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3) R G E. núm. 1065/90, presentada pel Díputat ll.lustre Sr Valentf Valenciano i L6pez, del Crup Parlamenw
ri SOCIALISTA, amb la formulaci6 segilent: 
n En quina situació es traba el pla de viabilitat del futur recinte firal?" 

lJ.- MOCJÓ RG.E. núm. 1074/90, presentada pel Grup Parlamentan NAC10NALISTA 1 D'ESQUERRES, 
derivada de la Interpel.laci6 R G.E. núm. 53/90, relativa a la polftica de descentralització de serveis i terntona
lització d'inversions del Govern de la CAlB. 

IlJ.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCIÓ de les Mesures Cautelars de Suspensió de Planeja
mento 

IV.- DEBAT DE PRESA EN CONS1DERACJÓ DE LA PROPOS1CJÓ DE LLEJ R.G.E. núm. 926i90, 
presentada pels Grups Parlamentaris POPULAR, NACIONALISTA I D'ESQUERRES, CDS, UNIÓ MA
LLORQUINA 1 MIXT, relativa a reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les llles Balean. 

I.1.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1063/90, PRESEN
TADA PER LA DIPUTADA SRA TERESA RIERA I 
MADURELL DEL GRUP PARLAMENTARI SOClA
LISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. 

Seguint l'Ordre del Dia, comen<;am el Plenari d'avui, al 
qual se'ls ha convocat, pel punt primer referit a preguntes. 

Per formular la pregunta 936/90, sobre activitats d'!
+ D, té la paraula la Diputada Sra Teresa Riera i Madurell. 

LA SRA RIERA! MADURELL: 

Graeies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La pregunta que vine a formular versa sobre un tema 
nl1P ntl ~'!:l("(\~tlnl1!l ~ tr~rt~r pn ~nl1P~t~ r5lmhr~· f~ TP:fp.TP.n-

ratiu de benestar tutur i, per tant, les mateixes institucions 
han de sensibilitzar els diferents sectors sobre les possibili
tats que ofereix el desenvolupament tecnológic i la impor
tancia de la mútua col.laboració. 

Per aixo, senyors del Govern, els demanem avui quines 
quantitats ha gastat el Govern Balear per finan<;ar activitats 
d'investigació científica i desenvolupament tecnologic en 
els diferents programes durant els darrers quatre anys. 

Moltes grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per contestar, té la paraula el Vice-President del Go
vern, Sr loan !,!uguet. 

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

Sí; gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 
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Conselleria d'Educació, Cultura i Esports. 

Per altra banda, també s'ha de dir que dins aquests 
programes hi ha inversions que provenen d'altres Conselle
ries i que amb tota honestedat jo li he de dir que encara no 
dispos de les dad es concretes, de qualcuna sí, per exemple 
li puc dic que aproximadament, pel que fa a la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori es disposa de 
24.589.000 per a l'estudi de producció de VIOMASA i 
aprofitament de les aigües residuals a Balears. Per tant, 
contcstar-li que crec que aquesta Comunitat Autónoma 
s'ha pres seriosament, per dir-ho de qualque manera, el 
preambul de la seva pregunta, la seva exposició i que ha ac
tuat en aquesta materia. 

No obstant aixó, pregar-li que en principi doni per bo
na aquesta resposta, amb el compromís formal de passar-li 
totes les dades tan aviar les hagi recollit a la Vice-presiden
cia. 

Molres gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra Riera. 

LA SRA RIERA [ MADURELL: 

Gracies, Sr President: 

Sr Vice-president, interpret que el fet que voste no ha
gi contestat directament la meya pregunta demostra que el 
Govern també considera, almenys a nivell formal, que es 
tracta d'un tema important. 

Les xifres que ha dit són petites, vos te ho sap, pero té 
raó: en realitat el que preocupa al nostre Grup, malgrat les 
seves explicacions d'avui, és la manca d'una política cientí
fica clara a la nostra Comunitat. No ens val que digui que 
manquen recursos, que manquen competencies, no només 
perque aixó sigui un argument diguem-ne poc original, sinó 

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

Sí; gracies, Sr President. 

Molt breument, m'he tornat a alr;ar per dir que subs
crivim les seves paraules. Aquest no és el motiu de la pre
gunta, la pregunta és molt clara i molt concreta i era al que 
ens havíem de cenyir. Sapiga des d'ara que no hi ha cap in
convenient per discutir en aquest Parlament, quan es consi
deri convenient o necessari - no mitjanr;ant una pregunta, 
perque no dóna temps per ae,:o - quina és la política del 
Govern Balear en materia d'investigació, de tecnologia, de 
participació, de col.laboració amb les institucions estatals i 
amb les institucions universitaries de la nostra Comunitat 
per veure si l'esfore,: que fa la nostra Comunitat Autónoma, 
en dades comparatives amb altres Comunitats Autonomes, 
en els seus pressuposts, s'ajusta o no a les necessitats que té 
aquesta Comunitat. 

Indiscutiblement, 10ts els recursos que en aquest mo
ment, a finals del segle XX, es puguin dedicar a la investi
gació crec que entre tots convindríem que són poes i els qui 
de qualque manera estan més sensibilitzats perque partici
pen d'una manera directa en la investigació sempre troba
ran que són poes, pero malgrat a0 no es pot concloure ni 
voldria donar la sensaci6 que la investigació no preocupa a 
aquesta Comunitar Autónoma. 

Gracies, Sr President. 

1.2.- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 1063/90 PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR JOAN LLOREN<:: RUS I 
JAUME, DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA. 

EL SR PRESIDENT: 

Per formular la pregunta 1063/90 - el Diputat Sr Rus 
em perdonara si no ho dic bé - sobre la mosca Cochiliomy
ria Hominivorax, té la paraula el Diputat Sr Rus. 
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(Pere J. Morey i Ballester): 

Gn\cies, Sr President. 

La notícia d'aquesta mosca, que per entendre'ns obli
darem el seu nom en llatí i li direm el que seria la seva tra
ducció al catala, la cuca perforadora, és que és un animal 
realment molt perillós, normalmcnt localitzat fins ara a la 
zona de Mexic i Jamaica, pero que dia 2 de maig, o sigui 
avui fa un any, va apareixer a la República de Líbia i des 
d'alla es va estendre cap al nord d'Africa. 

