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Sessió celebrada dia 13 d'abril del 1989, a les 17 hores. 

Lloc de celebració: Seu del Parlamení 

SU MARI 

I ).-PREGUNTES: 

1) R.G.E núm. 599/89, presentada pel Diputat Sr. Antoni Casta i Costa, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quines són les causes que provoquen el retard en l'execució efectiva de les subvencions dona
des per la C.E.E. als sectors pesquer i agrícola?". 

2) R.G.E. núm. 600/89, presentada pel Diputat Sr. Valentí Valenciano i López, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, amb la formulació següent: 
«Quan presentara el Govern al Parlament pel seu pronunciament els criteris generals del Pla Di
rector de residus solids, en compliment de la Resolució Tercera del Parlament relativa al Debat 
General sobre Política d'Ordenació del Territori, i de la Disposició Transitoria Unica de la Llei 
d'Ordenació Territorial?". 

3) R.G.E. núm. 601/89, presentadaJ peZ Diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, amb la formu[ació segiíel1t: 
«Quantes places d'inspector de turisme, de les contemplades a la Llei de Pressuposts per al 1989 
de la Comunitat Autol1oma de les Illes Balears, han estat cobertes o es tan en tramit de ser-ho?». 

II ).-INTERPELLACIONS: 
1) R.G.E. núm. 303/89, presentada pel Grup Parlamenlari SOCIALISTA, relativa a la Política Lin

güística del Govem de la Comunitat Autimoma de les Illes Balears. 
2) R.G.E. núm. 309/89, presentada pel Grup Parla117entari SOCIALISTA, relativa a la Política Pes

quera del Govern. de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears. 

1Il).-DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIO D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS SOBRE 
LA PROPOSICIO DE LLEI R.G.E. núm. 778/87, presentada pels Grups Parlamentaris AP-PL, SOCIA
LISTA i U.M., relativa a Consell':i [11Sulars. 
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1.1.- PREGUNTA R.G.E. núm. 599/89, PRESENTA
DA P EL DIPUTAT SR. ANTONI COSTA 1 COSTA DEL 
GRUP PARLAMENTARJ SOCIJ\LISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sres. i Srs. Diputats, hones tardes. 
Comem;am a desenvolup;:\l- I'Orclre del Dia que hi 

ha per al Plenari el'm·ui, comen~ant pe] punt I referit 
a preguntes. 

Per formular la pregunta registrada amb el núm. 
599/89 sobre el retard en les subvencions elonades per 
la Comunitat Economica Europea als sectors pesquer i 
agríco18. té la p"raula el Diplltat Sr .Anlnni ('nsta i 
Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Només per saber quines són les causes que provo

quen el retard en el pagament d'aquestes subvencions, 
quan segoñs les nostres notícies fa temps que són en 
mans de la Comunitat Autonoma i amb un temps apro
ximat d'un mes amb posterioritat al lliu rament ele la 
documentació última sobre aquestes subven cion s. A 
pesar el'aix:J tenim coneixement que n'hi ha algunes que 
no s'arri ben afer efectives. 

Gracies, Sr. PresidenL 

EL SR. PRESIDENT : 
Per contestar té la paraula el Sr. Conseller d'Agri

cultura i Pesca. 

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

Gracies, Sr. President. 
Em sap greu que no pugui concretar una mica 

m és , perque les subvencions que vénen via Mercat 
Comú són ele tantes castes diferents i per tan tes línies 
diferents , que cada una té la seva problematica. No és 
el mateix les ajudes que es don en per via el el Regla
ment 355 per a millora ele la indús tria i la comercialit
zació agraria, que es decieleixen a BrusseHes en dos pe
ríodes de l'any, el mes de juny i el mes de desembre, j 
al eshores en funció de la data en que han entrat poden 
tardar s is mesos o nou mesos, segons es c1ecideixi a 
BrusseHes , que unes altres Jínies que teneD aportació de 
l'Estat membre i que a vegades existeix partida pres
supostaria en el Ministeri d'Agricultura, i el Ministeri 
d'Agricultura fa de POD.t d'aquests doblers, amb la qual 
cosa tal vegada vénen més rapidament i després rEs
tat membre els pot recuperar, o línies com I'aqüicultu
ra on la Comunitat Economica Europea demana una 
quantitat tan enorme de c10cumentació dins l'expedient, 
que és molt difícil arribar a tenir un expedient com
plet per poder ser discutít o debatut. 

Si em pogués aclarir a quina d'aquestes o d'altres 
línies es refereix, tal vega da jo li podria donar una ex
plicació més clara del tema. 

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

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Per posar un exemple clar, aquests darrers dies 

hem assistit a una estació d'aqüicultura on sembla que 
els papers estan durant mesos i quasi anys esperant 
que una subvenció es faci efectiva, pero aquest no és 

l'únic cas deIs quals tenim notícia, n'hi ha c1'a ltres per 
a ltres qüestions i que per raons de prudencia no dirern 
aquí, pero que també sabem que no es [an efectives i 
que no són d'aque ll es en les quals intervé l'Estat m ern
bre, sinó que són sub\'encions directes de la Comuni
tat Economica Europea. 

NosaItrcs entenem en qualsevol cas, ja que m'ha 
demanat l'explicació, que cfectivament hi ha uns pa· 
pers burúel aties a vegades di fícils de complir, peró 
creim també que és funció d'aquesta Comunitat Auto
noma i de I'Administració de la Comun itat Autonoma 
faci litar al maxim a l'adminis trat l'accés i l'ajuela per 
complctar- aquesta clocumenlaciÓ. La nostra preocupació 
ve en el sentit que sembla que llna vegada complimcn· 
tada aquesta documentació, en alguns casos i tenint dis
ponibles les quantitats ja enviades per la Comunitat 
Economica Europea i essent en mans de la Comunitat 
Autónoma, a pesar d'aixo aquestes subvencions no es 
fan efectives. Aquesta és la nostra preocupació i vol- I 

drÍem saber si hi ha alguna causa específica, si efecti- -
vament la Comunitat, a part de tramitar e ls papers que 
li duen, té un assessoramen t o dóna una ajuda a les 
persones interessades a trami tar agu est tipus de sub
vencion s i saber, a la fi, si es fa una bona gestió de 
cara a aconsegu ir totes aquestes subvencion s, que són 
molt importants per la nostra Comunit at. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Consel1er d'Agricultura i Pesca, 

i Ji ciernan que con tes ti te legraficament, si és possible. 

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

Gracies, Sr. President. 
Telegraficament : Jo supos qUE: es refereix al cas 

concret e1'una estació d'agi.iicuItLlra que hi ha a Formen· 
t era. A aques ta estació el' aqüicultura, quan va lliurar 
la prim era documen tació se li ·va dir falten aquests pa
p ers, aquests papers i aquest s papers; ells varen dir 
encara que [altin, vostes ho enviln; mirin, encara que 
ho enviem ens eliran que falten aquests papers. Efec
tivament, ho varem enviar i cns varen tornar a clir fal
t en aquests papcrs, i així varem tenir un llarg joc que 
quasi va durar un any, fjns i tot que al final de tot el 
procés varen haver de baratar el gerent, perque varem 
haver de parlar amb el president de la societat dient-li 
que aquell senyor no ens donava els papers que neces
sitavem per acabar l'expedient. Efectivament els do
blers els tenim aquí pendents eI'una inspecció que és 
obligació que faci la Comunitat Autonoma per poder 
1liurar els fons conforme es comprovi que s'han fet 
les inversions . A la primera inspecció no varen deixar 
entrar l'inspector dins les instaHacions, nosaltres varem 
donar part a BrusseHes que s'havia prodult aquest fet, 
BrusseHes va dir congelin immediatament la sub venció 
i ja veurem que passa, és a dir, en cada cas és diferent. 
Normalment a BrusseHes, amb aquest~s subvencions di
rectes seves, són extraordinariament prim mirats amb 
el compliment estricte deIs reglainents, i nosa]tres tam
bé hi tenim molt esment, ja ni tan soIs som supervi
sats per Madrid, som supervisats per la mateixa Comu
nitat Autónoma i darrerament, fa cosa dedos mesOS, 
ens va arribar de la Comunítat EcOnomica Europea un 
document que es troba a la seva disposició de 52 punts 
que s'han de revisar detaIladament -si nosaltres no te
nim enginyers especialitzats els hem de éercar- de 
cada una, si s'ha complít aixo, si existeix aquest do-
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.... cument, si no existeix, fins i tot hem vaig espantar tant 
davant les exigencies de la Comunitat Económica Euro
pea que vaig haver de demanar ajuda a aItres mem
bres del Govem per tenir el personal tecnic per poder 
fer les inspeccions . 

Darrerament, la inspecció final crec que s'ha fet fa 
un mes, després de Nadal, i encara no sabem ... I men
tre no s'hagin fet els informes tecnics contestant totes 
aquestes preguntes de BrusseHes, nosaltres no podem 
lliurar els fons, no podem lliurar els fons fins que 
l'expedient és complet. 

I.2.-PREGUNTA R.G.E. N.o 600/89 PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR. VALENTí VALENCIANO I LóPEZ 
DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta núm. 600/89 sobre la pre

sentació del Pla Director ele Residus Solids, té la pa
raula el Diputat Sr. Val entí Val enciano i López. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Grt\cics, Sr. President. 
L'objcctiu el'aquesta pregunta és que el Govern in

Pormi al Parlamcnt i concretament que e l Conseller 
cl'Inclústria ratifiqui les declaracions que va fer a un 
eliari ahir o les recLifiqui en el sentit que el Parlament, 
dia 12 el'abril de l'any 88, quan vam fel' el Debat Ge
neral sobre Política el'Orclcnació elel Territori, en una 
rcsoluciú cs \';:¡ instar el Govem que presentas el Pla 
Director Sectorial de Residus Solids Urbahs. 

En aguest scnt it el nostre Grup va presentar una 
pregunta en aC]uest Parlament en data dia 6 i en data 
12 d'abril, és a dir, al cap d'un any, el Govern a tra
vés elel "Diario de Mallorca», concretament el Conseller 
ele Comen; i Indústria anuncia que té previst dur en 
aquest Parlament aqucst mateix mes el Pla de Gestió 
de Residus Sulids Urbans. En aquest sentit, doncs, de
manadem si efectivament és aixi, si pensen dur durant 
aquest mes el'abril aquest Pla o no el pensen dur, que 
rectifiqui o que rati[iqui aquesta qüestió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contestar té la paraula el Cansellcr d'Indústria 

Sr. Gaspar Oliver. 
Gracies. 

EL SR. CONSELLER DE COMERe; I INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament, Sr. Valentí, jo no tenc dues cares ni 

tenc dues paraules, si dic una cosa a la premsa és per
que ré'a 1 men t és la mn':¡ [orm:¡ de ser i ratific tot31-
menl I que vaig dir. Er~ctivalTlent esper dlll- aquest 
Pla Se toda l en "que l Par! 111 ni din aq uesl mes, les 
l11eves intenc ions ' r l;:n '11.1(' aix' llagué pogut el' a prin
cipi de mes, he fet tard per qiic. ticn que ara no vé
neo a cornpl ,per' fectiv311l enL pens que e1'aquí a 
uns dics, lIna $ tillan', quilll.e die" pero al l11ax im dios 
aguesl me t ndran aquest Pla Sector ial él.la eva dis
posició. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. Pr-esiclent i Sr. Canseller. 

" 

El que sí ens agradaria que ens aclarís, perque 
hem quedat una mica sorpresas, que es digui es dura 
aquí el Pla Director Sectorial quan realment s'han de 
dur els criteris. Suposam que el que es dura en aquest 
Parlament són els Criteris Generals, imagin que és un 
error de transcripció. 

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

EL SR. CONSELLER DE COMERe; I INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, President. 
Efectivament, Sr. Valentí, seran uns criteris, si bé 

és cIar que quan es tracta d'un pla sectorial aquests 
criteris poden ser molt amplis en tots els seus con
ceptes o en segons quins aspectes poden ser ja un poc 
més quan tificats, hi haura un pac de tot, li puc avan
¡;:ar que sempre hcm parlat que en el cas de Mallorca 
concretament es parla que hi hagi una estació de trans
formació clins Son Reus, és a dir, que ja no és un cri
teri, sinó que dins aguests criteris general s ja hi ha 
una ubica ció molt concreta. 

I.3.-PREGUNTA R.G.E. N.o 601/89, PRESENTADA 
PEL DIPUTAT SR. ANTONI COSTA I COSTA DEL 
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per formular la pregunta registrada amb el núm. 

601/89 sobre places d'inspector de turisme, té la pa
raula el Diputat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Veig que el Conseller de Turisme no és present, su

pos que el Govern assumeix la responsabilitat de con
testar. Només voIíem saber, ates que als pressuposts 
del 1988 hi havia unes places a Turisme que mai no 
varen arribar a ser coberres, saber si les que es pre
veuen com a noves als pressuposts del 1989 s'han ca
bert o són en U'amit ele cobrir-se. 

Gracies. 

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

Govern. 

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

Gracies, Sr. Presielent. 
Apr-ofitar per clemanar excuses perque no sigui aquí 

el Conscllér Je Turisl1le per raons estl-ictament perso
nals i per tant jo assumesc la responsabilitat de e1onar
li contesta i no em limitaré només a dir-li que sí, que 
pensam cabrir-les. Efectivamen t la ConselIeria de Tu
risme disposava de nou places, sis es van crear a fi
nals ele l'any passat, per mandat parlamentari, més tres 
que van ser aprovades a la Llei de Pressuposts e1el 89. 
Es va sol'licitar de la Canselleria de Funció Pública que 
es cobrissin aquestes places de la següent manera: dos 
enginyers tecnics industrial s i set més de tecnics de 
grau mig amb preferencia amb titulació de tecnics en 
activi ta ts i empreses turístiques. J a s'han cobert dues 
el'aquestes places per tccnics en activitats i empreses 
turístiques i dues més ser-an cobertes en un termini 
hrcu; com que no ha estat possibJe cohrir la resta de 
pbccs amh la titulació que es c1emanava, s'ha sol'Jici-

'. 
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tat él la Conselleria ele la Funció Pública que es proce
dís a l'ampliació ele l "bolsín» a fi de poder cobrir aques
tes places que encara manquen. Quan se sápiguen amb 
tata seguretat les places caberles després eI'aquesta am
pliaeió, la intenció ele la Consellcria de Turisme és que 
menlre es procedeix a I'ampli ació eI'aquest "bolsín» s'e
feclll'i una selecció mitjanc;ant oferta púb lica de col'lo
cació de personal adequat mitjanr;:ant un contracte even
tual per un temps máxim de sis mesos en tant no que
clin totes cobertes, pero ele moment n'hi ha quatre de 
cobertes. Resuminl, se soHicita l'ampliació cl'aquest 
«bo lsín» i en cas que no poguessin ser cobertes d'una 
1118ner;1 illllllC'cli8t8 ~í qlle f'S fil1-i(l lllla cnntr8ct8ció even
tual mit,ian<;ant I'oferta pública d'ocupació. 

Crácies. Sr. Presielent. 

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

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Grücies, Sr. President. 
Dir que la resposta no és satisfactoria en aquest 

caso En primer Iloc és clamor un~\l1ime de tot el sec
tor turístic la necessitat de la creació eI'aquestes pla
ces, aquestes places en molts ele casos s'haguessin po
gut crear durant l'any passat i no ho varen ser; és obvi 
el elesgavell que hi ha elins J'Administració Turística, 
011 n o només es posa Pre i s'a):ura J'oferta turística iHe
gal, sinó que creix elia a dia sense que J'Aelministració 
Turística intenti posar-hi remei i han transcorregut qua
tre m esos de l'any 1989, durant els quals són en vigor 
plena els pressuposts de la Comunitat, sense que no 
s'hagin cobert més que dues places. Jo no voldria que 
aixó fos una polílica realitzada a proposit i que p er 
un eosta t el Conseller es queixR Qcl e no té suficien t ins
peceió, pero per l'altre costat resulta que ell mateix no 
se'n preocupa o el Govern el e la Comunitat Aut6noma 
no es preocupa que aquest in strument tan important 
per a la política turística ele les nos tres illes sigui co
berl amb garanties plenes per rea litzar la seva funció . 

.T o crec que tots som conscients que alXO és una 
necessitat 11101t important, tal vega da la més impor
tant que té la Conselleria de Turisme en aquests m o
ments i que per tant s'ha de rer un esfon; per cobrir
les ele manera immediata. 

Moltes gracies, Sr. Presitlent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

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

Gracies, Sr. President. 
Ens hem habituat al fet que les preguntes que vos

te formula mai no siguin satisfactories i que aprofiti 
elesprés el segon torn per elissenyar aquí un panorama 
catastrofista i que no es fa res, que és inoperant, .que 
no serveix per a res, vaja, pel que fa a la lluita con
tra I 'oferta iHegal. 

Doncs miri, resulta que no tothom coincideix amb 
voste, per primera vegada s'ha reconegut a mitjans de 
comunicació estatal, estatal de molt diversa índole, que 
aquesta Comunitat Autonoma és una de les que aplica 
més seriosament la lluita contra I'oferta turística iHe
gal, i a<,:D ha sortit a diversos mitjans de comunicació 
d'ambit nacional. Voste ha de tenir almanco la pacien
cia d'escoltar les res postes, n'hi ha dues de cobertes i 
ques que en un termini breu quedaran cobertes, són 

quatrc; de les altres, que es va fer per tots els mit
,i ans legals com s'han de cobrir aquestes places, no es 
va trabar personal o no es va acudir a la primera ofer
ta o él la primera selecció, a posta, per ar;:6, dins la le
galitat es demana una ampliació del "bolsín» i si a¡;a 
no servcix, el pas següent quin és? L'oferta pública amb 
carác ter even tual , perque ara voste em diu a<;o, i que 
hagués dit si la Conselleria de Turisme, clavan! aques
ta necessitat que reconeixem, hagués aplicat la políti
ca del dit, tu, tu , tu i tu, in spectors? Amiguisme, que 
no es podia fer, que s'han saltat la IIci i no sé que més. 
Siguem un poc seriosos, voste sap perfectament que 
eles ele l primer eli a la Cnnselleria ele Tl1ri~me i la ('0.p
selkria ele Funció Pública estan perfectament assaben
tades el'aquesta necessitat i valen cobrir, hi ha volun
tal decidida, de, com m és prest millor, tenir cobertes 
aquestes places. 

Gracies, Sr. President. 

JI.-INTERPEL.LACIO R.G.E. N.O 303/89, PRESEN
TADA PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, RE
LATIVA A LA POLITICA LINGüISTICA DEL GOVERN 
DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BA
LEARS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Esgotat el primer punt, passLlm al segon referit a 

interpeHacions i comen~arem per la primera, que és la 
registrada amb el núm. 303/89, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, relativa a la política lingüís
tica del Govern de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Batears. 

Té la paraula la Sra . Consellera de Cultura, Edu
cació i Esports. 

LA SRA . CONSEl.LERA D'EDUCACIO I CULTURA 
(M.o An lania Munar i Riutort): 

Gracies, Sr. President. 
Deman la paraula per dcmanar al Sr. Damia Pons 

que retiri aquesta interpeHació sobre la política del 
Govern en normalització lingüística. El motiu és que 
estam totalment d'acord que s 'ha el'afrontar per part 
de totes les institucions amb fermesa el tema de la nor
malització ele la llengua i també que s'ha c\'aconseguir 
un consens, tant a nivell institucional com a nivel! so
cial, pe!"'':> si hem de parlar de política lingüística del 
passat no té raó de ser, ates que tots els Diputats i 
el Sr. Damia Pons ja la coneixen, i si he de parlar de 
la política lingüística del futur no m'és possible, ates 
que hi ha ja' un pacte institucion<>.l entre l'Ajuntament. 
e) Consell Insular, el Govern i Obra Cultural i també 
s'ha demanat que ho presentéssim conjuntament a tot 
el Parlament. 

Per tant, no em semblaria prudent comen~ar a dir 
aquí quina sera en el futur aquesta política lingüística, 
i per aixa li demanaria d'entrada que retirés aquesta 
interpeHació i en cas de no quedar satisfet amb l'ex
plicació que les tres institucíons coordinades per rObra 
Cultural li donéssim, ja la tornaria a presentar en el 
seu momento 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
De) passat en política lingiiística, el Grup SOCIA

LISTA no, el Diputat Damia Pons. no en parlara perque 

.... 

! 
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és benevolent. M'interessa el futur i en vista que la 
Sra. Consellera ens anuncia un acord entre institucions, 
acord que s'ha demanat insistentment en aquest Par
lament per part del Crup SOCIALISTA, retiram la in
terpeHació i quedam a l'espera de la f0 rma concreta 
que tendra aquest acord i a la vista d'aque L acord, 
que creim que marcara un pas important, c1esprés veu
rem la forma que té, en tot cas ens rcpla ntejarfem el 
fet de tornar a presentar una interpeHació per conei
xer, a partir d'aquest acord, quioa sera realment la po
lítica de futur que es fara quaot a normalització lin
güística. 

Queda, per taot, retirada la ioterpeHació. 

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

II.2.-INTERPEL.LACIO R.C.E. N." 309/89, PRE
SENTADA PEL CRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, 
RELATIVA A LA POLITICA PESQU ERA DEL GOVERN 
DE LA CAlB. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la segona inter[wHació elel punt n, que 

és la l-egi strada amb el núm. 309 /89, presentada també 
pel Crup Parlamelltari SOCIALISTA, relativa a la polí
tica pesquera del Govern ele la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears. 

Per defcnsar- aquest" interpellació té la paraula el 
Diputat Sr. Miguel Oli\'(~r i lVlassulÍ. 

EL SR. OLIVER I MASSUTI: 
Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Conseller, deu semblar un poc estrany que en 

aquest Parlament parlem de pesca; no ha hauria de 
ser, ates que el sector pesquer és un sector economic 
d'aquesta .~utonomia i que, poca o molta, té la seva 
incidencia súcio-económica. No hi ha dubte, ni prete
nem comparar-nos amb Calícia, Andalusía, País Base, 
que són autonomies que tenen la pesca com a priorita
ria i com a sector eeon~mic molt transcendent, pero 
aquí tenim una pesca que té la seva entitat, que mou 
una serie de persones, una comunitat de persones re
lativant abullda nl, pero que té les seves preocupacions 
perque depenen de la pesca, hí depen el seu prescnt i 
es preocupen molt i lógicament pel seu futur. 

Es per aixo que pensam que és bo que almenys 
per una vegada en aquest ParJament parlem el'una cosa 
que repetesc que pot ser insolita, pero que té proble
mes i que té problemes relativament importants que 
demanen solució. Com tot, la pesca té problemes i no 
és dolent saber i demanar-li quines són les solucions 
que es plantegen. 

El món pesqucr rep influencies aetualment de 00-

ves situaciOl1s , nous impulsos, nous camins i és neces
sari enfrentar-s'hi i trcure noves nonnatives í noves 
actuacions. La nostra gent de la malO, i vosle ha sap bé 
és gent emprenedora i respon bastant bé a les ajudes 
i a les orientacions que li aniben . Jo , a títoI c1'exem
pIe, li treuria I'acondicionament d'habitalitat i de tre
ball en els va ixcll s ele la nos tra flota pesquera des de 
I'any 40, quan comenr;:aren a treballar \es zones ele fons, 
de gambes de fons, que necessítaven ja una tecnologia 
més avanr;:aela i aquesta gent ha aconseguit uns nivells 
r~alment r emél rcables en aquest punt. No obstant aixo, 
hl ha moltes allres coses, molts eI'alt res camps clins la 
pesca que necessítcn acció i solució, pero és que a més 
d'aixo hi ha 1l0US camin s i noves sitU8cions, com li 

hem dit, que necessiten ser abordades per tant ser 
plantejaeles com a coses noves. 

La nostra pesca, i entram en unes poques caracte
rístiques, es mou dins una societat especial, i és una 
societat que té com a mitja d'esplai la mateixa pesca. 
Aixó coincídeix amb el fet que som probablement l'Au
tonomía on hi ha més gent interessada en aquesta ac
tivitat, és una característica especial ele la nostra pes
ca, pero que crea problemes i és una problematica que 
demana solucions. 

Per aItra part, tením que els productes pesquers 
nostres tenen un mercat tancat, un mercat reduIt, un 
mercat no obert, aixó també els condiciona i tret d'al
guns casos no es pot anar a mercats allunyats perque 
per concepte d'insularitat no són competitius, només 
en casos que hi hagi especies de qualitat que tenguin 
una quantitat d'extracció determinada es pot concór
rer a camp exterior, a mercats exteriors, i aixo passa 
molt rarament a les nostres ilIes. 

Per altra part tenim que els nos tres pescadors són 
un grup de persones deelícades a la pesca que no s'allu
nya mult de les nostres costes i no obstant aixo re
bem \'i s ites d'embarcacions cstrangeres per fora de les 
12 milles i cl'embarcacions p eninsulars; és també una 
característica 1110lt nostra, pero també és una proble
m~ltica que precisa so lucions i atcncioos. 

Per altra part, tenim que la no,;tra pesca es mou 
clin s una varietat de dependencies. Per una part tenim 
les 8igües interiors, voste ha 5ap bé, que són de depen
dencia exclusiva de la Comunitat Autonoma, les ai!!ües 
territorials t'ins a 12 milles, que són de I'Aelminislr-;ció 
Central i les aigües per fora de les 12 milles qlle de 
moment són aigües internacionals, peró que probable
ment, almenys per al Mediterrani occidental, en un pe
ríoele de temps que jo no crec molt llunya seran de 
elependencia de la Comunitat Ecollomica Europea. 

Totes aquestes earacterístiqucs juntament amb al
tres que ara no són e1el cas condicionen d'una o altra 
forma, vos te ha sap, I'activítat pesquera, la nostra ac
tivitat pesquera i en aquesta situació i en aquest con
text de dependencies i de caraeterístiques cl que li de
manam com a primera pregunta és que pensa sobrtl la 
necessitat cle coordinació amb I'Administració Central, 
em referesc en tot moment al tema pesquer, necessitat 
ele coorclinació. La no coordinació, atesa aquesta pro
blematíca que hem definit, ens du sense cap dubte, re
cursos í contrarecursos que no són agradables ¡que 
creen problemes. La coordinació -voste no ho dubta, 
d'aixo n'estic segur- és no tan soIs nccessaria, SIllO 

que és inevitable, en príneipi amb l'Administració Cen
tral i a més llarg tel-mini amb BrusseHes. 

Sobre aquesta problematica, no es pot concebre 
una regulació, per exemple de l'arrossegamenl o bé de 
18 pes'ca esportíva sens.:: una cuorJin<1ció <1mb I'Aclmi
nistr8ció Central i al mateix, com és lógic i ia li ho he 
dit, sense pensar en la problenútica futura quasi im
mediata de BrusseHcs. Jo cree que cn el seu esperit 
existeix aquesta preocupació per él aquesta coordinació, 
p ero el que ens preocupa és que dísposicions determi
nades hagin hagut ele ser recorregudes per I'Adminis
tració Central, la qual cosa vol dir que no hi "a haver 
coorclin8ció previa a )'elaboraeió eI'aquesta reglamen
tació. 

Nosaltres volem pensar, i jo quasi ho crec amb se
guretat, que el camí ele futur sera un aItre, jo quasi 
qU3si cree que ja és un altre, pero nosaltres volem pen
sar aix8 i a més li volem demanar que sigui així per
qu ~ repct i eles coordinaciol1s seria, és i seria provocar 
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confusionisme i en certa forma promoure desunlre dins 
la nostra pesca. 

Per altra part, protegir la franja de 50 melres - 50 
met res de profundi tat, no 50 met res en el is tancia, Sll

pos que s'entén- és fonamentC11 pcr a una bona regl.l
lació ele les nostres pesquen's; C1questél és una frélnja, 
com \'os11.: sap, ele doble dependencia entre la Comuni
tat Autónomél i l'Administració Central, és un terreny 
rie en \'arietats, en di\e1'sital de 7.0ne5, és un camp 
aclient perquc hi trcballin els arls selcclius amb rendi
biJitat i sen se cap perjudici per a Ja capacitat produc
tiva. Protegir aquesta franja és principi b3Sic en tota 
política pesquera am b projecció ele fu 1 II 1', \'olcm creure 
que és un dels punts de la se\'a preocupació, .ia que 
aixi en el Uibre Bial/ que vosle va publicar ho cieixa\'a 
pales i a lllés ens ho va indicar també quan en Comis
sió discutírem els p1'essuposts d'enguany. 

La pregunta que Ji feim és que pensa fer en aquest 
tCITenv. Re ti rar 1 'a lTosscgament el'aquesta franja? Re
gular ~ls arts selectius? Ho fa .ia o ho ha ret o ho pe n
Sa rer? Ll sé que referent a aix:J voste em pot dir que 
aq uesta franja és de competencia de l'Aelministració 
Central i que l'arrosscgament és prohibit, peró céll una 
acció planificaela, ele planificació, de corrccció i ele coor
elinació per corregir desviacions que sí es proclueixen 
i cal sobretot, com li repetesc, una coordinació amh 
I'Administració Central. Per protegir aquesta franja és 
neccssaria l'orc!enació dels arts selectius i marcar Jí
mits a l'alTossegament coster, pero no és menys impor
tant la regulació de la pesca esportiva i un programa 
d'esculls. 

