconsiderar la 
nostra actittJd. 

Moltes Úacies. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula, en contrareplica, el Sr. Conseller Adjunt 

a Presidencia. 

EL SR. CONSELLER AD1UNT A PRESIDENCIA (Fran
cesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr. President. 
Voste no ha donat en absolut cap raó. El que si la Di

recció General de 10ventut s'encarrega o no, si tant li moles
ta i ha de votar que sí, ho canviam i ho posam a una altra 
Direcció General, aixa no és problema, ara el que sí m'ha 
preocupat enormement és el que voste ha manifestat quant 
a adopcions. 

Si voste interpreta que la situació actual en el tema 
d'adopcions és correcta i autonómicament parlant igualment 
correcta, em sap molt de greu, Sr. Moll, jo tenia un altre 
concepte de voste i del seu aspecte o de la seva circumstan
da autonomista, perque voste el que ha vengut a dir és Co
munitat Autónoma fa feina, Direcció-uel Govem, fIrma. Aixa 
no és l'Autonomia que vol aquest Govem ni aquest Grup Par
lamentari. 

EL SR. PRESIDEN1: 
En primer 110<; aquesta Presidencia demana als Srs. Por

taveus si es pot fer una votació conjunta. Per complir l'arti
ele 132, es faria la votació conjunta de l'article Ir., 2n., Dis
posició Final i Exposició de Motius. 

D'acord amb l'article 177.3, que diu que «la votació al 
PIe sera pública en els termes prevists a l'article 87 d'aquest 
Reglament», es procedira a la votació pública per crida. El 
Sr. Secretari Primer anomenara els Diputats, i aquests res
pondrán sí, no o abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Ha sortit el n? 5, Sr. President; a partir del n? 5. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Comenci, per favor. 

EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
1 aume Carbonero i Malberti. 

EL SR. CARBONERO I MALBERfI: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Benjamí Carreras i Font. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Lluís Coll i Alles. 

EL SR. COLL I ALLES: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Febrer i Gener. 

EL SR. FEBRER I GENER: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Antoni Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
10sep Maria González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Pere Guasch i Guasch. 

EL SR. GUASCa I GUASCH: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Paula Guillem i Ripoll. 

LA SRA. GUILLEM 1 RIPOLL: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Manuel laén Palacios. 

EL SR. lAEN I PALACIOS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Ildefons luan i Mari. 

EL SR. lUAN 1 MARI: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
loan López i Casasnovas. 
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!EL SR. lDPEZ I CASASNOVAS: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Miquel Pascual i Amorós. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Antoni Marí i Calbet. Sí. 

EL SR. MARI I CALBET. EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Bartomeu Planells i Planells. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Antoni Mari i Ferrer. Sí. 

EL SR. MARI 1 FERRER: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Damia Pons i Pons. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. PONS I PONS: 
J osé Luis Martín Peregrín. Abstenció. 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstención. Tirs Pons i Pons. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. PONS 1 PONS: 
Joan Mayol i Serra. Abstenció. 

EL SR. MAYOL I SERRA: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Francesc Quetglas i Rosanes. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. QUE1GLAS I ROSANES: 
Andreu Mesquida i Galmés. Sí. 

EL SR. MESQUIDA I GALMES: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Joaquín Ribas de Reyna. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. RIBAS I DE REYNA: 
Albert Moragues i Gomila. Sí. 

EL SR. MORAGUES I GOMILA: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. Caries Ricci i Febrer. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. RICCI I FEBRER: 
Joan Nadal i Aguirre. Sí. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
Abstenció. Andreu Riera i Bennasar. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. RIERA I BENNASAR: 
Miquel Oliver i Massutí. Sí. 

EL SR. OLlVER 1 MASSUT1: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. Llorenc Rus i Jaume. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. RUS I JAU ME: 
Ramon Orfila i Pons. Abstenció. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Antoni Salgado i Gomila. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. SAWADO 1 GOMILA: 
Pere Palau i Torres. Sí. 

EL SR. PALAU I IDRRES: EL SR. SECRETAR! PRIMER: 
Sí. Fernando Saura i Manuel de VilIena. 
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EL SR. SAURA I MANUEL DE VILLENA: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Guillem Vidal i Bibiloni. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. VIDAL 1 BIBlLONI: 
Vicent Serra i Ferrer. Sí. 

EL SR. SERRA I FERRER: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Joana Aina Vidal i Burguera. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: LA SRA. VIDAL I BURGUERA: 
Pere Serra i Vich. Sí. 

EL SR. SERRA I VICH: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. Cosme Adrover Obrador. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. ADROVER OBRADOR: 
Isidor Torres i Cardona. Sí. 

EL SR. TORRES I CARDONA: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Bernat Trias i Arbós. Abstenció. 

EL SR. TRIAS I ARBOS: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Neus Bonet i Ribas. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: LA SRA. BONET 1 RIBAS: 
Joan Francesc Triay i Llopis. AbstenciÓ. 

EL SR. TRIAY I LLOPIS: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. Miquel Capó i Galmés. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Narcís Tudurí i Marí. Sí. 

EL SR. TURURI 1 MARI: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Gabriel Cañellas i Fons. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. CAÑELLAS 1 FONS: 
Andreu Tuells i Juan. Sí. 

EL SR. TUELLS I JUAN: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Francesc Gilet i Girart. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. GILET 1 GIRART: 
J osep Tur i Serra. Sí. 

EL SR. TUR 1 SERRA: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Joan Huguet i Rotger. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Valentí Valenciano i López. Sí. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Abstenció. María Antonia Munar i Riutort. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: LA SRA. MUNAR I RIUTORT: 
J oan Verger i Pocoví. Sí. 

EL SR. VERGER 1 POCOVI: EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. Gaspar Oliver i Mut. 

• 
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EL SR. OLIVER I MUT: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Gabriel Godino i Busquets. 

EL SR. GODINO I BUSQUETS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Josep Moll i Marques. 

EL SR. MOLL I MARQUES: 
Abstenció. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Maria Antónia Aleñar i Pujadas. 

LA SRA. ALEÑAR I PUJADAS: 
Sí. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Jeroni Albertí i Picornell. 

EL SR. ALBERT! I PICORNELL: 
Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
El resultat de la Votació: Vots a favor, 38. Abstencions, 

21. Complint-se, idó, el punt 4t. de l'article 177, que diu que 
I'aprovació no exigira la majoría absoluta de la Cambra, que
da aprovada la Proposició de Llei que acabam de sotmetre 
a votació. 

D'acord, també, amb l'article 178, es procedira a la de
signació deis tres Diputats als quals fa referencia l'article 87.2 
de la Constitució, una volta escoltada la propera Junta de 
Portaveus i es notificara al Pie de la Cambra. 

IV.-) 
I passam IV de I'Ordre del Dia, referit al debat de presa 

en consideració de la Proposició de Llei registrada amb el 
n? 1830/88 i presentada pel Grup Parlamentari del CDS, re
lativa a les incompatibilitats deis alts carrecs del Govern i 
de l'Administració de la Comunitat Autónoma. 

Per part del Grup Parlamentari proposant, té la parau
la el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gnkies, Sr. President. 
Venim a defensar en aquesta tribuna la Proposició de 

LIei que per regular el regim d'incompatibilitats d'alts carrecs 
del Govern i I'Administració de la Comunitat Autónoma, el 
Grup Parlamentari del CDS ha proposat a aquest Parlament 
i l'ha proposada, en primer 1Ioc, fent ús de les competencies 
que estatutariament pertoquen a la Comunitat Autónoma de 
les IIles Balears quant a organització i regim de funciona-

ment de l'Administració. 
Per tant, em pareix que es pot obviar qualsevol discus

sió sobre els aspectes competencials, sobre els aspectes rela
tius a la capacitat competencial que pugui tenir aquesta Cam
bra o la Comunitat en definitiva per regular aquests extrems, 
perque em pareix que poca discussió ocasionara aquest as
sumpte. 

Quant a la necessitat d'aquesta llei, jo crec que tampoc 
no fa falta al·ludir a excessius exemples, excessives motiva
cions que emparen la necessitat d'una llei d'aquestes caracte
rístiques. En primer lloc podem die que totes les Adminis
tracions públiques tendeixen a oferir una regulació, una 
regulació cada vegada més detallada, cada vegada més apu
rada del regim d'incompatibilitats, especiaIment la deIs alts 
carrecs. Així ho ha fet l'Estat a través de la seva LIei 53/84; 
així ho fan també altres poders de l'Estat, com el Poder Ju
dicial, que a través de la Llei Orgi'mica 1/85 regula les in
compatibilitats de manera bastant exhaustiva deIs seus mem
bres; d'altrcs Comunitats Autonomes ja han regulat aquests 
extrems, parlam de les Comunitals Autonomes d'Astúries, de 
Madrid, de Castella-La Manxa, de Catalunya, d'Andalusia, 
de Múrcia i molt probablement de qualcuna altra que la deu 
regular í que possiblement no hagi sortit la seva norma jurí
dica al Butlletí de les Comunitats Autónomes, perque tenim 
notícia que és una tasca que es fa a moItes Comunitats 
Autónomes. 

En primer lloc i ja entram una mica en el contengut 
de la Proposició de LIei, _destaquen dos models de regulació 
de les incompatibilitals segons les distintes Comunitats Auto
nomes. Una, que és la més freqüent, que és un model que 
regula de manera diferenciada la incompatibilitat dels alts 
carrecs, la incompatibilitat de ConseIlers, de President alts 
carrecs, de manera específica i separada de les incompatibi
litats general s del personal al servei de I'Administració, que 
és el model minoritario NormaIment, de manera practicament 
generalitzada, la regulació diferenciada deIs alts carrecs en 
relació amb els funcionaris és objecte d'una regulació espe
cífica. 