A prinCipis de juny del 89, l'Organització Mundial de 
la Salut va comunicar al Govern Espanyol la possibilitat 
que aquesta mosca arribas al territori continenlal europeu i 
el Ministeri d'Agricullura ens ho va comunicar dia 13 de 
juny. Nosaltres, dia 15 de juny del 89, és a dir, dos dies des
prés d'aquesta comunicació, varem enviar a tots els menes
cals de Balears una circular on els anunciavcm aquesta pos
sibilitat i la varem acompanyar d'una serie de grMies de la 
larva i I'animal adult, avisant-Ios que si apareixia qualsevol 
d'aquelles larves ens havien d'avisar de seguida per tal de 
confirmar el diagnostico 

Un més després, en data 12 de juliol de l'any 89, ja es 
va notificar a lots els menescals titulars una informació 
molt més abundanl - lene a la seva disposició les circulars 
que hem enviat - ja dient les mesures a prendre per tal d'e
vitar o prevenir l'arribada de la mosca perforadora. La pri
mera era prendre mostres per a un diagnostic a confirmar, 
els desinfectants que s'havien d'emprar com a preventius i 
tol un programa de normes que la FAO que ja ha elaborat 
en aquesta materia. Cal tranquil-li.tzar la Cambra i tots els 
ciutadans dienl que des d'aquella data cap menescal no ha 
detectat la presencia d'aquest animal. 

EL SR PRESIDENT: 

. n "'" _ 

dir que jo li agrairia que juntament amb els serveis de Sani
tat, que des de la darrera reestrueturaeió pareix que hi ha -
d'haver una coordinació total en el tema, aetivassin, tant la 
seva Conselleria com la de Sanitat, unes mesures sobretot 
amb aquells animals que vénen eontinuament de fora per
que els ramaders de les Illes Balears estiguin tranquils que 
la presencia d'aquests animals és supervisada totalment i la 
situaci6 prou vigilada perque aquesta mosca no tengui ca
buda a les IlIes. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura. 

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

Gracies, Sr President. 

Jo cree que amb l'explicació s'ha adonat - i a més ha 
puc demostrar documentalment - que poes dies després de 
sortir I'alarma es prengueren les mesures que es podien 
prendre; més ja no podem fer. Nosaltres tenim perfecta
menl localitzat el sistema de Huita contra aquesta mosca, 
que és la Huita per mascles esterils; sabem com hem de cer
car aquests mascles en el cas que aparegués la mosca, sa
bem les mesures profilactiques que s'haurien de prendre i 
tenim els productes - que, per altra part, no són productes 
excepcionals - per prendre-Ies. 

S'ha de dir amb tota sinceritat que aquesta mosca és 
d'una gran fortalesa, encara que té una vida molt curta, de 
10 a 12 dies; que realment pot volar molts de quilometres, 
pero no pooem fer res fins que realment aparegui, si és que 
ho fa. Tots els professionals titulars encarregats del tema 
estan perfectament assabentats del que han de fer i com ha 
han de fer i creim que podem donar tranquil.litat en el sen
tit que, en el cas que aparegués, que no és probable, tenim 
..... 1 .... roon.nn.(' r",.01''\l),To:ltc npr rphrp_l~ 
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quest Diputat, es deia que no es tenia el consentiment dels 
propietaris deIs terrenys d'on es pensava ubicar aquest re
cinte tiral, així como tampoe no es tenia partida pressupos
taria al Pressupost de l'any 89 ni tampoe no n'hi ha en el 
Pressupost de l'any 90. 

Dia 18 de maig de l'any 89, amb motiu d'una moció 
presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Con
seller va dir que efeetivament elaboraven un pla de viabili
tat i concretament les seves paraules d'aquell dia van ser 
que ho entenia així, "tanmateix s'haunl de treure la finanrya
ció, sí que duré aquest pla de viabilitat". No es volia com
prometre a un termini, coneretament va dir "no em puc 
comprometre i no em vull comprometre a un termini que 
després pot ser que no el compleixi, per ventura el durem 
pel juliol". Parlam del mes de maig, faltaven dos mesas pel 
mes de juliol, el que passa és que ha passat un any i encara 
no sabem absolutament res d'aquest pla de viabilitat. 

Per tant, aquesta pregunta és ben clara i ben definida: 
A veure quan pensen dur en aquest Parlament aquest Pla 
de Viabilitat. 

Gracies. 

EL SR PRESlDENT: 

Per contestar, té la paraula el Conseller d'Indústria i 
Comer<;, Sr Oliver. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr President. 

Sr Valenciano, voste no demana quan durem el Pla de 
Viabilitat a aquest Parlament, vos te demana en quina fase 
es troba; no és el mateix, a mi m'agrada puntualitzar. 

En aquests moments, com voste sap molt bé, tenim a 

no tenim absolutament res. Jo cree, Sr President, que en 
aquest cas no donam cap lli<;6 de rigor ni de serietat. 

Gracies. 

EL SR PRESlDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Comer<; i Indústria. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut) : 

Gracies, Sr President. 

Realment, Sr Valenciano, cree que jo he parlat sempre 
de la gran necessitat d'lln recinte firal a les nostres illes. Si 
en aquests moments no el tenim, ereglli que no és per falta 
de voluntat meya; a vegades l' Administració és lenta i te
nim molts de sotracs quan volem dur un tema endavant, 
pero quan parlam d'aquest tema em dóna la sensació, Sr 
Valenciano, que vos te ara vol ser el propulsor, que vostes 
són els qui valen que hi hagi el recinte qua n al fans tene la 
sensaeió que aquells qlli preeisament no volen el reeinte fi
ral sÓn vostes, els del del Grup SOCIALISTA 

II.- MOCI6 R.G.E. NÚM. 1074/90, PRESENTADA 
PEL GRUL P ARLAMENT ARI NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, DERIVADA DE LA INTERPEL.LACI 
6 R.G.E. NÚM. 53/90, RELATIVA A LA POLITICA 
DE DESCENTRALITZACIÓ DE SER VEIS 1 TERRI
TORIALITZACIÓ D'INVERSIONS DEL GOVERN DE 
LAC.ALB. 

EL SR PRESlDENT: 

Acabat el punt primer de l'Ordre del Dia, passam a de
balre el segon, que fa referencia a la Moeió 1074/90, del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, 
derivada de la Interpel.laeiÓ núm. 53/90 sobre la política de 
descentralització de serveis i territorialització d'inversions 
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Punt Il.- El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a la presentació en el ter
mini d'un mes a la Comissió Tecnica Interinsular deis Pro
jectes de Llei d'atribució de competencies als Consells In
sulars en totes aquelles materies que ja han estat delegades. 

Punt IlI.- El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma a la presentació en el ter
mini de tres mesos a la Comissió Tecnica Interinsular deis 
Projectes de Llei d'atribució de competencies als Consells 
Insulars en materia d'educació, cultura i esports, en mate
ria d'agricultura, activitats classificades i turisme. 