Els esculls, a més de la funció important de pro
tecció, poden fer un bon treball pel que fa referencia 
a recuperació ele zones i el'especies sobreexplotacles. Ho 
hem comenta t diverses vegades i no tenc el més mínim 
dubte que voste sap que aquest és el camí a seguir, 
e!s esculls han de' sel- duraelors, I1Q_ cOFllaminants i és 
b~\sic seleccionar el lJoc de fondeig i aix:) és impo¡' tant 
perque quan roneJegem no es tracta de coincidir amb 
zones rocoses que per si mateixes ja Són esculls natu
rals, ja són zones protegielcs, 

Per tot aixó, per lot aix 1 deIs esculJs es necess ita 
pressupost, es necessiten doblers, la veritat és que nos
aJtres, si no ens c1iu el'ol1 , no tenim idea eron poden 
sortir aquests c1oblers, o sigui que nosaltres creim, jo 
estic segur, nosaltres esta m segurs que les intencions 
sí que hi són, volem creure i creim que hi són, no obs
tant aix:J les possibilitats queden un poc en entredit. 
Faran alguna cosa enguany en aquest aspecte? Com 
)f'nsa finan-;:ar-ho? Els rres~upn<;ts aprovats li deixen 
molt poques possibilitats, per ai:'éo ens agradaria saber 
si el Pla Júpiter -i fenl un poc de broma li diria que 
des de la pesca ens hagués agrada! més que fos Ncptú
li resen'a algun raconet a la pesca, tal vegada se n'han 
oblidat, esper que no. 

Em cregui, Conseller, un p18 d'esculls és necessari 
per a les BaJears i no arrUIna ningú. 

(Pausa) 

Crec que no cal que Ji digui que ordenar la pesca 
esportiva a la nostra regió és més que necessari, és 
fonamental que els pescadors professionals i els espor
tius ele veritat se sentin cómodes, se sentin protegits 
i se sentin cada un dins la seva activitat sense que li 
puguin dir que envaeix els terrenys dels altres. Tarnbé 
li vul! indicar que una regulació que no pugui ser con
trolada perd tota la seva eficacia, per tant jo li dernan 
com ref.Ula la pesca esportiva o com pensa regular-la. 

Lligat am b ai:o;ó tenim el problema ele la vigil~ll1cia, 
em referesc a complementar la vigilancia a la mar, que 
és de competencia estatal, amb vigilancia él terra que 
seria i és competencia de la Comunitat Aut6noma. La 
vigilancia aterra pennet controlar i vigilar quins són 
els clc~embarcs que s'efectuen i alcshores fins i tor sa
ber on pesquen les nostres embarcacions, per tant és 
un sistema de vigiláncia indirecta ele les zones prote
gieles La pregunta és que fa 1:.'11 aquest sentit de la \'i
gilancia? Creu possible una Yigilancia a tcrra? Com ho 
plélnteja i amb quins mitjans pensa dur-la a terme? 

No hi ha dubte que en aquests moments el món 
marí clóna un séll! fort, passam de la pesea -caya seria 
en terra- a la ramadcria, o sigui als cultius marins. 
ALtualmcili eb ('u:lill.~ 11"n p<.Ls::,at de la Jase d'expéli
mentac;ó i són ja una realitat i aquí, a Balears, igual 
que a altres 1I0es, confraries, élssociacions ele pescadors 
i crrups empresarials s'interessen per aquest camp i per 
le~ seves possibilitats, Voste no ignora que els cultius 
marins tenen un gran futur i una política pesquera am
biciosa rassa per la potenciació deIs cultius marins. A 
més, els cultius marins poden obtenir quantitat i qua
litat al mateix temps, és a dir, que ens poden obrir no 
tan sols el mercat balear, sinó el mercat peninsular i 
el mercat de pai'sos europeus ele gran consum de les 
especies avui en e1ía cultivables, com ho és Italia. Les 
nostres conelicions ambientals són molt favorables, i 
aquesta és una raó més en aquest sentit; a les nostres 
illes ja hi ha inquietud, i \lOS te ho sap, i actuacions 
més o menys amplies i ambicioses que no comentaré 
ni definiré ara. AJguns intents són complets, tenen re
prooucció, alevinatge i engreixament, són totalment 
complets, autosuficients, per6 n'hi ha d'altres que no, 
n'hi ha e1'altres que només són engreixament i aquests 
necessiten que se'Js facilitin els alevins, perque si no, 
els preus e1'adquisició i les elificultats d'obtenció poden 
fer fracassar l'experiment o l'activitat. 

Es necessari, per tan!, tirar endavzmt una planta 
de producció d'alevins que garanteixi la materia prima 
a les instaHacions que coopera ti ves, entitats privades o 
confraries puguin posar en mana i, arnés, fins i tot 
els sobrants ens ser\"irien per repoblar. Quina és la 
seva política en aquesl senti!? Quines són les seves rea
litats en aquest important camí? 

La nostra por és si la seva política, que creim que 
va en aquest sentit, té els Iímits ele les parauJes, cosa 
que lamentaríem pel que pot tenir ele dolent per al 
progrés de la nostra pesca. Problemes de terrenys, ad
ministratius, de financ;:ació s'allarguen practicament allo 
que hom vol. Que fa la Conselleria en aquest camí? 
Quins són els seus objectius immediats? Li agrairíem 
que ens digués que la nostra preocupació és infundada 
perque ja estam en marxa i ja som aquí, li ho agrai
IÍem de bon de ver. 

El que també ens preocupa bastant i quasi quasi 
com a últim punt és l'adaptaeió del nostre sector pes
quer, i aixD té molta transcendencia, a les normatíves 
de la Comunitat Económica Europea. La política comu
nitaria, voste no ho ignora, s'estructura en tres bran
ques: política ele recursos, política e1'estructures, polí
tica ele mercats; és un plantejament reglamentari, ele 
reglamentació de la Comunitat, per tant a complir en 
tot moment, que inclou des de la captura fins a la co
rnercialitzaciÓ. De moment i atés que en el Mediterrani 
no s'han estes les aigües, la política ele recursos no enS 
afecta; ara bé, jo crec en un període no molt llarg en 
el Mediterrani occidental sí que ens afectara. En canvi 
sí ens afecten les polítiques d'estructures i de mercat, 
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i dins aquestes les ajudes que pot rebre el sector pes
quer per a la seva millora i el seu progrés. Punt clau 
d'aquest procés d'adaptació al nivell organitzatiu de la 
Comunitat Economica Europea és la creació i posada 
en funcionament de les organitzacions de productors 
pesquers. Com en tot procés de canvi, de canvi orga
nitzatiu, el tema té les seves complicacions, aixo no ho 
ignoram, hi ha falta de comprensió i malentesos que és 
necessari superar, pero el funcionamcnt d'aquestes or
ganitzacions de productors és basic per a aquesta me
canica organitzativa, i és important i transcendent per 
a Europa, per tant per al nostre sectOr pesquer i per 
la 110stra adaptació a les normatives de BrusseHes. Que 
pensa la Conselleria sobre aquest punt? Que pensa [er 
per ajudar, orientar i impulsar el nostre sector pesquer 
en aquest sentit? 

Sr. Conseller, Ji he comeniat problemes generals de 
la nostra pesca, haurja estat fora de lloc aquí i en 
aquest mon1ent entrar en aspectes més concrets, com 
profunditzar sobre la renovació de la rlota o parlal- de 
l'cbboració el'un cens ele flota per moclalitats, un cens 
::lctual i un ccns a justat a la capacitat productiva i de 
n'crcat que [lermélria marcar Hmits al c rei.,emcnt ele 
cacla modalilat amb la fimllitat ele puder elaborar es
quemes el'~xplotació. Aquests i <d tr~s problemcs es po
cien cunside ra r ele totleS formes jllclo~,)s dins els pun1s 
que li he comentat, el nos1re objcctiu general era i és 
plantejar-li e l problema ele la pesca perqu~ cns parE 
de realitats i projectes, el no~tre interes és que ens 
parli de In política pesquer;} ele b seva Conselleria i 
del seu Govern i Liel pressupost que la suporta. Vostc 
no ignora que són els capítols IV, VI i VII d'un pn::s
supost els que defineixen la reaJitat i viabilitat e1'una 
política , en aquest cas la pesquera. Paraules i pressu
post. paraules i finanr;ació són sinonims ele possibilitats 
i realitats; paraules, solament paraules, són parau!es i 
ja se ~::lp el que f::¡ el ven!. 

Per tant, SL C:unsellel', com <l pregunta final: Quins 
són e ls seus projectes i quins són els mitjans de que 
disposa.? 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'l\gricultura Pesca. 

Sr. Pere Joan Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J . More\' i Ballester): 

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Crec que seria difícil aconseguir que en tan poc 

temps com ha elisposat el Diputat interpeHant es po
gués fer un repás tan exhaus tiu r::OI1l el que el! ba [et 
de tota la problemática pesquera sle les Illes; només 
entenent que es tn\eta d'una persüna·altíssimament qua
Eficacia tant des del punt de vista tccnic com polític 
en aques ta mat0ria, es pot comprendre que hagi fet 
una analisi tan exhaustiva en tan poc temps. 

Praetieamcnt totes les opinions que el! ha cxpres
S31 són cClmparticlcs per nos::lltres i no ponria ser eL,1-
tra manera perque també en la pesca, igual que en l'a
griculLura, els conelieionaments de oualsevol política, 
sigu i au ~onomica o sigui nacional, ja' cstan plan teja Is, 
tencn un marc d'actuació reglat. En el cas ele la pesca, 
no obstnnt ai:~ 'J. ]¡<:uríem cl'acImetr e que ens trobam en 
~na situac ió paracloxal, per U!la part és una materia 
a:npliament legislada, a nive l! nacional quasi tot és le
glslat, estudi~1t. detallat, cls arlS, les hores, les vedes, 
tot , i malauradamcnt -jo crec que en aqu~st mabu-

radament hi podríem incloure els responsables en 
aquests moments de la Presidencia Europea-, malau
radament no tenim una política definida del Mediter
rani occidental en materia de pesca. Aquesta mancanc;a 
ens dóna que ens falta una perspectiva global quan a 
vega des ens perdem de saber si la malla d'aquesta xar
xa és permesa en aquesta profunditat o no és permesa, 
quan tenim legislades les coses petites ens falta una 
visió global, un marc global en materia comunitaria, 
que sí tenim en l'agricultura i tenim en la ramaderia, 
on existeix una política agraria comuna. 

En aquesta situació de transit, perque és evident 
que ens trobam en una si1uació de tdll1sit, no és pen
sable que aquesta situació es podó mantenir in aeter
num, ele no existencia d'una política global definida 
per tots els palsos de la Mediterrania occidental, en 
aquest moment d'«impasse» mentre es defineix aques
ta política és evident que hi ha el'haver una política de 
coorclinació entre les Administracions espanyoles. 

Les competeneies en materia de pesca tant a la 
Constilució com a l'Estal"ut la veritat és que són d'un 
grau c\'ambigüitat molt gros. Per un costat, el que s í 
és c Iar és que tenim competcllcies absolutes en mate
ria cl';·¡qüieultura, pero en materia c\e pesca parlam el'ai-
8ües interiors, que és un tema bastant inclefinit, i per 
un altre costat parlam el'orclenació de la pesca dins 
aquestes nigües quan l'Es tat també es reserva compe
tencies c\'orelenació de la pesca. Per consegüent és fa
ci líssim que es produeixin mom.ents ele tensió, moments 
d'incomprensió. moments de frjeció quan la realitat so
cial, les bases socjals en un mament de crisi espitgen 
una o altra Administració, i nosaltres hem d'acceptar 
que hem viscut per a aquesta etapa i quan es produei
xen aquestes situacions de tensió mai la corda no es 
romp per un costat, és a elir, que la immensa majoria 
ele vegades la incomprensió és mútua i es necessita tam
bé una certa dosi de racionalitat i de generositat per 
produir ['acostament. L'acostament mai no ha de ser 
un acostament d'una Administració cap a una aItra, 
sinó que ha de ser un acostament el'anar tots dos a 
trobm--nos en un punt comú. 

Jo cree que, per a bé de les dues parts, hem su
perat el moment de la confrontaeió. Nosaltres tenim 
en aquest moment recorrcgut clavant els Tribunals el 
noslre Deeret d'Arrossegament, pero s'ha pogut arribar 
a un acore! sobre el contenciós que teníem plantejat 
amb la pesca esportiva i ja hem plantejat que els nous 
projeetes legislatius en matcria de pesca seran consul
tats per les dues parts abans de veure el seu rePlex en 
el Butlletí Oficial. Jo crec que aixo és un pas, aquest 
aeore! de bona "oluntat per les dues parts que es va 
produir a finals de l'any passat i cone¡-etat en una se
rie ele reunions a principi el'aquest, és una cosa que 
en:; cUllvé a lOls, perque d m¿s de les cumpel\::ncies que 
vost,~ ha assenyalat sap perfectament, Sr. Oliver, que a 
vegades es complica més amb competencies exercides 
pe l Ministeri de Defensa a través ele les Comand~\l1cies 
de Marina, que encara compliquen més totes les inter
relaciuns elel món ele la pesca, perql1<~ intentant arre
gbr el mateix o davant un problema ens trobam tres 
Aclmi.nislraeions embullant fil. 

Jo cree que som en camí que tot aixo, en un camí 
de futur, es vagi afinant aquesta coorclinaeió i jo cree 
que és bo, no sois per a nosaltres, sino aelhuc per a 
l'Aclministració Central. L'Administraeió Central. per 
c:-;cmple, no s'havia plantej:H com ara ho ha fet a de
manda nostra la regulació el'una [Jesea que economiea
IllClli pol ser molt important a les Balears, com pot 

. __ . . ----
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ser-hu la pesca de la lIagos ta hlanca o ele la llagosta 
moruna, no s'ha havia plante jat i ara a demanda no:;-
1rZl ho h ~l ret i legisl~1r~1 un text suggerit pelo nosaltres 
el es del punt ele vistZl no el e les noqres convcniencies 
auton 6miq ues, sinó de la conveniencia del sector en un 
terna qu e en el futut- pot ser importa nt, és a dir, jo 
cree que aq ues ta col·laboraci ó pOI elur Fruits en bcn e
fiei de tot es les parts. 

Quina és la polílic1 pesquer-a?, i inlcnlal'é donar 
resposta <1 la lIarga i detallada i jo d iría que encerta
da demanda de preguntes que ha fet I'interpel·lant. Fin s 
a I'a n v R7, fin s al juliol elel 87, la pesca, a l Go\'Crn Ba
lear, era co nsi derada administrativament com un ser· 
vei .. un scrvei que COTl1pl iD més o manco les seves tas
ques aclminislratives i bUrDcratiqucs, pero que prácti
cament no tenia pressupost i que elifícilment poelia nO 
soIs desenrotllar una política específica , sinó llllS pro
¡n-am es prupis i auton))mies. Quan es va crear la nova 
estructura de la Conselleria e l novembre elel 87, ja apa
rcix la figura de la Direcció General ele Pesca, que és 
la que fins ara ha dllt enc1avant aques ta política. 

El primer que várem enCOlllé!nar a aquesta Direc
ció General va ser precisament I'e laboració del Llibre 
Blau ele la pesca. Entenem que clavant aquesta s itua
ció el'amb igi.iitat legislativa, el e transitorietat comunita
ria, alman co nosaltres, al nostre nivell, calia que ten
guéssim un eliagnóstic ele la s itu ació de la pesca i ele 
quin es eren les coses més import a nts que s'havien ele 
fer eles de la nostra perspectivn i dins les nustres com
petencies . Varem comptar p er fer aquest diagn6stic 
amb els estuelis de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, 
qu e ens va donar totes les estaelístiques de flota i pro
ducció d'especies de més el e qu aranta anys endarrera. 
El Llibre Blau proposa finalm ent les actuacions i pro
grames per a una situació ieleal pressupostaria, que 
fTl'avan:; él dir qu e ens trobnm Ilunv d'aconseguir avui, 
al nies eI'abril de l'anv 1-989 

La política pesquera ele l Govern 'esquem~\ticament, 
contemplaria els següents temes: 

lr.-Accions sobre recursos pesquers. 
2n.- Accions sobrc pis aspecte.<; comercials de la 

pesca. 
3r.-Accions sobre els aspectes socials del sector 

pesquer, i finalment la temática constitucional o com
petencia!. 

E n el capitol d'accion s sobre recursos pesquers 
s'han de cons iderar els recursos pesq ucrs tradicionals i 
ens trobam amb un esforc; pesquer el e 2.500 a 3.000 to
nes i amb una zona plenament explo tada amb perill 
el'arribar a la sobrepesca. Que hem de fer amb aques
ta situació? Evitar l'increment el e l'esfon;: ele pesca, evi
tar el peri ll el'aquesta política que globalment a nivell 
del Mercat Comú pareix molt clara pero que eles de la 
nostra perspectiva no ho és tant, de les famoses car
p etes de baixa . Per poder construir una nova embar
cació s'ha de donar de baixa la quantitat similar de 
potencia, pera que passa si aques ta baixa es produeix 
a Al<:'cant j la construcció es fa a Balears? Que ens 
transfereixen l'esfon,: pesquer a les nostres aigües, en
cara que es mantengui a nivell global l 'esforr;: ele tot 
l'Estat o de la zona de la Mediterrania. 

Incrementar la vigilancia en el compliment de les 
mesures de resfon;: de pesca; horari, talles mínimes, 
vedes, famelles ovades, etc .. i revaloritzar la zona cos
tera del litoral amb la política d'esculls artificials. Crec 
que ningú no pot creure que per molta vigilancia que 
es faci -i cap de les Administracions no té capacitat 
per fer una vigiHmcia exhaustiva-, amb vigilancia ma-

n tJma només sera capa¡;: el'acabar amb I 'arrossegamen t 
en zones de posscid6nies, en zones de creixement ele 
peixos, en zones totalment prohibides a l'arrossegament. 
El nostre mar és Ilaurat moltes vegades, la mesura més 
adient és la que voste ha assenya lat, els esculls artifi
cia ls amh una acció planificada, amb un estudi cientí
fic com el que ens acaba de lliurar la Universitat Ba
lear per saber quin s esculls, on i de quina man era s'han 
de plan tar. 

El tema de l' aqüicultura és clau per a nosaltres, 
d iri a qllC:' som el lloc eI'Espanya on anam més avanr;:ats 
i c rec que no soIs hem de continuar per aquest camí, 
sinó que hem eI'auglllentar, i m'atur nOlllés per expli
car sin t etic~1JTlent el prob lema de la «Hach erin¡!". So
bre aquest problemn, ' m'agradarin dir-li miri, les seves 
preocupacions són inPunel aeles; no, Sr. Oliver, les seves 
preocupacions són totalm ent fundades. Probl emes de 
no trobar lloc, problemes urbanístics gue qua n hem tro
bat el !loe resulta que és una zona d'especial interes i 
no es pot construir, dictada per aguest Parlament, etc., 
etc ., i prohlemes financers. La so lu ció que hem adop
tat el'acord amb la Secretaria General de Pesca és in
tentar crear una socie tat mixta amb els consumidors 
d'alevins, que posin els doblers, i nosaltres posar la in
vestigació i acoIlir-nos al fo ns d'investigació d'aqüicul
tura del Mercat Comú, que ens ap ortaria els doblers 
eI'aquesta investigació, és l'única solució que veim. En 
materia de comercialització -i vaig al galop- estam 
disposats a elefensar fins al elarrer moment, en contra 
d'opinions retrogrades del sector pesquer, les organit
zacions ele productors com a sistema logic i europeu 
per accedir a la comercialització de la pesca i fer en
tendre als pescadors que aquesta política europea no 
és contraria, sinó tot al revés, a l'exi stencia de les con
f raries existents. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grúps Parlamentaris que vul

guin inter-venir? 
Per part elel Grup Parla mentari AP-PL, té la paraLl

la el Diputat Sr. Mesquida . 

EL SR. MESQUIDA T GALMES: 
Sí, Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. 
Per rixar la J10si ció del nost re Grup, és d'un total 

supon a la política pesquera que du el Govern Balear , 
concre talllent la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Ali
mentació. Jo pens que totes les preguntes que ha fet 
el Sr. Oliver i Massutí, que no hi ha cap dubte que és 
una vertadera autoritat en materia de pesca, són el que 
h. si no totalment almanco inicialment, el Govern Ba
lear i la Conselleria el'Agricultura, perque en aquest 
tema, clar, li falta una elotació pressupostaria, que seria 
J'ideal segons preveu el Uibre Blau ele la Pesca, pero 
dins les seves mesures, dins les seves possibilitats pres
supostaries, crec que fa ni més ni manco el que ha de
manat el Sr. Massutí. 

Quant a la coorelinació que hi ha amb I'Adminis
tració Central, jo pens que a través de la Secretaria 
General de Pesca Marítima. aquestes reunions que fa 
el Govern Balear, la Conselleria d'Agricultura cada tri
mestre serveixen totalment de coordinació. 

En una paraula, a mi em pareix que no faria més· 
Que repetir el que ha dit el Conseller, jo cree que les 
línies que segueix el Govern Balear són les adeauades, 
són les més convenients i les més adients per a la nos
tra COlllunitat Autonoma. Jo pens que els cultius ma-
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rins són un gran pas que s'ha donat, l'aqüicultura és 
un tema que com a menes cal m'entusiasma, m'agrada 
molt l'aqüicultura, el tema del cultiu marí, pens que 
aquesta crea ció de les cooperatives de cultius marins 
per comercialitzar els alevins i els productes que en 
aquest moment s'obtenen és una situació ideal. De fet, 
ahír cree que la premsa duia que el Director General 
de Pesca de la Comunitat Autónoma de Múrcia va ve
nir aquí, a Mallorca, a Balears, a la Comunitat Auto
noma nostra per aprendre del funcionament d'aques
les coopcral ives; pens que aixo és la solució del tulur, 
aixo és el que ha de compen al" el desnivell gu · hi ha 
enlre la prodLlcció i el COI sum, Sabem que SOll1 dcfi i· 
lnri , per lanl s'ha d'cstLtcliar aquest lema, s'ha d'in
\le Ligar, s'ha de promocionar n Pi de pod r anive llar 
aques fa dircrencia que hi ha ntre producció i consum 
i pode!: pro cir el ciuLadsn' de les noSlres i!le deIs 
productes adequa ts de pesca. 

Per tant jo crec que la Conselleria d'Agricultura 
esta en la línia que ha dit el Sr. Oliver Massutí; és 
ver que possibkment li falten mitjans económics, li fal
len pressuposts, pero tot arribara, pensam. Per tant, 
nosaltres donam suport total a la política pesquera del 
Govern. 

Moltes gracies, Sr, Presidcnt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputal Sr. Oliver Massutí, 

EL SR. OLIVER T MASSUTr: 
Gracies, Sr. Presiden t. 
Abans de contestar al Sr. Conseller, contestaria al 

Diputat Sr. Mesquida. Jo no he fet una crítica de des
qualificació de la política pesquera, jo simplement he 
fet una interpeHació exposant una serie de punts i fenl 
una serie de preguntes al Conseller per si me les con
teslava, tot aixú no en funció de passa¡- en aquest mo
ment a una aprovació o desaprovació, sinó en funció 
d'elaborar una moció que el'aquí a uns dies planteja
rem i que després vcnclra el moment ele donar-hi su
porí o de no donar-n'hi, més que donar suport a la 
política, probablement. Si la meya exposició esta d'a
cord, i hi esta en molts de punts amb els que ha plan
tejat el Conseller, logicament la moció haura de tenir 
I'aprovació de tots els Grups d'aquesta Cambra. 

Aclarit aixb, passaria a contestar al Sr. ConselIer 
rapidament. Jo el que li he ele dir és que quan eleman 
coordinació és perque som conscient ele la situació que 
té plantejada la pesca quant a l'Aelministració Comu
nitaria i a I'Administració Estatal. Efectivament la Cons
titució no és molt clara, perqul: parla de sector pes
quer i parla de pesca, i el seclor pesquer i la pesca ve 
un mom\nt en que se :.urerposen i pot ser molt difi
cil definir aquestes situaciol1s, la qual cosa ens du aIs 
recursos deIs quals jo li parlava. El que li elemanava 
i m'ho ha contestat és que. exisleixi una coordinació 
per a tota reglamentació i que aquesta coordinació si
gui previa a I'aparició en el bullletí de la legislació que 
s'elabori, ja si gui per la ComunitDt, ja s igui per J'Ad
ministració Central, que jo Ji rLlC dir que és en aques
ta línía. 

Per lant, m'alegra el punt en que voste m'ha ex
pressat aquest sentit seu. Per altra part, el que jo li 
vull dir és que el Uibre BlwL cfectivament, el Llibre 
Blau que voste va tenir l'cncert d'elaborar, marca uns 
fets, marca uns desitjos, marca uns objectius, pero clar, 
si aquests objeclius no es marquen ar'nb passos anuals 
3mb carrec al pressupost que cada any s'elabori, el Ui-

bre Blau queda a la biblioteca perque el llegeixin els 
qui siguin més o manco aficionats a assabentar-se deIs 
problemes pesquers. No hi ha dubte que hi ha dificul
tats, que hi ha situacions a vencer, pero el que jo li 
deman i li venia demanant era que donem alguns pas
sos en aquest sentit, que el pressupost ens demostri que 
el Llibre Blau va avan¡;:ant i que ens anem preparant. 

Quant a les organitzacions de productors, efectiva
ment m'ha alegrat moIt la seva expressió, en aquest 
sentit coincidim perfectament, i jo vulI que quedi ben 
ciar que les organitzacions de productors no són com
petitives ni contraries, a les confraries que han fet una 
gran labor i continuen fent una gran labor dins el nos
tre món pesquer, pero l'organització comunitaria exi
geix la mecanica d'organitzacions de productors i en
tram dins una normativa reglamentaria que ens afec
tara i necessitam, abans d'aquesta integració total del 
92, tcnir les organitzacions de proeluctors en mana. 

MoItes gracies. 

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

Sr. Pere Joan Morey. 
Pesca, 

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

Gracies, Sr. Presidenl. 
També de manera sintetica dir que la premura elel 

tcmps parlamenta¡-i no m'ha permés contestar mol tes 
preguntes que m'bagués agradal contestar-li. Jo diría 
que estam plenament d'acord; també li diria sobre els 
pressuposts, i no és broma, que la nostra Direcció Ge
nera! de Pesca crec que fa aIlo de <da multiplicación de 
los panes y los peces», amb poquíssims doblers va [ent 
una tasca molt interessant, i no m'agradaria que que
elas sense contestar l'aspecte de vigilancia. Amb c1s pres
suposts d'enguany hem pogut augmentar els inspeclors 
i no sois augmentar els inspect9rs a les íHes menors, 
evidenlment, sínó també que comptam per primera vc
gada amb dues lanxcs rapicles, no tant per a la vigi
lancia a la mar, com "oste ha expressat, sinó perquc 
es produeixen fets a la mar, com per exemple el tema 
el'atacar els capcers ele la !lampuga; rompre, tallar o 
robar arts quan estan plantats, que no es poden con
trolar només amb una vigilancia a terra, igual que el 
tema de la resca amb arpó, la pesca submarina, que 
és importantíssim, si no es va a la mar no es pot con
trolar i anam per aquest camÍ. 

Només dir també que la línia prevista al pressu
post de subvenció de les barques de sis a nou metres, 
que és la mesura que queda fora de totes les ajudes, 
ha tengut un exil tan gros que malaurac!ament el mes 
cI'abt-il quasi som a punt d'esgotar el pressupost rre
vist, el qua! era petit, pero realment ha tengut un c,Xit 
i va clonant un [cuit molt important quant a modemit
zació de la navegació i mockrnització de la capacitat ele 
pesca. 