Per que nosaltres hem considerat aquest model com a 
preferent? Per que ens estimam m' proposar a la Cambra 
l'aprovació d'un model de llei que contempli de manera dife
renciada? Per dues raons, en primer lIoc perque aquesta di
ferenciació és necessaria per raó de la influencia, per raó de 
la capacitat que tenen els a!ts carrees d'influir i perque ne
cessita, per tant una reguJació diferenciada entre la incom
patibilitat per raó d'activitat i la incompatibilitat per raó d'in
teres os. s logjc que dins I'arnbit fun ionaria! preocupi molt 
més al legislador i per tant sigui objecte d'una regulació es
pecífica la qüestió de les activitats per tal c~ poden influir 
dins I'flmbit de la regulació deIs hOl4fis, de la dedicació, etc., 
etc., preocupació que passa a segon terrne quan intentam re
gular les incompatibilitats deis alts canees del Govern i l'Ad
ministració, on possiblement preocupa més la introducció 
d'elements d'incompatibilitat per raó de confluencia d'inte
ressos, per raó de representativitat, per raó del poder que el 
carrec en si mateix determina en aquella persona i per tant 
s'ha de regular de manera molt més diligent aquest altre as
pecte, la qüestió d'incompatibilitat per raó d'interessos, que 
la incompatibilitat per raó d'activilals, que amb caracter ge
neral es dóna per suposat que, en principi, els alts carrecs 
d'un Govern, d'una Comunitat Autónoma, tenen una dedi
cació exclusiva i absoluta a la seva funció pública. 
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D'altra banda, ens estimam més també aquest inodel de 
regulació diferenciada, defensam aquest modeJ per raons d'ur
gencia. Es evident que les incompatibilitats deIs funcionaris 
vénen regulades per la legjslació basica de l'Estat de manera 
bastant exhaustiva, en aquest Parlament es debat en aquests 
moments una Llei de Funcionaris que si bé no entra de ma
nera molt rigorosa en les qüestions d'incompatibilitats, sí té 
una remissió generica a la legislació basica de l'Estat, amb 
la qual cosa les incompatibilitats deis funcionaris queden bas
tant cobertes i en canvi les incompatibilitats deIs alts carrecs 
no tenen en aquesta Comumtat Autónoma la regulació nor
mativa que nosaltres entenem que el cas requereix. 

Aquestes són les dues raons per les quals nosaltres hem 
triat basicament aquest mode!. Naturalment admetem la dis
cussió i si els altres Grups Parlamentaris estimassin oportú 
en el transcurs de la tramitació de la llei que s'havia d'entrar 
en la regulació de tot el personal de la Comumtat Autóno
ma, és un model absolutament legítim que també es pot es
collir i també es pot introduir alla, pero per part del Grup 
proponent entenem, per aquestes dues raons que ja he dit, 
per la necessitat de la diferenciació i per la raó d'urgencia, 
hem triat aquest mode!. 

Hi ha una altra pregunta que també es poden fer els 
senyors Diputats que fa referencia a per que no proposam 
la regulació de la incompatibilitat de Diputats, per exemple. 
Nosaltres entenem que mentre l'Estatut sigui el que és, la re
gulació evidentment no pot ser la mateixa, la regulació no 
es pot fer dins una mateixa normativa perque en aquests mo
ments, naturalment, qualsevol incompatibilitat per raó d'ac
tivitats deIs Diputats d'aquesta Cambra que per imperatiu es
tatutari no poden temr una dedicació, no tenen uña dedic~ció 
professional a la Cambra, resultaria discriminatori sen s cap 
dubte per a determinats sectors i detenilinats col·lectius que 
de cap manera no podrien .accedir a la seva con~ició de Di
putats si no se'ls permetés l'exercici d'una professió. Alesho
res, logicament, aquesta discriminació recauria sobre sectors 
que economicament no es poguessin permetre el luxe d'acce
dir a la condició de Diputats, la qual cosa seria una discri
minació absolutament inadmissible i com que mentre no es 
canvill'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears els Diputats 
no tenen una dedicació ni exclusiva m preferent m de cap 
altra mena, és impossible fer una regulaci6 de les incompati
bilitats deIs Diputats per raó de I'activitat. 

D'altra banda entenem que la regulaci6 de les incompa
tibilitats deis Diputats té altres mares legals, altres referen
cies legal s que són el mateix Estatut d'Autonomia, la Llei 
Electoral i el mateix Reglament de la Cambra, i vull cridar 
l'atenció sobre la L1ei Electoral perque vull recordar als Srs. 
Diputats que quan es va produir a les Corts Generals l'apro
vaci6 d'un regim d'incompatibilitats per als Diputats diferent 
del marcat per la Llei Electoral, cree recordar que va ser el 
Tribunal Suprem que va anul·lar l'entrada en vigor d'aquella 
llei perque canviava les condicions en les quals s'havia pro
du)'t l'accés deIs Diputats a aquella condici6, cosa en la qual 
també es podria caure si entrassim a regular el regim d'in
compatibilitats deIs Diputats. Per aquesta ra6, justific el mo
del de llei que nosaltres proposam a la consideració de la 
Cambra. 

En definitiva, peró, el que es planteja aquí no és si tal 
o qual model, si hem de regular les incompatibilitats de tot 
el personal, si s'han d'incIoure o no els Diputats; jo cree que 
el quid de la qüestió és si aquesta Comunitat Autónoma ne-

cessita o no necessita una llei d'incompatibilitats i la respc 
ta, que ve donada pel pronunciament en relació amb la PI 
sa en consideració d'aquesta lIei, ve manifestada a través d 
vot que s'expressi en aquesta presa en consideració. Evider 
ment és obvi que el Grup proponent, el Grup Parlamenta 
CDS, entén que aquesta Comumtat Autonoma necessita ( 
manera urgent una Uei d'incompatibilitats. Per que? En pl 
mer 1I0c perque entenem que la referencia a la L1ei de R 
gim Jurídic de I'Administració de l'Estat, al capítol VI de 
Llei de l'Admimstració de la Comumtat Autonoma és absl 
lutament insuficient com a regulació de compatibilitats. Ca 
tiele 32, efectivament, que és I'úmc artiele que parla d'incon 
patibilitats, a la Llei de Regim J uridie, només estableix 
seu pun~ Ir. que els alts carrecs de la Comunitat Autonorr 
són incompatibles amb l'exercici de la funció pública i ( 
qualsevol altre carree, la qual cosa és d'una logica tan ad 
paradora que no regula realment les incompatibilitats, sin 
que determina una situació que no es podria concebre d'un 
altra manera a no ser que els alts carrecs de la Comunité 
Autonoma tenguessin tan mímma dedicació perque l'amb 
competencial de la Comumtat fos tan petit, que no és el no: 
tre cas evidentment, que poguessin ser senyors que hi ded 
cassin dos matins a la setmana. No és el cas, per tant aq\ 
no hi ha una autentica regulació d'incompatibilitats, hi h 
una pura referencia a una situació absolutament inviable, 
en segan Iloc aquest mateix artiele assenyala que «seran ir 
compatibles amb I'exercici de funcions directives, represent¿ 
tives i de gestió en empreses que siguin adjudicataries o cor 
tractistes», que també és una obvietat quasi innecessari 
perque deriva de la mateixa regulació de can'lcter general de 
regim d'incompatibilitats. 

Per tant, I'artiele 6 -perque el punt 3r. el que fa és eJ 
ceptuar aquel!es dedicacions que són compatibles-, per tar, 
l'úmca regulació d'incompatibilitats que en aquests momen! 
tenen els -alts carrecs de la Comumtat Autónoma són due¡ 
no poden exercir la funció pública ni temr alts carrecs remu 
nerats i no poden ser titulars d'empreses que sigui n adjudi 
cataries o contractistes de la Comumtat. A aixó, Sres. i Sn 
Diputats, no li poden dir una regulació d'incompatibilitat~ 
aixo és una referencia molt gene rica, moIt vaga i que no t 
el mvel! de detall suficient m el mvell de precisió requeribl, 
a una vertadera l!ei d'incompatibilitats, que és el que nosal 
tres proposam en aquest moment. 

Després, una altra referencia al regim d'incompatibili 
tats que hi ha dios I'ordenament jurídic positiu d'aquesta Co 
mumtat Autónomª és un penós, un lamentable, un iJ.lega 
-s' ha de dir així perque així ho ha deelarat un Thbunal
Decret de Contractació i Subvencions que deelara unes in 
compatibilitats realment inadequades, ja partint de la matei 
xa inadequació que significa que un Decret del Govern regu 
li les incompatibilitats del Parlamentari. Es absolutamelll 
innecessari qualificar aquest Decret, que ja ha qualificat su· 
ficientment una sentencia que esperem que signifiqui I'anul·la
ció deIs seus efectes i que el Govern prengui la iniciativa opor
tuna, perque és un Decret que avui ja ha de ser inaperatiu. 

Aquesta és tota la regulació d'incompatibilitats que te· 
nim en aquesta Comunitat Autonoma, és a dir, aquesta vaga 
referencia a la Llei de Regim Juridic i aquest Decret que nc 
regula incompatibilitats, que regula contractacions i incom· 
patibilitza una serie de carrees. No és suficient, evidentment 
és insuficient per complet aquesta regulació d'incompatibili
tats a la Comunitat Autonoma. 
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Nosaltres volem, defensam una LIei d'!ncompatibilitats 
que afavoreixi la moralilzació de la vida pública, que demostri 
la voluntat d'aquest Parlament de transparencia i de la nete
ja de la vida politica, que ens trobem en una línia de mo
dcrnit.zació, que és la de totes les Administracions Públiques 
que són dins una linia de transparencia, de millorar la imat
ge de la classe politica davant els ciutadans, en deftnitiva de 
dignificació de la vida política, de les institucions de la Co
munitat Autónoma i del prestigi institucionaL 

Aquest Parlament, ho sabem, va carregat de feina; massa 
vegades aLIo que és urgent no ens deixa abordar el que és 
important. De totes maneres nosaltres entenem que essent 
com és molt important aquesta LIei, podem renunciar tran
quil·lament a la seva urgencia, si avui és admesa a tramit 
hem de pensar que el seu termini de presentació d'esmenes 
no s'obri de fet fins al proxim període de sessions, ftns al 
mes de marh per tant no introdueix un element de distorsió 
dins la vida normal de la Cambra, la presa en consideració 
no suposa una aportació a la ja carregada via parlamenta
ria, pero de totes maneres no hem d'oblidar que el Parla
ment és per fer LIeis. 

Aquesta lIci, naturalment, és esmenable des deis distints 
punts de vista ideologics deis diferents Grups Parlamentaris, 
i el nostre Grup no pretén de posseir cap valor absolut; crec 
que de la feina d'aquest Parlament pot sortir una Hei molt 
millorada, i així ho esperam. 

MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Huguet. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 
Intentaré també que aquesta intervenció sigui en el ma

teix to constructiu de la del Portaveu del Grup del CDS, pero 
vull comen~r dient que si es llegeix perfectament aquesta 
Llei d'Incompatibilitats i si jo hagués de parlar a títol perso
nal i des de la meya optica particular diria: Moltes gracies, 
Sr. Quetglas, per aquesta lIei, perque ens dóna unes grans 
possibilitats de poder continuar en la política a tots eis qui 
som mestres d'escola, funcionaris i que, per tant, tenim una 
excedencia assegurada. Aixo és així, com intentaré demos
trar amb aquesta intervenció. 

Ningú no posa en dubte que hi pugui haver una regula
ció per lIei d'incompatibilitats, aquest dubte estatutari ningú 
no el té, perque és cert que el Parlament de les Illes Balears 
té facilitat per regular mitjan~t lIei les incompatibilitats deIs 
alts carrecs de la Comunitat Autonoma, per tant aquest no 
sera un motiu perque demani al fmal que sigui retirada aques
ta Proposició de LIei. 