Punt IV.- El Parlament de les Illes Balears Insta el Go
vern de la Comunitat AutÓnoma que mitjan<;ant comunica
ció al Parlament presenti la territorialització d'inversions 
que ha realitzat a cada una de les Illes durant la present Le
gislatura. 

Punt v.- El Parlament de les Illes Balears insta el Go
vern de la Comunitat Autónoma que en els Projectes de 
Llei de Pressuposts no hi figurin com a indeterminades les 
inversions terri to riali tzades ". 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Sra Guillen. 

LA SRA GUILLEM RIPOLL: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El passat dia 18 d'abril el nostre Grup Parlamentari va 
anunciar la presentació de la Moció derivada de la Interpel. 
la ció relativa a la política de descentralització de serveis i 
territorialització d'inversions. Intentaré, per tant, desenvo
lupar la defensa punt per punt, de la manera més clara i 
breu possible. 

Per tant, Sres i Srs Diputats, és just i necessari que a 
través d'una llei d'aquest Parlament aquests municipis re
bin alguna cosa a canvi. S'han de corregir els greuges com
paratius, hem de buscar l'equilibri, hem de ser solidaris; si 
no, continuarem amb uns municipis rics i altres pobres, 
hem d'aconseguir que deoon d'existir a les nos tres illes les 
ciutadanies de primera i de quana. Es tracta, en definitiva, 
de repartir, perque repartir és de justfcia. 

Al punt Il, demanam que el Parlament insti el Govern 
de la Comunitat Autónoma la presentació deIs Projectes de 
Llei d'atribució de competencies als Consells Insulars en 
totes les materies delegades. Al lII, tal com han pogut es
coltar quan es llegia la nostra moció, demanam el mateix 
pel que fa a materies que ja s'han esmentat. 

Volem que hi hagi continuHat del procés de descentra
lització de serveis, que siguin vos tes, senyors del Govern, 
que presentin a la Comisió Tecnica Interinsular els Projec
tes de Llei d'atribució de competencies als Consells Insu
lars que vos tes, dins la mateixa Comissió Tecnica, amb la 
seva majoria - 7 membres de 12 - hi aportin el que no ha 
tengut, fluidesa i agilitat; que no hagi de ser necessari em
prar més d'un any i mig, com en el cas de la proposició d'a
tribucions de competéncies en materia d'urbanisme, perque 
sigui dipositada per pan de l'esmentada Comissió en 
aquest Parlament; que no puguem dir que en tota una Le
gislatura només ha entrat formalment al Parlament una so
la llei d'atribució de competencies, l'autoria de la qual no 
ha estat precisament del Govern, sinó del Grup SOCIA
LISTA; que la voluntat de dur endavant el procés de des
centralització no sigui tan lent ni tan pobre, que es pugui 
donar al Parlament el paper que li correspon, el debat tal i 
com pertoca de les proposicions de llei d'atribució de les 
competencies de totes i cada una de les materies que s'han 
de fer per llei. 

En cas contrari, temem molt que de continuar aixÍ en
cara no veurem acabada tota la tramitació parlamentaria 
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se determinar, amb tota franquesa, 2.500 milions represen
ten un percentatge massa elevat respecte del total global 
deis pressuposts de la Comunitat sense que tenguin una 
concreció adequada. Sí, també hi ha d'haver reserves per a 
situacions indeterminades, pero és distint; és necessari que 
d'ara endavant no figurin als pressuposts com a tals. 

1 com a darrer punt, esperar que aquesta Moció merei
xi el suport de la Cambra en tots els seus punts, perque soIs 
així, Sres i Srs Diputats, corregirem tant com sigui possible 
unes situacions i dotarem els Consells lnsulars d'unes com
peteneies que mitjanr;:ant lleis d'aquest Parlament perme
tran una eficacia i un servei al ciutada que ha de ser en tot 
moment un deIs més importants objectius de qualsevol Ad
ministració Pública. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr Joan 
Huguet. 

EL SR VI CE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan 
Huguet i Rotger) : 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Efeetivament, després de la Interpel.lació que vam de
batre en aquest Plenari, avui ens trobam amb una Moció 
on es fan constar d'una manera més determinada i específi
ca cinc punts concrets. També intentaré ser molt breu i no 
anar per altres camins, contestar punt per punt el que pen
sa el Govern en aquest respecte. 

Referent al primer punt, s'ha de dir clarament que re
eoneixen que aquí es demana un Projecte de Llei que esta
bleixi un Fons de Compensació lntermunicipal que priorit
zi inversions en infrastruetures als municipis que més han 
fel en defensa del patrimoni natural, del territori o deIs 

sar economicament en base de la defensa del patrimoni, pe
rO hi altres criteris que són tan importants, no die més, pe
ro tan importants, en base a les deficiencies d'infrastructu
res que puguin presentar els municipis, perque siguem 
clars, si fos aixf tal vegada seria més correcte dir que es cre
és un fons especific per a tots els municipis del que s'ano
mena ['interior de Mallorca, part farana o municipis que 
no tenen costa ni cap tipus de possibiJitat de desenvolupa
ment urbanístic costaner tret d'altres tipus de desenvolupa
ment que poden ser molt puntuals, pero que en definitiva 
no els suposaria mai una expansió com la deIs municipis 
que tenen costa. 

No obstant a<;ó, primer s'hauria de fer un !listat d'agra
vis, un tema en el qual no em sabria cap greu entrar, tal ve
gada podríem especificar certs dubtes que s'han pogut pro
duir, peró la manca de recursos financers que ten en els mu
nicipis - i que consti que el nostre Grup ho ha manifestat 
més de dues vegades - precisament ha de ser via pla d'obres 
i serveis que s'ha de contemplar d'una manera clara i objec
tiva on es fan les inversions de manera prioritaria per pri
mar precisament el que diu no solament la Llei de Bases de 
Regim Local, sinó el que diu el mateix Estatut. 