Dir-li també que enguam' hem comcn<;at tot el tema 
ele rOlll ent elel nostrc pei:\, rellt con~jxer al consumidor 
b difer~ncia entre peix fresc i peix refrigerat, difer~n
cia organoleptica i des de tots e!s punts de vista, po
surem en mana la QC, la qualificació ele qualital per 
al peix; que per primera vegada tendrem normalilzat 
el lema ele l'etiquetatge ele peix, farem apareixer cls 
noms correctes en la nostra llengua, perqu~ lothom 
digui mol! al moll i no li digui «salmonete», tot el tema 
ele la moclernilzació de la pesca artesanal ja ho (!esta
ca!, continuam donanl les ajud es econoll1iques a les 
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confraries de pescaclors, és a dir, els secretaris no hm
cionaris els conlinuam ajudant cconomicament per tal 
que portin les seves estadístiques, i un aspecle que 
m'havia dcixat i que per a nosaltres és molt importnnt: 
gracics a aquesta coHaooració amb l'Adminislració Cen
tral pareix que hem trobat un forat que existi;] i quc 
no havíem pogut resolc1n: fins ara, que era la forma
ció deIs joves entre el momen! que Ltcaben I'EGB i el 
que r oclen emb;]rc;])"-sc en cl s va;;;ells deIs sellS pares. 
La pesca, COI11 vosle sap, nO s'apren als llibres, s'apren 
pescLtnt. Hi ha un buit ele dos anvs durant el qual no 
cxisteix en aques tes ¡Iles f'ormació professional pesque
ra; encara que no tengucTll compet~~ncies en materia 
educativa, el Ministeri ha acceptat col'laborar amb nOS
~!trc~; pcrq112 c:,;slci:,i el ;'In"titut Suci<d ele la ivlarina 
un centre ele formació, és a dir, hi haura un centre a 
Bnlears on els joves podrLtn estudiar formació profes
sional pesquerLt, jo crec que aixo és un pas endavant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aca bal el clebat d'aquesta interpeHació, aquesta 

Presicl:~ ncia decreta un recés fins a les set en punt. que 
recomen¡;:arem la Sessió. 

III.- DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSlO 
D'ASSUMPTES INSTITUClONALS I GENERALS SO
BRE LA PROPOSICIO DE LLET R.G.E. NUM. 778/87, 
PRESENTADA PELS GRUPS PARLAMENTARIS AP
PL, SOCIALISTA i UM, RELATIVA A CONSELLS IN
SULARS. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srcs. j Srs. Dipll tats, recomenc;a la Sessió. 
(Pausa) 
Pa sam a l pun l TT I de l'On11"e del Dia, reCeril ::11 

delnll e1e.1 Dictam en d la om is i6 d'As llmp tc ln s ti. 
lucionals i Jcncra l la P rop i ió dI;! leí l'e!!is· 
trae! amb el núm . /87, rresenlHd. 11\'1 ,rup P:1r· 
lall1cntaris P · PL, O fAUSTA j UM, n.'laliv, :'\ lIn· 
sells Insulars. 

Als artic1es Ir., 2n. , 31'., 41., Se. i 6e. no hi ha esme
nes man tcngudes. Procecleix, iclo, sotmetre'ls di rec la
ment a yotLtció, que si no !Ji hn cap indicació per p art 
deis Srs. Porta"clls ho farícm conjuntament. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs arti
eles Ir., 2n., 3r., 4., 5c. i 6c. elel Dictamen de la Comis
sió, es volen posar drcts' 

Vots en con tra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 
A l'article Té. 11i ha un va! particular del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquest vot 
particular, té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Podrien fer lectura el vot particular) 
( Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Secretari Primer de la Cambra 

per fer lectura del vot particular. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Article 7.- EI onsells Inslllars, d'aco rd amb l'aJ"-

ticJe 26 d e I'E taLul d'Auton mia p er a le llles Balears , 
podra n exer ci r la tni cia ti va legisla tiva sobre qual evol 
materia en qu e el Parla m e n de le Illes Balea rs o ten · 
Li la pote la l legisla liva ». 

! '--

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Portaveu. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. Pres ic1cnl. Sres. i SI s. Dipl.Jlal~ . 

Nosaltn~s mantenim com a \'ol particular el text 
que \'a ser prcs en consicler:J.ció que c.~ rdercix a la 
inic iali\'a kgislati\"L1 dcls Conselb Insulars da\ ant el 
Parl:tmcnl de les llles Bak~lrs. En L'b U'3mif>; ó>uhSt'· 

gLICllts de POI1:~ncia i Cumissió s'han afegil a aquest ar
t iele altres lipu s c\'inicialives i ele qiicstions que no es· 
l~ln relaciun~leles amo la ini c ialiva lc ~ islatj\a i a més 
cl'una manera incompJcln, ja que si e~ lracta\'a cl'esta· 
blir tates les possibilitats d'actu:J.ció clcls Consclls In
.~1ll;:1J s fo1':1 de l seu ~mbit ~ürporj} tüj, ~L ll'ha dL'j .\.aL una 
que ve regulada a l' E slatut , al pUllt 26.2 quan tracta 
que els COllsdls lnsulars poelran soB icilar del Govern 
l'adopció el'un projecte ele ll e i. Pcr tanl, com a amplia
ció ele p ossibilitats deIs COllsells ln s lllars c1avanl el Par
lamcnt, clavant el Govem de la COlllunital i dm'ant el 
Govern de la Nació, que és el que elesprés s'afegeix, 
aques ta relació és incompleta, 

Per altra banda, voldríclll fer un breLl comentari so
bre quill es són les poss ibilit;]ts d'actuació que es donen 
al s Consells lnsulars a través de l'article 28 de l'Es
t. tut. L'é\ l'tic-\l! 28 de l'Es latut esli'lblci.· quincs o 'es 
(.'1)rl'~'p)J1 n ¡I I Parl,l11t!nl i aqu ' 1 ' ose', poss ibilil. l 
d'ac tu aciú, ini ialive no cslric tamen t ICfÚ la t i" s es 
\'o le n l ras lladllr a l Con e ll. rn ular ' , C]U - s6n, en' p r i· 
mer JIu elaborar una p roposició d ' llci i pI" SCl1 t~tr· la 
al ngré dt: D ipll la ls i nomcnar l re Dij')\ll:l15 e.ncar· 
rcga ts el (kf n ' a r-Ia, oH i ilar del Jovern -supo am 
que deu er de l Go\' · rn ti > In Nac ió, 1 rquL s i ros del 

(J\' rn de la Comunital lI l! n m a ia h i ha u n a llre 
al-lic l de l'Es talu l que ha l'egu la- I;adopció d'un pro
j cc lc el ¡lei i propasa r a l Par lamcnl que in lerj')o i el 
recur, el'in nsliLu iona lita l. 

Nosaltres creim CJ~ie (\C1II~~ I (' t · ~ possibilitats d'ac
tmlció de Is Consells I n. uhrs qu' aqui s'afegeixen a les 
que l'Estatut estableix corrCspol1cn larament al arup 
c1'jniciatives que e n ti ngualg' par lamentari diríe~ ele 
PI'oposició nu de llei i que n::a lm nl ru ge n ele la com
I l'lcncia legislativa, de la po!> ' ibilil , I tI 'ini c iativa legis
lal iva dnnllll el Parlamenl <lLI ]'l3s latul propiciLt. Per 
allra ban la. ia qu e en COllliss ió ya ~cr lIlil itzat com a 
al"!,,'11111 'n i u'aulo l' ital , lambct voldria dir C1 u jl l'ccisa
m nl un clktamcn que en \'am di posar a pc tició d'al · 
gum Grups Parlam nlari s. di<:l~lm '11 <.le I ll e lr<lL de l 
ParlHment j .ssislcn¡ de la ()m i -sió i u la P l1en i , 
cl iu c laram ' nI, s i bé ai 'o log.icamc n l n a ltera la po . 
s ibi lí la l de d e idir el 1 Parlan n I, diu «no crcim pOs i· 
ble, en canvi, rcalitZé\T a Le no n am inél ls a posar n 
marxa la fu nció legi -laliv<l i, per tant, cr · im s'ha el e 
r 1)l~lja r la p s i.bil it at q ue el. on li s I nsu lars Pllgu in 
rea!llza r ac; tuacI ns qu de 'enboq u in a . Hi ilar del 
Govern - 'ha d'c nl ndr ) rn el l 'Es La t- J' el pció 
el'uD projcc t de lI e i n i en ac le q1.le cond ue ix in a la 
i nterpo.ició del reCllr c1 'i nc n li tuci na lilat" . 

P r ta n t, nosa l tres, a mb aq ue t a rgu ment qu be 
xposa L, co ns id ra ro que se sobrepassa ampliamen l el 

m u rc e. La Lu la ri , pror o am qu' 'accepli aq uc t VOL par
ticu la r i qu es c.le ixi I I x t la l om va ser p res en 
cOl1 s ideració. 

EL SR, PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup MIXT, té la parallla el Diputat 

Sr, Ricci. 
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EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Només per dir que estam completament en des

acord amb les explicacions que dóna el Sr. Triay. Nos
altres creim que si bé no hem de fer aquí ni molt man
co tres grups de govern a les IlIes, sí hem de donar el 
maxim de possibilitats a cada Consell Insular. Cree que 
és un desig que té tot el poble, tant el d' Eivissa, com 
el de Menorca, fins i tot el de Mallorca, per tant qual
sevol fre que es pogués posar avui aquí seria mal vist, 
perque el desig del nostre poble és diferent del que 
voste planteja. 

Gracies, Sr. President. 

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

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, Sr. President. Sres. j Srs. Diputats. 
Jo voldria rellegir ¡'artiele 7. perque hi ha un pun t 

seguit enmig que separa clarament el que és la ini
ciativa legislativa, que és l-egulada per l'arliele 26 de 
l'Estatut d'Autonomia, ele l'exercici ele les iniciatives 
)Jrc"istes, COI11 eliu, als apartals 2, 3 i 4 de l'artiele 28. 
No diu iniciativa legislativa, sinó que diu iniciatives . 

CIar, el Grup Padamentari que manté el vot par
ticular entén que aquÍ se sobrepassa el marc estatuta
ri, pero en primer Iloc, enlrant al fons abans de mirar 
després sí aixo s'aiusta a l'Estatut o no, hem de dir 
que efectivament el quc c.liucn els punts 2, 3 i 4 de I'ar
ticle 28 de l'Eslatut és que podran propasar, en aquest 
cas al Parlament, proposar al Parlament els Conse!ls In
sulars, que aquest Parlament elabori una proposició de 
!lei com per exemple la de Cabrera. Que no hagués es
tat guapo que sobre Cabrera ha~ués vengut d'una pro
posta de proposició de \leí del Consell Insular de Ma
llorca avalada pels Grups Parlamenta¡-is del Consell In
sular de Mallorca? No hagués esta t una cosa guapa? 
Jo crec efectlvamcnt que sí. Hi pot haver alguns casos 
que sigui bo que un Consell Insular presenti a aquest 
Parlament una proposició de proposicíó ele !lei per re
metre a Madrid, evidenlment és el Parlament que l'ha 
d'aprovar, punt núm. 1. 

Punt núm_ 2, si un Consell Insular se sent afectat 
per una !lei que Cl-eu que és inconstitucional, no ha de 
poder proposar a aquest Parlament que f'aci un recurs 
d'inconstitucionalitat? No ho ha de poder fer, aixo? 1 
després tampoc no pot sol'licitar al Parlament que 
aquest Parlament soHicití al Govern ele l'Estat l'adop
ció d 'un projecte de llei? Són els tres casos. Des del 
punt de vista elel fons evidentment és cIar que és bo 
que els Consells Insulal-s puguin fer aixo. 

Quant a la forma, interpretació de l'Estatut, vul
neram la lletra de l'Estatul o no la vulnel-am? L'article 
26 diu que els Consells Insulars podran soHicitar elel 
Govern l'adaptació d'un projecte de l!ei o remetre a 
la Mesa del Parlament una proposició de llei i delegar 
davant aquesta Cambl-a un maxim ele tres membres. 
L'Estatut diu que no pot [e l' res Olés un Consell In
sular, necessi ta una ha bili tació expressa de )' Esta tut 
d'Autonomía, un Consell Insular, per poder dur al Par
lament una proposició de lIei, per exemple el que és 
contemplat als punls 2, 3 i 4 de l'artiele 28? Nosaltres 
entenem que la Llei, en aquest cas dels Consells In
sulars . és una cobertura su[icient perqll(~ aixó es pugui 
fer, ja que l'Estatut no eliu que no es pugui fer. 

Mol tes gracies. 

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

paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
E! nostre Grup, que en tramit de Ponencia va ser 

el que va veure com s'introdula una esmena nostra en 
aquest sentit, volem dir, abundant fíns i tot amb els 
arguments que acaba de facilitar el Portaveu d'UM, 
que efectivament dins l'artíele 28 de l'Estatut una cosa 
és que la voluntat de determinar els legisladors hagi 
previst actuacions que no podien ser dutes a terme des 
deIs Conse!ls I nsulars i una altra cosa és que la vo
luntat de la llei digui realment coses que aquí no diu. 

Primera, la soHicitud al Govern -en aquest cas el 
Govern de l'Estat- per a l'adopció d'un projecte de 
lleí no la fa el Consell Insular de Menorca o el Consell 
Insular d'Eivissa i Formentcra o el de Mallorca, la fa 
el Parlament de les IHes Balears a proposta, en aquest 
cas, e1'un Consell Insular, i no recollir aquesta possibi
litat elins ['artiele 7 ele b lIei no vol dir, fins i tal en
cara que no es eligués, que no es pogués fer juríelica
menl i legítimament. 

En segon lloc, la sol'liciluel perque el Parlament de 
les riles Balears interpos i rccurs el'inconstitucional i ta t 
davant el Tribunal Constitucional en els casos prevists, 
ates que aquí, a les Illes Balears, a la nostra Comuni
tat Autonoma no comptam encara amb un consell con
sultiu que pugui a\'alar 1'()]lC)]-lunitat i l'interes .iuríelic 
ele presentar recursos eI'inconstitucionalitat, creim que 
no deixa altra possibilitat a un Conscll Insular a pre
sent31- davant el ParIament una proposta perquc ho faci 
en aquest sentiL La Llei del Tribunal Constitucional, 
d'altra banela, no ha pel-metria d'altra manera. 

1 quant al punt de la so l'licitud eI'adopció d'un pro
jecte de llei al Govern ele les Illes Balears, que aquí 
s'ha dit ]Jet: part elel Portaveu elel Grup SOCIALISTA 
que no el-a recollit a ¡'article 7, jo cree que sí que és 
recollit a l'article 7, perque si ho llegim bé veurem que 
eliu «els Consells Insulars podran exercir la iniciativa 
legislativa d'acord amb I'artiele 26 de l'Estatut d'Auto
nomia», j l'artiele 26 té exactament quatre punts, el 
punt segon és «els Consells Insulars podran sollicitar 
del Govern l'adopció d'un projecte ele lIei o remetre a 
la Mesa del Parlament, etc., etc.», per tant l'article 26 
recu!l les quatre possibilitats i les deixa en mans del 
Consell Insular. 

Per a nosaltres és importanl que un Consel! Insu
lar, per exemplc. si valora que una Ilei com pot ser la 
de Hisendes Locals, que condiciona i gravita damunt 
les possibilitats financeres de l'Aclmínistració Local, 
d'un Consell com a Diputació, tcngui la possibilitat, 
ningú no Ji pugui negar la possibilitat d'exercir la ini
ciativa da\'ant el Parlament de les T1les perquc sigui la 
COl1lunitat Autónoma o el Govern el que posi el recurs 
d 'inconstitucionaJitat si així ho aprova la Cambra de 
sobirania ele les Illes. que és el Parlament. 

Pens<1m, icló. que no f<1 ca n m<11 bvor <1 b Ll ei re
callir tot el ventall ele poss ibilitats que dÓlla ¡'Estatut 
eI'Autonomia en aquest sentit. 

GrÜcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per pal-t del Crup Parlament<1ri AP

PL. el Portaveu Sr. Gonzúlez Ortea. 

~;; __ ~===-== .. _____ ;,=-77~?=·======~======~_==========_= __ =·~· ==~=======;==== 
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EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Yo no voy a insi st ir en los argumentos porque es

tán perfectLlrl{ente expue~tos y los compartimos, única
mente aclarar un tema porque creo que se ha aludido 
indirectamente a nosotros, que en la Comisión tJ'aji
mas a cuento el informe ele los servicios jurídicos de 
la Cámara en apoyo elc nuest ra tesis y queremos acla
rar lo siguiente . 

Efecti\'amente el párrafo que ha leíclo el represen
tante elel Grupo SOCIALISTA está en el informe, pero 
claro no ha leído el an ~erior en el qUé' se elice "así pues, 
como conclusión diremos con relación al n.O 2 del ar
tículo 28 - el n ." 2 es e l que se refiere a elaborar pro
posi..:iullcS ele: ley, jJl·e.~"nlL1tl,,", a b i'vk::'d del CUlJgl'e:ou 
ele los Diputados encargados ele defenderlas, de confor-
111 idad con lo que permite el artículo 87.2 ele la Cons
titución; retomo la lectura:- que creemos que en el 
actual artículo 7 de la Proposición de Ley puede que
elar subsumido y en consecuencia podrá iniciar la tra
mitación de cualquier ley para que fuera tramitada fue
ra de nuestra Comunidad si el Parlamento la aceptara 
como suya». Claro, este párrafo, a nuestro juicio aclara 
perfectamente lo que se refiere al artículo 28.2 v en 
rcalidad a lo que podríamos entrar a llamar iniciativa 
legislativa o complemento de la iniciativa legislativa de 
los Consells Insulares. Las iniciativas referidas a los 
puntos 3 y 4 tienen e,'iclentemente olro carácter y no 
voy a insistir en la bondad de su inclusión en este ar
tículo 7 porque sería repetir los mismos argumentos de 
los Portavoces que me han precedido en el uso de la 
palabra. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grup Parlamentari 

SOCIALISTA, Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. Presiden l. 
Simplement per insistir que és un excés legislatiu 

el que aquí es proposa des del moment que són les 
competencies del Parlament les que es vol en donar als 
Consells Insulars, creim qu e Clqucst ventall ele possibi
]itats que deia el Sr. López Casas novas no prové de 
l'Estatut. De la mateixa manera que s'hagués pogllt pro
posar que els Consells Insulars podran presentar esme
nes a qualse\'ol tramitació de lIei, que s'hagllés pogut 
propasar que els ConselIs Insulars podran propasar can
didats a senador per a la Comunitat Autónoma i qual
sevol aItre deIs drets i. potestats que té el Parlament, 
creim que a<,:ó realment, efectiva-ment augmentara les 
possibilitats d'omplir l'Ordre del Dia del Parlament amb 
iniciatives que no surten del mateix ParIament, pero 
que no agilitara la vida parlamentaria ni millorara la 
capacitat del Parlament i del Govern de presentar re
cursos d'inconstitucionalitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació del vot particular del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA a l'articJe 7e del Dictamen 
de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat ele la Votació: Vots a fm'or, ]8. Vols en 
contra, 36. No bi ha abstencions. Queda, ido, rebutjat 
el vot particular que acabam de so\metre a votació. 

Proccdeix sotmetrc él votació 1 'article 7e tal com 
Ye .. . 

Sí, Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY I LLOPJS: 
Dl'm ~1n aria que la \"ot~lció de l';:nticle 7e, si es pos· 

sible, es fes per separat, els dos punts que l'integren. 
Fins al primer punt i seguit i el segoll, ja que són, com 
s'ha dit a les exposicions, dues materies distintes les 
que regulen . 

FL SR. PRESlDENT: 
Es fara així, Sr. Tria)', encara que és xapar un pa

ragraf. No hi ha cap inconvenient. 
Sres. i Srs. Dipu ta ts que votin a favor ele la part 

de I'article 7r~ que diu «els Consells Insulars podran 
cxercir la iniciativa legislativa d'acord amb J'article 26 
ele l'Eslatut el'Autonomia per a les Illes Balears», es 
volen POSLl¡- drets, per fm'or? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la sego

na part cle l'article 7r~, que ctiu «AixÍ mateix podran pro
pasar al Parlament l'exercici de les iniciatives previstes 
als apartats 2, 3 i 4 cle l'article 28 de l'Estatut d'Auto
nomia», es volen posar clrets' 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 36. Vots en 

contra, 18. No hi ha absteneions. Queda aprovada tam
bé la segona part de l'article 7e que acabam de sotme-
tre a "olació. _ 

A J'anicle 8e hi ha una esmena mantenguda per 
par! del Grup Parlamentari P-SM-EEM. Per defensar 
aquesta esmena i per part elel Grup esmenant, té la 
paraula el Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies. Sr. President. 
ConC¡-elalllent l'article 8; el primer paragraf parla 

que la iniciativa legislativa dels Consells Insulars s'e
xerceix miljan-;:ant la presentació de proposicions de 
ll ei aprovades per la; majaria exigida al núm. 3 de l'ar
ticle 47 de la Llei Reguladora de les Bases ele R?:?gim 
Local. L'article 47.3 de la Llei Reguladora de Bases de 
R egim Local preveu un seguit de situacions que a les 
Administracions Locals exigeix un quórum especial per
que puguin ser aprovades, concretament és el quorum 
de majoria absoluta en operacions financeres o de cre
dit, concessions de quites o esperes, imposició i orde
nació de recursos propis de caracter tributari, aliena
ció de béns, alteració de qualificacions jurídiques, etc., 
etc. 

Nosaltres pensam que exigir un quorum especial o 
ma ¡oria absoluta s'ha' de referir sempre a situacions 
ben determinades i, com diu la paraula, específiques, 
especials, extraordinaries, per a<;o és una interpretació 
que hauría de tenir un caire restrictiu; de fet, aquesta 
exigencia, si avui s'aprova, limitara restrictivament l'ar
ticle 26 de I'Estatut d'Autonomia i establira una ma
.iori3 no prevista a cap llei concretament. L'article 111 
del Reglament d'aquesta Cambra res no diu respecte de 
quorums especials perquc els Consells puguin remetre 
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a la Mesa d el Parlament una proposició de llei; l'arti
ele 111.3 demana, ayo sí, l'acord d 'una quarta part d 1 
total de Diputats o d'un Grup Parlamentari. Nolin vos
teS, Sres. j Sr , Dil ulats, que si vostCs donen suport 
a l'actual redactat ele ['al'Ucle redueixen la forc;a o qua
Jifieac ió política de is Consells per davall d'un sol Grup 
Parlamentari . Si aquesta é la voluntat I'ealm enl que 
lé aque ta Cambra, de reduir capacitat política O e nri
ta l política als e nseUs Ins ular, eo horabona, pero 
aqu sta no és la nostra volllntat. 

Observem qu' a l'ar!ic\e 9 que d'aquí a p e temps 
debatrem, per a la hipotctica renúncia pel' parl e1'un 
Consell Insular a assumir una cOI,npeten ia, sí que ales
hores es preveu majeria absoluta, i no altre hi es lam 
d'ac l'd, j a esla bé qu sigui a i:í p rqlJ en aq u~st ca 
a<;o C0,ncorda amb I'arti le 47 , apart.at 3 i punl e d 
la L1ei de Base de Rcgim Local , e oc r lamen! quan 
diu que es tracti de transfen!ncia ti runc ion o a ' Uvi
tats en tre Admini lrac ion Públiques . aquí per a nos
allres és corl'ectí 's ima la si tua ió, p ' ro no ho és en I 
cas de la iniciativa legislativa. 

D'altra banda, l'eufemisme de referir-se a una ma
joría exigida a I'a rl iele 47.3 d'una U ci Regu lad r.1 d c 
Bases ele R'O'im Lo nI amaga pe.' a 11 s, llre' un scnLil 
fin i 10l di.-ia que vergonyanl de difi cultar l' xc rc ici 
de la inicialiva Icg i laliva per part de is OI1S 11 l,, ~ u
Ja rs ¡una g.'an dcsconfian~a pe r p rl de is Gt-ups 1'ar
lamcn tari s que VOl in élvui aquest arti J sobre e ls Con
sells In ulars . P~nsal1 que s 'han pro lu'i ja iluacions 
en \es quals amb maj ri 's nO abso lul es han prosperat 
proposicions de Llei, inicialives leg:i s latives com per 
exemple la que ahir mateix , n aquesta Cambra, deba
tíem a proposta del Consell fnsular de Menorca. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intenenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Portaveu Sr. Francese Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Sí; graeies, Sr. President. 
Aquesta Proposieió de Llei la "am presentar tres 

Grups, pero cree que només en queda un que la dcfen
si i ho farem fins al darrer moment; ens toca, avui. 

EPectivament ahir mateix vam tenir un exemple 
del que passa quan una proposició de llei d'un Consell 
Insular ve per minoria aprovada, i és que després aquí 
té una absoluta minoria o pot tenir-Ia, en el eas eI'apro
var-la, en el cas de debatre·la. Nosaltres creim que si 
voJem uns Consells Insular" adults els hem d'exigir les 
mateixes eondicions que s'exigeixen, per cxemplc, al 
Parlament; si nosaltres tenim un article al Reglament 
que ens diu que ]Jer fer una iniciativa legislativa da
vant el Congrés de Diputats, per elevar, pe¡' tant, a 
una instancia parlamentaria superior una proposició de 
IIci, s'exigira la majoria absoluta de la Cambra, ens 
sembla absolutament raonable que a un Consell Insu
lar, per exercir la iniciativa legislativa davant aquest 
Parlament també se Ji exigeixi la majoria absoluta de 
la e.va com l osi ió polít1ca; reim q'ue a ¡;o és un el -
~ent qu no d ific l1lta en absolut la capac itat d'inic ia
tlva . pero ql1e dóna una ccrta garanti a qlJe aquesla ini
ciativa ve avalada per 1.3 majaria política que hi ha all ; . 

Prec i amenl aquesl tlrli le c1'aquesl Rcg lamcnt e l 
\'am fe.- a la re fe rma p rque t l vam ser consci nl ' . 
despré O'un s ini iatives Icgifilat'ives ' nviades al ,on· 

grés de Diputats per amplíssima minoria d'aquest Par
lament, que aya no era correcte, que realment nosal
tres hem d'utilitzar amb mesura aquesta capacitat que 
tenim d'enviar proposicions i aquesta mesura ha de ser 
que representin, que signifiquin la majoria absoluta de 
la Cambra i aQo es el que proposam que també com
pleixin els Consells Insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP

PL, el Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Simplemente para decir dos cosas, la primera es 

que comparto la argumentación del representante del 
Grupo SOCIALISTA excepto en aquello que sólo ellos 
van a defender la Proposición de Ley que en su mo
mento presentamos tres Grupos; nosotros la vamos a 
defender efectivamente en aquello que creamos defen
dible, hemos presentado enmiendas a otras cosas y re
cogido enmiendas de otros Grupos o apoyado enmien
das de otros Grupos exactamente igual que el Grupo 
SOCIALISTA, ele manera que no entendemos exacta· 
mente a qué viene este planteamiento que se ha hecho, 
no sé si a qué yo tardé en levantar el brazo para pe
dir la palabra simplemente porque generalmente me 
quedo el último y realmente no me corre mucha prisa 
levantat- el brazo, otros lo suelen levantar antes que yo. 

Respecto al tema concreto y para añadir un punto 
a la-argumentación, es que se ha dicho que se reduce 
al Consell Insula¡' a una' situación de inferioridad con 
relación a un solo grupo parlamentario; yo quiero de
cirle al Sr. López Casasnovas que claro, cada cosa en 
su sitio, los grupos parlamentarios tienen como misión, 
evidentemente, intervenir en el Parlamento y una de 
las más impodantes, hacer proposiciones de ley, la 
misión fundamental ele los Consells Insulars no es evi
dentemente la de ejercer la iniciativa legislativa, es una 
posibilidad que tienen, una posibilidad yo diría que un 
poco excepcional en cierto sentido y que por consiguien
te la pueden ejercer, pero nos parece efectivamente 
prudente que la ejerzan con una mayoría absoluta para 
que venga con una garantía y con un peso suficiente a 
este Parlamento; no tiene, insisto, comparación la pos
tura de un grupo parlamentario con la oposición de los 
Diputados de esta Cámara en relación a proposiciones 
de ley o a cualquier otro tipo de propuestas parlamen, 
tarias. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup presentant de ¡'es

mena, el Portaveu Sr. López i Casasllovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
El nostre Grup pensa que hem de parlar clar i sen, 

se embuts. Si nosaltres demanam que els ConseIls In
SUbí.~ puguin é'xercir la iniciativa legislativa davant el 
Parlament sense cap quorum especial ha feim perque 
pensam que és bo que els Consells Insulars, més atra· 
c;:¡ts com a Aclministració més local, insular, als ciuta· 
c1ans de cada i!la, puguin plantejar en el seu si debats 
que poden ser seguits amb major participa ció que els 
debats més estructurals que podem fer en aquesta Cam· 
bra Parlamentaria. Per a nosaltres és un problema de 
concepció de la democracia, d'una democracia formal 
cac\:.¡ vegada més esclerotitzacla en unes institucions a 
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una ¡o[ma de poder inserir les IDlcwti,'cs kgislatives o 
no Iegislatives en el marc ele la societat i a partir de 
les instancies més proximes. 