Voste parla de totes maneres que hi ha una regulació 
d'incompatibilitats minvada; jo intentaré demostrar-li, si puc, 
que no és així, que l'artiele 2 de la 1Iei que voste presenta 
aquí sobre les incompatibilitats ja és regulat a la nostra Co
munitat Autonoma, tal vegada de diferent manera, pero sí, 
per exemple, que els carrecs de President, Vice-president, Di
rectors Generals, Secretaris Generals 1ecnics, són regulats a 
la LIei de Regim J urídic de la Comunitat Autonoma, capítol 
IV, artiele 32.l, 2, 3 a), b) i c), els de President a l'artiele 
9, que és e1aríssim, no hi ha cap dubte sobre aquesta incom-

patibilitat, no pot ser més incompatible del que aquí es marca, 
i quan voste feia la lectura deIs alts carrecs, al punt 2 diu 
«així mateix seran incompatibles amb l'exercici de funcions 
directives, representatives i de gestió a empreses i societats 
de caracter civil i mercantil, amb l'exercici de qualsevol acti
vitat professional o mercantil, en aquest darrer cas Iimitat 
al suposit que hi hagi una contradicció d'interessos propis 
de la Comunitat o es tracti d'assumptes del~ quals tengui co
neixement per raó del ,seu carrec o d'alguna manera siguin 
sotmesos a la jurisdicció personal». 

Crec que aquesta regulació d'ineompatibilitats és suft
cient i si no és suficient, anem a establir quin ha de ser el 
grau més elevat d'aquesta incompatibilitat. Per tant, aquest 
aspecte que voste remarca o posa a l'artiele 2 de la lIei ja 
ve regulat per la LIei de Regim Jurídic. 

Quant als membres i personal de la Sindicatura de 
Comptes, també ve regulada per la Llei de la Sindicatura de 
Comptes la incompatibilitat, no importa regular-la amb 
aquesta Proposició de Llei, l'artiele 23 diu «l'exercici del ca
rrec de Síndic sera incompatible amb qualsevol altra activi
tat pública o privada que no sigui l'adrninistració del seu pa
trimoni, així com amb el compliment de funcions directives, 
executives o assessorament en partits polítics, central s sindi
caIs, organitzacions empresarials, col·legis professionals; també 
ho sera amb el carrec de Diputat del Parlament de les Illes 
Balears -encara va més enlla del que vostes regulen-, Di
putat del Congrés de Diputats, Senador, qualsevol carrec po
lític», és a dir, que és perfectament regulat aquest apartat 
que vostes posen aquí, a la LIei d'Incompatibilitats. 

Continuam, l'apartat i) diu «el personal al servei de la 
institució regulada per l'artiele 29 de l'Estatut». Síndic de 
Greuges, Proposició de Llei del Síndic de Greuges, artiele 9: 
«El carree de Síndic de Greuges és incompatible amb», tam
bé és regulat. Que és l'únic que no regula?, i per descomptat 
no és funció d'aquest Govern ni del seu Vice-president en
trar en el tema dels Diputats ni hi entraré. r.;únic tema que 
no regula en aquest cas és el de les empreses ppbliques, que 
haura de ser regulat i així és previst a la Llei de Creació d'Em
preses Públiques. 

Per altra banda, pel que fa a funcionaris, el que voste 
regula aquí, la LIei de la Funció Pública, al seu artiele 90 
també posa «el desempeño de la función pública será incom
patible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o acti
vidad pública o privada por cuenta propia o ajena, retribui
dos o meramente honoríficos, que impida o pueda 
menoscabar el exacto cumplimiento de los deberes del fun
cionariQ), també és regulada aquesta incompatibilitat, i si no 
ho era prou vosté dóna la solució: és regulada mitjancant 
la LIei de Bases que regula les incompatibilitats deis funcio
naris a nivell estatal. 

Per tant, si podem compartir que B9t existir una neces
sitat de regular les incompatibilitats deIs alts carrecs, pot ser 
no compartim la manera de regular aquestes incompatibili
tats. Jo no vu1l dir que vostes tenguin raó i nosaltres no, o 
que nosaltres en tinguem i vostes no; les altres Comunitats 
Autonomes que s'han vist en la necessitat de fer una llei de 
regulació d'incompatibilitats és perque la seva Llei de Regim 
Jurídic no és tal llei de regim jurídiCo Jo vull recordar als 
Parlamentaris que al primer debat que hi va haver en aques
ta Cambra sobre la Llei de Regim Jurídic es va arribar a 
la conclusió que amb una LIei n'havíem regulades tres o qua
tre, havíem regulat I'estatut personal del President, havíem 
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regulat l'elecció del President, les seves incompatibilitats, ha
víem fet I'organització del Govern de la Comunitat Autono
ma que també es podia fer per una Ilei separada, és a dir, 
que en aquesta Comunitat el que s'ha fet fins ara i que per 
tant pot ser s'hagi de posar damunt una taula per parlar-ne, 
és que les lleis de desenvolupament estatutari que impliquin 
carrecs públics, la mateixa Ilei contempli les incompatibili
tats d'aquests carrecs, i així ha han entes altres grups poJí
tics, per exemple aquesta del Síndic de Greuges no és nostra, 
és un Grup Parlamentari que la va presentar i la va regular 
a la mateixa lIei aquesta incompatibilitat; el Síndic de Comp
tes també és perfectament regulat per la seva llei. 

Per tant, nosaltres creim que en aquest moment i sobre
tot -crec que voste ho ha justificat- ates que aquesta \lei 
no és urgent, perque qualsevol suposit que es pugui produir 
en aquests moments és regulat, perque incompatibilitats del 
Síndic de greuges no n'hi pot haver cap, no hi és, no exis
teix, per tant no té incompatibilitats, i quan es nomeni i la 
llei sigui aprovada, s'haura de regir per les incompatibilitats 
de la mateixa llei que institueix aquesta institució, valgui la 
redundancia. Per tant, no és urgent aquesta llei, no és neces
saria, i no resol els problemes d'etica política, de moralitat 
d'exercici de la política, tot a~o no ho resol aquesta Ilei. Vos
te ha dit que era necessaria precisament perque volíem anar 
cap a la moralització de la vida pública; aquesta llei no va 
cap a la moralització, sera l'exercici que facin els carrecs pú
blics que faran la moralització de la vida pública per mol tes 
lleis que hi hagi, per tant no resol aquest problema, és un 
problema de demble i res més. 

Pero encara podríem profunditzar un poc més en aquesta 
lIei. Voste és conscient que nosaltres som en una Comunitat 
Autonoma petita, que no som 6 milions, som menys de 6 
milions, i ni més ni menys que I'article 6 diu que els qui ten
guin carrecs «a los qu.e se refiere el artículo 2? de esta ley 
están obligados a inhibirse del conocimie-nto tle los siguien
tes asuntos: Aquellos en los que hubieran intervenido profe
sionalmente con anterioridad a la toma de posesión de su 
cargo». En aquesta Comunitat Autonoma ja em diran qui
nes possibilitats podem donar a les professions liberals; ad
vocats, metges, arquitectes, enginyers seran perfectament afec
tats per aquestes incompatibilitats. Per altra banda, inhibició 
vol dir no participar; si ja no hi formen part, per que no 
hi poden participar? I quina responsabilitat tenim els qui som 
en aquest Parlament, que feim les lleis i podem limitar i som 
els qui marcam les pautes a seguir al Govern, que després 
haura d'executar el que aquí es resolgui, que seran actes exe
cutius i que la seva influencia podra ser mínima quan les 
seves activitats s'han de resoldre en funció de preceptes to
talment reglats. 1 a~o pot succeir perfectament, i voste ho sapo 

Per tant no és una oposició a una llei d'incompatibili
tats que vol manifestar aquest Govern, no ho va fer així ni 
va expressar el seu criteri en contra, sinó I'únic que vol ma
nifestar és que en aquest moment consideram que la Llei d'In
compatibilitats és innecessaria i que per tant, com voste diu, 
fins al mes de mar~ no es veuria, hi pot haver la possibilitat 
de parlar-ne amb més calma, de veure si fa falta o no fa 
falta fer una llei d'incompatibilitats o si la regulació que te
nim és suficient. 

Per tant, jo demanaria que voste retirés aquesta Pro po
sició de Llei. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Sr. Huguet, jo crec que el seu sentit de I'humor és pro 

verbial i reconegut per tothom, pero avui ha donat una mos 
tra paradigmatica del seu em iL de I'humor perque dir qw 
les incompatibilitats en aquesla om unhat AUlon ma, SÓ¡ 

perfectament regulades per la lei de Regim Jurídic de l'Ad 
ministració de la ComunilaL AUlon ma és una broma i re 
més que una broma, jo no é i de mal gu ·t, pero efectiva 
ment una llei que oblida que el can ees de les empreses pú 
bliques de la Comunitat AUlon ma perquc llavors no exis 
tien i es limita a dir que el carrec seran incompatibles ami 
I'exercici de la funció pública, per un costat, i que despré 
seran incompatibles amb la titularitat d'empreses que despré 
resultin ser contractistes de l'Administració, i aixo a voste I 
pareix una regulació satisfactoria de le incompalibilitats, sin 
cerament, Sr. Huguet, només ho puc con iderar una broma 

Voste ha comen~at a fer una exp sició lIarga de les coin 
cidencies que té la nostra Proposició de Llei amb alguns a~ 
pectes dispersos de les regulacions dins la Llei de Regim J u 
rídic de de l'Administració de la Comunitat Autonoma 
alguna altra com la Llei de Sindicatura de Comptes, etc., per 
mai dins una lJei que reguli els alts carrecs de )'Administr:: 
ció de la Comunitat Autonoma i ha assenyalat una serie d 
coincidencies que hi són i és logic, vu1l dir que aquesta Prc 
posició de Llei enlla¡;:a amb un ordenament jurídic recone 
gut i que ja comen~a a er habitual en moltes legislacion: 
per tant no és cstrany que entri, el que ve a fer aquesta 111 
és a omplir un buit, perque voste efectivament ha pogut a: 
senyalar una serie de concidencies, pero, per exemple, ha ané 
ben alerta -i supos que intencionadament, logicament pe 
que sap que aixo no ho pot dir- a parlar de les incompat 
bilitats en relació amb les activitats deis ConselJers; ha pa 
lat del President, del Vice-president i després del Síndic c 
Comptes, etc., etc., perque no hi ha una regulació específi( 
de les incompatibilitats deis Consellers, ni tan sois en relaci 
amb les activitats. Ara per ara, en aquesta Comunitat Autl 
noma els ConselIers són compatibles amb l'exercici privat ( 
la professió i sincerament, Sr. Ruguet, a mi aixo em pare 
una situació insatisfactoria i li ho dic sincerament, i si el s( 
model és que han de ser compatibles, dones queda explicit 
i ciar, el meu no, absolutament no. 