Per tant, entenem que no és al Govern que correspon 
fer una Llei de Compensaci6 lntermunicipal; que aquesta 
és una atribució que han assumit les institucions insulars. 
El que correspon al Govern - i aixf ho diu la Llei de Con
sells Insulars - és fer un Fons de Compensació Interinsular, 
aquesta és la competencia que té el Govern de la Comuni
tat Autónoma, que li vé donada per la Llei de Consells ln
sulars i que aquí ho vam establir aixf: que es creés un Fons 
de Compensació Interinsular capa<; d'equilibrar les tres 
illes en ' la maxima iguaItat de serveis. No té aItre sentit, 
perque aquesta és la política que en aquest moment té i ha 
de tenir qualsevol Govern Autonom i els plans que facin i 
aproven cada un deIs Consells Insulars hauran d'establir els 
fons que dediquen als Ajuntaments per fer efectiu el que 
diu aquest article 12 o la Llei de Bases de Regim Local so
bre cooperació teenica, jurídica i económica, principalment 
..... _ ... t ... _ .... ~: _..: _ ._ . • 
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Projecte de Llei per cada una, a fi i efecte que la Comissió 
Tecnica Interinsular les tracti i les pugui aprovar com a 
competencies propies deIs Consells Insulars. Per tant, res a 
dir; que si ho ha de fer el Govern, ho fan'! el Govern, no hi 
ha cap inconvenient en aquesta materia. 

Quant al tercer punt, jo Ji he de dir que estam d'acord 
que també són materies susceptibles de delegació o de 
transferencia, com ho són totes les que es ressenyen a I'arti
de 39. Si voste al tercer punt hagués posat que també eren 
de la Comunitat AutÓnoma totes les competencies resse
nyades a I'artide 39, totes són possibles de delegació o de 
passar com a própies del Consell Insular. Peró a veure, jo 
no vull cometre una irresponsabiltat; només per quedar bé 
no vull ser esclau de compromissos que sabem positiva
ment que no podem assumir, no el fel de dur-ho aquí, sinó 
que la seva tramitació és impossible durant aquest any que 
queda o aquest any i mig, no ho sabem, perque només el fet 
de tractar totes les delegacions que voste demana en el 
punt núm. 2, per veure-Ies totes - i ens podem as seu re a 
una taula per fer els calendaris que vostes vulguin perque 
no hi hagi responsabilitats d'uns o deis altres si s'atrassa jo 
Ji dic que no hi ha temps material d'acabar aquesta Legisla
tura i veure el procés de totes les delegacions, només les 
que ressenya el mateix Estatut i que es va fer en temps del 
CG. 

Per tant, seria cometre una irresponsabilitat dir sí, vén
ga, per quedar bé i per veure qui corre més, qui és més au
tonomista i qui transfereix més als Consells Insulars, nosal
tres ara també deim que sí. No, siguem un poc seriosos, si
guem un poc rigorosos, facem unes prioritats. Que la Co
missió Tecnica Intersinsular en el moment que el Govern li 
presenti aquests projectes diu que és prioritari un o I'altre, 
sera una responsbilitat de la Comissió Tecnica Interinsular, 
peró voste aquí demana en materia d'educació, cultura i es
ports, en materia d'agricultura i activitats dassificades i tu
risme. En materia o competencies de? La materia la deter
mina, perO dins aquesta materia, ¿quines competencies? 

Quant als punts 4 i 5, si m'ho permet jo els agruparia. 
Jo cree que aquests punts no són motiu d'aquesta Moció ni 
de la Interpel.lació en concret, que són molt més motiu de 
debat pressupostari, d'analisi de liquidació de pressuposts i 
de veure com presenta el Govern els seus pressuposts any 
darrera any i si existeix o no aquest equilibri o aquesta ter
ritorialització entre les illes. Hi ha Grups que ho han de
nunciat segons els seus criteris i han presentat qualque es
mena en debats pressupostaris; d'altres Grups ho presen
ten, pero res més, em remet als debats de pressuposts i al 
Diari de Sessions. 

Jo consider que la territorialització de les inversions, 
que és el que vos te demana, es pot veure en el procés de li
quidació de pressuposts, que ja tindran diversos exercicis, o 
bé quan es presenti un nou pressupost. 

Sobre el punt núm. 5, hi ha gent molt més versada que 
jo en temes economics, pero jo pens que aquest punt té un 
defecte de plantejament, i és quan diu "el Parlament de les 
Illes Balears insta el Govern de la Comunitat AutÓnoma 
que en els Projectes de Llei de Pressuposts no hi figurin 
com a indeterminades les inversions territorialitzades". No
més figuren com a indeterminades aquelles inversions que 
afecten les tres illes, coro per exemple tot el paquet i tota la 
partida pressupostaria dedicada al foment exterior o fo
ment del turisme i moltes altres inversions, totes les quals 
són explicades dins la Comissió d'Economia i Hisenda mit
jan~nt la compareixen~ del Conseller corresponent i on 
es diu quina és la intenció del Govern per a cada una d'a
questes partides. 

Per tant, si a continuar aquest procés de descentralit
zació vía lleis que aprovi aquest Parlament d'assumpció de 
competencies per part deis Consells Insulars; sí a comenc;ar 
amb aquelles competencies que des del 82 ven en exercint 
els Consells Insulars com a delegad es ¡que l'Estatut d'Au
tonomia confirma que són competencies del Consell Insu
lar i que no poden tenir un procés de tornada; sí a acceptar 
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Perdoni, Sr President. Podria demanar que tenguessin 
la intervenció els altres Grups Parlamentaris per a llavors 
poder contestar globalment a cada un? 

EL SR PRESIDENT: 

En prineipi només ha de contestar al Vice-president 
del Govern, no als altres Grups, pero, vaja, no tene incon
venient que intenvengui al final. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Sí. 

EL SR PRESIDENT: 

Altres Grups que vulguin intervenir? 

Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr Caries Ricci . 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Grilcies, Sr President. 

En principi jo estic d'acord amb aquestes propostes de 
la Moció que presenta el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES, a pesar de la meya incomprensiÓ de la seva in
coherencia. No fa ni tres setmanes el Grup 'que jo repre
sent va presentar al Consell Insular de Menorca una esme
na als pressuposts que deia exactament que es creés un 
compte destinat al Fo~~ de Compensació Intermunicipal. 
La realitat és que l'únic que va fer el seu Grup, representat 
també a Menorca, va ser dia que no calia perque ja hi havia 
un compte als pressuposts que deia "cooperació municipal, 
15 milions". 

M'he alegrat, perque rectificar és propi de savis i quan 
parlam aquí de fons de compensacions intermunicipals re
sulta que justament la gran diferencia que hi havia entre 
aquest compte que el Consell Insular té posat que diu "coo-

ticament acostum a intentar coses per aconseguir-les, jo li 
demanaría que voste tingués la capacitat de modificar 
aquest punt i on diu tres mesas digui un any. Aleshores 
vosté no es trobaría amb l'oportunitat que avui té el Go
vern de dir-li que no es fara. El que voste demana es prou 
ampli perque abans que acabi aquesta Legislatura quedi 
ciar quin ha estat l'interes d'aquest Parlament i si l'interes 
del Parlament és aquest, voste dóna opció perque el Go
vern ha pugui fer; si voste no vol que es faci, digui tres me
sas i tots plegats haurem de votar que no, perque sabem 
que demanam un impossible. Cree que el Vice-president Ji 
din\ quelcom de semblant i jo li ajud a posar aquesta dife
rencia perque el Sr Vice-president no tengui aquesta sorti
da. 