PensZlm que aquí s'ha dut a dcbat, tZlfllbé, pe!' a 
presa en consideració d'una llei d'iniciativa legisbtiva 
popular, amb la qual un gmp de ciutadans poden plan
te.iar a aquesta Cambra una iniciativa legislativa, una 
proposició ele llei; ido de la mateixa manera h;)ul ícm 
ele c!cman;)r qllC cls \junlamellls, les Admini"lraciolls 
més Zlcostaeles al ciutada, de comú acurd en unes si 
tuacions cspecífiques poguessin també, com fan a les 
Comunitats Aulbnomes de l'Estat Espan\'ol, a altres 
Comunitats Autonomes, exercir iniciativa legislZlliva, i 
més encara un Consell Insular. Pensam que els Con-

'. sells lll::,ulars, SI aclllZlm per Zlnalogia hi hcm d'aclu~lr 

en tols els sentits i sempre, la Proposició ele L1ei que 
ahir el Consell Insular de Menorca va dur a debat en 
aquesta Cambra va planlejar un tema que tenia una 
anologia absoluta amb una situació que es viu a nú'cll 
ele la Comissió ele Patrimoni Historie Espanyol, com 
era que amb l'atribució del J % de les mesurcs ele fu
ment al Patrimoni hi participin eOlTesponsablement, 
coorelinadament i cooperativament els representants de 
les Comunitats Alltónomes. El mateix \'olem, icE>, a 
nivel! ele Consells Tnsulars; pensam que evitar els de
bats no és bo per a la democracia i si s'han de repro
cluir d'una manera pal'ticipativa, tant de bo i millor. 

Pensam, ielo, que posar traves a J'exercici de la ini
ciativa legislativa, encara que sigui una trava menor, 
ha reconec, un qllorum de majaría absoluta sempre es 
pot aconseguir, és una manera de posar irnpec1imenls 
a l'exercici democratic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació I'es

mena 1145/88 a I'article 8, elel Grup Parlamentari PSM
EEM, 

SreS. i Srs. Dlpululs que vOlin él lavo!', es voJen {lO

sar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drels? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vuls a favor, 5. Vots en 

contra, 49. Abstenc:ions, no l1'hi ha. Queda rebutjacla 
I'esmena que acabam de sotmetre a votélció. 

Procedcix sotmetre a vOlació l'article 8~ elel Dic
tamen ele !él Comissió. 

SI-es. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? Grilcies. 

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

Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 49. Vots en 

contra, 5. No hi ha abstencions. Queda aprovat I'arti
ele 8e que acabam ele sotmetre a votació. 

A l'm-tiele ge hi ha un vot particular del Grup Par
ticular del Grup Parlamentari PSM-EEM i un vot par
ticular del Grup Parlamentari SOCIALISTA. S'ha fet ar
ribar a aquesta Presidencia una esmena transaccional 
entre e l vot pal-ticular ·1 1 Grup Parlamentari P M-EEM 
i. el t xl de l'ar licle ge. firmada pe cin Grup Parla
m entaris; fa lta alcshores l'acceptació d"un Crup, al qual 
es demana naque l moment sj bi ha incoDvenient que 
s'accept.i I'esmena tran aeci naJ. 

Reglament~\riament, el moment de presentar esme
nes tran ae ional és aquest, per tant a partir d'aquest 
moment enlram a debatre primer el vot particular del 
Grup Parlamenlari SOCIALISTA i després entraTÍem en 
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el debat de l'esmena transaccional que ~'acaba ele pre
sentar i han aceeptat o no hi ha hagut incollvenient per 
cap deIs Srs. Purla"eus deis Grups Parlamentaris d'a, 
questa Cambra. 

Per defensar el vut partindar ele! Grup Parlamen· 
t21ri SOCIALISTA, té la par::lUla el Purtaveu Sr. Fran
cese Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sl'. President. Sres. i Srs. Diput3ts. 
Defensam el manteniment elel text ele l'article 9 que 

, 'a ser obiecte de presa en consideració, que havia es, 
tat resultat el'un acorel polític entre el Grllp Parlamen
tar; (l'UM. Grun Parl,lInentari SOCTALTSTA i Gnl)l P:1r
lamentari Popular la final ele I'anterior Legislatura i 
prcs en consieleració el mes d'octubre ele I'any 87, i per 
tant la substilució elel text que ha sortit ele la Comis
sió, que permet que uns Conse]Js Insulars puguin fer 
la renúncia a la L1ei aprovada pel Parlament dins els 
trentZl elles següeols a la seva publicació. 

Sres. i Srs. Diputats, com funcionaria aquest país 
si la Llei de Bélses de Rcgim Local estélblís que el llis
tat de competencies que tenen els Ajuntaments el'Es
panya poden ser renunciades als 30 elies següents a la 
seva publicació? 1 ar,:o és el que es vol aprovar avui 
aquí, a¡;;6 és el que el1S du avui aquí la majoria a tra
vés del Dictamen de la Comissió a la Proposició ele Llei 
ele Consells Insulars. Es vol que aquest sigui un Parla
ment eI'opereta que faci lleis que diuen que són per a 
tots els' Consells Insulars, pero que poelen ser elesprés 
repuc\iacles, renunciades per caela un d'aquests, o sigui 
unes lleis sotmeses a una rZltificació posterior. Jo cree, 
Srs. Diputats. que ningú mai no hagués pensat que es 
pogués posar el Parlament en un punt lan aval!; llevat 
d'aquest radicalisme insularisla que ens ha c\ut a aques
ta aprovació d'aquesta propost~ ele I'article 9, ningú no 
ha volgut posar mai el Parlament en un paper tan in
significélnt elins ks institueions de la Comunitat Aut:)
noma. 

L'Estatut el'Autonomia o la seva reforma, com es 
tramita? Hi ha una iniciativa ele la Comunitat, IZI pri
mera a través de l'Asscmblea ele Parlamentaris, la ele 
la reforma a través elel Pal'lament de les Illes Balears, 
aquesta iniciativa s'aprova aquí i s'envia a les Corts 
Generals, que l'aprova modificant-Ia, retocant-Ia, esme
nant-Ia, i s'aprova per Llei Orgánica. Es sotmesa aques
ta L1ei Organica de l'Estatut c\'Autonomia a una pos
terior ratificació d'aquest Parlament? No. Ido a~o que 
les disposicions constitucionals no permeten per a les 
Autonomies, nosaltres creim qUf' és insuficient i ho vo
lem ampliar i proposar per als Consells Insulars ZI les 
Illes Balears, perqur;! puguin renunciar, perquc puguln 
repudiar les lleis que aquest Parlament faci. 

Es proposa una fórmula pareguda a la deIs trae
tats internacionals, on s'aprova, es firma un tractat, un 
conveni internacional i clesprés és sotmes a ratificació 
pels Parlaments sobirans de les nacions, deIs Estats 
que el subscriuen. EIs Consells InsuJars, segons la re
dacció de l'article 9 que aquí es proposa, que són in
tegrats pels 59 Diputats que ens reunim aquí, han de 
decidir en cada cas si els convé o no els convé la llei 
que aquest Parlament aprovi en relació amb atribucions 
de competencies. 

Diu la Llei de Bases de Regim Local, a l'artiele 27, 
que l'Estat pot delegar per Decret competencies als 
A iuntaments ¡que aquests han d'acceptar aquesta de
legació, a no ser, diu la llei, que aquesta clelegació es 
faci per Ilei; en aquest cas s'imposara obligatoriament, 

,.. 
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sempre que dugui els mitjans economics í materials 
necessaris per exercir aquesta competencia, o sigui que 
per !leí de l'Estat es pot delegar obligatóriament als 
Ajuntaments l'exercici de determinades competencies, 
i a més, aquesta possibilitat de la Llei de Bases de Re
gim Local als Ajuntaments de l'article. 27, a l'article 37 
s'estén als Consells Insulars, o sigui quc la llei de l'Es
tat pot delegar obligatoriament als Consells Insulars 
una competencia i les lleis cl'aquest Parlament no ho 
podran fer, les lleis cl'aquest Parlament avalacles per 
l'Estatut el'Autonomia, que és on s'estableix tota l'ar
quitectura institucional d'aquesta Comunitat Autónoma, 
on s'estableixen els mccanismes de l'article 39, on s'es
tableix la necessitat que sigui el Parlament el que apro
vi aquestes compctencies. 

Pero, que es pcrseglleix amb aquesta possibilitat 
ele renunciar? Jo no 11i \cig més que clues possibilitats, 
una, denunciar una insllricicncia econ¿¡mica de les va
loracions que s'bagin rel per dotm les competencies. 
Bé, partim de la base que pelo rnolt bé que s'apliquin 
tots els mecanismcs amb la maxirlla equitat, é:,; més, 
dÍl'ia arnb la Illi:lX.ima voluntat reequilibrac10ra ele dcse
qL!ilibris, d'insufici,':ncies, ele situacicns de pa r t iela di
ferenciaeles, 1113i les dotacions economiques no ser::1l1 
satisPact::Jries, mai no SL'ran sobran1s, scmpre seran in
suficients perqLli~ 110 sún a loles ks Adminislracion5 PÚ
bliques, perquc les exigcncies i les peticions deIs ciu
taclans van molt pet" davant de les possibilitats de clo
nar-los una immediata SOlllCiÓ. Que significara o qll~ 
pot significal' la renúncia el'un ConselL In-sular per'qu::: 
consicleri que la dotació ecolYJmica que se suposa que 
s'haura fet amb .iustícia i equitat clins la Comissió Tcc
Ilica Interinsulm', és insuficienP Doncs pot significar 
entre altres coses una reacció en cadena que f3Ci que 
els altres Consells Insulars també la considerin insufi
cient perque sera establerta amb els mateixos mecanis
mes de clistribució i amb els maleixos criteris i els ma
teixos parametres i ells poclríem arribar a trobar, és 
perfectament possible tal COll1 s'ha reclactat I'anicle 9, 
que una llei aprovada per aquest Parlament fos rebut
jada, renunciada escalonadamenl dins els 30 cIies pels 
tres Consclls Insulars. Quin paperot, que els mateixos 
Diputats quc aquí aprovin una Hei si¡'"jUin els que des
prés la renunci'¡'n a cada UIl deIs tres Consells InsuJars, 
no hi ha cluhtc que és una possibilitat autenticament 
meravel losa. 

Un altra causa que es pot pensar que pugui moti
var aquesta renúncia, motius polítics, motius de dis
tribució de poder. El Govcrn, el Govern en general, el 
Govern de la Comunilal amb el seu poder, pet" mcca
nismcs no parlRment;nis pot illfll¡ic pol incidir pcrq11'~: 
el Cé}!lsell (le MallOlTa en Dalliculc.r, OI! 1Ji ha el miJ
xitl1 pe.~ puh1aLlull~¡J 1 PL'! ldlll lk ge:,ti0 pu¡¡[ic!! I L,:U-

11,'m1'c:a i que pe!" tant es pr3ctiqui aquesta prepoten
cia de l'exercici eld poder eles del Govern per nivells 
p:ll"'icli.';[c.s e',):" ,: ~1 COll·,,'l1 éL- ,\l:t~¡,-,rCl i qU!": i-,:,,':"~~I ~l 

p~l~~:1 :.=:~ C~)\ ... 'l'll j ~_~ .P~~rlarrl";Ill nU.ll~S govc;rnin i con
trolin qi.iestiollS relaciOll:lcles a111b l'iHa ele Mallorca , le! 
vcritat, si :\qUl'sta é'3 1':11tr3 possibilitat que hi h;1, hcm 
de dir clal'ament que és una perspectiv3 que no ens 
agrada i que no és aquest el moclel cIe Comunilat Au-
1onoma que nosaltres \·olem. 

Per tant, Sres. i Srs . DipuLats, els arbres no ens 
han el'impedir vcure el bosc, els ConselIs Insulars són 
institucions elc la COlllLlnitat Autonoma, ho hem apro
vat, artide 6 3Droval Ll UI1S minLlts, penJ les inslitll
cions d'autogo~ern ~Úll el Parlamenl, el GUVCCl"!l i el 
P¡-esiclcnt i el que és ell j<lC és aquesta arquilcctura ins-

titueional de la Comunitat, que no es pot veure medía
titzada per visions polaritzades, unilaterals, esbiaixades, 
plantejades en contra de les institucíons d'autogovern. 
Aquests plantejaments, aquestes possibilitats conside
ram que no són constructius i que són molt negatius, 
el Parlament és l'eix del procés ele elescentralització, és 
el protagonista í li correspon la responsabilitat en el 
procés de elescentralització previst a l'Estatut, l' Estatut 
ho reclama així, l'article 28 ens diu «correspon al Par
lament aprovar i decidir transferencies o delegacions 
de competencies», no diu proposar als Consells Insu
lars, per si vénen a bé a acceptar-Ies, elelegacions o 
transferencies, no, diu «correspon al Parlament apro
val' i decidir transferencies i elelegacions ele competen
cies», aprovar i decidir, qualsevol altra interpretació 
mina directament el paper d'aquest Parlament assignat 
a I'Estatut i cl'acord amb aquest articIe 9, l'aprovació 
del qual es proposa, no es permet al Parlament apro
var ni decidil', li permet només proposar, per'que 'cls 
qui ho aproven i decideixen són els qui renuncien o 
no renuncien durant els 30 elies posteriors. El 1'arla
ment no pot renunciar a aquest papel' que li corres
pon ele deci.sió i d'aprov3ciú, altra cosa és fer un hara
quiri cks el'ara mateix de l'altíssima funció del papel' 
d'aquest Parlament. 

L'alLra institució d'autogovern: el Govern de la Co
munitat Autónoma. Es pl'etén que els Consells Insulars 

-decieleixin, triln, renunciln, vetin: bé, i el Govern com 
queda? la descentralització suposa distribució ele po, 
del', per tant el Govern haura de decielir sobre un nom
bre de materies més redult que el que ara té o que 
tengui en el moment que s'inici"i aquest procés, ar;:ó ho 
sabem, ac;6 ho volem, a¡;:o ho diu l'Estatut d'Autono
mia a l'article 39 i els concordants, pero si s'aprova 
]'article 9 tal com ve el Govern pot tenir un territori 
de jurisclicció diferent per cada competencia, precisa
ment el que més hem sentit crit icar ele la política de 
1'Estat clins tot aquest procés autonómic que bem vis
cut, aC;8 ara ho volem introduir aquí, introduir elins la 
nostra legislació, si se 'm permet la paraula, basica, en
cara que no existeix aquesta distinció en el nostre Es
tatut, en el sentit que és la legislació que ha de donar 
peu a tot un procés de legislació posterior que doni 
aquest contengut competencial als Consells Insulars. El 
Govern que surtí ele l'aplicació reiterada de l'article 9 
que criticam no sera un Govern amb compet:::ncies so
bre la totalitat del seu territori; per exemple, clarament 
un exemple, pot ser un Govern que administri l'agri
cultura llomés a Eivissa, un Govern que administr-i les 
carreten::s només a Mallorca, que aclministri ccls esports 
nom(~s a Menorca, i en:; cliuen, quan ens expliquen qUl~ 
signiJica. Jqu~:st article 9 que no passa res, que no pas
\cl Ll1J.~Ullll,d¡¡t:]¡l ¡L':', l¡UL' aL/uc"t ~clceli::; llu P,':I judica 
llingü, no crea cap [lL"ublcma; idu bé, sí que LTea pro
hlema, crea el pl'Oblema eI'una immediata eluplicitat ele 
se:; \'e1:;. Cju::cn 1111 C'l;lS::11 l-CPl1cli:1 una compet "!lCiJ apro
v¡,c~:, l)cl h,rk:mcilt oblig:l el Cú\"crn ::, m2.nTel~ir f:" 
serveis lIigals a aquesta competcncia i cm permetin que 
rcpassem el procés que conclueix a aquest resultat. 

La Comissió Tecnica Interinsular integrada pels 
Consells lnsulars i pe! Govern elabora una proposta de 
!lei, aquesta proposta de llei tinelra, s'estableix, a uns 
articles seb>üents, el !listat de competencies, les formes 
ele coordinació i ele contl'Ol, els mitjans economics en 
pessetes, la relació de personal que s'adscriu a la com
j"Jcc[(':nCl<l de cada Consell Insular amb n0111S i Ilinatges. 
Su jl('S é'r"!l, pa exemple, que es traeLl d'un servei sense 
:'lF,la;lLI("ió perif~rica que s'atribueix als COllselL Tll-

• 
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su];)rs com a competencia prupla i que la IJei assigna 
els seneis centrals al Consell Insular el e Mallorca i que 
als Consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera els 
cumpensa 3mb una dotació economica perque puguin 
dotar·se del personal que no li han pogut assignar del 
cunjunt que hi havia, a més cl'altres mitjans comple· 
menlaris que no entren, que no entren clins aquesta 
discussió. El Parlament aprova aquesta llei i durant els 
30 c\ics scgüent s un Con scll, el qUL' s igui, ele .Menorca 
o d'Eivissa i Formentera perque funcioni l'exemple que 
vulJ posar, es despenja el'aquesta IJci, repudia, renuncia 
a aquesta llei. Que passarn? Passma simplemcnt que 
el Consell Insular de Mallorca exercira la seV3 compe· 
tencia amb el personal que li han assignal i amb els 
miljans econo¡úics i materials que li han donat. 1 el 
Govern? El Govern, que ha quedal sense serveis ceno 
trals, haura ele contractar nou personal per exercir so· 
bre Eivissa o Menorca, el Consell Insular que hagi re
pudiat aquesta competencia, la competencia que Ji han 
tomat. Sres. i SI-S. Diputats, ar;o é~ 11l0Jt més que un 
greu error, a<;o és un autentic bunyoJ. 

I si la Llei proposa un personal aclscrit al Consell 
Insular que després la renuncia? Un altre exemple di
ferent de I'anterior, quan el Consell Insular elecic1cix 
assumir, passat un temps, la competencia que al seu 
moment va repudiar, se'ns diu, no hi ha cap problema, 
s'adhereix a la lIei que el Parlament va fer i que va 
quedar alla preparada. CIar, logicament, naturalment, 
durant aquest temps, una Legislatura com a mínim, no 
s'ha prodult cap vacant, ningú no s'ha jubilat, no hi 
cap excedencia, tot ha quedat absolutament congelat, 
les situacions administratives de llistat de personal que 
se li havia adscrit, les seves situacíol1S personals han 
quedat invariables esperant que el Consell Insular de
cideixi rebre aquesta competencia i, per lant, assumir 
el que la llei segons diuen li va facultar. 

Vos tes veuen, Sres. i Srs. Diputats, el que tot a<;:o 
significa? No ens c\onin 'interpretaciuns que nu es cor
responen; la llei, si un Consell Insular hi renuncia, no 
serveix, s'haura de fer una llei nova. Per tant, la teo
ria que la llei i el Parlament no pateixen pel fet que 
un Consell Insular renunci'i, no s'aguanta; si Ull Con
sell Insular renuncia, la llei no serveix; conseqüencia, 
el Consell Insular ha vetat la Ilei del Parlamenl. 

Per últim -gracies, Sr. President, per l'avís-, si 
l'Estatut d'Autonomia hagués volgul lIeis particulars 
per a cada un deIs Consells Insulal·s, no hagués esta
blerl una Comissió Interinsular uni taria amb presencia 
simultania deIs tres Consells Insulars i del Govern. Si 
les lleis poden ser particulars per cada illa, per qu:~ 
han de participar els representants de les altres iIJes 
en la negociació el'una illa particular? Quin sentit té? 
A l'Estatut d'A.utonomia, Sres. i Srs. Diputats hi ha·una 
absoluta coherencia entre la supremacia institucional 
del Parlament i la negociació unitaria deIs tres Con
sells Insulars dins la Comissió Tecnica Interinsular per 
elaborar les Ileis d'atribució de competencies, i aques
ta coherencia no condueix a aItra possibilitat legislati
va equilibrada, madura i seriosa que l'horitzontalitat, 
la simultane'itat en l'atribució de competencies als Con
sells Insulars i per aquest motiu nosaltres ens mante
nim amb els acords tan laboriosament arribats de la 
Proposició de Llei que va culminar el mar<;: del 87 i 
consideram que és una redacció molt més perfecta, 
molt més adequada i convenient a la Comunitat Autó
noma, molt més coherent amb l'Estatut d'Autonomía 
que la que se'ns proposa avui com a resultat deIs tre
balls de Ponencia i Comissió, 

MoHes grácics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parbmenlaris que vul· 

guin intervenir? 
Per parl del Crup MIXT, té la paremIa el Diputat 

i Porlavcu Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diput:lts . 
Jo hauria d'agrair amb tot el cor la gnlll defensa 

que ha fet i les grans explicacions que ha clonat el Sr. 
Tria" sobre el perque no pol ser votat el dictamen jus
tament tal com ve, l'he cl'aplaudir. lé tota la raó del 
món des del nostre punt de vista i per ac;o aquest dic
tamen i aquest punt no va venir amb el noslre vot 
favorable, perquc és indiscutible i hauria de repetir 
paraula per paraula tot el que voste ha dit o quasi tal, 

Es indiscutible també que hi ha una cosa que vos
t~ ha clit amb la qual jo no hi estic elel lot cl'acorcl, que 
és quan voste parla que els Consells vertaderament ha
gin de tenir horitzontalitat; tot el que diu voste fins 
aquest punt jo ho reafirm, insisteixo, doni per escoltat 
tot el que voste ha dit una vega da més, pero I'horitzon
talitat no, no hi estic d'acord per una senzilla raó, que 
caela Consell Insular i aquí el Govern, millor dit, aquest 
Parlament és format per la gent que és als Consells i 
en definitiva hi ha una majaria que en un moment do
nat aplica al final la llei i bé ha dit voste que la lIei 
d'aquí, feta per aquesl Parlament, és l'única i definiti
va i és per ac;o que voste ha Pet aquest punt que rec
tifiqués el que clíu avui la llei propasada en aquest mo
mento 

També és veritat que voste no ha acceptat una pro
posta de transacció que justament volia treure aquest 
bunyol, com voste molt bé ha dit, perque nosaltres in
discutiblernent acceptavem ja d'un principi que era un 
bunyol, pero és curiós dir que voste hagi emprat tot 
el temps que ha volgut aquí dalt explicant molt ben 
explicat tot el que havia d'explicar, perú al mateix 
lemps tal a\o ho hagués pogut evitar perque el bunyol 
estava desfet senzillament acceptant una transacció 
amb la qual el s Grups en general havíem comprovat i 
havíern vi si que era millar indiscutiblement que fos el 
Parlament que tengués l'última paraula. Horitzontali
tat, no; la trans21cció nostra ja es veura que tampoc 
no ho cliu així, senzillament perque cada Consell sera 
indiscutiblement el que veura fins a quin punt pot o 
no acceptar la carrega que significaria en alguns casos 
aquella responsabilitat i si no es considera amb la ca
pacitat per a aquella carrega o aquel! dret indiscutible
ment aquest Parlament, quan li arribi el cas ja Ji arri
bara donat el'acord amb les voluntats que hagi demos
trat cada Consell. 

Per tant, Sr. Triay, molt agra"it, voste ha fet una 
defensa anticipada de la nostra transacció, per tant es
peram que després la voti, 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR, PRESIDENT : 
Per part del Grup Parlam entari UM, té la paraula 

el Por taveu Sr. Miguel PascuaL 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres , i Srs. Diputats. 
Incidint una mica en el que acaba de dir el Sr. 

Ri cci , quan jo escoltava el Sr. Triay, que h a fe t una 
exposició clara, Ilarga i convincent, perque nosaItres es-
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tam conven~uts de mol tes coses que ha dit, jo recorda
va el Quix.Ol quannvesLia el. molins pen ant q ue eren 
gegants , perque nosa ltres, e l nostre Grup Parlamentari 
d'UM mai no ha recolzat que les Ucis que surtin d'a
quesl Parlament puguin s r rebu Ljade peJ- un Ol'lseil 
In ularo Per tanl, poca Osa he de dir quanl a la crí
tica de I'article 9 lal c m ve del ¡cLamen de Comiso 
sió que Dosaltres no voLarcm a favor, pero tota l'ex
p s ició del Sr. Triay ha estat cri ticar I'a°ticl 9 lal com 
venia de omissió i no justi1'icar el text que vos tes· de
tensen, el Grup Parlamentari SOCIALISTA, o almanco 
poca cosa he entes i és perque jo entenc que realment 
furgar aquÍ ctins no interessa massa. 

El nostre Grup Parlamcntari va firmar la Proposi
ció de LIei on hi havia l'horitzontali tat inicial i també 
I'horitzontalitat final i al final nosaltrcs duim una tran
sacció amb altres Grups Parlamentaris on es contem
pla l 'hortzon talitat inicial, és a elir, la possibili tat que 
els tres Conse!ls Insulars inicialment han de tenir com
pe lcncics lols tres, pero no I'ancall la pI-la al fel que 
hi pugui llaver un e pet:llli nri lal. Pi'" pi"s de cada illa, 
i !losaltre.s no ho reim J)\.r ciiv'r oes 1'<1011 • la rné im
portanf és qu lIusallr ' - 110 vole nl 'lile aixo se.rv ixi 
d'argul11enl a l Jov'rn 'n lral pc.rqll " f1l)sallrcs h:' g in1 
ti tenir III Estalut d' ,\ulunomia O/n xlremacllra o 
com La Rioja o com anlñbr ia o COm ·'1 u igui, pl!r
que n allres volern \,In E:lalul d'AlILon mi:'! ra ion 1, 
p·ro que reclllli I s nuslr's p'clIliari l<llS i nosaltres vo-
1' 111 també qu així com s'ha [el un procé. de lr[ln -
fe -;ncie~ es de l' E<;lfl :1 il', ¡mllnil nl ut : 11 mee¡ 
3mb uns acords clirícm bilaterals, nosaltres volem que 
els Consells Insulars PlIguin pronunciar-se al respecte 
i vol 111 que es puguin recollir aquestes peculiaritats. 

.fa é que per al Grup Parlamentari SOCIALISTA 
segu ramcnt. no només els Consclls, sinó també les Co
mllnitats lIL6n mes s'haurien de tractar amb una Llei 
de Regim Local, és poss ible que sigui així i a posta vos
tes aquí propugnen no hcm de reformar l'Estatut, sinó 
una !lei des ele Madri.d per a tots, ciar que els va molt 
bé clir que e ls Consells també han de ser igual per a 
lots, evidentment. Per tant, Sres. i Srs. Diputats, no 
entraré diríem en la transacció, que ja sera objccte 
d'una altra intervenció més tanl; \'únic que volem dir 
és que aquesta proposln del Partit Socialista nosaltres 
no la podem acccpt a r perque entenem que la transac
ció s'ajusta moll mé, a la realitat i1l2nca, que nasal
tres salvam la dignilat del Parlament i que sera molt 
millor per a la nostra Comuni ta t. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlam.enlari CDS, té la paraula 

el Port<1vell S,- Francesc QlIctg:las. 

EL SR. QUETGLAS r ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Tal com han dit els altres Portaveus , cree que es 

pot produir I'anticipació el'un c1ebat" a una esmena tran
saccional que no s'ha ronnalilzat 3mb la seva lectura 
i la seva proposta al PIe i la posició del Grup Parla
ll1entari SOCIALISTA és lógieament. c!avant el text del 
Dictamen de la Comissió, que és el que tenim damullt 
la taula i sobre el qual ens hem de pronuncia r en 
aquests moments, pero no poelem tampoc clescollnec
tar una cosa ele l'altra. Jo voldria intentar referir la 
nostra posició en relació amb el Val particular davant 
el Dictamen ele Comissió, ele! Gll1p Parlamcllt '~ ri SO
CIALISTA rcpelit- una vegada més, com ho han fet 

=====_=;¡¡;;;;;;¡;._= .. _.o __ .=_=_=_=~ =-~= 

uns altres Portaveus, que amb una part important de 
l'argumen taci6 que ha cxposat molt brmantment, per 
cerl, el Sro Triay h i eslam substancialmcnt d'acord; 
pr bablemefll no estam ant d'acord amb 1 seu COl" l
lal; fi nal, pero sí amb lola I'argu mcnlació i m'explic. 

Jo cree que en aqucstcs allures del debat podcm 
confondre dues coses d i ' Iinles, una, la s llbmissi6 de
gllda i absolulamenl reconeguda cree q ue pel- part de 
lots de ls on ells Insu lar c m a entitals d'aq uesta 0-

munital AuLbnoma, subl1'li s ió degucla, die, a aquest Par-
1am nt'J1 tant que exercila compeLcncie el - la ornu
niLal i en ai 'o estarem ab o.lutarnenl d'acord que no 
é acceptable que hj pugui haver una renúncia a un 
prom.mciament formal d'aquesl Parlamenl en fomla de 
11 i, és absolulameOl inacceptablc, i ll1a altra qüe -tió 
distinta és que e l coro Ba)'; c1'aixo igui l'horilzonla lilal 
le rLitla i e1'arribada i s ns C[lP malís, que s6n qücs
Llol1s al nostr judic i di °li nle i que aq uesta csmcna 
transaccional que I Pr itI 'nl ha anuncie t r so l, el' im, 
de manerc s uficienlment °atisfactoria. 

Ere livament, 1". Tda . no és c e ptable l'ex isL'!l
eia el'una Jlei que pugui ,e ;' sotmcsa a la c ndició d'una 
él ~cplae i ó (J renúnda k ui, alm 'n s en teoria, sl~ 
sotmes aquesl Pa rlé'l111 'nl i sobre aixo no dis ulirem 
m~ prquc es tam d'acord. 