Establir les incompatibilitats deis Consellers és una n 
cessitat i un buit de la normativa jurídica d'aquesta Com 
nitat Autonoma, sigui la que sigui, voste tendra el seu ID< 

del, nosaltres tendrem el nostre, pero s'ha d'establir un regi 
d'incompatibilitats i no hi éso 

Voste diu que els carrecs de les empreses públiques «s'l 
de confiar a la legislació específica i en concret a la norn 
creadora de cada empresa pública, de cada organisme aut 
nom, la determinació del regim d'incompatibilitats d'aqUf 
alt carrec» i aixo amb el sistema que ha elegit aquest Parl 
ment i a instancies del Govern, perque la iniciativa legisla 
va és del Govern, la Llei d'Empreses Públiques, la llei ma 
que vostes volen que sigui mare, i arnés em pareix un prO( 
diment absolutament acceptable, la llei marc d'empreses p 
bliques no parla pe, res d'incompatibilitats deis alts caree 
de les empreses públiques i la Llei marc d'Empreses Púb 
ques que es debat en aquest Parlament permet la crea( 
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d'empreses públiques per simple decreto acollint-se a alguns 
deLs IDodels d'empreses públiques que fa la llci marCo Per tant, 
les incompatibilitats del personal directiu de les empreses pú
bUques i organismes autonoms en aquesta Comunitat Auto
noma e troba en e regular ¡ continuara aixi i aquesta Ilei 
nO és presa en consideració avui. Aquest és el seu model dJ\d
rninistració Pública, una llei sense incompatibilitats pels sen
yors que tenen la responsabilitat d'administrar el sector pú
blic de la Comunitat Autonoma? Aixo és el seu model, Sr. 
Huguet, no és el meu. 

Hi ha cap regulació de les inhibicions -una altra falta 
de coincidencia entre la relació de coincidf!llcies que voste 
ha fet i el que proposa aquesta Ilei- en relació amb el me
canisme i les causes d'inhibició deis Consellers en el procedi
ment administratiu? No. Aquesta llei pro posa que quan hi 
hagi una confluencia deis interessos privats legítims per de
tentació d'accions del titular, del conjuge, etc., etc., sobre una 
determinada empresa, nosaltres no decretam la incompatibi
litat d'aquest Conseller i que aquest Conseller no ho pugui 
ser, nosaltres deim que aquest Conseller no pot resoldre l'ex
pedíent que afecti una empresa en la qual ell té interessos, 
així de simple, í regulam de manera bastant generica, con
fíant al mecanisme reglamentari la seva determinació deta
llada, les causes i els mecanismes a través deis quals s'ha pro
du'it la inhibició, i efectivament em pareix que no importa 
fer al·lusions concretes per veure gue en aquesta Comunitat 
AlJtonoma no se segueix allo que preveu de manera molt ge
nerica la Llei de Procediment Administratiu al seu article 20. 
Per tant, anam a fer una regulació sobre aquest extrem, re
gulació que precisament per ser una Comunitat Autonoma 
petita, on les coincidencies personals, familiars i d'interessos 
són estadísticament més probables i per tant mol més fre
qüents en el món real, per aixo necessiten una regulació molt 
més detallada. 

No s'ha parlat res, perque tampoc no hi ha cap regula: 
cíó específica dins l'ordenament jurídic d'aquesta Comunitat 
Autonoma, de la qüestió relativa a declarar la incompatibíli
tat de les pensions amb la percepció de retribucions per mor 
de ser alt carrec de la Comunitat Autonoma o deIs seus or
ganismes, no hi ha cap regulació. No hi ha cap regulació 
del sistema de declaracions notarials i del registre de béns, 
que avui és una normativa i un sistema bastant freqüents 
quan hom accedeix a un carrec públic, tots els Diputats 
d'aquest Parlament ho hem hagut de fer, no hi ha cap regu
lació d'aquest sistema, la nostra !lei proposa el sistema gene
ralitzat de declaració notarial i el registre de béns perque és 
una passa important cap a la transparencia í cap a la .. mora
lització de la vida pública. Aquesta llei no resol la moralit
zaclO, pero es una passeta, petita, modesta, és una petita 
aportació a la transparencia, la moralització i l'etica de la 
vida pública. 

No hi ha cap regulació -i ara entrarem dins un altre 
capítol, dins el capítol de les cxcepcions-, tampoc no hi ha 
cap regulació de les excepcions logiques que hi ha d'haver 
díns una regulació d'incompatibilitats en materia de creació 
literaria, científica, en materia d'investigació, en materia do
cent, etc., etc., que ha d'existir perque evidentment no és 10-
gic que determinades aportacions que poden fer persones que 
accedeixen a alts ciurecs de la funció pública, aportacions 
d'interes social, artistic, cultural, etc., no hagin de quedar ta
Hades a causa del seu accés a aquesta funció pública i pre
veim l'existencia d'aquestes excepcions, així com també es pre-

veu l'existencia d'excepcions determinades per llei per a 
aquelles professions que necessitin una practica habitual per 
no desconnectar-se de la vida professional. Aixo. és previst 
a la nostra Proposició de Llei i tampoc no s'hi ha referit, 
la qual cosa vol dir que aquesta llei, per totes aquestes co
ses, ve a cobrir una necessitat; aquesta llei intenta regular 
uns aspectes que ara com ara no són regulats en aquesta Co
munitat Autonoma, i per moltes coincídencies que voste tro
bi, de totes aquestes qüestions que jo li acabo de repassar 
no en trobara ni una, perque no hi ha cap legislació dins 
l'ordenament jurídic positiu d'aquesta Comunitat que reguli 
aquests extrems. 

10 crec que la conclusió és clara: Per al Sr. Ruguet, per 
al Govern, per a la majoria no fa falta una Llei d'Incompa
tibilitats, i no hi doni més voltes, aquesta és la realitat. Doncs 
per a nosaltres, per al Grup Parlamentari del CDS i per a 
tots aquel!s Grups que es dignin votar aquesta llei, sí que 
fa falta, i aquesta és la diferencia; després voste ha entrat 
dins una dinamica que jo diria que quasi ja és la discussió 
de la llei, quasi una dinamica de discussió de Ponencia, si 
aixo s'ha de recollir aiXÍ o així de¡;:a, pero sobre el tema de 
la necessitat de la llei, la veritat, Sr. Huguet, no ha aportat 
els més mínims arguments. 

Li vul! dir una altra cosa -coincidencies professionals, 
com voste deia- nosaltres preveim en aquesta Proposició de 
LIei que el mecanisme a través del qual s'ha de regular la 
possibilitat que un Conseller entengui d'un assumpte en el 
qual ha intervengut professionalment amb anterioritat a ser 
Conseller, no l'incapacita per arribar a ser Conseller, per 
exemple, o President d'un Consell d'Administració d'un or
ganisme financer o d'una empresa pública, en absolut, l'únic 
que determina aquesta llei és que en aquest cas aquest sen
yor s'ha d'inhibir i preveu els mecanismes d'inhibició, és a 
dir, ho ha de resoldre una altra autoritat distinta, i ja esta. 
Es una manera em pareix que absolutament civilitzada i res
pectuosa de resoldre aquesta qüestió. 

No som 6 milions, Sr. Huguet, som 600.000, pero em 
pareix que ni som 6 milions ni vos tes són una meravella. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-President del Govern, Sr. loan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Ruguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Quan jo em referia que no érem 6 milions no em refe

ria al Govern ni al Partit, em refería a habitants; Balears no 
té 6 milions, pero Balears és una meravel!a, que quedi clar. 

Quant al tema de les incompatibilitats: jo crec que tot 
el que havíem dit ja s'ha dit. Nosaltres entenem que amb 
la regulació que s'ha fet fins aquest moment punt per punt, 
i voste no pot dir que el que jo dic aquí damunt és més pro
pi d'una Comissió o d'una Ponencia, perque precisament 
prendre o no prendre en consideració una Proposició de Llei 
s'ha de fer en funció de la seva Exposit:ió de Motius, de la 
necessitat i de l'articulat, perque si l'objectiu que es pretén 
a l'articulat no és l'objectiu que es proposa al títol, una llei 
es pot prendre en consideració o no. No perque hi ha aquí 
una Proposició de Llei X, ja s'ha de prendre en consíderació 
sense poder entrar en l'articulat, s'ha de discutir ]'articuiat, 
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i I'articulat jo dic que regula les incompatibilitats; primer de 
tot a l'artiele 2 marca quins seran els alts carrecs incompati
bles en aquesta Comunitat Autonoma i jo li dic que la in
compatibilitat del President, del Vice-president, deIs Conse
llers, deIs Directors Generals, deIs Secretaris Generals Tecnics 
són regulades al capítol VI de la Llei de Regim Jurídic, arti
ele 32. No és la regulació que vostes vol en? D'acord, pero 
és regulat, és una regulació d'incompatibilitats, li agradi o 
no Ji agradi . 

La incompatibilitat de la Sindicatura de Comptes és re
gulada també per Llei de Sindicatura de Comptes, publica
da al BOCAIB n? 27 2-3-87, regulada la incompatibilitat; 
la incompatibilitat de la Llei del Síndic de Greuges, Ji torn 
a repetir, en via de regulació per I'anicle 9 de la Proposició 
de Llei presentada; Llei de Funció Pública que també ho re
gula, tot ac;o és regulat. El que no és regulat, tal vegada, és 
una llista tan extensa, que jo consider que és obvi, tal vega
da l'artiele 6 d'aquesta Proposició de Llei sobra, perque si 
voste regula d'una manera tan exacta les incompatibilitats no 
importa faci una llista de les coses amb que sera compatible, 
perque si no diu que són incompatibles és que són compati
bles, no importa que ho digui, vul! dir que puc ser President 
d'una Fundació Benéfica, no importa que es digui, sense fi 
de lucre i aquestes coses, o és incompatible o és compatible, 
tal vegada aquest article 6 sobra. 