Quant als altres punts, cree que indiscutiblement he 
de recoL?ar el que diu el Sr Huguet que avui no tenen res a 
veure amb aquest tema i també té raó quan diu que quan 
són un conjunt d'illes no es pot determinar puntualment el 
que ha de donar cada illa, perque l'objectiu és global i no 
parcial. Jo també ha votaré aixf, si m'equivoc em corregeixi 
i sempre som a temps a donar-li suporto 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

En nom del Grup Parlamentarí del CDS, té la paraula 
el Sr Andreu Tuells. 

EL SR TUELLS IJUAN: 

Gracias, Sr Presidente. Sras i Srs Diputados. 

Brevemente y con referencia a los cinco puntos de la 
Moción, contestaremos lo siguiente después de haber es
cuchado los argumentos del Grupo proponente y asimismo 
los del Gobierno. 
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efectivo el principio de solidaridad, si bien es cierto que la 
propia proponente nos ha mencionado correctamente dos 
palabras claves que han de estar siempre presentes en todo 
fondo. Nos ha mencionado desequilibrios, nos ha dicho que 
la finalidad de estos fondos es precisamente para procurar 
corregir esos desequilibrios, para buscar un equilibrio y ha 
hecho también mención de la solidaridad que debe estar 
presente en todo tiempo. 

De acuerdo con esos criterios constitucionales, de 
acuerdo con los criterios que también establece la propia 
Moción y de acuerúo con las aúvertencias que nos ha hecho 

" el Gobierno - en su nombre el Vice-presidente del Gobier
no - en principio nosotros estamos de acuerdo en votar es
te punto primero, si bien quisiéramos que este Proyecto de 
Ley - en vista de que se pasa de un Fondo de Compensa
ción no interinsular, sino intermunicipal - tuviese que ser 
coordinado con el criterio de los Consells. La fórmula exac
ta concreta quizá serfa diffcil de formalizar; el mismo Vice
presidente del Gobierno nos ha dicho que esto es más bien 
competencia de los Consells, que el Gobierno tendrfa que 
hacer simplemente el establecimiento de un fondo de com
pensación de carácter interinsular. Quizá podrfamos tratar 
de profundizar en este punto concreto, pero siempre, con 
todas las excepciones del caso, nuestro Grupo Parlamenta
rio está dipuesto a votar que sf a este punto. 

En cuanto al segundo punto, sobre las competencias 
que han sido delegadas, el Vice-presidente del Gobierno 
dice que hay un paso más, que no hay inconveniente en que 
estas competencias delegadas pasen a ser propias. Yo se lo 
agradezco, creo que efectivamente es un buen camino se
guir profundizando en ese proceso de descentralización 
que se ha dicho aqu! reiteradas veces y que se tenga en 
cuenta que las Islas son pane de la Comunidad Autónoma, 
que las Islas son Com unidad Aurónoma como la Comuni
dad Autónoma es parte del Es tado, las Comunidades Autó
nomas son Estado. A veces se olvida, desde Madrid, que las 
í'nml1nirl~rlp.<; A ntrmnmas son narte inte!!fante del Estado 

no quisiera ser muy estricto en los plazos, pero sí recordar 
al Gobierno que con demasiada frecuencia se incumplen en 
unos retrasos muy considerables . 

En cuanto al punto tercero, se nos ha dicho esas com
petencias que aquí se mencionan específicamente, pero 
efectivamente también hay todo el paquete de competen
cias que menciona el artículo 39 del Estatuto. Podría aña
dirse a este punto un etcétera, éstas y todas las demás que 
recoge el artiCulo 9. ¿Por qué única i exclusjvamcnte estas 
competencias y no 1 das las demás? Vayamos a un auténti
co proceso de descentralización y que los onsells Insula
res, que no son solamente DiputaciOnes insulares, sinó que 
son institituciones de la Comunidad Autónoma, tengan 
efectivamente unas competencias propias, cuantas más me
jor, siempre y cuando puedan desarrollarlas eficazmente y 
ágilmente. 

Yo siento tener que recordar al Vice-presidente del 
Gobierno. que nos ha dicho: bueno, es que hay que evitar 
que el proceso pueda quedar atascado. Francamente, Sr Vi
ce-presidente, que se no pueda decir, cuand mañana te
nemos un Orden del Dla en que se debate precisamente es
ta transferencia de urbanismo, que es el primer paso des
centralizador, el primer paso de esas transferencias, de esas 
atribuciones de competencias como se dice en la misma Ex
posiCión de MOlivos, que cuando aón no se ha dado todavfa 
es te primer paso que se dará mañana si aceptamos la loma 
en consideración, como es previsible, de esa .Proposición de 
Ley, que cuando aOn no se ha dado, insisto, el primer paso 
se nos hable que hay que evitar que les cosas se atasquen, 
es francamente preocupante. 

Cuando hayamos dado muchos pasos, quizá demasiado 
rápidamente y estemOs tropezando porque no podamo o 
no seamos capaces de djgerir unas ciertas competencias por 
llevar quizá un ri tmo un tanto acelerado, en t nces s( será el 
moment de decir que hay que ir con cuidad ,sin prisas 
pero sin pausas, para evitar que se produzca un atasco, pe-
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es de hace más de un año. Bueno, pues yo encuentro que 
hay mucho marco, pero, francamente, poco lienzo, porque 
mañana daremos la primera pinzelada a ese lienzo y que 
cuando esta primera pinzelada aún está por dar se nos diga 
"cuidado, no gastemos demasiado en pinzeladas" o se nos 
hable de atascos, insisto, no es de recibo. 

En cuanto a los puntos cuarto y quinto, que asimismo 
apoyaremos, por los mismos argumentos que ya se han di
cho quizá no hay más que recoger efectivamente la preci
sión que ha hecho el Sr Vice-presidente del Gobierno que 
en el punto quinto no figuran como determinadas más que 
aquellas partidas que hay necesidad de ... como determina
das, pero las que específicamente puedan ser determinadas 
isla por isla no lo SÓn y por tanto yo recojo esta precisión, 
que me parece correcta. 

Nada más. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Tuells. 