Pero jo voldria di culif", ja amb tll'<fllm nlS l11 és de 
ra i n.lüál, no tan pulilles, p rqllc cm pareix que la 
qii lió ja queda molt e1espol ili tzad. , la qi.ic lió (~e J 'ho
hitt'oon lalilal. o allre ompa rtim un pmnunclarn nt 
d'una h .rilzonlal il a ti' :orl ida. d'ul1u horir, zonlalil~tL e l 
)lloincipi. pero no fin al niv 11 de m. nlen ir 1'11 rilzor 
l liLaL, I'eq uiparaciú abl>olula le l e~ ompet fl e ies a 
lors els Consells Insu lar ' ind p ·'nd 'nlmcnt de del rmi
l1ats a rod que excepci nall11ent p gucssin fcr neo 
5'11"i o cOl1venienl la eva reconsidcració i ale hore jo 

rce qu - separall.l degud mcnt COI11 fa l'esmena I ran
sacciollal que e l no~ll'c rup ha recolza l, que un pro
nunciam nl previ del n el !. In sular sobre l ~ pos
sibil.ital el'a eeptaeió O n eI'ague tes compel~ncl c es 
produeixi en el i el la competencia de la Comi ió 
Tecnica Inlerin ular, que ¿s á la ql/ en el Finili.va l'Es
latul li atorga la cOo pacital de la ini iativa legi laliva en 
aque ta maler.ia o de la tramitad legislativa en aques
ta mat "'ria i que alUI es pI' c1ueixin ' Is pronuneiam nls 
que <1 . pré en dcfiniti a sera el ParlamenL ' 1 qu raei 
el prol1un iament [01'111:;1 i Ilse $ubmis ió , l/na ac-
eptació o renúncia per parl de is e n ello. 

r '1m que aixo r 01 el m[ln 'r~l sa tisfa la ri. les 
inquit!luds Cxpo °acles pe! ipulat Sr. Tria , ara b .. lIla 
allra qüe lió és qu(:! aq ue -¡a c1 eren. ti ence a de I'horil
z nl li tal re ponglli uns cril. ri , (que l sí p líties , 
a uns eril~.ris j dirin i 110 va ldria inlrodllir un eleo 
I11cnL le tTi pa iÓ'11 el deba l. pero uns crileris d'una 
111~l1t::tlilal unil'ormi st.a, Uns a un cen punl jacobina, 
cen tralista, que determina una Lllliformitat al tracta
ment elel territori, 

No crec que sif,'ui a ixo una visiú nacional. tina i
.~ió eI'un partil qu in enla unirormitz,,' I'ümbit deis 
~ll l1S I ' rrilori .. Pe!" ¡u:,? Pl.! rqu:: i 1 ' reL C¡Ul! es pnt c 11 -

~;i dernr.slab l int un ím il que ja ha sortil aquí, en 
;, u-'sl Par-l:lmenL, s i no <litres oncc:bim l'aulol1 mia e -
I[lbl Tt<1 n h Ol1stitLlció com un dr..:t je ! I hles que 
vn 01"111 'n Espan ./i.I <.\ ac eelir-h i - i:\Í , ta a l'en ullciat 
'Ol1sLituciomll- 110 pUL [11" duir un r buig inteHeetual 

:l la m l ixa rac iona lil al '1 ('l qu hi hagi una div r
s;t ::¡t ele nivcl1s cOl11]Jclencials i ele telTitoris quant a 
les seves competcncies per part de l'Estat i dc les Ca
rllunitats ¡\utünomcs, a nosaltres no CllS repugna, él de-

- . _ ... ~==~ 

, 
I 

1
1 

I 



2lJ8lJ DIARI DE SESSIONS / t\:Llnl . 55 / 13 el'abril del 1989 

lcrminacles mentalitats polser si, pero a nosaltres, que 
a pesar ele ser un partit d'ambit nacional ens definim 
com un partit també aulunumista, no ens prudueix abo 
solutament cap reserva mental, inteHectual ni política. 

Gálcies, Sr. Presiden l. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part e1el Gntp Parlamentari PSM-EEM, lé la 

paraula el Portaveu Se Lupez i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sres . i Srs. Dipulats. 
La inten'enció el el Portaveu del Grup SOCIALISTA 

bé e::: mereixia que to1s ('!~; POrt~1\'~LlS c.lc] s altn:s Grup:; 
sortissin a la tribuna d'uraelors pcrque l'hem de felici 
tar per la seva brillantor i per la seva claredat, clare
dal que ens ha servit a tots, supos, per marcar les di
ferencies i els acorels qu e tenim amb la seva exposició . 

En primer 1I0e, nosaltres volem assenyalar d'una 
manera rotunda i per ac;.ó lenim un vot particular, que 
estam en elesacord amb el text elel Dictamen. Entenem 
que deixar que el Parlament aprovi una llei, la publi
qui al Butlletí Oficial i una volta sigui en vigor, des
prés hi hagi un mes de lemps perque un ConselJ In
sular o més d'un puguin r ebutjar all0 que una !leí apro
vada i per tant en vigor diu, és un eontrasentit jurí
die i que, per tant, a;:o s'ha d'evitar. Precisament per 
ac;.o, supos que en aques ts moments ja tots tenim en 
el nostre pensament una esmena transaccional que ha 
ele corregir aquest defecte, un elefecte important i un 
cle[ecte greu al nostre entendre. Dit a c;.o, que és im· 
prescindible que es digui perque no es confonguin els 
te rmes, e l deba l que a t·a pl'Odlú'm g ira entonl a un eix 
ron~,men ta l , hori tzon la lilal en I'atribució de les campe· 
I ~m it!s po, s ibi lilé'll d'arribar a una ll ei que finalitzi 
un is Lema c\ 'aL ri bllc ió 011 hi hagi diferencies entre un 
Consell i un altre. 

Nosaltres entenem que si per 1I1)a handa s'ha fel 
aquí menció i referencia a la LJ ei de Bases de Régim 
Local, ac;.o ens clóna pell a entenelre perfectament quina 
és la filosoFia que alena clins la proposta del Partit So
cialista Obrer Espanvo1: els Consells Insulars són i han 
de ser, díns aquesta filosofia , Diputacions Provincials 
i poca cosa més, Admnistnleions Locals i, per tant. el 
pllnt de referencia a la LJei de Bases de Regim Local 
ha estat un punt el e refE'r~neia inleHigentment argu
mentat. 

Es cert que l'Estatut el'Autonomia no configura els 
Consells Insulars d'una manera clara com a institucions 
de la nostra Comunitat Autonoma, almen . s quan l'arti
ele corresponent al Títol IIl, que parla el les institu· 
cions de la Comunitat Autónoma ele les lil e Bal al'S, 

article 18, parla de l'organitnció insti luci nal a u Lonó
mica integrada pel Parlament, el Govern i el President, 
a<;o es el primer punt de l'artiele 18, l'hauríem de lle
gir sencer i dir a continuació "Punt 2.-Correspondran 
als Consells Insulars el govern i l'administració de les 
iBes de Mallorca, Menorca i Eivissa·Formentera i els 
de les illes adjacents a aquestes. Aquests tres Consells 
es constituiran en els termes i amb les competencies 
que resultin de la Constitució i el'aquest Estatut». lelo 
bé, Sres. i Srs. Diputats, els Consells Insulars són con
templats al Capitol IV del Títol IIJ que p ar la de les 
ins ti tucion s de la Comunlta l Autonom a i com a tal s 
ins liLucions les vole m contemplar dins la Llei de Con· 
se Us Insular j p e!' a<;o 11i són ; és més, encara, hem 
tingut inlenció de recórrer al tex t concret de la Llei de 
Bases de Regim Local ¡observar, per exemple, que si 

bé és cerl que l'article 26 de la L1 ei cl e Bases obliga 
les Admini stracions Loeals a assumir un lIis lat ele eom
petencies que han e1'excrcir obligatoria m ent Ajunta
m ents j Diputaeions, s í bé és cen que ar,:o es diu, tam
bé és cert que l'articJe 27. punt 3r , diu, traduesc del 
cas tella al catala: "L'efect ivitat de la delegació reque
rira la seva acceptació pel municipi inte ressa t i en el 
seu cas la previa consulta i inform e de la Cornunitat 
Aubnom a, excep1e que per Il ei s'imposi obligatória. 
men t -fixin·se p el' on, excepte que per lIei s'imposi 
obligatoriament, i a conlinuació diu: - en aquest cas 
haura d'anal" acompanyada- la lIei- necessariament 
de la dotació o l'increm ent deIs mitjans economics per 
cl. e~en'.'o l,u p,w·1 os". 

E s important aques ta situació perque moltes vega
eles , a través de l'atribució via legal es poden produir 
discrepancies i de fe t es produeixen, basta lI egir els 
diaris per veure que constantment n'hi ha , entre l'Ac1-
ministració Central de l'Estat i les Aclministracions Au
tonbmiques . Valgui a dir, per exemple, que la situació 
dins l 'Estat Espanyol no és ni de bon tros uniform e, si 
fos uniforme ja no caldria que parléssim de Comuni· 
tats Autonom es, si fos uniforme, vidcntm "nL - m sap 
greu que ara no hi hagi el Sr. Alfonso p rque m'llD ha 
suggerit quan jo sortia a parlar 11 aqu la tr ibuna- , 
cviclentment el Ministeri c1'Educndó i ien h hauria 
clistribult les competenci es eclucalives a totes les 17 Co· 
munitats Autonomes i no ho ha fet, i no és així. hi ha 
c1iversitat dins l'Estat E spanyol. j jo crec que, a més, 
és bo que n'hi hagi . 

Es imprescindible que totes les Comunítats Auto
nomes pugu in optar a l mal eix !Iis Ló compe tencia1? Evi
dentm en l qu -í, és impres ·indibJ ,per ¿é impres
cindible que l' les l ' om u nital Autc)nome tenguin 
totes i cadascu na compe ( {~ncies en lole les materies? 
Ac,o ia éso més di scutibl e, perque obviament les neces
silats ele Castella·La Manxrt- no·són les mateixes que les 
el e Galícia o ¡es de Ceuta i Me!jlla o les de \es J1les 
C:lI1aries, per no parlar de les nos tres. Aquí hi ha un 
el ement important de configuració ele J'Estat Espanyol 
en COJ11unilat s Autonomes . 

Perm et in que eligui tot ac;.ó parlont ele Consells In
sulars perque a les IlIes Bakars tenim una si tuació que 
«J11utatis mutancli" es podria extrapolar per analogia, 
mirin per on. S'obliga el es del Govern Central a a ssu
mil" en els termes que unilateralment c1ecideix el Go
vern Central les competencies de l'articl e 10 de l'Esta· 
tut d'Autonomia? Si fos així, la nostra Comunitat Au· 
t6noma avui tendria competencia exclusiva en materia 
d'aigiie · i no la té. 'obliga a a ' sumir? 0, nO 'obl iga, 
h i ha cl' havcr un procés . un pro que pas ·a pe)" un 
a orel d'aq u s ta Cambra, que passa per una omi ió 
Mixta el T l'an fer e ncie i que fi nalmen t es ralifica, ar;o 
sí, pel Par! mcn l de l 'Eslal , en act ue I ca , q u és ]'.'Jr
gan de sob irania d ins "Estal Espanyol. 

Exactamente igual nosaltres proposam que es faci 
a les Illes Balears. Ar;.o entra en contradicció amb 1'0-
bligatorietat, amb l'imperatiu categoric que totes les 
ilIes, tots els Consells Insulars hagin d'assumir les ma
teixes competencies o cap competencia; per a nosaltres 
és un contrasentit i esta, a més a més, en contradic· 
eió amb la filosofia autonomista, que reconeix la di· 
versitat, que reconeix la multiplicitat de situacions i 
que vol la unitat, pero una unitat feta sense imposi· 
cions, feta a partir de voluntats previament consulta
des j concordantment assumides. Facem una lectura 
inversa de la situaeió que ens plantejava al Portaveu 
del Grup SOCIALISTA; el Ministeri de Cultura, quan 
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les Comunitats Autonomes tenen competencia exclusi
va en materia de Cultura no té per que, al nostre en
tendre, veure com s'augmenten 30.000 !locs de Funció 
Pública quan s'ha descentralitzat, teoricament, totel 
seu aparell burocratic, aquí hi ha una disfuncionalitat 
greu i que nosaltres no comprenem de cap manera. 
Voler presentar la situació de repartir competencies 
d'una manera no uniforme, com una proposta de des
ordre o caos, reconeixer la diversitat com a desordre 
i l'ordre com a uniformitat és una falsa dicotomia ló
gica, perque enfront del caos o l'ordre hi ha la possi
bilitat d'organitzar, organització, hem de tenir més con
fian.,;a en la possibilitat de la Comissió Tecnica Inter
insular, hem de tenir confian.,;a que les propostes una 
vega da deba tu des i elaborades dins la Comissió Tecni
ca Interinsular puguin ser després ratificades, aprova
des pe! Parlament i obviament entenem que un Parla
ment, tots vostes, Sres. ¡Srs. Diputats i jo mateix no 
donarem suport a lleis que ocasionin greus desecono
mies dins les IlIes Balears perque en patiríem tots nos
al tres. 

Nosaltres, en definitiva, pensam en una Comunitat 
Autonoma no feta petO Diputacions, pensam molt més 
en un model que, no reconeixent territoris historics 
com fa pe,- exemple l'Estatut del País Basc, el'Euskadi, 
sin&' reconeixent el fet insular, que és determinan t, q ui 
ho dubta?, pugui crear una situació específica, pero 
una situació funcional, complexa pero funcional, on es 
puguin aplegar sense confondre les diversitats i asso
ciar e l que és clifE'rent . Pot~er, aquí 5'h" dit j" que una 
proposta no diversificada era una prop'osta racional i 
s'ha parlat de jacobinisme i s'ha parlat de moltes co
ses. Jo voldria recordar-los que hi ha un fet evident 
per poc que se'l consideri: la balearitat es dissol tan 
bon punt es pensa d'una manera clara i distinta, i la 
manera de pensar clara i distinta era precisament la 
que proposava Descartes, el racionalisme cartesia, s'es
n1 icola I'esscncia quan no es vol reconeixer la diver
sitat. 

Cal rebutjar, per tant, aquest vot particular, pera 
a la vegada també assenyalar amb tota seriositat, que 
es tracta d'aprovar una modificació del text del Dic
tamen sense la qual jo cree que la llei seria impresen
table. Per acabar, vull recordar que des de l'any 1982, 
si no vaig errat, ve funcionant a la nostra Comunitat 
Autónoma una situació de manca d'horitzontalitat d'ar
ribada; pensem, per exemple, que el Consell de Mallor
ca ara no té les mateixes competencies que els altres 
i no ha passat gran cosa en el funcionament harmonic 
de la Comunitat Autonoma. 

Gracies. 

EL SR . PRESfDENT: 
Pcr part del Grup Parlamentari AP-PL té la parau

la el Portaveu Sr. Gonzálcz i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Nosotros hemos firmado hace n,uy poco tiempo, 

hace apenas yo diría que cuestión de minutos, una pro
puesta transaccional por las razones que después ex
pondré y por consiguiente no estaríamos en puridad 
obligados a defender el texto del Dictamen de la Co
misión que nosotros en su momento apoyamos. Sin 
embargo, al escuchar al representante del Grupo SO
CIALISTA Y al resto de los Portavoces nosotros que
rcmos hacer algunas reflexiones y justificar, desde lue
go, por qué apovamos e<;e texto . 

El artículo 39 del Estatuto de Autonomía afirma 
con rotundidad que los Conse!ls Insulars tendrán la fa
cultad de asumir la función ejecutiva y la gestión de 
competencias, tendrán la facultad de asumir. Es cierto 
que esa frase admite diversas interpretaciones, no lo 
vamos a negar, casi todo es interpretable, por no decir 
que todo texto admite siempre más de una interpre
tación; la nuestra, sin embargo, se refiere o tiene per
fectamente claro que si los Consells Insulars tienen la 
facultad de asumir, pueden asumir competencias si 
quieren asumir esas competencias y aún añadiríamos 
que en esa línia del propio artículo 39 del Estatuto 
dice en su último párrafo, después de enumerar las 27 
competencias concretas, añade "yen general cuales
quiera otras que en su ámbito territorial correspondan 
a los intereses respectivos de <lcuerdo con las transfe
rencias o delegaciones que a tal fin se establezcan, 
coma, a demanda de los Consejos Insulares y de la con
formidad de todo cuanto prevé, etc., etc.». A demanda 
ele los Consejos Insulares, remacha el clavo, además de 
las 27 competencias los Consejos Insulares podrán re
clamar otras, pero podrán clem"ndar olras los Conse
jos Insulares. 

Es obvio, en nuestra interpretación, que es estric
tamente necesaria la voluntad elel Consell Insular, de 
un Consell Insular, para C1sumir estas funciones con
tenidas en el artículo 39 y que ni siquiera el Parlamen
to, ni siquier" este Parlamento puede imponer u obli
gar a los Consells Insulars a asumir unas competencias 
que ellos no quier~n ~sul11ir v ellu en base, insi s to, a 
lo que dice el Estatuto de Autonomía, ley orgánica. 

Muy distinto es el tema que aquí nos trae el re
presentante, el Portavoz del Grupo SOCIALISTA cuan
elo nos dice que la Ley de Bases de Régimen Local obli
ga a los entes ele régimen local a asumir una serie de 
competencias. Señores, esas competencias que tienen 
como entes de Administración Local son las que justi
fican su propia existencia, la Constitución habla de los 
Consejos Insulares además de los Ayuntamientos y los 
Cabildos, pero no es ya la Constitución en su artículo 
creo que es el 141, no es ya la Constitución solamente, 
es toda una larga tradición administrativa española que 
consagra Ayuntamientos y Diputaciones, Diputaciones 
de las que se derivan los Consel1s Insulares. 

Las competencias que tienen como Administración 
Local, insisto, son las que jmtifican su propia existen
cia; si esas competencias efectivamente pudieran ser 
o no ser asumibles eso significaría que los Consells In
sulares no existirían por cuanto si estaban vacíos de 
competencia serían entes administrativos absolutamen
te innecesarios. Los Consells Insulares son entes de Ad
ministración Local antes qu e otra cosa y naturalmente 
p,;,:tE'!! en t~!lto en cuanto tienen U!1~ serie ele compe
tencias de Administración Local. Después, después el 
Estatuto de Autonomía de las Tsbs Baleat-cs les per
mite, les da la facultad ele asumir otro lipo de compe
tencias, competencias ele orden autonómico '( ésas sí 
que pueden aceptarlas o rechazarbs de acuerdo, insis
to, con una ley orgánica que es el Estatuto de Autono
mía . 

La Disposición Transitoriv Noven", que crea la Co
misión Técnica Interinsular en su aparl~do 4.", estable
ce que una ley de esta Cámara, de este Parlamento, es 
la que aprobará en su caso las propuestas formuladas 
por la Comisión Técnica Interinsular para ese tras paso 
o esa posibilidad de asunción de competencias. De ma
ne ra que en estas circuns tancias. par" dar cumplimien
t() al espíritu \' a la letra del E"lalul0 c<; evidente que 
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hay todo un procedimiento de transferencia de compe
tencias que consiste: 

A) La Comisión Técnica Interinsular formula pro
puestas al Parlamento elel traspaso de esas competen
cias de la Comunidad Autónoma a los Consells Insu
lares. 

B) El Parlamento elebe transformar esa propuesta 
de la Comisión Técnica Interinsul ar en ley. 

C) Los Consells Insulares deben tener la facultad 
ele asumir o no esas competencias. 

Hay que reconocer que en ese ordén lógico, que 
es el que aparentemente o a nuestro juicio, mejor di
cho. establece el EstCltuto de Autonomía, la snll1ción 
idónea es la que ha salido en el texto del Dictamen ele 
la onlÍsión, haciendo hincapi ' ell el hecho de que l a 
r nunda ele los Cuns<.:ll lnsu lare no .1 1:'\ ley o a 
10 t)UC mand la ley salida de l Parlamento que onr ie
re la posibilidad eJe a um ir unas compete ncias . s ino 
que lo que s · rechaza lo que e l Consell p drítl r ,
chazar e::S la asunción de c, as ompetencia y \fU ! vo al 
'jem plo tantas vec ' s repet ido en P nen ' ia y \! i1 omi
ión por nues tro Gr-upo, le qu no e nada a tfpic que 

una legis lación no ea cumpl ida por una p er sona, po r 
Un cnle, pur un gru po, pOr: un inst ituto, po que si e 
I gisJa ión , s i la materia que esta legisla ión trala nO 
arecta a esa persona , a ese ente,evidentemente puede 
ignorar totalmenle la ley y no po rque la desprecie, n i 
mucho m enO al órgano q ue la ha elaborado, ' ¡no sim
plemenle por que no tiene nec , idad de ha 'el' us el 
ella. 

'i hay una ley el transr rencia de competencia, 
que ' a le de esta Cá mara, ev iden l que lo que d ice 
esa ley debe se r cumplido rigur amente por los on
seU Insulares siempre y cuando e lén dispuestos n a 1.1-

m il' la competen ias y si es asi y . i la ' a tllnen lo ti '
nen qu hacer en las condicjo.nes que la le.v di 'C, • i
den lcmcllle, pero s i no qu ieren a ' umir esas compc.:tcn-

ias / otra ley les facul ta para clln pueden prcs indir 
lógicamente d la l e~1 s in que -110, insisto, ignífiquc 
de doro a lguno para el Parlamen lu ni preva l ncia ;\ 1-
guné\ ele los Con e lls lnsu.lares so re esta ámara . 

a digo, sin t!ll1barg a re ' al' d · que ('¡po amos 
I:n - ti momento t:I Dictamcn <.h! la Comi ión, hemos 
apoyado una cnmi nda transaccional junl ron Ir!> 

uatro grupo polí ti os, E una cnmienda que trala d 
ser e l camino intermed io , una enmienda que trata de 
mantenCr los dos principios bás icos que ti si mpre 
n ue lro Grupo ha defendido : no t do lo Con e lls fn
s uIare san iguales ni tienen las mi mas necesidades 
por ons iguiente no ti n n por qué tener la misma' 
competencias y menos en e l mismo mo.m nto, y e l St:

gundo principio , qu e qu ningún Co n e l! ln lIlar leb 
bloqueal' la posibilidad de que lo otro do tengan 
unas de terminadas omp lenc ías en un determinad 
momento. 

De esos principios han habl ado ya los otros Pur
tavoces quizá no con la mis ma or denac ión , pero í con 
e l mi . mo fondo y por consiguiente voy a pasar por a lto 
los argumentos para no repetir los que e han dado y 
que, como digo, ya hemo ' insistido mu has veces en 
la Comisión y en la Ponencia. 

Quiero, sin embargo, hacer una breve reflexión res
pecto al tema de que la posibilidad de renuncia 'e haga, 
no cuando la ley esté cumplimentada o aprobada por 
esta Cámara, sino uando haya un texto o una pro
puesta presentada por la Comisión Técnica Interinsu
lar. A nues tro juicio el único probLema que t.i ene este 

procedimiento es que los papeles que el Estatuto n:
serva al Parlamento y a los Consells Insulares se ven 
en cierto modo comprometidos; si en efecto los Con
sells ejercen el derecho ele renuncia al borrador de 
la Comisión Técnica Interinsular y ésta no 10 tomase 
en consideración, se producida una imposición de com
petencias a los Consells afectadus vulnerando, a nues
tro juicio, lo que el Esta tuto dice . Si la Comisión se 
hace eco de lo que los Consells dicen y lo plasma en 
el borrador, la andadura parlamentaria de éste condu
ce so lmnente a dos posibles soluciones: o el Parlamen
to modifica a su gusto el borrador, con lo que vuelVe 
a vulnerarsc la voluntad ele los Consells, o el Parlamen
to ejerce de convid3c1(). ele rif'c!'-" y simplemente szm· 
cion; el acuerdo alcanza~lo por Consells y Comisión Téc
nica Interinsular, con lo que queda en un papel ex
traordinariamente delicado. 

Hasta aquí nuestro análisis frío de este terna y la 
reflexión que queríamos hacer con relación al camino 
intermedio, pero hemos de reconocer que la puesta en 
marcha de una ley de esta envergadura es una opera
ción en la que la política debe primar sobre la frialelad 
o el análisis absolutamente estricto y ortodoxo de los 
hechos y por eso, como hicimos repetidamente en la 
Ponencia, estuvimos dispuestos a modificar nuestra ac
titud y a adoptar estas soluciones menos ortodoxas, a 
nuestro juicio, en función ele que ello represente un 
acuerdo mayoritario de la Cámara. Así pues, quede 
constancia ele la opinión del Grupo Popul31- en relación 
a este artículo 9.° y quede constancia también ele nues
tra absoluta voluntad ele que la ley y en concreto el 
artículo 9 sea el resultado de un consenso que desea
ríamos que fuera absoluto de los miembros de este 
Parlamento. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESlDENT: 
Pcr pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la. 

paraula e l Portaveu Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Grades , Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Acceptat pcr toth om que l'article 9 era un bunvol 

i defensat amb tan poca fOI'~a el seu m<lnleniment o 
una defensa moral pcr part del Grup Popular, crec real
m n I C]u n aquesl punt, i al tl'am it qu so 111 , que és 
el de l v t particular d I Grup SO IALlSTA i n el de 
l ' mena Lra n ae i na1, que n ara ofi ia lmenl no en 
ten im 011 ixemenl i que n hi entrar 111 perque será 
objecte d 'un debat po ' lerior, re que insi tir en els 
motius que mereixcn la ub lilució eJel pI' je t que v' 
de omi sió per la prop sta inicia l és una m i a e l qu 
diuen en ca tellll «alancear 111 ro muerto». 

No obstant a'xo, a lgu nes punluaJitzacio.ns, perque 
'han f t a lgu.n t ipus d 'afi rmacioll s una mica coHal -

1'als qu Cre que m reixen una c rLa respo ta. E n J ri
m e r 110 qui es ligui lOlalmcnt d'ac rd amb el que jo 
he dil pero no accepli l 'horiL z nlalitat, no esta el'acon! 
amb res de l que jo he dit, perque ¡'únic que be fet és 
una el f .nsa continuada i istematiea, amb paraHeli s
mes d'aHres legislacions amb siluacioo similars, ele la 
neces ital ele conduir a aquesta solució (j'equiparació 
de comp tenc ies, de ra.cionalitzaci6 del Govern de la 
Comunitat Aut ' noma i de preem inencia del Parlament. 

El Sr. Pascual e la conv nc;ut que l'horHzontalitat 
és bona .i per tant considera que no mereix m és COn

sideracío.n , a<;o pOI er ha podrem comentar a ]'e me
na tra n accional po teri.or, 00 obstanl a ixc) no veig 

1 



-

DIARI DE SESSIONS I Núm , 55 I 13 d'abr il del 1989 2089 

quina relació podem trobar entre el debat que avui te
nim i la reforma de l'Estatut d'Autonomia, a no ser 
que el Sr. Pascual advoqui aquí per una reforma cons
titucional que realment suposi una tramitació deIs Es
tatuts d'Autonomia amb un p araHelisme amb la propos
ta d I'artic le 9 deis Con ells I nsu1ars; que sigui sol
mesa, per tan t, la Llei Organica de les orts Generals 
a rat ificació postcrio r de l Parlaments a u t nomics per 
poder en trar n vigor, co a que efectivamenl. és una 
poss ibj(j ta l, pero q ue per ara encara no e llS Il avia pl an-
1 jat forma lmen t. 

Realrnent 'o vull insistir quC el que jo avu i elef ' ns 
aquí, i ho dic especia lm en L per a l GI-Up d'UM i per al 
Crup P0pular, és e l qu c lls van firmar amb nosalt1' s, 
és e l qu vam a ' ordal- després d'any de reina, és e l 
qu!,; va ser pres ·n consideració el mes d'oc tubr le l 
87, '. 110 que van fi lmar :l.lnb tant s 1 ml1ital e n i -
levi -i6 i en to ls 15 rniLjan g rafi s e n aqu ~l\a a la a mb 
una g ran op ració d' imalg aLisf ·ts to fh m eI'llaver 
arribai a aque lttS ulu ion n diré ele consens total. 
pero si de gran ... parlamenlar i. a mi m'eSln:1nya "n
tir per pan ti Is qui van firl11:lr i va n eslar ta n -¡a li s
fe l d'aqucst rcuacltll ct lennín<tdc. argutn nl'l 'jlJll S 

desqunliCic clore de la prop' ' Ia que ells va n J"inn,Il', 
m I! b; haurien eI'explicar que I!S I qUl! ha condll"ll < 

una s'para ió d'aq le ll plll11S de trob' da al s que \'am 
arribar e l mar , del 87 i l' clubr del 7, pcrque rea l
menl el qu i ma nco. cxp licació ha de donar ~' I qui es 
menté en les p sicion i a mb ' 1$ mpromisos i aquesl 
jo rec que era Ul -omprumís pI' u imporlanL 

Ja ' bini me? n lLa aC]u' I s ctiquoles és molt di, 
fici l re ponelr, Es jacobinismc p lantejar un moc! · 1 
oben de descentralització, un mode! que pot suposar 
un reequilibri fonamental del poder dins la Comunitat 
Autonoma? Es jacobina una forc;:a política que la pri
mera passa endavant que ha donat en aquest tema, en 
mat~ria d'urbanisme dins la Comissió Tccnica Interin
sular deIs d ies passq ts, ha defensat la 11l3xima compe
t:~ncia per a ls 00$ '1 1 Tnsulars en contra de la posició 
del Covern, q u planlejava vint tutel es extraordinaries 
sobre els Con -ell I nsu lar i que ha defensat i ha acon
segui l i enhora ona a tolhol11 q ue e l pdncip i de par
li da s igui que se ra. una e mp (eneia propia i no tilla 
competencia d legad? rce <1 l le é una qualificació que 
no s 'argumen ta per i Illale ixa: que aquesla Ilei, din 
1 ~ ompclencie propies. r CI-mcI un ::tmplí sim p del' 
de!'lcen lralit7.ul en mans ti Is 0n, el ls Insulars qu és 
en mans de la Cambra compartir-lo amb una realit;:¡t i 
que en aquest sentit no té limitacions, no té més li
mitacions que l'Estatut i que les competencies que té 
la Comunitat AutOnoma, naturalment. 