Jo no dic que no s'hagin de regular les incompatibili
tats, jo die que en aquesta Comunitat Autonoma fins ara 
les incompatibilitats són regulades. Que la majoria del Par
lament creu que s'ha de fer un marc únic de regulació d'in
compatibilitats? Parlem-ne i discutim-ho, tanmateix aquesta 
Proposició de Llei no es tramitara fins el mes de marc;, hi 
ha temps suficient per repassar tota la regulació d'incompa
tibilitats amb altres l!eis separades, .doni aquesta oportunitat 
de participar-hi. Nosaltres no deim que anem contra de les 
incompatibilitats, I'únic que deim és que amb aquesta Pro
posició de Llei -i pot ser un criteri- es limiten mol tes pos
sibilitats d'accedir a alts carrecs, amb tan tes limitacions. Es
tic d'acord que una volta s'ha accedít a un alt carrec de 
responsabilitat hi hagi una incompatibílitat amb certes acti
vitats, pero si limitam molt mol! I'activitat política als alts 
carrecs resultan'! que només podrem ser polítics els mestres 
d'escola com jo i els funcionaris com voste. 

Anem a fer una regulació d'incompatibilitats que pugui 
ser perfectament controlada per aquest Parlament, i tots els 
actes del Govern de la Comunitat Autonoma i deis seus Con
se!lers poden ser perfectament controlats per aquest Parla
ment. 1 encara més: la incompatibilitat quan s'ha de regular 
molt seriosament és quan el Govern pot prendre resolucions 
d'una manera unilateral i voluntaria segons els seus criteris 
polítics i que poden tenir una afectació directa o indirecta 
en certs interessos, pero quan les activitats són perfectament 
reglades, quina influencia pot tenir? Per que anam a regular 
incompatibilitats en activitats perfectament reglades? per 
exemple. 

Jo només li vul! dir és que aquesta llei, en aquest mo
ment, no afegeix res més que una altra visió de com s'han 
de regular les incompatibilitats, pero les incompatibilitats són 
regulades. Que a voste no li agrada la manera? Em sembla 
perfecte i jo el respecto, pero no afegeix res, no partim de 
zero, no partim de zero i hem de treure una llei per regular 
incompatibilitats, partim d'incompatibilitats regulades en di
ferents mares jurídies de lleis. 1 del Deeret d'Incompatibili-

tats no en faré referencia, el Decret d'lncompatibilitats pre
cisament és una de les causes que no va ser un acte voluntari 
del Govern, jo em referesc i em remet a les actes i al debat 
d'aquest Parlament, on no es va saber especificar el seu abast 
i es va dir que havíem fet una interpretació, i aquí cap Grup 
Parlamentari no ha presentat una altra Interpel·lació via Pro
posició no de Llei tal com s'han d'interpretar, perque nosal
tres vam actuar basant-nos en una Resolució. Per tant, no 
se'ns pot imputar que nosaltres hagim fet un Decret afectanl 
els Diputats, no vam ser nosaltres, va ser el Parlament. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus .que vulguin intervenir a favor o en contra? 
Per part del o"rup Parlamentari MIXT, té la paraula el 

Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl I FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Proposició de Uei presenta una serie d'inco

rreccions i mancances que no recullen les vertaderes necessi
tats i exigencies de I'especial organització administrativa de 
la nostra Comunitat Autonoma. 

En primer 1I0c, I'ambit d'aplicació de la llei que es pro
posa només fa referencia als alts dlrrecs i a la Comunitat 
Autonoma, com si avo fos tot i no és tot, hi ha més coses, 
la qual cosa fa que sigui molt limitada i més tenint en compte 
que el nostre organigrama institucional és i és bastant espe
cial ates que els Diputats són a la vegada Consellers Insu
lars, i a~o sembla que ho oblidam, i que els Conse!ls Insu
lars són comunitats i corporacions locals, com tots sabem 
que són. 

A la Proposició de Llei queden sense .regular les incom
patibilitats tant deis membres deis Consells Insulars com deis 

·Diputats, de les quais també n'hauria de paFlar, almanco hau
ríem de veure quan els Diputats tenen alguna relació amb 
molts casos tant o més compromesa que els Conse!lers. Es 
precisament per la complexitat del tema que és necessaria una 
actuació consensuada entre els Grups Parlamentaris, perque 
si no és consensuada no sortira una bona llei. 

Pareix que la idea, en definitiva, és de fer quelcom per
que sÍ. Jo vaig proposar, mitjanvant una Proposició no de 
Llei, una Proposició no de L1ei presentada amb anterioritat 
a la que avui és objecte d'aquest debat, si no, mirau la nu
meració de presentació, que es presenta a la Ponencia a fi 
que poguéssim tenir una especie de discussió anterior en la 
qual entre nosaltres creésim de veritat uns criteris del que 
volíem, on érem, on hi havia ja mesures preses que limitaven 
els Consellers o els alts carrecs i on no havíem arribat i on 
estavem disposats a arribar, que ac;o era vertaderament el que 
s'hauria d'haver fet abans de presentar una llei d'aquest ti
pus. Pero la idea no va semblar correcta, la majaria va con
siderar que no era bona, i jo no vaig anar en contra d'una 
majoria, per tant ho vaig retirar. No obstant aixo, com deia, 
els Diputats haurien de ser sotmesos en alguns casos a algu
nes limitacions també. 

La veritat és que podriem anar detallant punts tot i veient 
el poc que aporta aquesta !lei; aporta pocs elements innova
dors, recuIl en gran part, com ha dit el Sr. Huguet, el que 
ja regulen altres lIeis, com la Llei 53/84, incompatibilitats 
del personal al servei de l'Administració de l'Estat, la Llei 
Electoral, 8/86, ¡aquí eontinuaríem fent exactament el que 
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.~. ;híl dit el Sr. Huguet que és cert per a tothom. 
. En definitiva, per tant, la lIei no millora la regulació ac
t~alment vigent sobre aquest tema, pateix de carencies for
mals i de contingut, tal com hem apuntat abans, faltes d'es
tructura i de regulació limitada rus alts carrecs, fins i tot a~o, 
i el que és més important, pateix de falta de seguretat jurídi
ca, com el cas de I'article 6, que el Sr. Huguet ja n'ha parlat, 
I'obligació d'inhibir-se d'aquells que hagin intervengut pro
fessionalment amb anterioritat a la presa de possessió del ca
rree. Pero amb quina anterioritat? Ni tan soIs a~o es diu. 

Capartat b), on diu, «aqueIls que interessin a empreses 
i soeietats en la direcció, assessorament i administració de 
les quals hagin tengut alguna part». Quina part? Tampoc no 
ho ac1areix. A~o no és millorar les lIeis, no és regular les es
pecialitats de la nostra organització adrninistativa, és una mala 
broma, una proposta de I1ei que hauria de ser molt bona 
i és buida i mancada de reaJisme. Buida fins a tal punt que 
tots nosaltres sabe m que perque fos una mica bona s'hau
rien de presentar quantitats d'esmenes per corregir-la de dalt 
a baix. 

lnsistesc, vuIl recordar una vegada més la responsabili
tat -i aquest és un punt que he dit abans i vull repetir
la responsabilitat deis Parlamentaris, Consellers, Consellers 
gestors, que executen, que fins i tot poden fer alegrement io · 
versions en empreses societats anonimes amb un 48070 seose 
que ningú no els digui res. 

Per tant, jo voldria dir per acabar que per tot a~o de
manaríem que aquesta lIei es retiri, que es parli novament 
i es dugui aquí una Ilei que tengui cap i peus, perque aques
ta no en té. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per part del Grup Parlamentari PSM

EEM, té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Es una de les velles aspiracions del nostre Grup Parla

mentari, abans PSM-EN ara PSM-EEM, i dic abans i ara 
perque a la passada Legislatura plantejarem moltes de vega
des aquest tema, i creiem que el Govern havia de dur un 
Projecte de Llei d'Incompatibilitats i l'havíem de debatre en 
aquest Parlament i precisament solicitavem i sol·licitam que 
el Govern el dugui perque es corregeixi el que deia el Sr. Hu
guet, la realitat de la Comunitat Autonoma, i tots els Grups 
Parlamentaris poder veure un poc el punt de vista del Govern. 

Nosaltres creim que és urgent i no estam d'acord amb 
I'actitud tebia del Portaveu del CDS, que ja parlava el mes 
de mar~, del proper període de sessions, i en defínitiva que 
ja [eia un ajornament general del seu mateix Projecte de Llei. 
Nosaltres creim que és urgent per dues raons, una per la imat
ge pública d'aquesta Autonomía, i dues per una serie de ca
suístiques que després de la intervenció, bona intervenció del 
Sr. Huguet, el felicit, sera necessari que les esmentem. 

Aquest Diputat va demanar al Govern que lí díguessin 
quins alts canecs tenien plena dedicació i ens hem trobat que 
tenen plena dedicació tot un conjunt de persones, Directors 
Generals, Secretaris Generals Tecnics i Consellers, de les quals 
és pública i notoria la seva activitat a despatxos particulars 
i també diríem, a empreses que si bé tal vegada es pugui in
terpretar segons la Llei de Regim Jurídic que administren el 

seu patrimoni, jo diria que almenys simbolicament i públi
cament haurien d'haver guardat molt més la imatge; em re
feresc a que, per exemple, qualque Conseller surt als rnitjans 
de comunicació retratat no fent feina al seu despatx o com
plint una funció representativa, sinó en el seu negoci o devo
ra un deIs seus edificis; aixo són coses que creim que s'hau
rien de cuidar moh, perque la imatge no recau només damunt 
el Govern o els partits del Govern, sinó damunt tota la de
mocracia, damunt tota l'autonomia. 

Les casuístiques concretes que pugui treure, jo no cree 
que faci falta dir noms i llinatges, si és necessari els podem 
treure al debat, sempre amb les reserves d'un Grup que no 
es dedica a investigar, pero que sí sap coses que ocorren pel 
carrer, pero sí cree que convendria que aclaríssim alguns as
pectes molt concrets dins aquestes casuístiques puntuals. 

Una Llei de Funció Pública que no acaba de definir 
aquesta qüestió i a la vegada uns alts funcionaris de la Co
munitat Autonoma, funcionaris d'elite per entendre'ns, que 
bé procuren els horabaixes de dedicar-se a empreses priva
des, a despatxos particulars, fer informes jurídics que els ad
met, per exemple, d'acord amb l'article 16.1 de la Llei 30 del 
84, tenir un bon complement específic i els capvespres, que 
en teoria pertoca implicar I'exclusivitat o almenys jo diria que 
una incompatibilitat clara, els trobam a despatxos de patro
nals, etc., etc. 

Nosaltres creim que el CDS, amb aquesta lIei, ha fet una 
mica curt en certs aspectes; creim que s'haurien de fer esme
nes a aquest te2{t, que hi ha una frontera confusa entre polí
tics i funcionaris, creim que s'ha de fer una incompatibilitat 
de Diputats. Nosaltres estam cansats de dir-ho, encara avui 
hi havia qualque promotor d'urbanitzádores aquí, a I'entra
da, que hi pot venir quant vulgui, pero parlant amb Dipu
tats i de temes ben concrets, i aixo són coses que a nosaltres 
ens encenen, vull dir que nosaltres creim en l'Autonomia i 
creim en la Democracia i creim que aixo s'ha de millorar. 