En nom del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Ens trobam davant una Moció conseqüent d'una Inter
pel.lació, que amb caracter general jo definiria com un poc 
calaix de sastre en el qual han cabut dos temes molt diferen
ciats, encara que poden tenir un nexe d'unió. Un tema és el 
de territorialització d'inversions i l'altre, competencies dels 
Consells Insulars, dos temes que poden tenir una relació, 
pero que realment en aquest Parlament s'han anat discutint 
constantment d'una forma separada. 

No obstant aixo, tenen un nexe d'unió, perque el que 
cree que hem de llegir - i d'aquf ve la postura del nostre 

d'altres comarques deprimides dins el nivell general de ri
quesa que tenen les nos tres illes, una aetuació del Govem 
amb caracter solidari precisament per poder millorar les 
condicions de qualitat de vida d'aquestes comarques. 

D'aquf ve el primer punt de la Moció del Grup NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES de cercar un fons de 
compensació intermunicipal, que nosaltres creim que no és 
molt adequat fer-ho aro, sinó cercar una soHdaritat entre el 
conjunt de les llles i aquelles comarques o municipis que 
tenen una situació de decadencia mentre altres municipis 
importants, que logicament en aquestes illes coincideixen 
amb el desenvolupament tu rfs tic, ereixen molt més aviat, 
en molt més bones condicions que aquells aItres. 

Es evident que el Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES ha donat unes raons que són una part impor
tant, pero que n'hi ha moltes més, com aquesta de la caren
cia de serveis públics, com la perdua de renda, com la deca
dencia industrial, etc. etc., i per desgracia les escass[ssimes 
accions que el Govern ha dit que faria o ho intentat fer per 
aconseguir en certes regions d'aquestes illes una millora in
frastructural, una millora de qualitat de vida, han acabat jo 
diria dins un caixo, quan no han fracassat rotundament. 

En aquest sentil, senyors Diputats del Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES, el nostre Grup els donara la 
ra6, perque també l'hem de donar al Govern que la compe
tencia d'una aetuació intermunicipal només amb caracter 
d'inversi6 és molt més propia dels ConseHs Insulars, per la 
Llei de Regim de wcal, que del Govern de la Comunitat 
Autonoma. En canvi, la competencia de Huitar solidaria
ment en pro de la iguaItat de totes i cada una de les re
gions, comarques i municipis de les nos tres illes, sí que és 
competencia absoluta del Govern de la Comunitat Autono
ma i en aquest sentit nosaltres els donarem el nostre su
port, precisament perque creim que la filosofia, més o man
co ben expressada, és aquesta. 

Sobre el punt 2 jo cree que hi ha poc a discutir tots hi 
estam d'acord, només una petita matisació i és que haurem 
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cions de llei perque les discutís la Comissió Tecnica Inte
rinsular, una de les quals esperem que dema sigui presa en 
consideració per unanimitat. 

Senyors del Govern, de vergonya. Set anys, set anys per 
comengtr a caminar de cara a donar contingut polftie propi 
als Consells Insulars. A posta han de passar perque els di
guin que duguin els projeetes de llei d'Educaeió, Cultura i 
Esports, d'Agricultura activitats classificades i de Turisme, 
perque vos tes, encobrint una pseudo-delegació, fan enco
mandes de gestió perque no s'atreveixen a dur aquí un Pro
jecte de Llei de delegació de competencies, encomandes de 
gestió que agafant la lletra i l'esperit de la Llei de Consells 
Insulars no són en comandes de gestió, perque vos tes saben 
que transfereixen béns materials, personals, cosa que no 
poden fer amb la definició de la Llei de Consells Insulars. 

Per tant, siguin valents i el que han fet en Agricultura, 
el que han fet en Cultura, el que han fet en Esports ho po
sin en proposició de llei i no continuln duent sempre seguit 
les regnes deis carros deis Consells Insulars, a veure si els 
podem convertir en un co1xe en lloc d'un carretó; que al
manco els Consells Insulars se sentin senyors del govern, se 
sentin amb competeneies per poder emprendre accions més 
o manco importants. 

Quan vos te parlava, Sr Huguet, m'ha fet l'efeete d'a
quests capellans dolents que prediquen no només allo que 
no creuen, sinó que ara prediquen una cosa i al cap d'una 
horeta en prediquen una altra. Recordi les seves ·paraules j 
d'aquf a una horeta ja veurem que diu; que és molt prest, 
que no hi pot arribar, que no hi ha manera que s'aprovi, 
veurem que dira quan tomi a predicar. ¿Es que quan afecta 
al Govern de la Comunitat Autonoma s'aplica una medeci
na i quan afecta altres lloes la recepta? Sr Huguet, siguin 
coherents també en aixo. 

Per tant, com a casiíg, el nostre Grup també votarem 
nllp. ,,( ~1 T'\llnt '1 ; C'f'}.h~1"'\"'\ n11o. 6.c:o T'Y'I"lt rl'¡f(ro';l norA 11'lo Hnl"T\tnt 

donar cap informació globalitzada deIs tres anys i busques 
de Govern, és que els sistema informatie només els serveix 
per voste actuar o no els serveix per a res. 

Per tant, ho duguin, a part que li he de recordar que 
segons la Llei de Finances, artiele 39.3, vostes presenten les 
inversions territorialitzades de cada any; les presenten, el 
que no sabem és si després es realitzen, pero les presenten. 
Si nosaltres tenim constancia de les inversions presentades 
i ens duen les inversions realitzades, sabrem com territoria
litzen vostes quant a execució, que no és poe important. 

Al mateix temps, també podrien posar en marxa el que 
diuen l'article 39.3 i la Disposició Transitoria de la mateixa 
Llei de Finances per comarcalitzar les inversions que es 
presenten al Parlament qua n sigui oportú; nosaltres ereim 
que en aquests moments ja ho és, ho compleixin en el pres
supost. 

El darrer punt, la veritat és que és un impossible, gra
maticalment parlant és un impossible, el que passa és que 
s'ha de treure el context d'aquest darrer punt i el que vol 
dir és que no deixin indeterminats 2.521 milions de pesse
tes, deis quals 1.000 i busques eren irnmaterials. Determi
nin el m3xim possible d'inversions per territori, ja que ho 
poden fer i aixf tendrem ciar que a Mallorca s'inverteixen 
5.000 milions, a Eivissa 1.200 i a Menorca 1.000, en lloe 
deIs 5.800 i 600 que tenfem en el pressupost d'enguany. 