La diversitat? Efectivament la dive¡-sitat és bona, 
. ) que pa ' a é- q ue la di ers ilal no tlepcn d les CO !11-

petem:ics, la dive rsi tat lepen l ' les s ilua'¡ ns ' i ~tl 
i ec nomique • tlepcn de l'exen; ic i que es I'aei del po
dt:r p lílic, perque amb igua ls ompetcllcies e ls Ajun
lame nl ón livers i an poliliques dife rt:l1 c i des i 
hi ha casos extrems de situacions d'aplicac ió i de re
sultal polític sobre b socielat, a part de situacions so
cio-economiques amplíssimament diferents i no per ar,:o 
eleixen de tenir uns exercicis competencials similars i 
a la vegada diversitat, no sé si aquesta diversita t inter
cedeix a favor de la situació en qu~ ens trobam terri
tori MEC - terri lori amb competencia auton0mica. no 
sé si els qui elefenscn aquesta diversitat estan a favor 
d'aquesta situació, jo entenia i nosaltres ha entel1cm 
;tixí. és un objectiu al qual no hem renunciat en 3hso
lut, qu e aquesta era una situació prol' isi<Jllal a supe-

rar i que per tant no volem diversitat en aquesta ma
teria, volem unformitat amb competencia plena. Bé, ido 
ara resulta que aquesta diversitat, aquesta diferencia 
de nivells s'invoca per als Consells Insulars. 

Jo no he fet cap referencia a Diputacions Provin
cials, és un tema també de joc dialectic i polemic ha
bitual, s'ha dit moltes vega des que els socialistes advo
quen perque els Consells Insulars siguin Diputacions 
Provincials, mai no he sentit aquesta paraula o alman
co no la defens aquí, no l'hem defensada en aquests 
cinc anys ele tratnitaci6 el la LJei de Con ells Insulars, 
crec que no té res a cure la proposta ele llei que avui 
es du aqul i j'hori tzonta lital en les sevcs competencies 
amb una Ii m itació perque siguin iputacions Provin
cials i per tant consider que és una afirmació extem
porania. EIs Consells Insulars, Sr. López i Casasnovas, 
són institucions dc la Camunitat Autonoma, és una dis
cLlssió acabada, pero les institucions d'autogovem són 
el Parlament, el Covern i el President, i ho diu l'Esta
tut, no és una afirmac ió el'aquestes que es fan per sor
tir del pas, agafi l'Estatut, Disposició Transitoria No
\·cna i trobara que es pot llegir que «en promulgar-se 
l'Estatut present , les institucions cI'autogovern de les 
Illes Balea rs hauran ek: respectar les competencies que 
els Consells Insulm's hagin rebut ele I' ens preautonó
mic», les inst itucio lls d'autOl!Overn dels Consell s Insu
lars, són coses diferents, une~ són les institucions eI' au
togovern, que són definic\es a un aItre artide, Parla
ment, President i Cm'crn, unes altres són els Consells 
Insulars, institucions ele la Comunitat Autonoma sense 
cap dUQtc, --nu instilucions d'autogovern. 

Per acabar i gr3cies, Sr: Presidcnt, per la toleran
cia que sempre ha de tenir en aquestes qüestions, in
sistir en el tema basic de l'argumentació del Portaveu 
Popular, la facultat d'assumir. La facultat d'assumir és 
contraposada per la facultat del Parlament eI'aprovar i 
decidir, jo cm pensava quc aqucsta era una qüestió 
acabada; si en aquesta qüestió no haguéssim estat el 'a
con1 li puc assegurar, Sr. Conzález i Ortea, que maí 
no haguéssim arribat a un tcxt en comú, si no hi ha
gués hagut una suficient reflexió sobre aquestes qües
tions i ja, per tant, una posada en comú de la informa
ció i de la valoració política eI'aquests aspectes ele l'Es
tatut, de típus contraposat naturalment, realment no 
hagués estat possible mai, mai no haguéssim fet un text 
consensuat. Jo no cOl11prenc com encara en aquestes 
altures s'avenen a argumentar en aquest tipus de qües
tions amb aquesta vi s ió unilateral de ¡'Estatut, una vi
sió perifcrica, una visió que crcc francament que no 
ajuda a construir equilibradament la Comunitat AutO
noma; no obstant ac;.o, tot at;:o són argumentacions una 
mica sobreres des del moment que tots els Grups ja 
han accepta t que l'artide 9, tal com ha vingut de Co
mi ssió. no és acceptable i ¡;Jet" tant que és necf'ssari 
presentar noves altcrnatives. 

Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat sobre el vot particular, passarem 

a iniciar el debat sobre l'esmena transaccional que han 
presentat cin c Crups Parlamen tari s, que són el Crup 
MIXT, UM, el Crup Parlamentari CDS, el Crup Parla
menLari PSM-EEM i el Crup Parlamentari AP-PL. 

El Sr. Secretari Primer ele la Cambra procedira a 
fer lec tura el'aquesta esm ena transaccional i després la 
passaríem él debatre, ates que hi ha cinc presentants, 
ele major a mcnor i dcsprés el Crup que no I'ha fir
macla lendra l'oportunitat del vot en contra o a favor 

I 
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o a emetre la seva opioió. 
Sr. Secretari Primel" de la Cambra, Sr. Gabrid Gu

elino, \'01 proccelir a fer lectura de j'es Incna? 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sí. senvor. 
«Articl~ 9.- 1.--Les curnpetel1cics que siguin alribLú

des als Consells Insulars per a la funció executi\'a i 
de gestió per Ilei elel Parlamcnt ele les IlJes Balears en 
\'irtut de la facultat (l'~l~sumpció prevista a I'artick 39 
de l'Estalul el'Autonumia per a les IlJes Balears, ho 
seran simultaniament als lres Consells Insulars sensc 
pel"j udici ele la nu acceptació que pugui n exerci tar"nc 
10ts o qualsevol d'aquests. 

2.-La no acccptacíó per part deis Consells Insu
lars de I'assumpció de competencies haura d'aproYar
se en Plenari per majoria absoluta j en un termini ma" 
xim e1'un mes des de la seva remissió per la Comissió 
Técnica Interinsular als mateixos. 

3.-No aeceptada l'atribució el'una competencia, 
aquesta no podra reclamar-se en la mateixa Legislatu
ra ni en el ma!eix l'xel-cici pl-essupostari de difel"ents 
legislaturcs». 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar I'esmena transaccional i per part del 

Grup MIXT, té la paraula el Portaveu Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Jo crec que la lectura que ha fel el Secretari elóna 

per defensat i exposat el tema i en principi així ho dic. 
Gracies. 

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

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. EASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. Prcsident. Sres . i Srs. Diputats. 
En primer lIoc, crec que s'ha d'agrair al Grup Par

lamentari AP-PL que hagi volgut renunciar al text que 
havia sorti! de Comissió, del Dictamen de Comissió, 
per transacciol1<u- amb els altres Grups Parlamentaris 
MIXT, PSM-EEM, CDS i UM, el text proposat. Evident
ment nosaltres discrepam de la interpretació que ha 
fet el Sr. González Orteé\ de l'Eslatllt; nosallres, quan 
l'Eslalllt diu que els Consells lnsulars tenen la facul
tat d'assumir, entenem que vol dir que si no digllés 
aixo els Consells Insulars no tendrien la facultat el'as
sumir. o sigui que tenen la competencia d'assumir. Evi
dentment aiúl IlO vol dir C]lle primi el Parlament ele 
legislar cr)m li (llmi ¡él liana, aixo és clar i nosaltres 
coincidim amb la inlcrprelació que ha Id el Sr. Triay 
i pens que la gran majoría cle la doclrina s'inclinaria 
per aquesta interpretació i no per una altra. 

EIl! I':IHI ja e ll e l L .. "l, jo voldri3 c1es~c,car la ~:ev;:! 

t'}t.{ib~~i[aI. .-\.quesi l"::X~, En pr~rner llcc hern de dL.~ que 
no és el text que tal vegada ens agradaria a nosaltres, 
s'aproxima en certa manera al que nosaltres varem 
proposar amb els Grups Parlamentaris PSM-EEM i 
MIXT, no és exactament el mateix i per tant no és el 
text que ens agradaría, pero sí hem de dir que és un 
text acceptable perque és flexible, i el punt 2, que par
la que en cas que no hi hagi aeceptació per part d'un 
Conse11 Insular de la proposta feta per la Comissió Tec
nica Interinsular, no diu res del que passara després. 
La Comissió Tecnica Interinsular i el Parlament podran 
actuar d'acord amb aquest text amb un marge de lli-

. __ .. _--~....",=~,.".".~~ 

berlat yuc, sobrelut el Pal'lalllt'I1I, el Parlament poclrá 
[er el que vulgui , per tant tuls els arguments cuntra la 
c1ignitat el'aquest Parlament dceauen amb aquest text. 

Si nosaltres hem fui l de l'horitzontali la l el'arriba
da és pl'rque f'onélmentalmenl i él part cl'altres coses 
que ja he di!, horilzontalitat el'arribacla vol clir que 
només hi ha dues possibilitats, una, que Ull Consell In
sular que no vulgui una competencia signif'iqui que 
veta els ~¡]tres dos a tenir-l" perqué no es 11",II11iti la 
Iki o bl; que J'hagi ele l'eDre conlra la seva volunlat en 
GIS que es tramiti. Aquestes són dues posicions extre
mes i dolenles les dues; nosaltrcs pensam que la solu
ció bllna és tina solució flexible que penneli él la Co
missió Tccnica Interinsular estudiar els motius perque 
un Con~ell Tnsular" no hagi "cc(')lt~)t ltn:\ c!e1o;:rmjn:ld~ 

competencia en els termes que vénen de la proposta ele 
p¡-oposició de L1ei que dugui ~1l Cunsell Insular per a 
dictamen, i aquesta flexibilitat és el que ens dóna el 
lext d'avui que nosaltres pensam que donara un joc 
perquc la Comissió Mixta de Transferioncies i aquest 
Parlament puguin envestir la tasca molt important ele 
conslruir I'esquema institucional de la Nostra Comuni
la! A trI anoma i pugui repartir les competencies de ma
nera que sense caure en irraciona1itats que c1uria el fel 
que hi hagu~s mo11<::s competencies que no fossin as
sumides pels tres Consells Insulars, cosa que nosilllres 
pensam que no passara, pero que n'hi podría haver al
guna que per raons d'oportunitat, per raons de diver
sitat en tre les Illes es pugui donar que no sigui a tots 
tres. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Pcr part del Grup Parlamcntari CDS, té la paraula 

el Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gr3cie.s, Sr. Presiclent. 
Defensam una proposta transaccional de tots els 

Grups de la Cam bra excepte un i natura1ment pel fet 
de ser una pmposta transaccional és una proposta que 
també hi ha l'Cnllncies en favor d'un major grau de 
consens, el'un major suport a aquesla posició, pero ele 
totes rnaneres cree que a pesar de les renúncies, aques
ta propusla transaccional té algul1es virluls ímportants 
que m'agraelaria subratllar. 

En primer ]loc , perque resol un deIs problemes, un 
nus gordia que ha estat una conPusió a la qual jo .ia 
m'he referit en la meva intervenció anterior, entre el 
(]tIE' ,;., p :l'ialll,ll' la necessaria submissió deIs Consells 
l¡ls11! 'lrs alto, 1] ,.,i.o cl'.8C[uesl Parlament qwm els Con
sells Insular" e.\.crci ten compctencics ele la COll1uníta [ 
AulonoJ1la, bé sigui per atribució, bé sigui per delega
ció, submissió que queda consagrada perque no hi ha 
prúc(·rl imen. lracc.:p tació pO.<::teri(il' a l'a[Jrov~c ió de h 
lle:, sinó un pi'oi"lunciarüent pret;i, i é[1 s~go~ }lo..-: t;~;L-

que acceptant aquest principi es elóna una determina
da flcxibilitat al rigor del principi d'horitzontalitat que 
consagra la Proposició no ele LIei i que vull confessar, 
vull dir que va ser una de les qüestions -i així cons
ta al Diari de Sessions- que varen fer que el ilostre 
Grup, en aquesta nova Legislatura, no recolzas la Pro
posició de LIei, va ser una de les raons per les quals 
el nostre Grup no li va clonar suport perque entenem 
que hi havia d'haver determinades flexibilitats a 1'ho
ritzontalitat d'arribada que queden recollides en aques
ta proposta. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 55 / 13 d'abril del 1989 2091 

En definitiva, els Consells Insulars es pronuncien, 
perO. es pronuncien previament en el si de la Comissió 
Tecnica Interinsular, que és l'encarregada de tramitar 
la Hei i la Comissió n~cnica Interinsular, després de co
neixer l'opinió deIs Consells Insulars decidid que ha 
de fer amb aquesta Hei, quina tramitació, si s'ha de 
reelaborar, si s'ha de retirar o si s'ha de manten ir per 
a un nombre de Consells que no sigui la totalitat d'a
quests. 

1 un altre tema molt important, la no acceptació 
per part d'un Consell no és vinculant, no és vinculant 
per a ningú, ni per a la Comissió Tccnica Interinsular 
ni molt manco per a aquest Parlamcnt. En aqucst sen
tit, crec que les aspiraciol1s del nostre Grup són sobra
dament recollides, independentment que consideram 
més o manco afortunats alguns matisos de redacció i 
que si fos la nostra no seria exactamcnt així, pcró de
fensam una transacció, per tant les nos tres posicions 
queden suficicntment satis fe tes i pe¡- tant defensam el 
text alternatiu, que agrai'm al Grup SOCIALISTA el fet 
el'llaver concedit la venia ele la seva tramitació perqU!~ 
tI'aquesta manem es elata la llei d'una gl-an racionali
tat, res pectant el principi ele c\iversitat, que era en de
finitiva al16 que nosaltres cerdlvem. 

Gracies, Sr. President. 

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

paraula el Portaveu Sr. Francesc Lópcz i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASAS NOVAS: 
Gracies, Sr. P¡-esident. 
Seré molt breu perque el debat ja s'ha produ'it. 

Nosaltres saludam amb satisfacció que s'hagi pogut ar
ribar a una transacció, perque tal com venia el text del 
Dictamen ens bauria obligat a no poder-li donar suport 
i nosaltres volíem que l1i hagués igualtat jurídica en 
el punt de pGrtida, quant a la simultaneltat d'Gtorgar 
competencies a tots els Consells Insulars, si bé també 
enteníem que hi podia llaver en el procés algun Con
sell Insular que considerés que no era acceptable. 

En conseqüencia, la ¡-emissió a la Comissió Tecni
ca Interinsular, previa 1'c1aboració i debat per part d'a
quest Parlament salva la integritat parlamenUlriG i cIei
xa oberta la porta a una actuació digna que satisfaci 
totbom. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per p8[t del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Portaveu Se González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ TORTEA' 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Simplemente para decir, porque ya antes nos re

ferimos. aunque sea tangencialmente al tema de esta 
transacción; agradecemos al Grupo de UM que a su vez 
nos lo haya agradecido, porque la vercIad es que nos 
ha costado trabajo n:llullciar a un texto que considcr{t
bamos más aiustacIo y más ortodoxo, como antes he 
dicho. pero hicimos esta renuncia al igual que otras 
muchas a lo largo del texto tal y como nosotros con
cebíamos el Estatuto, y por cierto que quiero recor
dar, porque precisamente los entonces protagonistas me 
lo han recordado, que en la Legislatura pasada el G¡-U
po Popular estuvo a favor de esta Proposición de Ley 
condicion::\I1do esta voluntad de apoyar una proposición 
de lev C(ln junta a b libertael que todos los ClllpOS te-

nían y conservaron -y explicitaron, por cierto, ante 
los medios de comunicación reiteradamente- de pre
sentar las enmiendas que estimasen oportunas al texto. 
Incluso y ya en esta Legislatura yo recuerdo perfecta
mente que ya hicimos mención de este mismo tema 
cuando se sometió el texto a la consideración, a la pri
mera consideración de la Cámara, el texto de la Pro
posición de Ley. 

En definitiva, nuestra renuncia en este punto vie
ne fundamentada, como he dicho antes, en dos aspectos, 
uno, en el que más he insistido, en conseguir el ma
yor acuerdo posible de la Cámara, el mayor consenso 
posible para un tema de esta envergadura y de esta en
tidad, y la segunda, sinceramente también porque cree
mos que se hace ya urgente e impl-escindible a esas al
turas ele la segunda Legislatura que se desarrollen cuan
to antes las transferencias de competencias y por con
siguiente era fundamental un mecanismo que fuera 
aceptado ma~'ori tariamen te y que nos permitiera a to
dos llevar a cabo esas trans1'c¡-encias cuanto antes. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
PC¡- pan elel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 

parallla el Portavcll Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Els aItres POl-tavcus havien fet ja menció parcial 

o algul1s més extensa él l'csmcnél transaccional, jo l11'hi 
referiré ara ' per primera vegada, ja que en aquell mo
ment ni era coneguda ni era el moment. 

En primer lloc vull agrair als Grups que han agrai't 
la nostra venia per tramitar I'esmena transaccional, ja 
vam anunciar en el seu moment que nosaltres no ens 
oposaríem, na faríem ús en cap moment dins aquesta 
\lei ele la capacitat que ens c\óna el Reglament per im
pedir cap es mena transaccional, perque creim que, en
cara que nosaltres estam en contra el'aquesta mateixa 
esmena, com ara exposaré, qualsevol acord a qw~ es 
pugui arribar ens sembla bé i és una llei prou impor
tant per esgotar tates les possibilitats e1'acorel deIs di
ferents Grups Parlamen taris. 

Hi ha una llei e1'or legislativa que diu que qUéln en 
una !lei hi ha un sense perjuelici, «sin perjuicio», sem
pre és en perjuelici, sempre és en perjuelici ele la si
tuació anterior i aquí tenim un exemple quasi podríem 
dir que absolutament elidactic. Les lIeis seran si multa
niament per als tres Consells Insulars sense perjuelici 
que no ho siguin; m~s hagués valgut que haguessin elit 
les lleis seran simultaniament per als tres Consells In
sulars quan sigui per als tres Consells Insulars, seran 
simllltani,nnc.llt rer ,) el0S Cnn"ell" Insular,: qllan sigui 
per a dos Consells Insulars i si la \lei és per a un sol 
Consell Insular. cloncs ser3 rel- ,{ aquest sol. perqll~~ 

realment a<;8 és el que diu 1'::Ipartat Ir. Per Pavor, es 
deixin aquí el'eufelllismcs i de «sin perjuicios», perque 
aquest sense perjudici ens dei:\a completament enfar
fcgats i pJrlar aquí que céalllt~'llt s'csUt a [ayor ele I'ho
ritzontalitat quan realment es fa un apartat Ir. com 
aquest, francament, Sr. Pascual, jo no sé que hi queda 
ele la scva afirmació d.'octubre elel 87 dient «3 posta 
nasa lt res elefensam l'hori tzon t::tli ta t, el principi el 'borit-
7nnt;1litat en les trans[erencies de compet0ncies» 3mb 
l'cmfasi que voste sap donar G aquestes coses quan vol. 
Perqll~ que em diguin horitzontillitJt ele partida i 110-
ritzontalitat el'arribada , no sé si és sortida de cavall i 
arribada d.'ase, pcró ni tan soIs ;:Ii:\(\ l1l'rqu,~ aquí \lO l1i 
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h3 cap sortiela horilzontal, no hi ha més so rtida horit
zontal que que ningú no renuneii, no n'hi ha cl'311ra, si 
renunci:l qualcú, la sortida no és horitzontal, hi ha sim
plcnwnl L1tl selct'lis que pol donar lal vegada satisfac
ció Zl c\ ctenninades ~msies particularistes, pero jo cree 
que 110 beneficia l'eqllilibl-i institucional, runcio1131 del 
GOWrtl, de l'Admi]listraeió, del paper del ParlZlmenl ele 
b Comunitat Autónoma, ja no cm referesc al paper 
del Pdrbmcnl per ~lpn)\ :lJ' b llej, L'm rdcrcse al r:lpcr 
elel Par13ment qu e c1esprés controlara la bbor ele l'Exe
clltil1 només 8. cl ete rminad es Tlles i ac,:6 també s'ha de 
tenir en compt e, que no tan soIs el Govcrn aelminis
trar2t una part elel terri tori am b deterrninaLles com pe
tencies, també el Parbment controlaró només el C(}
,'ern'-c:n una p8.rt elel terrilori, tol ac,:ó ho hem ele tt'nir 
cn complc perque aqllests desequilibris tal vegada avul 
a!egrement 21mb una redacció tan ::l.bsolutament confu
sa, que pot clonar salis[acció a posicions tan discorclants 
com les que hi ha sobre aquest lem3 en els cinc Grups 
que li han donat suport, potser aquesta h3 eslat l'¡'¡ni 
C::l. possibilitat ele dur-Io enclavant, pero que realment 
JlO \-e a rcsolelre aquesta qüestió, 

Per élItra part, aquí e~;tablim el vet del Consell In
sular als treballs de la Comissió Tecnica Interinsular, 
si és que s'entén el text que aquí es proposa, La Co
missió TecJliea Interinsular, d'acorcl amb l'Estatut tam
bé institució ele la Comunitat Autónoma, perque és es
tablerta com una funció important i a més insalvable, 
com un tra111it insuperable per poder prendre decisions 
sobre transfer~ncies i dclegacions, en el lJenguatge ac
tual de la llei per atribuir competcncies com apropies 
o clelegades, és marcada la seva composició i no té al
tres límits, es suposa, que prendre els acords per ma
joria, perque per ac;o hi ha representades les tres ins
ti tucions insulars i el Govern ele la Comunitat Autóno
ma, i aquÍ sotmetem a un control posterior de la seva 
acluaéió per part de' c<Lela t.1n elcls COilsells Jnsulars que 
limita la seva capacitat el'elevar al PIe del P3rlament, 

Per éllira pélrl, molts deIs arguments que jo he uti
lilzal en la primera inlervenció són absolutament va
lids él.quí, tOlS els arguments relacionats amb 1'horit-
2'.cntalitat, no els arguments rela cio nats amb el paper 
cksairal el'un Parla ment que després li rebutgen les 
lleis que aprova, pen) sí els ar¡:ruments rclacionats amb 
l'horitzontalital, els arguments n:lacionats amb pcrq\.l!~ 

es \'olen ft'nunciar cornpctblcies. Pcr que aquesta preo
cupació ele convertir aquesta llci en una \lei de renún
cia ele competencies deis Consells Insulars i no en una 
!lei ti 'assul11peió de competencies? Aquestél insist.~ncia i 
preocupació no té una resposta de cap Portaveu. Per 
que hi ha aquesta terrible preocupació per la renúncia? 
Un govern sobre part elel territori manté exactament els 
rnateixos problemes, el Sr. López i Casasnovas esmen
tava el cas ele I'assistencia social al Consell Insular de 
Mallorca i deia a«o no és cap problema, Evidentrnent, 
si som a l'argumentació que jo donava, si qualsevol re
núncia del Consell Insular de Mallorca sera ben rebu
ela pel Govern de la Comunitat Autonoma perque és 
el 80 o el 90 % del conjunt de la població i deIs re
cursos, o el 75 %, i per tant ac;o significa mantenir un 
poder important i a¡;o és un passa a passa que ens 
dura a una Comunitat Autónoma desequilibrada i a un 
Parlament aquí format per representants del Consell 
Insular de Mallorca' o per Diputats de la circumscrip
ció de Mallorca, per Diputats de la circumscripció de 
Menorca, de la circumscripció d'Eivissa i de la circums
cripció de Formentera que només controlaran el Go
vern en matcries de Mallorca, perque sera I'únic recluc-

te que a través eI'aquesta fórmu!zl que aquí s'estableix 
3\'ui Iwuran queelat les competencies elel Govem passa 
a pass a_ 

Per tant, nos311res celebmm que hagin pogut ar
ribar a una redacció tan confusa que pugui donar 53-
tisfaceió moment2mia als diferents Gmps que l'han fir
mada, pero nosaltres mantenim que aquesta no és una 
bona solució i que la bona solució és el text que vam 
~llTibar a consensuar el Sr. Huguet, el Sr. Albertí, el 
Sr. Godino, el Sr. Pons, el Sr. Alfonso i jo i que \'21 

ser presa en consieleració e l mes d'octubre del 87, 
Molles gracies. 

EL SR PRESTnENT: 
Acabat el debat ele l'esmena transaccional i del vot 

particular, passam a la votació de cada un, En primer 
lloc votarem el vot particular del Gmp Parlamentari 
SOCIALISTA sobre J'article 9. 

Sres, i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar dre ts? Gracies. 

Sres, i Srs, Diputats que voten en contra, es vol en 
posar drets? Gracies. 

A bstencions? 
Resultats ele la Votació: Vots a favor, 18. Vots en 

contra, 35_ No hi ha abstencions. Queela rebutjat, ido, 
e l vot particular que aeabam ele 50tmetre a votació. 

I passam a votació I'esmena transaccional de subs
titució de ]'article 9 del Dictamen de Comissió. 

Sres. i Srs_ Diputats que voten a favor, es volen 
posar drets? 'Gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 35. Vots en 

contra, J 8. No hi ha abstencions. Queda aprovada l'es
mena transaccional que acabam de sotmetre a votació. 

Als articles lO i 11 no hi ha esmenes manteneud es , 
Procec\eix, ido, sotmetre'ls directament a votaciÓ. 

Srcs, i Srs, Diputats que votin a favor de l'article 
] O i I 'article 11 del Dictamen de Comissió, es volen po-
sal' drcts J 

Vats en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per lmanimitat ele la Cambra. 
A I'article 12 hi ha mantenguda una esmena, I'as

sen\'alac\a amb el núm, 1152, elel Grup Parlamentari 
PSM-EEM, Per defensar aquesta esmena té la paraula 
el Portaveu Sr. Francesc López i Casasnovas, 

E L SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Joan , Sr. Presiclent. Joan, gracies . 
Sres _ i Srs. Diputats. 
En el procés lIarguíssim de r eunions de Ponencia 

p e r tal de treure un dictamen a aquesta llei , vam veu
re com venien a consideració diver sos estudis jurídics 
que estudiaven l'Estatut d'Autonomia. Ido bé, per a 
nosaltres hi ha una preocupació molt gran r especte de 
la consideració de les competencies que cal considerar 
com apropies dins aquesta llei. Diu l'article 12, apar
ta t 3r., «es consideraran competencies propies les que 
amb tal caracter els atribueixin les lleis del Parlament 
de les Illes en desenvolupament del disposat a l'article 
39 de l'Esta tul d'Autonomía » ¡tal corn així es diu pro
bablernent dins l'article 39 hi ha competencies que po
drien ser con s iderade no com a propies, és a dir, des
prés de vist el !listat de 1'1 al 27 punts de maU:ries re
ferides, després s'obre una possibilitat de transferir o 
delegar. J 
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Nosaltres hem acudit als estudis jurídics que aquí 
s'han presentat i hem vist que el Sr. Garrido Falla, un 
iHustre jurista, considera que el precepte 39 de l'Es
tatut s'ha d'interpretar en el sentít que tots els poders 
de gestió i execució sobre les maú:ries anomenades a 
l'article 39 passaran a ser titularitat deIs Consells 1n
sulars. No citaré les fonts jurídiques o bibliografiques 
perque no cal, vostes tenen la possibilitat de coneixer
ha; més endavant també es pot esmentar l'estudi de 
Muñoz Machado, Derecho Público de las Comunid'ldes 
Autónomas, el qual ratifica que les autentiques compe
tencies propies deIs Consells Insulars són les referides 
a la llista de materies contingudes del núm. 1 al 27 de 
l'article 39. 