Per tant, creim que el CDS ha quedat un poc curt en 
qüestions com la deis Diputats, com la deis alts carrecs de 
lIiure designació -creim que també la cosa no queda prou 
definida, en les previsións dísciplinaríes- nosaltres pensam 
que no és aplicable el tema deis funcionaris i personal al servei 
de l'Administració com a qüestió disciplinaria, sinó que hau
ríen d'anar a responsabilitats polítiques als que incomplei
xen, que hauríen d'anar molt més directament a la responsa
biJitat política, creim també que en la inhibició hauríem d'anar 
un poc més enlla i clarificar certs aspectes de la Llei de Pro
cediment administratiu, creim que és bona la intencionalitat 
pero que s'haurien de concretar una serie de coses, en con
junt creim que s'hauria d'esmenar, pero que és un text per
fectament aprofitable i quan venÍem aquí els Grups Parla
mentaris, avui capvespre, estavem conven~uts que tots dirien 
que sí, si bé després cadascú ha esmenaria segons el seu punt 
de vista. No esperavem de cap manera que la proposició del 
Sr. Ricci quedas ajornada ni que aquesta Ilei quedas absolu
tament marginada. 

Nosaltres creim que la lIei és necessaria, creim que la 
regulació que el Sr. Huguet ha explicat, pode m demostrar 
que no se segueix, que s'acompleix i qualque cosa passa quan 
no s'acompleix, qualque cosa passa; creim que fins i tot qUal
que alt funcionari de l'Estat, de l'Administració Central, que 
ha passat a la Comunitat Autonoma ho ha dit ben ciar, «ho 
faig perque els horabaixes podré fer projectes per a empreses 
privades», ho ha dit ben clar, i aixó és un espectacle paorós. 
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Som en una Administració Autonomica que d'alguna mane
ra és un paradís, no fiscal precisament, pero sí un paradís 
de certes irregularitats generiques, i creim que nosaltres hau
ríem d'intentar moure-Ia cap a una situació que nosaltres de
sitjaríem que fos modelica. 

S'ha de cobrar un bon jornal, és indubtable, pero polí
ticament les incompatibilitats han de ser clares. La reglamen
tació que s'ha seguit fins ara no és que sigui incorrecta en 
termes generals, pero no és una regulació que hagi servit, 
aixo és més que evident, i ho sap tothom. 

Per una altra banda, també creim que ens trobam, a ni
vell de tot I'Estat Espanyol davant una situació preocupant 
de moltes imatges distorsionades, perque nosaltres no som 
només crítics sobre la situació balear al respecte, sinó que 
també ho som a nivell de tot I'Estat, i fins i tot un cap im
portant de l'Administració periferica de l'Estat és públic i no
tori que es dedica a molts de negocis particulars, i no I'han 
cessat, aixo també és molt clar, pero creim que des de la nos
tra orbita de Comunitat Autonoma, solidaris en totes les qües
tions que siguin clarificar, dignificar, pensam que aquest Par
lament podria donar un cop de timó d'acord amb uns criteris 
de responsabilitat política. Fa la impressió, pareix que no es 
vol fer; nosaltres quedarem profundament preocupats i de 
fet ens demanam que es pot exigir als ciutadans, que es pot 
exigir als funcionaris, que es pot exigir a la societat, si els 
que som a la tribuna pública, si els que som enmig, sigui 
al Goven o a l'Oposició, no donam la primera passa? 

Gracies. 

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

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

bm sú Portavoz, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La meva intervenció sera curta perque molta d'argumen

tació que pensava exposar I'ha dita el Vice-president del Go
vern, Sr. Huguet. 

El Sr. Quetglas ha dit que hi ha dos models de lIeis d'in
compatibilitats respecte de les que han sortit, un model di
guem curt i un model llarg; el model curt consisteix en que 
només es regulen les incompatibilitats deIs alts carrecs i el 
llarg ho regula toL 

Si nosaltres repassam les dades, les Beis que hi ha apro
vades de les Comunitats Autonomes, veurem que totes les 
Beis de model curt, és a dir, Andalusia, Astúries, Castella
La Manxa, Madrid i Múrcia, són anteriors a la Llei 53/84, 
d'Incompatibilitats de l'Estat. A partir d'aquest moment, no 
sabem per que, misteriosament, no hi ha cap més regulació 
d'una llei que la que es proposa avui aquí, que correspon 
a aquest model curt, i l'única que surt és la Llei Catalana 
de l'any 1987, que regula les incompatibilitats d'una manera 
molt més global. 

Aleshores aquesta és una argumentació que jo he vol
gut fer servir, perque si afegim que aquesta regulació de la 
Proposició de Llei presentada pel CDS és incompleta, clar 
que evidentment la Llei 53/84 també afecta segons el seu ar
ticle 2.1 b) al personal al servei de les Adrninistracions de 
les Comunitats Autonomes, vull dir que subsidiariament no-

saltres tenim aquesta lIei que és aplicable al funcionariat de 
la Comunitat Autonoma i de les empreses, també hem de 
dir una cosa que no ha dit el Sr. Huguet i jo voldria com
plementar, que aplicant l'article 149 de la Constitució, que 
diu que tota la legislació de l'Estat és subsidiaria de les Co
murutats Autonomes, el que aparentment pareix que no és 
regulat, que són les incompatibilitats deis alts canecs d'em
preses públiques, d'organismes autonoms, etc., etc., que és 
I'únic que ha quedal demostrat que no és contemplat a la 
L1ei de Regim Jurídic, evidentment hi ha una legislació esta
tal que ha contempla i que, per tant, subsidiariament és apli
cable. Amb aixo vull que no hi ha un buit, que no existeixi 
aquest buit; per tant, si hi ha una L1ei d'Incompatibilitats, 
ha de ser una lIei que contempli tot el que ha de contemplar 
i que sigui suficientment madurada. 

Entrant en el contengut, hem de dir que evidentment 
la política d'UM és permetre que els millors homes, les per
sones més preparades, siguin els que puguin accedir als alts 
carrecs d'aquesta Comunitat Autonoma, perque volem que 
l'Autonomia funcioni bé com a autonomistes que som, pero 
aixo, pes una qüestió de fons que entenem que si la Propo
sició de L1ei que presenta el CDS no s'ajusta exactament a 
aixo, que ho dubtam, sempre és corregible amb una es mena. 

També a l'article 6 hi ha coses curioses, com el tema 
del 51170 de les empreses on I'accionista és una altra empresa 
pública en la qual té un 51170 dirÍem I'alt carrec, o sigui, I'alt 
carrec, ciar, 5070 per 51170 és 0,251170, o sigui l'alt dmec té una 
empresa que té el 51170 d'una empresa amb la qual cosa ja 
queda afectat per la lIei, aquesta empresa és accionista d'una 
altra empresa amb el 51170, amb un 0,251170 que teoricament 
correspondria a aquest alt carree, s'ha d'inhibir, sincerament 
a mi em pareix exagerat, pero aixo són qüestions de detalls 
que només he volgut comentar per dir que francament posa 
uns Iírnits que són massa rígids, que és un coster massa rÍ

gid, pero també vull dir que aquesta lIei té coses bones. El 
procediment d'inhibició ens pareix perfectament correcte i 
igualment que té una a1tra cosa bona que és que deroga el 
Decret 61/84 encara que no ho digui, i aixü consideram que 
és bo, perque és un Decret, sigui responsabilitat del qui si
gui, que té aspectes que creim que van cIarament contra la 
Constitució, contra la igualtat deIs espanyols. 

Aleshores, resumint, el problema és que nosaltres pen
sam, primer, que el buit legal d'incompatibilitats no existeix, 
atesa la supletorietat de la legislació de l'Estat, ates a la legis
lació de la L1ei de Regim Jurídic i d'a1tres d'aquesta Comu
nitat; segon, que si s'ha de regular amb una Ilei específica 
d'incompatibilitats, aquesta lIei ha de ser una Ilei completa, 
per entendre'ns, i no només parcial, i per una a1tra banda 
el text no ens acaba d'agradar, encara que hi ha aspectes que 
sabem que es poden modificar amb es menes parcials. Per 
tant, nosaltres no podem donar suport a la presa en consi
deració d'aquesta lIei. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamenario SOCIALISTA tiene 

la palabra el Portavoz Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY I LWPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Amb aquesta qüestió de les incompatibilitats deis a1ts 

carrecs ja fa cinc anys que hi batallam i que hi fracassam 
i sembla que avui no sera una excepció a aquesta dinarnica. 

-



DIARI DE SESSIONS ! Núm. 41 ! 16 de novembre del 1988 1475 

pes de la mateixa constitució del Parlament, el juny del 83 
fIns avui no ha passat ni un sol any sense que aquest tema 
no s'hagi debatut aquí en el Parlament per donar-ti una so
lució progressista i de futuro Al debat de la primera Llei de 
Pressuposts, la del 1983, ja vam debatre una esmena del nos
[re Grup Parlamentari, el Grup SOCrALISTA, que demana
va per aIs alls carrecs regim de dedlcació eJtclusiva i incorn
patibilitat amb qualsevol a ltre treball Tcmunerat públic o 
privat excepte I'adminjstració del seu patrimoni personal o 
familiar, i els alts carrees en aquells moment ja es planteja
ven el!> Vice-presidents, els Consellers, els Düeclors Generals, 
e/s Secretaris Generals Tecnics. Ens varen contestar que no 
era el moment oportú i que una proxima lIei d'incompatibi 
Li talS regularia aquesta qüesúó, ulla próxima lIei d'incompa
tibililals que no ha arribat mai en aquesl Parlament. 

La leí de Regim Jurídic de l'Admini lració de la 0 -

munitat Autónoma del 1984 va donar \loc a un important 
debat sobre aquesta qüestió, jo crec que clarament clarifica
dor, que es va resoldre a favar de la ineompatibilitat del Pre
sident de la Comunitat Autónoma i de la eompatibilitat deIs 
Consellers, Vice-president i alts carrecs de la Comunitat. La 
proposieió també del 1984 del PSM-EN va iniciar igualment, 
o intentava iniciar, perque va ser rebutjada per la majaria 
AP-UM, un camí per olueionar aque ta qi.iesLÍó, i cada any, 
en el Pre suposts del 85, del 86, del 87, del 88 hi ha hagut 
sempre esmene del Grup Parlamentari SO lALL TA, que 
sempre han lcngut el malei ' supon de la banda esquerra i 
el rebuig de la banda dreta, on es lractava de lIigar les remu
neracions deis aJt carrees amb un regim de dedicacíó exclu
siva i d'incompatibilitat amb qualsevol exercici mercantil, em
presarial, professional, remunerat, llevat del propi patrimoni 
personal o familiar. 