. En definitiva, amb aquestes matisacions que nos al tres . 
voldrfem que agafassin aixf com són, perque en cap mo
ment no ereim que s'hagin de dur tots els temes a l'extrem, 
sinó que s'han' de manifestar, gracies a .aquests punts, les 
voluntats polftiques cIares que el Govern no manifesta en
aquests temes, nosaltres donarem supon a tota la Moció i 
no ens importa, clarament, Sr Ricci, si diu tres mesos o un 
any. Si el Govern és capa~ de demostrar políticament que 
té voluntat de transferir als Consells Insulars aquestes ma-
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LAR. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gnkies, Sr President. 

Per fixar la posició sobre aquesta Moció que ha pre
sentat el Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, subsegüent a la Interpel.laeió sobre la descen
tralització i territorialitzaeió d'inversions. Quan jo l'he es
tudiada, m'ha passat un poe com al Sr Alfonso, estic d'a
eord amb eH, que té dos apartats tan absolutament dife
rents que només es poden conjuntar amb una mentalitat i 
una imaginació preclara com la seva, perque jo no he estat 
capar;. Són dos temes que no tenen res a veure, pero de 
qualque manera també els conjuntarem. 

Quant al primer apartat, que parla de la creació d'un 
Fons de Compensadó Intermunicipa l que prioritzj inver
sio ns en via d'uncs estructures basiques, jo li he oe dir que 
rea lmenr emen c molt. daramen! I Sentil d'aquesl apartal 
d'aqucsla MOció, que en cena manera es pOL companir 
com a idea. Com és natura l, no pOI er que nosalLres pu
guem anar en contra de la solidaritat entre municipis, de la 
solidaritat entre Illes, de la solidaritat entre la gent del nos
tre poble; nosaltres no podem mai en contra d'aixo, pero 
com han dit altres Portaveus d'aquesta Ca:mbra, efectiva
ment s'han presentat mocions similars a Consells_Insulars 
perque realment aixo entra molt de pIe en el tema de com
petencies de Consells Insulars i de fet jo crec que cada 
ConselI Insular procura, amb els seus petits recursos, anar 
equilibrant.Jlna mica un ajuntament amb l'altre i a posta 
fan unes diferenciacions a l'hora d'adjudicar el seu pressu
post. 

El que passa és aquí parlen d'un Projecte de Llei, la 
qual cosa vol dir que són els recurssos de la Comunitat Au
tonoma i si bé políticament és comprensible i admissible 
humanament, com és natural, jo crec que no és el moment 
més oportú, crec que el moment d'aquesta Moció no és 
adequat i per aixo, bAsicament per aixo, votarem en contra 

no s'inverteix, un és pobre, i llavors es cau en que és conti
nua essent pobre perque un es pobre i aixo ja és el més trist 
que hi pot haver. 

Per una altra part, també tendria una altra motivació. 
No és que tengui massa pes, pero també la vull dir: la moti
vació que han fet aquí, a l'apartat 1, no és rigorosament 
certa. Es ver quan assenyala que hi ha ajuntaments que han 
obtingut forts ingresos per mor de llicencies d'obres, aixó 
és ver, hi ha hagut molts de municipis costaners que han 
tengut molts d'ingresos per llicencies d'obres, pero també 
és ver que moltes vegades, per una mala gesti6 poUtica - i 
no em referesc a cap Partit d'aquesta Cambra, sin6 fíns i 
tot a fets anteriors a la democracia - molts d'aquests do
blers que es recaptaven per llicencies d'obres en lloc d'anar 
a inversions que ... al Govern anaven a pagar despesa cor
rent: municipals, ambulancies, etc. Com que resulta que ara 
hem de fer inversi6 ¡arnés hem de continuar pagant des pe
sa corrent perque ho demanen aquests sectors que ens visi
ten, que vénen de fora i el que demanen és que hi hagi una 
bona assistencia, dones ens trobam amb el problema que 
els recursos, essent tan limitats, no ens basten. 

Quan plantejam a Madrid, a la FEM, cara als nous im
posts, que es tengui en compte la població de fet, la pobla
ció recaptadora deis serveis en lloc de només la poblaci6 de 
dret, normalment no ens escolten i, cIar, aixO ens du a una 
situació que en aquests Ajuntaments que perque acabin el 
sol urba o bé perque hi ha un excés d'oferta i com és natu
ral no construeixen més, dones ens podem trobar amb una 
situació dramatica i per aixO crec que el cap ens ha d'indi
car que hem de destinar aquests recursos a pal.liar aquests 
possibles efectes dramAties que puguin venir, peró que que
di ben ciar que nosaltres votarem que no, no perque no 
vulguem solidaritat entre els pobles ni entre les illes, sin6 
perque els recursos són limitats i avui pareix més aconsella
ble destinar -los a aixO. 

Quant al segon punt de la Moció, que esta més d'acord 
amb el seu enunciat, jo no afegiré res més que li donarem 
suport per les raons que ha explicat el Vice-president del 
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petites han de tenir segurament moltes altres competen
cies, ja siguin de turisme, ja siguin d'agricultura, pero que 
no serien necessariament oportunes o bones per a Mallor
ca, que tal vegada ha de tenir un tractament diferencial i 
sempre die tal vegada, tal vegada una cosa o tal vegada l'al
tra, i aquest tal vegada fa que em de donar la raó al Vice
president que no es pot fer un Projecte de L/ei d'aquest ti
pus en tres mesos i com que Ilosaltres no som com el Grup 
SOCIALISTA, que volen castigar el Govern amb un im
possíble, li votarem que no. 

Quant al quart punt, la terriLorialització, yue el Go
vern ens presentí·.una comunicació, tampoc no ho han pen
sat bé. Cada any, al Projecte de L/ei de Pressuposts vénen 
les inversions territorialitzades, cada any s'envia un pressu
post per liquidar - és ver que anam un parell d'anys retar
dats, pero arribara un moment que agafarem la roda i ven
dran els anys que ara ens ha tocat viure -, cada tres mesos 
ens ve una informació en virtut de I'article 103 de la Llei de 
Finances, cada tres mesos estudiam, repassam i controlam 
el Govern en virtut de I'article 103 de la Llei de Finances. 
Jo deman - no sé si voste ho ha fet -: Encara més comunica
cions? Ja basten. Entre les que enviam, les que ens envia el 
Govern i les que hem d'analitzar, quasi quasi ja no tenim 
temps; no importa enviar-ne més, perque per descomptat 
no m'ha passat pel cap que vostes ho hagin presentat per 
comoditat, perque el Govern els ho calculi ni per incapaci
tat d'entendre-ho, no m'ha passat pel cap, cree que ho han 
fet perque no s'ho han pensat i han dit, bé, que ens ho en
vil, sense pensar que ja eren aquL 

Ara ja acab, Sr President. Quant al punt cinque, també 
havia coincidit amb el Portaveu del Grup SOCIALISTA, -
l'havia sintetitzat molt clarament: hern de votar que no pcr
que no pot ser, peró després d'haver dit el mateix i haver 
donat unes explicacions, no em quedara més remei que do
nar-ne qualcuna. 