Val a dir que aquesta situació és una !lista més ex
tensa que qualsevol altre Estatut d'Autonomia Espa
nyol pugui referir a ens infracomunltm'is, pero a<;o és 
així i en conseqüencia val més saber-ha i clir-ho, com 
diu aquell poeta. En conseqüencia nosaltres demanam 
que en aquests moments en que feim una !lei que ha 
ele recollir la titularitat ele les competencies d'execució 
i gestió, senzillament és recallir, és transcriure d'una 
mane¡'a autentica la tilularitat COll1 él competencia P¡'o
pia deIs Consells Insulars el'aquell !listat. 

Es evident que si així es feia s'obriria una possi
bilitat que nosaltres, profundament autonomistes i grup 
d'esquerres, pensam que és fonamcntal per aprofundír 
en la democracia, que és la possibilitat de dur a les 
Aelministracions Locals el maxim de competcncies i la 
possibilitat de delegar a Administracions Loc~¡js, com 
Ajuntaments, facultats de gestió i execueíó de determi
nats serveis, no s'ha de perdre mai al nostre referent. 
Si nasal tres tenim dins els Consells Insulars prevista 
la titularitat com a competencia propia, aquesta a la 
vegada, al seu torn, podra ser delegada; si se'ns transo 
fereix una competencia via article 39 com a delegada, 
aleshores un ens que ha rebut una delegació al seu 
torn -que em corregeixin si ho díe malament- no pot 
delegar a la vegada i caldria explicar-ho molt bé a de
terminats Ajuntaments que ja han fet sol'licitud en el 
sentil de rebre, de poder gestionar, delegar doblement 
detenninats serveis que la Comunitat Autonoma té en 
aquests moments encomanats als Consells InsuJars. 

Val, ido, entendre aquesta situaeió, i nosaltres de
manam un vot conseqüent perque es pugui introeluir 
aquesta esmena a la lIei, que creim que aproPuneliria i 
milloraría el seu llistat competenciaL 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Pcr part ercl Glllp :\'lIXT, té la pé1ré111Ia el ni[1l1tat 

Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. Presielent. 
Només per anunciar que en la Ponencia ens vam 

abstenir, pero que ara votal-em a favor perque ben 
mirat creiem que sí. que es pot arribar, d'acord amb 
les paraules que ha elit el Sr. López i Casasno\'as, a 
tenil' aquestes competencies no per delegació, sinó pel 
fet mateix. Per tant, quedi constancia i constancia tam
bé que l'esfon; del maxim de competencies no és soJa
ment de l'esquerra, també pot ser d'un centre regiona
lista. 

Gracies, Sr. Presidenl 

=--

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

la el Portaveu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ IORTEA: 
Sí; gracias, Sr, Presidente. 
Simplemente para decir que nosotros no podemos 

apoyar la enmienda del Grupo PSM-EEM por conside
rar que así como antes hemos defendido que la facul
tad de asumir es propia de los Consells Insulares, es 
evidente que también esto tiene que ser ... , la capacidad 
de transfelir esas competencias tiene que estar abierta 
a las dos posibilidades ele que las competencias se trans
fieran como propias o como delegadas en hmción como 
digo, de las conveniencias e incluso del tiempo de esas 
transferencias. Por consiguiente nosotros no vamos a 
apoyar la enmienda elel PSM-EEM. 

Nada más, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'es

n,cna núm _ l1'i2, del Crup Parlamentari PSM-EEM, a 
l'article 12 e1el Dictanwn uc Comissió. 

Sres. i Srs. Diputals que votín a favor, es valen 
posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
posar clrels? C ¡-acies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: \1ots a favor, 5. Vats en 

contra. 4R No hi ha é1bstencions. Queda rebutjada I'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació l'article 12 tal com ve al Dicta
men de Comissió. 

Sres. ¡Srs. Diputats que votin a Pavor, es volen 
posar drets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 48. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 5. Queda aprovat l'article núm. 
12 que acabam de sotmetre a votació. 

Sí, Sr. López Casasnovas. 

EL SR. LOP EZ 1 CASASNOVAS: 
Com a e.'\plicació de vot, Sr. President, at:::s que 

a la Comissió vam donar un vot negatiu i ara ens hem 
abstcs, amb aquest text. 

EL SR, PRESIDENT: 
No hi ha !loe. El que varen fer a Comissió no té 

res a veure amb el que fan en el Pie. Si vos te hagués 
canviat el vot en el Pie tendria dret a explicació de 
vot, arnés és seva l'esmena, si voste I'ha defensada ha 
fet el que ha volgut, no ha d'explicar perque ha fet el 
que ha [et, ha tengut deu minuts per dir-ho. 

EL SR. LOPEZ r CASASNOVAS: 
Sr, Presiden! 

liram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a l'artic1e 13 que també té una esmena i 

apl'orili el l'mp' pc r clir el que hagi de dir. 
r. López a asnovas, no. A I'article següent, núm. 

13, n h i ha lambé u na esmena mantenguda, núm. 1149 
del Crup P-Irlamenlari PSM-EEM. Té la paraula el Por
t3I'l'L1 Sr. LÓpC7. i Casasno\'as. 
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EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Jo l'úni c que li volia elir, Sr. President, és que en 

ús ele la paraula anón'a a comen.,;:ar la intervenció res
pecte d'aqucsta c!>mena. Crücies, Sr. Presiden!; m'ha 
donat la paraula. 

L::t potesl::tt reglarncnt~lria normativa que nosaltres 
dem,mam sobre les competcncies atribu'ides com a pru
pies als Consells Insulars crcim que ha ele ser contem
plada interpretant d'una manera clara i generosa l'Es
tatut cl'Alllonomia. Efccti\'ament, l'Estatut d'Autonomia 
diu que la capacitat reglamenü1ria normativa la té el 
Covern de la Comunitat Autonoma i ho respectam així, 
pero evidentment lambé eliu que aix6 no obstant aques
ta potestat reglament~lria normativa podra ser atribui
da quan resulti per h::tbilitació de llei del Parlament. 
En aquests moments discutim la Llei de Consells In
sulars, en aq uests momenls som a punt d'acabar d'a
provar un article que nosaltres volíem votar separac\a
ment, Sr. Presiclent, i a~'~) ha eslat el motiu de la qües
tió cl'orclre plantejacla, volíem votar el punt 31'. al mar
ge deIs altres perquc nasal tres estam completament cl'a
corel a con templar les competencies propies deIs Con
sclls lnsulars que assc\'cra la Llei de Bases de Regim 
Local, pero també voliem rccollir el !listat competen
cial de I'article 39. Ido bé, sobre les competencies pro
pies cl'un ens, sigui quin sigui, s'ha de reconeixer la 
poteslat reglamentaria, si no és així aquestes compe
tencies ja no són possiblement cOl1siderades com a pro
pies i en qualsevol cas respondrien més tost a una ele
legació. 

Nosaltres pensam que les competencies propies han 
de dur aparellada la competencia reglamentaria norma
tiva a no ser que voluntariament, fent exercici de la 
facuHat d'assumir que tenen segons I'article 39 els Con
sells, segons aquesta facultat vulguin rebutjar o refu
sar ::Iquesta possibilitat oberta. Feim" per t:::.nt, una lec
tun1 generosa, amplia, insularista a favor dl;;ls Consells 
lnsulars de l'Estatut el'Autonomia i probabJcment amb 
una closi amplia ele quixotisme clemanaríem a les Sres. 
i Srs. Diputats que recolzéssin aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. López i Casasnovas, amb tata la corclialitat que 

hi ha entre vos1 e i la Presidencia j tots els Diputats, 
voste ha aixecat la ma quan hi havia gent clreta votant 
i en aquest moment processal no es pot donar la pa
raula a ningú. 

Per tant, passam ... Srs. Porlaveus que vulguin in
tervenir? 

Per part del Crup Parlamentari UM, té la paraula 
el Portaveu Sr. J'v"liquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Potser hi hagi interpretacions distintes de l'Esta

tut respecte de si és possible l'esmena que ens propo
sa el Grup Parlamentari PSM-EEM, no entraré en aixó, 
el que sí vull dir és que 1 'article 46.4 de l'Estatut diu 
que els Conse ll s Ins ulars tendran potestat reglamen a
ria normativa quan aquesta resulti d'habilitació per Ilei 
del Parlament; molt bé, estam d'acord nos aqui i re
sulta que els Consells In u lar tal vega da, a ra imagi
nem que no vulguin una patestat reglamentaria d'una 
materia determinada perque és molt complicada, a mi 
ara per exemple se m'acudeix en urbanisme, un regla
ment de planejament, un reglament de gestió urbanís-

lica, un rcglament ele disciplina urbanística, alcshores 
nosalt¡'es l1l'm ele fer una habilitació general aquí pet' 
a totes les materie:-, de compctencies i després hem de 
fer Ulla Clll1trahabjlitació qual1 es [acin les lleis secto
rials. 

A mi em pareix que 3JXU 110 és logic, el logic és 
que les habilitacions no es facil1 per una !lei general, 
sinó qllC es facin per les lleis sectol-ials en totes aque
lles malc ries en qw:O hi hagi el'llaver [acultat reglamen
taria pe!" als Consells Insulars, que nosal tres entenem 
que ha el e sel- maxima. 

Cracies. 

.,EL SR. PRESTDENT: 
Pe!" pad elel Crup Parlamentali SOCIALISTA, té la 

paraula el Portaveu Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Cracies, Sr. President. 
Trob que sera una mica repetitiu, simplement el 

Consell ho cliu, «els Consells lnsulars tenelran potestat 
reglamentaria normativa quan aquesta resulti d'habili
tació de llei ele J'Estat o del mateix Parlament», a<;o és 
el que bem posat a la !lei, per tant som absolu tament 
dins la perspectiva estatutaria, no creim que sigui aques
ta llei, sinó les lleis concretes d'atribució de competen
eies com a propies les que puguin decidir si es dóna 
la potestat refllamenU1ria normativa o no. La proposta 
que se'ns fa per vja el'esmena capgira realment, ente
nem nosaltres, el sentit i la voluntat de l'Estatut. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEI-JT: 
Per part del Crup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Portaveu Sr. COllzález i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
r..,1uy bien; muchas gracias, Sr. Presidente. 
Simplemente para ciecir que estamos satisfechos de 

que a hora otros Grupos est én ele 8cuerclo con nosotros 
en la necesidael de mantener la ortocloxi;:¡ en materia 
estatutaria v decir simplemente que éste es un proble
ma que a mí me recuerda aquello del I'aso medio lleno 
(] el vaso meclio vacío , en realidad tiene muv poca tras
cendencia práctica, de hecho los Consells Insulares pue
den tener potestad en la materia normativa si la ley 
elel Parlamen lo lo considera aconsejable. Por consiguie~
te. insisto, el problema práctico no existe y la ortodo
xia <:'slatularia nos hace apoyar el texto q~le viene en 
el artículo y no apoyar Ca enmienda que nos presenta 
el Cmpo PSM-EEM. 

Gracias. 

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

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOV AS: 
Gracies, Sr. President. 
Potser sí .que som una mica heterodoxos, no ens 

molesta rnassa, pero sí que reconeixem una certa 10-
gica, una lógica diferent, a<;o sí, a la deIs altres grups 
polítics. Nosaltres pensam que si hem de copiar l'Es
tatut l'hauriem de copiar sempre, hauríem d'actuar amb 
coherencia i ara acabam de rebutjar una proposta que 
demanava recollir el llistat de 27 materies que són sus
ceptibles de competencia própia dins la Llei de Con
sells Insulars prevista a l'Estatut, repetesc. 

-
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EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
No hem entes el final de 1'exposició del Sr. López 

Casasnovas, ha dit que era una esmena de supressió, 
no és una esmena de supressió, és una esmena de sub s
titució on s'introclueixen uns conceptes de competen
cíes no assignades i competencies transferides que no 
es corresponen ja amb l'articulat que hem aprovat, en
cara que siguin efectivament coherents amb la seva 
proposta anterior al darrer article que s'ha defensat de 
competencies propies. Per tan t, nosaltres entenem que 
aquesta esmena tecnicament s'hauria de donar per de
caiguda, perque realment ja resultaria, cas d'aprovar-se, 
absolutament extemporania amb els lexts que duim 
aprovats. 

En qualsevol cas, nosaltres estam en conlra perqw~ 
consideram que la divisió que s'ha fel en competen
cies propies i delegades és absolutament correcta i fun
cional. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Se López i Casasnovas té la pat-aula. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Primer, efectivamenl, per corregir la paraula su

pressió, no és de supressió, sinó cle substitució, i en 
conseqücncia evidentment si s'ha aprovat ja I'article 
no lenim pel- que m21ntcnir la situació 21ra i rctir3ríem 
aquesta esmena, tot i Iament3nt que no s'hagi aprovat 
l'anterior. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirada l'esmena núm. 1153, aquesta Presidencia 

demana al Sr. Portaveu del Grup Parlamentari PSM
EEM si vol que es votí sol aquest article o si es pot 
votar juntament amb tots els al tres que no tenen es
menes. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies. Que es voti sol, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs, Diputats que votin a favor de I'article 

17, es vol en posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets? 
Resultat de la Votació: Vot~ a favor, 48. Vots en 

contra, cap. Abstencions. 5. Quecl3, ido, aprovat I'arlicle 
17 que acabam de sotmetre a \'otació. 

Als articles 18, 19,20, 21,22 i 23 no hi ha esmenes 
mantengudes, per tant procedeix passar-los directament 
a votació, que sera conjunta si no hi ha cap objecció 
per part del cap deis Srs. Port3veus. 

Sres i Srs_ Diputats que \-otin a fa\-Ol- deis articlcs 
18, 19, 20, 21, 22 i 23 del Dict3men de Comissió, es vo
len nasal' dreis? Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions J 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambr~ . 
A I'article 24 hi ha manten2:uc\es ks eSlllenes nÚllls. 

1125 i 1126 del Grup Parlamen'lal-i AP-PL. Per defensar 
aquestes eSlllenes té la paraula el Portaveu del Grup 
esme1l3nl Sr. Gonzúkz Orlea 

Aleshores la transcendencia practica d'aquesta es
mena seria en el sentit de recollir que una competen
cia propia du implícita la possibilitat normativa regla
mentaria perque el qui té una disponibilitat propia per 
exercir-la amb tota titularitat no pot admetre en prin
cipi que ningú, si no és per volúntat previament con
certada, li digui com ha de gestionar aquestes qües
tions, com ha de normativilzar. Nosaltres pensam que 
no és un tema tancat, que no és una es mena substan
cial, per6 és una esmena tan important com moltes 
altres; lamentam que no s'hi doni suporto 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació l'esmena 1149 del Grup Parla

mentari PSM-EEM a l'article núm. 13. 
Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor, es volen 

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

posar clrets? Gracies, 
Abstencions? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 5. Vots en 

conlra, -+7 . No hi ha abslencions. Qued3 rebutjada 1'es
mena que acabam ele solmetre a votació. 

Passam a votació l'article núm. 13 tal com ve al 
Dictamen de Comissió. 

Sres. i Srs. Dipul3tS que "otin a favor, es volen 
posar drcts? Gracies. 

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

Sres. j Srs _ Diputats que s'abs!enen? No n'hi h3, 
pareix. 

Vots a favor, 47. Vots en contra, 5. No hi ha abs
tencions. Queda aprovat l'article 13 tal com ve al Dic
tamen de Comissió i que acabam de sotmetre a vota-
ció. 

Als articles 14, 15 i 16 no hi ha esmenes manten
gudes; per tant procedeix sotmetre'ls directament a vo
lació, que ho farem conjuntament si no hi ha res a dir 
en contra per part deIs Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor deIs articles 
14, 15 i 16 del Dictamen de Comissió, es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 
A l'article 17 hi ha I'esmena mantenguda núm. 1153 

del Grup Parlament3ri PSM-EEM. Per defensar aques
ta eSlllena té la p3raula el Portaveu Sr. López i C3sas
novas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASAS NOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Es una eS1l1cna cOl1curtelll allllJ les alllc¡ iurs c.¡ue 

hem vist, nosaltres entenem que si atribu'im com a pro
pies ah COllsells Insulars les 27 ma!~ries rccollides a 
l'ESt3tut, numés ks altres, les que deriven del segon 
paragraf de I'article 39, poden ser objecte de delegació, 
Per tant, com que hi ha contrac:c:ió de termes, en 3C]uest 
cas nosaltres no poelem clonar suport a l'article 17 i 
dcmanaJ"Íern que la ]lostra esmena fos de supressió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Gnlps Parl3mentaris que vul

g-uin inten'enir? 
Per p3rt elel Grup Parl3mentari SOCIALISTA, té la 

p~lr;Hllct el Porta\'eu Se Tri3v. 



EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
El textO qu ' \losolr :, pr p nc:m 

que los onselL 111 S liare:. la oren, 
lan1\'nlu las l\.killOl' ias anualc ' IOLalc p. r jales obr 
las compcl n i. , propias que ks hayan sidu alribllida~ 
por t...' '. cs dl.'l.ir, como:.' ve ha ' una d i f renda '1) 

cuant al p la nlc'amicTlt d I al' l íc:u lo 24 que pro.!vé q ue 
se c labor> al1ln l rn ' lil e on(l ~ C'mol'ia . brc In gestión 
de la ompetcllcias con canic ler general. 

Las \IC nL¡lj s que nosotros vemos a e!ila pc ti ión 
·:-.prl .... ¡¡ dd p~!I · I :lIm: nIIJ \. , '.;~ I ·1 no g ' ne raliclad en las 

Mem rias son ruml< m "ntalm '11 lC I re!:>. UI primer::! es 
qu las Memoria pu 'd n rer 'ri e a asp I s ef t i, 
\', m 'i1 ~ .: ¡ T LU:', la :.cgulJdu, que d Parlalll '010 put:'
de ped i r un mayor d talle ú l l lJa ma ' 01' ncreción 'n 
rela i ' n t.' n I eje!' ' icio de una delerminada compe
ten ' ia p Ul' po rLe ,k un C 11 :, ' 11 In ular, , finalmcnte 
qlle pu dell cvitarse on est -~' ' 10 runclamenlalm n
le va un poco pUl' 1:.1 ncllllin isLracit;'1l d I s on li s Tn
·ulare. , espccialm 'lite lo de Menorca o Ibiza, lo on
sd ls 1nsular s de mCn r cnt idad- qu ptt ele 'v ital'se 
que tengan que hacer Memoria s br aspec tos mera
lll "1l1C rutinarios o irreJevant s rk h ges Lión . Por con
s iguiente, (m, ickI"Íbamos que nu sll-a enmienda recO
gía r a lmenlc lo que d '\¡-ti III 24 pide, pero lo reco
gía ' 11 mejore. cond iciones, por lIo prc.el1tamos e ta 

nmi nda, 
Gracias. 

EL SR. PRESTDENT: 
Srs. Portaveus dels Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, t é la paraula 

el Portaveu Sr. Miqu el Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
r. f-lrc iel nI. Sru •. i SI' . Dipul, Is. 

, I Partarn nI conl rola el Govcrn, ParlHtnenr nu 
con tro la els ~O I1 d ls 111 ular· .... \ vtli f im lIna JI i ti I 

on 'lis I nsulars q 1 diu (;0111 " han dt: rer une lrHI1-

fcr"ncic . d ,;pré." Vélldr;J1I I1nes Il eis sector ial. que fa
ran unes Iruns fcrcncit-s c\elcrminodes, ~ I Parlamelll ha 
de saber om funcionen "'1L1 'sl" Iransraen ' ies i ¿ ha 
le pregun 1nl' c~da vcg<1da als e I1sc ll Tn 'Lllal' que li 

clonin Ul1a Mem¿'1 ¡a? 1) l~: In \$ Ibo j qu' anu 1m nI 
racin tina 1c111 ~u' i , qu' '$ r meti a l Govcrn i aqLle t 

G vcm en doni com pl e a < ques t ParlamenL? Jo pcns 
sincenmen l que en primer Iloc ' la fei na el' fer aq ue la 
Memoria és e l minim que es pIel manar a l onsclls 
Insular , que L· ne n une o mpclencies, le (mp len-
e¡es que c ls han transfc¡'il, i aq uesl Parla rnent nO ha 
de c1emanar re í teradam nL unA vegada i una aUra als 
Consell ' In ulars que facin Memories; e nzillamenl pens 
que é ex lemporani que aquest ParlamenL hag i d 'anar 
demana n L Mem o rie a 15 Consells Insu lars. 

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

paraula el Portavett Sr. Tríay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS : 
Grades, Sr. Presídent. 
L'arti le 24 propasa que anualmenL el Consells In

sular envi'in una Memoria a l Govern sobre les fUDcions 
i e l ervei que exerceixen objeete de Be i , de delega
CIO 1 d'attibució de campetencies com a propie del 
Parlamen t. Aqueste M ern o ries , degudament valorades 

i en forma de cumun ic<1ció, se/-cm remeses pel Go\'ern 
al Parlament el primer trimestre de cada any per fer 
anualment un debal sobre el Puncionarnent de la eles
centralització ele la Comunitat Autonoma; un debat, per 
tant, per assegurar al Parlamcnt el papel' director que 
Ji correspon, pe!' reflexionar, per prendre resolucions, 
per vigilar, controlar l'eficácia de les gestions que s'han 
atribuú per Ilei als Consells lnsulars i que aquesta re
["]cxió pul sen ir pc:r millorar llc:is pr0ximes o per cor
regir -que rambé és una capacitat que té el Parla
ment- les lIeis que ja siguin en vigor i també per con
trolar l'acció del Govern en materia de coorclin3ció i 
de con tml elcls Consells I nsulars. 

Creim que és un mecanisme ben n'gulat que esta
hki:'\ I'ohligatorietat anual, que no fa falla insi stir-hi 
més, que actua clirectament eles de la Ilei. Les esmc
nes elel Gmp Popular, que signifiquen? Anem a veure 
Cjuines serien les passes parlamentaries per poder fer 
~~quest tipus de debat que diu la mateixa es mena que 
seria anualment. El Parlamenl ha ele elemanar als Con
sells Insulars que envün al Govern unes Memories so
bre cJctcnninades qüeslions i determinats contenguts; 
el Parlament, per demanar qualque cosa als Consells 
InsuJars se suposa que haura de prenclre una resolució, 
que qualcú haura ele presentar una proposíció no de 
llei, que s'haura de publicar, que s'haura de debatre i 
que una volta aprovada pel PIe del Parlament s'haura 
ele remetre al Consell Insular perque ]'envú al Govem. 
No es diu que fara el Govern amb aquestes Memories, 
el Go\'ern no fará cap comL1l1icació, el Govern no rara 
cap valoració de contingllt ele les Memories que rebi 
deIs ConselIs Insulars, simplement les enviara al Par
lamen t, [ara de Cal-ter i enviar~, al Parlament les Me
mories que el Parlament ha elemanat que s'enviln al 
Govern i quan arribin aquestes Memories al Parlament 
no sabrem que hem de fer, perque no, sabem quin és 
el debat ele Memories de Consells Insulars que s'ha de 
fL'r ~' Il el Parlament pcrque no ho tenim reglamentat. 

Jo cree que aques ta és una confusió total del que 
es \'01 acon::;eguir, si és que realment es vol aconseguir 
fer aquest debat anual sobre la gestió deIs Consells In
su1ars en les matcries atribulcles i sobre la funció de 
control i eoordinació del Govern en aquestes materies, 
que no sabem com entra dins aquestes Mem6ries per
que el Govern no afegeix ni una retxa als papers que 
envia als Consells Inslllars. Jo cree que a¡;o és absolu
tam enl con tradietori amb tot el que fins ara hem dis
cutíl; jo no puc comprendre com feim una llei per des
centralitzar la Comunitat Autonoma, per convertir 
aquests petits Consells que es diuen de Menorca i d'Ei
vissa en autentlcs Executius en amplíes materíes que 
avui executa el Gcvem de la Comunítat Autonoma i a 
la vegada es vlllguin escat imar els mitjans necessaris 
per fer una Memoria anual, que a més el Govern té ca
pacitat reglamentaria per establir el seu contengut pre
cís perque no hi hagi materies sup·~rflues que puguin 
donar al Parlament el motiu el'un debat anual, que cree 
francament que és una de les aportacíons ímportants 
que aquesta llei fa en materia d'activitat parlamentil
ría en relació amb els Consells Insulars. 

Moltes grades. 

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

la el Portaveu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ IORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. 



DIARI DE SESSlONS / Núm. 55 / 13 d'abril del 1989 2097 

I 
I 

Contestar PClI- UD lado a UM, que s extraña de es
tas Memorias y además pien a que e l Parlamen to va 
estar p idiendo Memorias constan temente; d ice 181'a
men te Memorias anua les, por consigui n te s una vez 
al año q ue se p iden, e l procedimien to es el mismo, y 
yo no creo que j Parla mento tenga mayor p roblema 
en p dir una vez a l ailO la Memorias sobre aquello 
que pI' 'via mente qu iera y on esto voy a lo que dice 
el Sr. Tria . Respect a l debate, a mí me parece muy 
bien q ue haya un de bate an ual, pero me pare e m ucho 
má in te resante que ese debate s ' c nlre en aqu c l10s 
aspectos que rea lmente interes n y e mo he licho an
te no en aspe tos puramente ru tinarios o de gestión 
s in mayor inter:s para c. la Cámara, yo pienso sobr 
l elo en el momento en que ha a una gran cantidad 
de compelen ias lü\n Cericla o el legada, no sé si e 
que el Sr. Triay no piensa en ese momento. 

Respecto al procedimiento que aquí se diseña pa
rece bastante claro, se remiten al Gobierno y el Gobier
no las remite con una comunicación al Parlamento, re
glamentariamente eso está p¡-evisto y no me parece 
tampoco que requiera mucha mayor profundización el 
tema. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Triay. Per que em demana la paraula? 
Empri un minutet. 

EL SR. 'J;.RI..t"Y [ LLOPIS: 
Sí. Sr. President; breus contradiccions. 
Diu el Sr. González Ortea, el Portaveu· del Grup 

P p'Uhr, que no sap si és q ue nosallres n vo lem que 
hi hagi cap dele!!<.'lciÓ o a l ri bu ió de compelencia. J 
no sé si é, el Grup Popu la¡- que pensa que no n'hi ha<7i 
cap, r> rque , i realrnent p n'a que hi hagi mol tes atri
bu i ns ti comp l ncies i que p Ol ser una dil'i llltat, 
havent-hi mol tes atribucions de competencies, fer una 
memoria anual perque el Parlament pugui fer el segui· 
ment de la funció d'execució dp. control i coordinació 
que correspon al Govem i que la . eva Me mo ria no pin
la res perque no hi han pensal i de I'efickic deIs se r
ve is que exccuten i gestion n el 011 ells In u lar ' , m':; 
aviat pens que aquí aque -ta auto limitac ió qllan és I'h ra 
de donar 'untamcn t amb una f!ran expansió qllan és 
)'hora de demamll-, I' rancamenl ha trob bastanl iDeon
gruent, especialment després d'haver fet un llarguíssim 
debat sobre la renúncia a les competencies. Amb tan
ta renúncia a les competencies i amb tanta por de fer 
una Memoria, jo no sé quins Consells Insulars arriba
rem afer. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Del sentit de les dues esmenes, aquesta Presiden

cia entén que si no s'aprova la primera quedaria de
caiguda la segona. O la vol defensar a part? 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
No, Sr. Presidente. Efectivamente está muy acer

tado, la segunda enmienda es concordante con la pri
mera y prácticamente es una sola. 

EL SR. PRESIDENT: 
O sigui, votarem la primera i si queda aprovada 

votaríem la segona i si no, decauria la 1126. 

L: 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Yo cr eo que se pueden votar las dos simultánea

mente p orque la segun da lo único que hace es p edir la 
desaparición del apar tado 2.° del artículo 24 y la 1125 
lo que h ace es modif icar el apartado primero. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord . 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Por consiguiente vienen a ser una sola enmienda 

aunque sean dos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a votació les esmenes 1125 i 1126 del 

Grup Parlamentari AP-PL a l'article 24. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

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

posa r drets? 
A bs tencions? 
Resultat de la Votació: Vols a favor, 22. Vols en 

contra, 21 . Abstenciolls. 4. Queden aprovades les esme
nes 1125 i 1126. Si hi ha dubtes tornarem a comptar. 

Repetim la votació. Sres. i Srs. Diputats, manten
guem la lr31lquiHitat que no passa res. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? Gracies. 

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

Sres. i SL-S. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en 

contra, 26. Abstencions, 4. Queden, ido, rebutjades les 
es menes 1125 i 1126. 

Com a explicació de l'error per part deIs qui comp
ten és que es pensaven que UM i AP-PL feien un sol 
bloc. i aquesta vegacla no l'han fet. 

Passam a votació I'article 24 tal com ve al Dicta
men de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? Gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po
sar drets? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en 
contra, cap. Abstencions, 26. Queda aprovat l'article 24 
tal com ve al Dictamen de Comissió. 