Avui, la iniciativa del CDS torna a posar damunt la taula 
aquesla qüestió ~mb una Propos,ieió de L1ei per regular-la 
de manera e pecfFica i amplia i per anu l·lar el lamentable 
anide 32 de la L1ei de Regim Juridic, que és on hi ha I'auten
tic problema de lota aque ta qüestió. Per que é lamentable 
aquest article? Peruna banda teniro una legislació basiea de 
l'Estat, la L1ei d'[neomparibilitats d'AJts Canees, la L1ei de 
Mesures de Reforma de la Funció Pública, la L1ej d'lncorn
patibilitats del personal al servei de les Administraeions PÚ
bliques, que jo ho dubto de qualifiear d'impeeable, i a la 
vegada tenim unes normatives própies de les [!les Balears la
xes i arbitraries. 

L1ei de Regim Jurídie de la Comunitat Au tolloma. 
artide 32.2, prol! esmenlat avui en aque t debat és un aru
cle que scrveix pcr donar fOJ'~a de Ilci a les compatibilitats, 
o igui per legalilzar les compacibi litats. Com deia en el de
bal bre aquesta \lei el 110 lre Dipurat Sr. Martín, és una 
reda ció moli ambígua, és una redaeció molt incorrecta, i 
jo hi afegiria ara que no conté un lI istat complet d'a l ca
rree , que no hi ha una incompatibililzació, perque els tres 
lIpO its d'ex.cepció que rixa aque 1 aparlal que 'ón conLra

diccions entre eis inleres o particulars i el inleresso de la 
Comunitat Autónoma, tenir eoneixement deis temes a través 
de l'exereiei del carree públic o trobar-se aquesta qi.iestió SOl

mesa a jurisdiceió del carrec públic, qui els determina? ¿Qui 
fixa les eontradiecions entre els interessos de la Comunitat 
Autónoma i els interessos propis deis carrees públies, de I'alt 
carree? Qui estableix si d'aquests assumptes se n'ha tengut 
coneixement o no en I'exercici i' per raó del mateix carree? 
Quines qüestions, quins temes, quins assumptes són sotme-

sos a jurisdicci6? 
Aixo. Sr. Huguet, és una compatibilitat regalada. Hem 

de reconeixer que I'artiele 32.2 de la Uei de Regim Jurídic 
no és ni una paI·lida ombra de la claretat i la contundencia 
de la legislació de I'Bstat en aquestes materies, ni de les Co
munitats Aulonomes grosse i pelites que també ho tenen re
gulat, que no són poque ni totes són grans, també n'hl ha 
de petites. 

ayO hi hem d'afegír els farnosos Decret 60 i 61 del 
1984 de contractació d'obres i servei i submini traments de 
la Comunilat Autonoma i sobre concessió de subvencions, 
que pretenen regular per via reglamentaria incompatibililal 
puntuals deIs Diputats. Poc hi ha a die sobre aquesta qües
lió; no hi ha hagul duram aquesl lemps, es cert, cap mani
festació del Grup Parlamentaris i en especial del Grup Par
lamen tari SO lA ISTA sobre aquesta qüeslió, pero 
preci arnelll 110 s'lla fel per evitar qualsevol tergiversació de 
corporativisme per pan deIs DipUlals, pero ara ja ho podem 
dir aquí perque ja no ho deim no altres, ja ho ha djt l'Audien
cia erritorial de Balear en setencia de 14 d'octubre del 1988, 
a més a instancia de paniculars: Es un exerciei arbitrari la 
pOle tat admini lraliva són uns DecrelS rol dos, cOlllraris 
a la ol1stitució. 

De tot aquesl paquet normatiu, 1 únic que podel11 dir 
que sc'n alva él' la L1ei Electoral; la L1ei Electoral sí que 
e tablcix, en l'aspecle d'incompalibiliLzar O d'eslablir la con
djció d'inelegible per concórrer a le elecciolls al Parlament 
de- le ' - lIIes Balears, unes ciares circumst.ancie que, arnés, 
no tan sois incompatibilizen eLs allS carrees, sinó que també 
c·tableixen le incol11.paribililalS propie deis Srs. Diputats 
mcmbre d'aquest Parlamento 

Que els alts d.rrecs de la Cornunitat AuLonoma de le 
lile Balears es dediquin exclusivamem a le seves funcioos 
politico-admin,i lrativ~ é necessari per diverses raoos. En pri
mer \loe i no en hem d'empegueir en absolut d'aQuesta ter
minologia, per raoas d'ordre moral, pel que es dju la mOra
lilució de la vida pública, perque la moralilzació de la vida 
pública, Sr. Huguel, Sr. Vice-president del Govero, no és un 
problema subjectiu i personal, que també ho és, és també 
una uma de norme , é ' una suma de !leis que fan impossi
bIes determinades conduetes, i a~o, aque la necessitat de mo
ralització de la vida pública, no depen en ab olut deIs mi
lion d'habitants, aquj í que crec que la xifra no altera 
1 objectiu que ens hem de plantejar, i no hi ha dubte que 
s'han d'evitar situacions que puguin influir en el recte exerci
ci de la funció pública. Si Ulla persona representa o és por
tadora d'interes os cOnlrapOSals hi ha ri c que I'imeres pú
blic igui afectal o quedi ubordinat a I'imere prival. 

Peró. a més hi ha raons de caracter funcional. Aques
les raons de caracter funcional obliguen a inhibir- e, com 
planteja mol! correctament la Proposioió, en caso en que 
el parentiu o el interessos indireclc puguin conduir a una 
decisió parcial. Es iguaJment necessaria la inhibició en un 
a su mpte quan hi ha hagut il1lervenció privada amb anterio
rilat al nomenament, ciar que í. com també es planteja en 
aquesta Proposició, pero encara més, flns i tot hi ha un pum 
de vi la material que lampoc no voldria que es deixas de 
banda: la dedicació a un sol carrec facilita le funcion pú
blique perque a segura una aleoció immediata i puntual que 
no es pot acon eguir amb una dedicació fragmentaria i par
cial. ls con eHer , els alts carrees cLs vice-presidenl -el 
Prc. idem no importa parlar-ne perque la Llei de Regim Ju · 
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rídic va establir un estatut personal perfectament clar- s'hi 
han de dedicar absolutament, sense preocupació economica, 
aixo que exigeix, que la incompatibilitat ha d'anar juntament 
amb una remuneració digna i suficient, sense altres preocu
pacions professionals que no siguin la defensa deis interes
sos públics que tenen encomanats. 

Una política d'incompatibilitats com la de la Proposi
ció, en termes generics -no vull entrar aquí en detalls per
fectament millorables o retocables- suposaria un augment 
clar de la credibilitat de l'Administració de la Comunitat Auto
noma que podria donar una imatge més imparcial i inde
pendent que la que dóna actualment. Podria miUorar l'efica
cia de I'administració per la dedicació absoluta deis seus 
dirigents. 1 per últim, pero no de poca importancia, si s'in
trodueixen autentiques incompatibilitats per als alts carrecs 
s'haura fet un esfon;: d'exemplaritat que sens cap dubte sera 
beneficiós per tota la nostra societat balear. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Por parte del Grupo Parlamentario AP-PL, tiene la pa

labra el Diputado Sr. Ribas de Reyna. 

EL SR. RIBAS DE REYNA: 
Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Yo creo que practicamente se ha dicho todo esta tarde, 

es decir, exactamente yo creo que el Vice-presidente del Go
bierno. Por supuesto no es que estemos en contra de esta 
ley, pero todo lo que es está diciendo aquí practicamente está 
regulado y yo creo que lo que tenemos que procurar es le
gislar menos, pero legislar mejor. Yo creo que no por legis
lar y hacer leyes y más leyes no conseguimos absolutamente 
nada, yo creo que es el momento oportuno para explicar, 
como ha explicado el Vice-presidente d~1 Gobierno, que to
das las leyes de Régimen Jurídico de la Comunidad Autóno
ma Balear establecen toda una serie de incompatibilidades. 

Yo quisiera recordar que en todas las demás Comunida
des del Estado, fuese en Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla
La Mancha o Madrid, realmente cuando salió una ley de in
compatibilidades fue porque no tenían ningún régimen jurí
dico de incompatibilidades, y ello evidentemente tenía que 
traer consigo una serie de normas. 

Después quiero decirles también que no les quepa la me
nor duda que si la Ley de Régimen Jurídico que salió el día 
24 de octubre del 84 y las disposiciones del Estado que sa
lieron en la Ley de Incompatibilidades del personal al servi
cio de las Administraciones Públicas, que es una ley que fue 
posterior a la del Régimen Jurídico, no cabe duda que mu
chas de las incompatibilidades que ha dicho el Grupo del 
CDS están ya prácticamente metidas en la propia ley, y yo 
creo que la ley marco es la que nos lleva perfectamente a 
establecer una serie de incompatibilidades tanto en las em
presas públicas como en la intervención del Estado. 

Por tanto yo no quiero alargarme más, porque creo que 
se ha dicho totalmente lo que se tenía que decir. Entende
mos que no estamos en contra de la Ley de Incompatibilida
des, pero también entendemos que todo lo que se ha regula
do ya estaba perfectamente regulado y que no vamos a apoyar 
el proyecto de ley que presenta el CDS. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, por parte del Grupo Parlamentario CDS, por el tur

no de réplica, tiene la palabra su Portavoz, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Vull al·ludir, com és logic i a més obliga la cortesia par

lamentaria, e/s distints Grups Parlamentaris que s'han pro
nunciat sobre la nostra Proposició de L1ei. 1 comen~ant pel 
Grup MIXT Ji he de manifestar la meya sorpresa i quasi in
credulitat pe tot el que he sentit, és a dir, al «Diario de Ma
llorca» de dia 15 de novembre d'enguany, de despusahir, hi 
ha transcrites unes declaracions literals que diuen «por ello 
he pensado que lo más conveniente es retirar mi propuesta 
y dejar que prospere "la del CDS a fin de que ésta pueda 
ser completada mediante la introducción de las oportunas 
enmiendas». Es entre cometes, jo esperava logicament un vot 
a favor d'aixo, he consultat al periodista que ha transcrit 
aquesta afirmació si era ver, i m'ho ha confirmat, el Sr. Ric
ci efectivament té tota la llibertat de vot que li hem de reco
neixer, pero és una mica contradictori, és una sorpresa. 

I entrant ja a les argumentacions que s'han exposat so
bre la lIei, en primer lloc moltes gracies al Sr. Serra pel su
port anunciat del seu Grup a la nostra Proposició de Llei. 
Voste s'ha referit a que trobava tres mancances a aquesta Ilei, 
la regulació d'incompatibilitats per als Diputats, per als alt~ 

funcionaris, no solament alts carrecs, i que no l'ha satisfet 
massa la qüestió disciplinaria. Jo Ji voldria dir, bé, m'haun' 
de referir a la meva primera intervenció, jo no he manifesta1 
que el nostre Grup sigui contrari a la regulació de les in· 
compatibilitats deis Diputats, el que no consideram que siso 
tematicament sigui exactament correcte i precís és una regu· 
lació conjunta, mentre la redacció estatutaria sigui I'actual. 
amb una !lei d'incompatibilitats d'alts carrecs, que em parei~ 
i crec que és molt més correcte i més sistem~tic que, a mé~ 
de l'Estatut, sigui la mateixa Llei Electoral i en el seu ca~ 

el Reglament de la Cambra que regulin aquestes incompati· 
bilitats, pero és un model, voste pot defensar perfectamenl 
que vagi conjuntament amb una Jlei global d'incompatibili 
tats, en qualsevol cas aixo és un tema que valdria la pene 
debatre dins un eventual procés detramitació parlamentaria 
que atesos els anuncis fets pels distints Grups Parlamentaris 
no es produira malauradament. Els alts funcionaris? Es ur 
tema que hi ha dues qüestions aquí, primera que les incom 
patibilitats deis funcionaris venen regulades per la legislacié 
de caracter general i d'altra banda jo li he de dir una cosa 
Sr. Serra, a mi, posats en un Projecte de L1ei, que un fun 
cionari que té dedícació exclusiva, em fa pudor, perque cre( 
que és obvi i que cau pel seu propi pes d'una manera tar 
aclaparadora, que l'únic que s'ha de fer és exigir al Goven 
el compliment de la normativa en materia de dedicació ex 
c1usiva i de dedicació absoluta, peró no declarar que un fun 
cionari que té dedicació exclusiva hagi de tenir dedicació ex 
c1usiva, pero aixo seria tautologic. Es evident que ha de se 
així i per tant deis funcionaris que cobren dedicació exclusi 
va logicament cal esperar que tenguin un comportament ade 
quat, escaient amb la dedicació exclusiva que cobren, i si n< 
tenen dedicació exclusiva evidentment l'única íncompatibili 
tat que se'ls pot exigir és l'horaria. 

Questió disciplinaria? Jo voldria defensar la postura de 
text per tal que nosaltres feim a la nostra Proposició un: 
referencia al regim disciplinari deis funcionaris, la qual cos: 
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no vol dir que obviem la responsabilitat política, pero la res
ponsabilitat política no és regulable dins un projecte de lIei 
d'incompatibilitats, la responsabilitat política se substancia en 
aquesta Cambra i a través deIs mecanismes de control parla
mentari, de control polític, que són regulats per altres nor
mes jurídiques. En qualsevol cas, el que intenta la Proposi
ció de Llei és que la responsabiliat estrictament disciplinaria 
tengui una regulació específica que per no repetir-la es fa una 
remissió al regim de funcionaris que evidentment tampoc no 
excIou, en el seu cas, les responsabilitats civils, penals, etc., 
en les quals es pogués incórrer. En qualsevol cas, la valora
ció del Sr. Serra és que amb aquesta \lei ens hem quedat curts, 
que no arribam. 

I ara anam al Sr. Pascual que diu que ens passam. En 
tot cas, Sr. Pascual, jo tenc alguns arguments per rebatre la 
seva argumentació i tenc I'esperan<;a que voste, que és una 
persona sensible als arguments, podria ser que reconsideras 
la postura del vot del seu Grup en funció deIs arguments, 
que en definitiva li agraesc que sigui l'únic que ha oposat 
a la meva intervenció en defensa de la nostra lIei. 

Voste diu que la llei de l'Estat és aplicable, perque I'arti
ele 2 es dedica als funcionaris de la Comunitat Autonoma 
i als alts carrecs que són inelosos dins I'ambit d'aplicació de 
la lIei. Estic d'acord, és així, pero s'ha de lIegir amb deteni
ment tota la llei. En un sentit, I'ambit d'aplicació de la llei 
als funcionaris i alts carrecs de la Comurutat Autonoma, la 
Llei de l'Estat és respectuosa amb l'Autonomia, és respectuosa 
amb els Estatuts d'Autonomia, i només vénen esmentats en 
la mesura que quan un assenyala incompatibilitats, assenya
la incompatibilitats entre dues dedicacions alternatives i ales
hores el que assenyala és, per exemple, que un Ministre del 
Govern no pot ser Diputat d'un Parlament Autonomic o que 
determinats carrecs de l'Estat són incompatibles amb carrecs 
de les Comurutats Autonomes, pero la llei no entra a regu
lar en absolut les incompatibilitats propies i específiques deis 
carrecs de les Comunitats Autonomes. No podria ser d'altra 
manera, no podria ser d'altra manera perque aixó és una com
petencia exclusiva de les Comunitats Autonomes i en el nos
tre cas és una competencia exclusiva reconeguda per l'Esta
tut d'Autonomia. 

Aleshores proclamar la subsidiaritat és, almanco, dub
tós; almanco, jurícticament dubtós. Políticament, se'm fa costa 
amunt que un autonomista com voste s'estimi més la suple
torietat d'una llei de I'Estat que una regulació propia, aixó 
és una altra valoració, és a dir, tant en un cas com en I'altre, 
Sr. Pascual, em pareix que triar la via que la supletorietat 
de la Llei 53/ 84 és preferible a una regulació específica d'in
compatibilitats per part d'aquest Parlament, em pareix un ar
gument feble. 

S'ha referit després a qüestions de detall, evidentment 
les qüestions de detall s són arranjables per via de les esme
nes i aquesta esperavem que seria la conclusió de la seva in
tervenció, que en definitiva ha estat una intervenció jo diria 
que en línies generals favorable i positiva a la regulació de 
les incompatibilitats. 

Vull agrair molt especialment la intervenció del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA per la ponderació positiva que 
ha fet d'aquesta llei, I'hi agraesc molt sincerament, crec que 
el Sr. Triay ha entes perfectament la lIei, ha entes I'esperit 
i la voluntat de la llei, el Govern també I'ha entesa, vull dir 
que no ha estat l'únic, pero voste l'ha entesa per ponderar-la 
positivament, i el Govern l'ha entesa evidenment per 

rebutjar-Ia. 
Al Sr. Ribas de Reyna l'única cosa que li podria dir és 

que la seva intervenció inicial dient que lleis i més lleis eren 
contraproduents, que no s'havia de legislar tant sinó millor, 
a mi se'm fa un poc costa amunt acceptar aquest argument 
perque si. Aixo és una cambra legislativa i la nostra activitat 
s'ha de desenvolupar a través de lleis, som en un Estat de 
Dret que proclama l'imperi de la lIei, és a ctir, jo pens que 
el Sr. Ribas de Reyna hauria de reflexionar una mica més 
l'abast de les seves paraules, perque l'abundfmcia legislativa 
a qualsevol Estat democratic de Dret del nostre sistema 
jurídico-polític és una cosa absolutament normal i constant, 
perque la societat és viva i la llei va darrera la societat quasi 
sempre i aleshores s'ha d'adaptar contínuament a una reaJi
tat social que funciona. Per tant, s'han de fer moltes Beis 
perque la realitat social en demana moltes i l'estructuració 
del nostre país, l'estructuració d'Espanya com a país autono
mista, com a país autonomic, demana també moltes i més 
lIeis específiques i aixo no és intrínsecament bo ni intrínse
cament doJent, jo crec que és bo, perque com més assenya
lat sigui el marc legisJatiu d'actuació d'un Executiu més pa
tent és el triomf de la democracia i personalment -no li 
vull repetir l'argumentació que he fet al Sr. Pascual- no crec 
que amb una \lei marc i el principi de subsidiaritat, el prin
cipi d'aplicació supletoria de la llei de l'Estat, sigui suficient 
a aquesta Comunitat Autonoma, com ha quedat suficient
ment demostrat tant amb un estudi superficial de la norma
tiva jurídica com amb una visió superficial del gue a la nos
tra Comunitat Autonoma, en materia d'incompatibilitats, 
passa cada dia. 

Moltes gracies, Sr. President. 

(El Sr. President repren la presidencia del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Per que demana la paraula, Sr. Ricci? 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDNET: 
Té la paraula per qüestió d'ordre. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies. 
Es per aclarir al Sr. Quetglas .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Aixo no és una qüestió d'ordre. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Es una qüestió d'ordre el meu canvi de postura, segons 

el Sr. Quetglas, i per al·lusions, perque m'ha al·ludit perso
nalment. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Sra. Vice-president diu que sí, que pot terur una mica 

de temps per contradir. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Moltes gracies a la Sra. Vice-presidenta. 
Jo vu\l aclarir que jo mai no he dit que votaria la seva 
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Proposició de Llei. En tot cas, van dir que seria possible 
canviar-la tota via esmenes, i jo dic que una llei que s'ha 
de canviar tota via esmenes, no és el procés. Indiscutiblement, 
jo solament vaig decidir canviar la meva postura sobre una 
proposta presentada i tornar enrera quan el PSM va decidir 
no donar suport a la meva postura .... (Rialles) ... 

EL SR. PRESIDENT: 
la esta, Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. ... (Remor general) ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, un poc de compostura. DerrÍ'ana la pa

raula voste, Sr. Serra? Per? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Per al·lusions. No ho esperavem, pero hem sentit ano

menar el nostre Grup, ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, li contesti, eh? Res més. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, molt breument. 

EL SR. PRESIDENl: 
Molt molt breument contestant l'a1·lusió. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
No es preocupi, ho faré bé o amb ironia, ja que aba 

estava amb la sang, eh? ara no Ji tenc. 

EL SR. PRESIDENT: 
10 no li deman que ho faci amb ironia, Sr. Sena, el 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
No, amb cordialitat. La nostra majoria absoluta evider 

ment no tenia cap possibilitat i a més hem pres la po sic 
un poc abans de comen~ar el Plenario 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. 
Acabat, ido el debat, pareix que procedeix sotmetre 

votació la Proposició de Llei que acabam de debatre. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor I 

prendre en consideració la Proposició de Llei que acaba 
de sotmetre a debat, es volen posar drets? Moltes gracit 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de prendre I 

consideració la Proposició de Llei que acabam de sotmet 
a debat, es vol en posar drets? 

Abstencions? 
Resultats de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en co 

tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada o 1 

es pren en consideració la Proposició de Llei que acaba 
de sotmetre a debato 

Sres. i Srs. Diputats, recordin que dema el Plenari c 
men~ara a les cinc i mitja. S'aixeca la Sessió. 
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