A l'article 25 hi ha un vot particular del Grup Par
lamentari AP-PL i un vot particular del Grup Parla
mentari PSM-EEM a l'apartat G. Per defensar el vot 
particular elel Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 
el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, SI'. Presidente. 
Se refiere exclusivamente al apartado G del artí

culo 25, en el que se habla de emitir informes precep
tivos se dice "i fíns i tot vinc.ulants», e incluso vincu
lantes por parte de sus órganos cuando así lo prevé 
la legislación sectorial, y nosotros proponíamos o man
teníamos el voto particular al texto del Dictamen de la 
Ponencia, que había eliminado «fins i tot vinculants» 
en razón a que los informes preceptivos en todo caso 
serían vinculantes si una ley así lo pedía y no resulta 
necesario, a nuestro juicio, incluirlo en este apartado 
G ya que puede darse otro sentido a esta frase. 

Nada m8s _ Gracias. 
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(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Per qüestió d'ordre o per...? 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT : 
Sí, a " eure s i m'aju da a ... 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
El Crup Popular, AP-PL pero Popular, presenta un 

vot particular a l'article 25 sense més cx¡:iiicacions, per
que l'únic artic1e 25 al qua1 pot presentar un vot par· 
ticular és a l'artic1e 25 de la Proposició, no al text de 
la Ponencia. Pcr tant, l'explicació que ens ha fet el seu 
Portaveu no correspon, perque l'artic1e 25 es diferencia 
de l'artic1e 25 que s'ha aprovat en Comissió perque deja 
que es podien enviar comissionats j precisament ha 
vam llevar pcrque el Grup AP-PL va fer una esmena. 
Ara bé, si el que avui es pretén és tornar a introduir 
a l'article 25 l'apartat que es va llevar, que és enviar 
comissionats crec que s'hauría de fer una defensa en 
aquest sentit perquE nosaltres no estam per tornar a 
canviar d'opinió sobre aquest tema; ara bé, el tema 
que p13nteja de "fins i tot vinculants», no és possible 
plantejar un vot particular des del moment que coin
cideix exactament amb el text de la Proposició. 

EL SR. PRE SID E NT: 
Sr. Portaveu del Grup Pa rlamentari SOCIALISTA, 

la Mesa deliberava amb els Srs. LIetrat s i realment és 
incongruent la defensa que es fa quan realment es tor
n a al text origina l i que el vot particular ja no pot ser 
m és que aques t. . 

Té la paraub el Sr. Por t:wcu el el Crup AP-PL, Sr. 
González Ortea. 

EL SR. CONZALEZ I ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Si esa es la interpretación que se hace, lo retira

mos; evidentemente nuestra intención no era hacer el 
voto particular al tt:xto inicial elc la Proposición y mu
cho menos a una cosa que, como ha dicho el repre· 
sentante del Grupo SOCIALISTA, nosotros propusimos 
suprimir y así fue aceptaelo. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirat el vo t particular del Grup Parl amentari AP

PL, per defensar el vot p articular del Grup Parlamen
t ari PSM-EEM ... Es igual, és en el mateix sentit, tam
bé d ecau p erque voste el r e tira, sera m és elegant. El 
retira voste, Sr. López i Casasnovas? 

Queda r etira 1. 
(Pausa) 
Passam, ido a la votació de l'articl e 25 tal com ve 

al Dictamen de Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

posar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Als articles 26, -p, 28 i 29 no hi ha esmenes ni vots 

p a rticulars mantenguts; procedeix, ido, sotmetre'ls di
r ectament a votació. Quan hagin acabat les ganes de 
fer broma passarem a votar. Estam en condicions ? 
Som-hi, ido. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a LlIul' deis articlcs 
26 , 27, 28 i 29, es volen pos:1r c1rets? 

Vots en contra? 
Abstencions') 
Qu eda aprovat per unzl11imital eJe la Cambra. 
A l'aJ"ticlc 30 cs manté I'esmena 1129 eJel Grup Par

lamenlari AP-PL. Per defensar :1qucsta esmen:1, té J:¡ 

p~lIaul:1 el POit~l\eU Sr. GOllz~dcz 01 te;\. 

EL SR . GONZi\LEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Nosotro:'i venimos manteniendo que este artículo, 

que e'; pnr cierto un adí,llln h3 ~lz111tc i1tí!,ico dell1 r'-' 
ele la Ley de Conse lls Insulares porque en definitiva 
se refiere a una serie de obligaciones del Gobierno ele 
la COlTIunidi1cl Autónoma y que no tiene nada que \'er, 
insisto, o me parece que es extemporáneo dentro elel 
texto de la Ley ele Consclls Insulares. Nosotros lo con
sieleramos innecesario y cOilsideramos innecesario este 
texto, este artículo 30: porque fija quien debe suscri
bir en el Gobierno de la Comunidad los convenios con 
los Consclls Insulares c incluso que cuando esos con
venios tengzm un contenic1o económico, concretamente 
en el primer apartado fija que deben ser los titulares 
de las corrcspondi en tes Consellerias por razón cle la 
materia y en el segundo apartaelo insiste que en el caso 
que el convenio implique obligaciones de contenido eco
nómico deberá ser aprobado por el Consell ele Govern 
de la Comunidad Autónoma. 

Nosotros consideramos, in sis to, extemporáneo yab
solutamente inneces3rio este artículo, nos parece que 
el Gobierno es quien debe reglamentar su propia orga
nización interna y en este sentido evaluar quienes de 
sus miembros, ele sus órganos, deben ser los que fir
men determinados convenios :v esto es importante a 

_ nuestro juicio porque es previsible, seria previsible que 
el Gobierno ele la Coniünidall .Y los Consells Insulares 
firmaran con bastante frecuencia una serie ele conye
ni os el e cadcter económicamente irrelevante, de poca 
mont:l, pero sin embargo sumamente útiles para 1:1 
coordinación o la necesaria coordinación entre las Ael
minis lr ~lci(mes y ele hecho lo que este artículo va a 
constituir es una fuente permanente de retrasos y de 
obst6 cu los en la tramitación de los c011\'cl1ios, impedir 
en la práctica que se celebren muchísimos, sobre toelo. 
como antes c1ecía, los de escasa cuantía, con el efecto 
negativo para los de siempn~, para los administrados. 

Yo ponía en la Comisión algunos ejemplos referi
dos a temas deportivos, por ejemplo pensar en un ma
ratón () en una prueba deportiva de escasa entidad, 
pero que sea conveniente incluso y recomendable que 
se haga mediante un convenio ele colaboración entre el 
Consell Insular y la Comunidad Autónoma y desde lue
go parece verdaderamente disparatado que en cuanto 
tenga algún contenielo económico y pongamos 80.000 o 
100.000 pesetas, eso tenga que ser aprobado por el Go
bierno de la Comunidad. Se me reprochó entonces que 
tenía una especial preocupación por las cuestiones de
portivas, pero pueelo poner otras ele muy diverso tipo, 
como pueden ser los aforos de unas carreteras del Con
sell Insular hechas por un equipo de la Comunidad, el 
contenido económico es mínimo pero existe, y resulta 
que para un convenio de esta naturaleza nada menos 
que hay que llevarlo al Consell de Govem y yo creo 
que simultáneamente, claro, los órganos correspondien
tes de los Consells Insulares tendrán que estar a la al
tura de las circunstancias. Por consiguiente, para un 
pequeño convenio de esta índole, como los que acabo 
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de sugerir, resulta que habrá que reunir el Pleno del 
Consell Insular en muchos casos o la Comisión de Go
bierno para dar justa réplica a los órganos del Gobier
no que tengan que firmarlos. 

Sinceramente nos parece, insisto, irrelevante este 
artículo 30 y absolutamente innecesario y la única ex
plicación que se nos ha dado en la Comisión es que 
esto era conveniente desde el punto de vista de que 
había algunos convenios o algunas actuaciones de algu
na Conselleria que aún debía un cierto dinero al Con
sell Insular correspondiente. A mí esto me parece que 
desde luego no tiene ni mucho menos la categoría para 
ser elevado a un artículo de la Ley de Consells Insu
lares. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, Sr. PresidenL Sres. i Srs. Diputats. 
El nostre Grup en POfllenci:! i en Comissíó es va 

abstenir i avui ens continuarem abstenint perque per 
una part sobre cls convenis de coHaboració hi ha una 
part de raó en l'exposició que ha fet el Sr. González 
Ortea, pero per una aItra també és bo que hi hagi una 
normativa de caracter general quant a l'elaboració d'a
quests convenís i si bé és cert que es poden donar te
mes diríem d'escassa importancia, no és menys cert, 
per altre costat, que es pot defugir la fórmula de con
venis per fer-ho amb unes altres fórmules que eliminin 
aquest possible retard, aquesta burocracia. 

Gracies. 

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

paraula el Diputat i Portaveu Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres no donarem suport a l'esmena entre al

tres coses perque a l'artide 30 es va incorporar ja una 
esmena nostra en regim de Ponencia. SÍ que voldríem, 
pero, fer la correcció gramatical pertinent perque real
ment hi falta una ena, és un plural el verb, «els con
venis es formalitzaran», i dit ayo ens sembla que si per 
part de la Corporació Local és la corporació com a tal 
la que ratifica els convenis, els convenis es poden dur 
a coneixement d'una comissió ele Govern, pero han de 
passar fon;:osament per Plenario óbviament tamhé hi 
ha rl'hélver una ·.corresrnn~abilització, un correbt 3mb 
el Govern de la Comunitat Autonoma. 

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

paraula el Portaveu Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
Aquest article no és extemporani, com diu el Por

taveu del Grup Popular, perquc és un desenvolupamcnt 
de l'article 6, que estableix que els ConseJls Insulars 
podran subscriure amh les altres Administraciol1s PÚ
bliques convenís o acorcls de cooperació i és una pro
longació, quasi quasi podría ser el mateíx article, un 
apartat diferenciat del mateix article de I'anterior, de 

l'article 29, que tracta aquesta qüestió deIs convenís de 
coHaboració i de cooperació. 

L'objecte de l'article, un article «guadiana», perque 
és un artide que ha anat sortint i perdent al llarg de 
la tramitació, és dignificar els convenis entre les dues 
Administracions dignificant els interlocutors, per tant 
donant un nivell determinat als interlocutors d'aquests 
convenis i obligant que hi hagi un coneixement per 
part del Consell de Govern perque hi hagi una corres
ponsabilització en materies economiques que en altres 
casos podrien no produir-se. 

Per altra part ignora va, li ho dic sincerament, que 
el Consell de Govern fas el motiu deIs retards que es 
produeixen en la presa de decisions, no pensava que el 
fet que el Conse!l de Govern hagués de prendre alguna 
dccisió fos font de rctards per si mateix, crec que és 
una autocrítica excessiva la que el Portaveu Popular fa 
en relació amb el Govern al qual clóna suporto 

Per altra part voldria dir, Sr. President, que en cas 
que aquest article prosperi o es manlengui crec que 
[aria falta una perfecció diríem sintactico-gramatical, 
rerqu~ després d'«cl Covern ele la Comunitat Autóno
ma» bauria ele dir «amb un Consell Insular» perquc 
quedés perfectament ciar «els convenis de colbboració 
que subscrigui e l Govern de la Comunitat Autónoma 
amb un Consell Insulal'», perque si no, queda enlaire 
amb quines Admillistracions Públic¡ues subscriu el Go
vern de la Comunitat Autonoma aquest conveni i a<,:o 
pot donar !loc que qualcú pensi que pinta aquí aquest 
article, perquc si només es rcl'ercix al Cove'm de la Co
munitat Autónoma a~o no es correspon, efectivament 
aquí regulam els convenis de la Comunitat Autónoma, 
del Govern, amb els ConseIls Insulars d'acord amb I'ar
ticle 6 i amb I'article 29 i en aquest sentit respon a la 
sistematica de tota la lIei, al principi hi ha unes defi
nicions generiques i després es van desenrotllant en els 
artides posteriors . 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Portaveu . 
Té la paraula , per part del Crup Parlamentari Ap· 

PL, el Portaveu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Primero decir al Sr. Pascual, representante de UM, 

que dice que sería conveniente que hubiera una nor· 
mativa en esta materia, yo en esto puedo estar de acuer· 
do, puede ser que efectivamente sea conveniente que 
se regule de alguna forma la cuestión de los convenios, 
pero insisto que no en la Ley de ConseIls Insulares, no 
rne p:trecc que sea el si tio pLlr~ l-cgular¡ el sitiu rnás 
adecuado para regular convenios. 

Respecto a lo que me dice el Sr. Triay que esto 
no es extemporáneo v que es bastante razonable que 
esto se ponga aquí, aparte que ya debe incluir una co
rrección gramatical porque si no, no se entiende, POI'

que efectivamellte no hav por donde coger este artículo 
porque sobra aquí, vo le recuerdo que él dice que está 
en conexión con el artículo 6, pero le voy a leer el se
gundo párrafo del artículo 6 que hemos aprobado esta 
tarcle: « Los Consejos Insulares podrán suscribir con 
las otras Administraciones Públicas convenios e tc.», 
con las otras. (.Qué le parecería a usted si añadiéramos 
al artículo 31, en el cual decimos una cosa parecida, 
pero referida al Gobierno de Madrid, que cuando un 
Consell Insular haga un convenio con el Gobi,~rno de 
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la Nación, que entonces tendrá que hacerlo con el ti· 
tular de su departamento y que si refiere J materia 
económica, que entonces lo que tenemos que hacer es 
pasarlo por el Consejo de Ministros') Sr. Triay, a usted 
le parecería absurelo y a mí también me lo parece, sin
ce ,'amente, creo que es tan extemporáneo ese artículo 
31 que yo ahora le sugiero como este artículo 30, sin 
ninguna duela. 

GrJcias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per haver-lo contradit, el Sr. Triay. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: '. 

Sí, molt breument. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt breument. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
El Govern de la COlllunitat Autónoma, igual que 

els Consells Insulars, són sotmesos tots dos a les lleis 
d'aquest Parlament, per tant no veig quina elificultal hi 
ha que a~:) reguli els convenis deIs Consells amb el Go
vern, establint una eleterminada conelició per al Go
ver n ele la Comunitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
P:1ssam a votació l'esmena 1129 elel Grup Parlamen

tari AP-PL a l'artiele 30. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat ele la Votació: Vals a favor, 25. Vots en 

contra, :22. Ahstencions, 4. Qucda apro\'acla l'esmcna 
J 129 él l'artiele 30, que és ele supressió. Per tant, queda 
suprimi t l'artiele 30 i es fara la correcció als articles 
següents en [unció ele mantenir la numeració. 

AIs m-tieles 31, 32 i 33 no hi ha esmenes ni vots 
particulars manlen¡:wts; per tant procedeix passar-Ios 
directament a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets? Gracies. 

Sres. i Srs. Dipulats que voten en contra, es volcn 
posar elrets? 

Abstencions? 
Queden aprovats per unanimitat de la Cambra. 
A l'al'ticJe 34 hi ha l'esmena 1164 del Grup Parla

mentari PSM-EEM. Té la paraula el Portaveu Sr. López 
i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
E'l nostre Grup va presentar un Capítol X alterna

tiu, pt:ro l1e m visL duran t el debats en Ponencia que 
s'han anal incorporant baSlants esmenes i en conse
qüencia les esmenes als articles 34, 36 i 37 són esme
nes que en aquesls momenl volen anunciar que en vis
ta que hi baura quatre anys d'una fa e transitOria per 
poder posar en practica la finan!;ació i veure els pros 
i els on tres i que hi ha un article 40 que remet a una 
futura Llei de Finan~ació, obvjam 1Iavors avui el debat 
retLrant aquestes e menes. 

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

- •• ~ -~~","::~~-"'~~--~'''' •• '!''!. ".,.,.........", 

La segona pregunta obligada al Sr. POl'lavcu del 
Grup Parlumentari PSM-EEM és si vol que es votín a 
p~\l· t aquE'sts articles o es poden votar amb tOls els al· 
tres que 110 tencn esmenes prcsenlacles. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Sr. Prcsident, nosallres clemanaríem que es votes

sin a arart els 34, 36 i 37. 
( Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, iclo, l'artiele 34 elel Dictamen ele 

In Comissió. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a fnvor de l'anicle 

34. es valen posar clrets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputals que s'abstenen, es volen posar 

c\rets? 
Resultat ele la Votació: Vals a favor, 47. Vots en 

contra, no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda aprovat ¡'ar
tiele 34 que aeabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació 1 'artiele 35. 
Sres. i Srs. Diputats que votín a favor, es valen 

posar elrets? Gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queela aprovat per unanimitat de la Cambra. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de ¡'anicJe 

36, es valen posar drets? 
Vots en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets? 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 47. Vots en 

con tra, no n'hi ha. Abstencions, 4. Queda aprovat I'ar
ticle 36 que acabam ele sotmetre a votació. 

PosaIJ1 a votació I'article 37. 
S'rcs. i Srs. Dipulats que votin a favor, es valen 

posar drets? 
Vots en contra? 
Sres. i Srs. Diputals que s'abstenen, es volen posar 

clrels? Gracies. 
Resultat ele la Votació: Vots a favor, 47. Vots en 

contra, no n'hi ha. Abstencíons, 4. Queda aprovat l'ar
tiele 37 que acab8m ele sotmetre a volació. 

I passam a votació els artieles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44 i 45. 

Per tant, Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor 
d'nquests nrticJes que io he enunciat, es volen posar 
drets? 

Vots en con tra? 
A bstencions? 
Queelen aprovats per unanimitat de la Cambra. 
Passam a votació la Disposició Aelelicional Primera. 
Sres. j Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 
A la Disposició AelclicionaI Segona hi ha un vot par

ticular del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar 
aquest vot particular, té la paraula el Portaveu Sr. Ló
pez i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 
Ja a punt d'acabar el debat d'aquesta llei, voldria 

en nom del nostre Grup fer unes reflexions als Srs. i 
Sr es. Diputats el'aquesta Cambra per veure com queda 

iQj 
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el tema de I;Ajuntament de Formentera dins el siste
ma de Consells Insulars i d'atribució de competencies. 
Nosaltres no estam en absolut en contra de la Dispo
sició Addicional Segona en la seva totalitat, pero vol
dríem que es fes esment a una qüestió que no és, com 
a vegades s'ha volgut fer veure, d'índole gramatical ni 
terminologica, és semantica i molt important al nostre 
entendre. La Disposició Addicional Segona diu que «el 
Consell Insular d'Eivissa i Formentera podra donar a 
l'Ajuntament de Formentera participació en la gestió 
de les competencies etc.»; no és igual podra donar que 
donara la possibilitat, nosaltres voldríem, si fos pos si
ble avui i en aquest darrer moment de discussió arri
bar a una transaccional amb tots els Grups, i així ho 
proposam per tal que es canviés aquesta perífrasi. "Po
dra donar» implica que hi ha d'haver una voluntat pre
via del Consell Insular, mentre que "donara la possibi
litat» obliga d'alguna forma a obrir la porta a assu
mil- la facultat d'exercir tasques de gestió i d'execució 
de competencies per part de l'Ajuntament de Formen
tera. Així ho ha valorat la Coordinadora d'Entitats Cí
viques d'aquella illa, que ho ha fet arribar als Grups 
Parlamentaris; nosaltres pensam que avui faríem un 
bon favOI- a la Llei ele Consells Insulars si no oblida
vcm I'i!la més petita i les possibilitats que obriria a 
l'Esta/u/ d'Autonomia. Repetesc. és una interpretació, 
pero una interpretació que podria ser generosa o res
trictiva, nosaltres advocam per una interpretació gene
rosa absolutamenl dins els límits de la !lei i sense trans
gredir cap disposició legal o jurídica. 

En conseqüencia demanam, per tant, aquesta refle
xió, si és possible arribar a una transacció i, si no en 
aquesL sentit empram el vot particular. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vul

guin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula 

el Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El Grup Parlamentari UM va presentar unes esme

nes respecte de la possible assumpció de competencies 
per part de l'Ajuntament de Formentera consistents 
que cada llei sectorial havia de dir quines materies po
dien ser objecte d'atribució a l'Ajuntament de Formen
tera. Després, en Ponencia, després d'una molt lIarga 
discussió, es va arribar a una transacció que consisteix 
que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera podra 
donar a l'Ajuntament de Formentera participació en la 
gestió de competencies. Nosaltres no ens varem oposar 
a aquestél transacció perquc és bo que hi hagi, diríem, 
un cert assentíment, un cert consens en el paper de 
I'Ajuntament de Formentera dins l'estrueturació d'a
questa Comunitat Autónoma; ara bé, aquesta transac
eió lleva la possibilitat que es puguin transferir com 
a propíes o bé delegar competéncies a l'Ajuntament de 
Formentera i nosaltres pensam que aixo és massa res
trictiu, que només se li pugui donar la gestió pensam 
que és massa restrictiu. 

Per tant, per una part l'esmena del Grup Parla
mentari PSM-EEM no ens satis fa per una banda, per6 
tampoc no ens satisfa el text de la transacció i per 
tant ens abstcndrcm en les dues, si és que es voten. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té 

la paraula el Port<1veu Sr. Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. 
En primer lIoe, aquest vot particular és un vot par

ticular a una Disposició Addicional que no existia en 
el text inicial, a la Proposició no existeix aquesta Dis
posició Addicional, per tant l'únic sentit que pot tenir 
aquest particular és que és un vot de supressió, és una 
esmena de supressió, ja que demana tornar, sobre 
aquest tema, a la Proposició inicial. Per tant, en aquest 
sentit nosaltres no estam d'acord amb aquest vot par
ticular, no estam d'aeord a suprimir aquesta Disposi
ció Addicional Segona, va ser molt laboriós arribar a 
un text que fos suficientment satisfactori per a uns 
Grups importants i realment hi havia esmena nostra 
per afegir a aquesta Disposició Addicional, en uns al
tres termes, com n'hi havia d'UM, n'hi havia d'AP-PL, 
n'hi havia del CDS, no n'hi havia del PSM-EEM, en 
aquesl tema no va presentar esmena per afegir el tema 
de Formentera a la Proposició de LIei, nos<1ltres creim 
que aquesLa solució que aquí hem trobat és satisfact6-
ria i és la que es corres pon realmenl amb la realitat es
t<1tutaria que vivim. Amb l'Estatut elel 1983 el Consel! 
Insular de Formentcra no pot existir, hi ha tres Con
sells lnsu 1 ars perfect<1 mcn L definí [s, ]' Aju n tamen t de 
FOl'l11entera no és membrc ele la Comissió Tecnica In
terinsular-, són membres ele la Comissió Tecnic<1 Inter
insular els tres Consells lnsulars i el Govern, la Dis
posició Addicional Quarta cliu que una llei del Parla
ment poe!ra pemletre -a I'AjunLament de Formente
ra- a acccdir a funcions, clones nosaltres creim que 
aquesta lIei del Parlamenl pOl.sel~ aquesta en aquesls 
termes i que aquesta assegura per una part aquest 'pa
per especial que correspon a l'Ajuntament de Formen
tera, per:') que no és de Consell Insular, i a la vegada 
assegura que aquest debat anual que per fi s'ha man
tengut que es faci amb aquestes Memories que envia
ran els Consells Insulars, on el Consel! Insular d'Eivis
sa i Formentera doni compte de les seves gestions, cosa 
que a l'Ajuntament de Formentera difícilment li po
dríem exigir ni el podríem introduir dins aquest esque
ma de funcionament. 

Nosalt¡-es creim que aquesta és una proposta que 
permet donar satisfacció a les expectatives que l'Ajun
tamen / de Formen tera pugui tenir a través d'una ade
quada negociació amb el Consell Insular d'Eivissa i a 
través de la mútua acceptació, que en aquest cas és 
cIar que és una acceptació mútua tant del qui ofereix 
com del qui accepta l'exercici de la gestió ordinaria en 
c\eLerminades qüestions a I'illa de Formentera. Nosal
tres creim que s'ha de manten ir tal com ve la Dispo
sició Adclicional Segona, especialment tenint en comp
te la quantitat de textos que s'han manejat sobre aques
ta qüestió i la dificultat per arribar a aquesta redacció 
consensuada. 

Moltes gracies. 

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

la el Diputat Sr. Marí. 

EL SR. MARI I CALBET: 
Sí; gracies, Sr. President. 
El Sr. Triay ha dit que és una esmena ele supres

sió, que no podia ser més que una esmena de supres
StO. per ctescomptat tampoc no hi estarem el'acore!, no 
nensam que aixó es pugui suprimir, des del principi del 
Debat a POl1'~ncia aquest Diputat sempre va ser parti
dari que l'Ajuntament de Formen1era pogm;s accedir al 
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matcix temps que el Consell Insular d'Eivissa a com
petencies, és a dir, la proposta que s'havia fet era que 
en els annexos anas rdlectit el que anava cap a Eivis
sa i el que anava cap a Formentera i quan l'Ajunta
ment de Formentera no volgués que s'ho queclüs Eivis
sao Vaig comprel1dre que efectivament hi havia molles 
raons dirícÍ ls ele coordinar i en ares d'aquest consens 
que hem intentat durant tota la tramitació e1'aquesta 
llei, que hem h~lgLlt (\'Cllldr ccc1int, el nostre GnljJ tam
bé va cedil' en aixo i per aixo va donar el vot favora
ble a aquesta Adelicional Segona que figura a\'Ui en el 
Dictamen de la Comissió. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gl'acies, Sr. Diputat. 
No hi ha replica, perque no hi ha hagut polemica, 

hi hagut únicament exposició de posturcs. 
Per que em demana la paraula, Sr. López i Casas

nova s? 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Una qüestió d'ordre, Sr. President. Perque he de

manat si era possible una transacció i sembla que no 
hi ha hagut una contestació clara, almenys si rebutja
ven aquesta possibilitat reglamentaria. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Passam, ido, a votació l'esmena .. . ; jo cree que elel 

sentit de les intervencions queda cIar que no hi ha !loe 
a presentar transacciona!s. Un Portaveu ha elit «elefen
sam tal com ve al text», la qual cosa vo! dir que no 
accepten transaccional s i a aquestes altures del debat 
és qüestió eI'anar entenent i avanc;ant. No obstant aixó, 
si volen que demani si els Portaveus estan d'acord a 
admelre una transaccional, jo crec que del sentit de 
les intervencions queda clar que no n'admeten cap. 

Srs. Portaveus, admeten l'esmena transaccional del 
Grup Parlamentari PSM-EEM? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
J o he de ser coherent amb el que he dit al comen

c;ament del debat, nosaltres no ens oposarem a cap es
mena transaccional que es tramiti; ara bé, el que sí 
anuncü és que la votarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyors del Grup Parlamentari AP-PL? 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí, Sr. Presidente. 
Nosotros igualmente, también admitirnos desde lue

go que se presente una enmienda transaccional, pero 
naturalmente eso no condiciona nuestro voto, claro. 

EL SR. PR.ESIDENT: 
No iJi ha inconvcn¡ent. tampoc? 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
No, no hay inconveniente, no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesla Presidencia reconeíx que no ha entes res 

lit'! debat, pt.:rqu~ creia que hi havia inconvenient. Per 
tant, s'admet I'esmena transaccional del Grup Parla
nlcntari PSM-EEM, si \ '01 fer el favor de fer-la arribar 
él aquesta Presic!~ncia. 

(Pausa) 

Srt'~. i SI S. Diplllal~, passam a votació l'esmena 
transaccional elcI Grllp Parlamentari PSM, que clemana 
h suhstitució a la línia tercera ele la Disposició Acldi
cional, cm cliu «podra clonar a l'Aiuntarnent de Formen
ter3 », que digui "elonar8 la possibilitat a l'Ajuntament 
de Forrnentera». 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
el'aquesta esmena transaccional, rs volen posar c1rets') 
Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que "oten en contra, es vol en 
posa r dre ts? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
(Pausa) 

Resultat ele la Votació: Vots a favor, 7. Vots en 
contra, 40. Abstcncions, 4. Queda, ido, rebutjada l'es
mena transaccional que acabam ele sotmetre a votació 
i passam a vo!ació la Disposició Aeldicional Segona tal 
com ve al text elel Dictamen de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar elrets? 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen ') 
Resullal ele la Votació: Vols a favor, 40. Vots en 

contra, cap. J\bstenciolls, 11. Queda aprovada la Dispo
sició Addicional Segona tal com ve al Dictamen de Co
missió. 

1 pas~al11 a votació, perque no lli ha cap esmena 
mantcnguda ni cap vot particular, la Disposició Addi
cional Tercera, la Disposició Transitória lÍnica, la Dis
posició Derogatoria, la Di5po?kió Final i !'Exposició de 
1V!0tius. que votanm conjuntament si no hi ha. cap ob
jecció per part dels Srs. Portaveus. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Dis
posició Ac1dicional Tercera, Disposició Transitoria lÍni
ca, Disposició Derogatoria, Disposició Fina! i Exposició 
de Motius, es valen posar drets? Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 
Sres. i Srs. Diputats, acabat el debat i la votació 

de la Llei de Consells Insu!ars, s'aixeca la Sessió. 
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