Moltes gracies, Sr President. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula la Diputada Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM l RIPOLL: 

Gracies, Sr Presiden t. Sr Huguet, Vice-president del 
Govern. 

Jo tenc la simple impressió que realment no sé si vos
tes han entes la intencionalitat del punt primer. De totes 
maneres podria dir-li que hi ha una resolució aprovada en 
aquest Parlament que no s'ha complert, exactament o més 
o manco en aquests mateixos termes. 

Una altra cosa és que voste parlava que els recursos 
per al tema deIs Fons de Compensació Interterrial els te
nien els Consells Insulars, pero malauradament no és així, 
els Consells Insulars no tenen aquests recursos, ara com 
ara qui els té encara és el Govern. 

Sobre si hi ha o no algun tipus de precedent, jo vull 
dir-li que a la Generalitat de Catalunya, per exemple, es va 
aprovar un pla de cooperació i ajuda als municipis i concre
tament a la Comunitat Autónoma d'Andalusia també tenen 
quelcom de semblant en' aquests mateixos termes, que de 
alguna manera ve a equilibrar els municipis que tenen pro
blemes d'infrastructures i que no han tengut l'oportunitat o 
la gran sort,'per dir-ho així, de ser ser més afavorits per 
qüestions turístiques i urbanístiques o que hagin recaptat 
més diners pel tema de les llicencies d'obres. 

A mi el que em sap més greu admetre és que en aquest 
moment per part de la Comunitat AutÓnoma es donen pos
~;hilit<lt<: <l mn1t" d I" mnni r ini" di' tinn<: tnrf<:tir <:()hrp, p.l PI::! 
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no els hi poden resoldre perque dormen massa temps aquí, 
concretament en terres de Mallorca i dins oficines del 00-
vern Autonom. 

En qüestió de turisme també passa tres quarts del ma
teix. Els famosos informes romanen mesas i més mesas; jo 
tenc constancia que n'hi ha alguns, concretament, que els 
administrats esperen més d'un any que els diguin alguna 
cosa i sembla que encara no han sentit campanes. Per tant, 
seria necessari i és urgentíssim que tates aquestes coses si
guin ja delegad es mitjan<;ant les famoses lleis o proposi
cions de lleis d'atribució de competencies als Consells Insu
lars, a veure si així acabam i agilitam d'una vegada tot 
aquest tema i que l'administrats, sobretot els de les illes 
menors, puguin tenir un servei que cree que, encara que fa
ci set anys que es va aprovar l'Estatut d' Autonomia, no 
s'han donat realment massa passes per arreglar aixo. 

L'altre dia, en una de les respostes que em va donar 
pel tema de la interpel.lació, voste va dir que el procés de 
la transferencia sobre habilitabilitat i urbanisme havia estat 
molt lent, que havia anat molt bé, i sí, sembla que ja ha ar
ribat, el tractarem d'aquf a un parell de dies, pero de totes 
maneres la veritat és que si hem de fer una mica d'historia 
o, sense fer historia, pensam que som al tercer any i bus
ques de Legislatura i que en tres anys aquesta és l'única 
proposició de llei, concretament de llei de delegació de 
competencies als Consells Insulars, realment. he de dir que 
el Govern camina, pero que ho fa molt poc a poc, massa 
poc a poc perque puguin arribar resultats, sobretot a les i
lles menors, que és on malauradament s'ha d'agafar un avió 
cap a Mallorca per venir a arranjar els problemes. 

Quant al punt quart, no entenem per que no poden 
aprovar-lo ates que es tracta d'una comunicació al Parla
ment i d'una informació, i al punt cinque, dir-li que tal ve
gada pugui haver-hi una qüestiÓ de tipus gramatical, pero 
opinam - ja ha havia dit a la primera intervenció - que 
2.521 milions sÓn massa diners per estar com a indetermi
nats. Hi ha 1.200 i busques de milions que precisament no 
tenen res d'indeterminació i creim que en un futur, sobre-

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

Gracies, Sr President. 

Tal vega da avui el debat sobre aquest tema no s'ha sus
citat com altres vegades i el Grup que ha proposat la Mo
ció ha deixat passat les intervencions deIs altres Grups i els 
ha donat l'oportunitat, perque és així, de fer una interven
ció en la qual argumentessin a favor de la seva proposta o 
repliques sin o argumentes sin a favor del que havia dit el re
presentant del Govern. Per tant, em veig obligat a haver de 
puntualitzar una serie de coses i a posar a prova la meya 
capacitat de no entrar en contradiccions amb cap grup polí
tic, per no allargar massa aquest debato 

Una puntualització molt breu al representant del CDS, 
no entraré en les seves argumentacions, i és que la referen
cia que jo feia, potser no m'he expressat bé, pero he volgut 
posar damunt la taula un fet evident. Suposem - facem un 
joc teoric, que no ho seria cas d'aprovar-se les dues resolu
cions si haguéssim de complir el que diu la lIetra - que d'a
quí a tres mesos tinguéssim en el si de la Comissió Tecnica 
Interinsular 24, 12 proposicions de llei de transferencies a 
tractaL 

L'unic que jo he dit és que seria totalment impossible 
que es tractassin i totalment impQssible que es vessin i que 
acabarien la Legislatura i decaurien, després es podrien re
cuperar a la proxima. L'únic que jo proposava és que des
prés de l'experiencia que tindrem amb la primera proposi
ció de llei que veurem en aquesta Cambra, assumíssim 
aquestes que ja van ser delegades, les transformem en pro
jectes de lIei o en propostes, perque ni tal soIs en projectes 
de llei, aquí equivocam el tema, tal vegada jo el primer, a la 
Comissió Tecnica no hi van projectes de llei, hi aniran pro
postes que hauran de ser debatudes i que després tindran la 
transformació d'una proposiciÓ de llei en el moment que el 
Parlament així ho assumeixi. 

Facem aquestes propostes i passem a debatre-les dins 



6686 DlARJ DE SESSIONS / Núm. 81 / 2 de maig del 1990 

partit o 5 d'un altre? Aixo ja és una altra historia. En puri
tat, la Comissió Teenica Interinsular esta integrada per 4 
membres del Consell Insular de Menorca, 4 de Menorca, 4 
d'Eivissa i Formentera i 4 del Govern, que no ténen per 
que ser membres d'aquest Parlament ni membres del Go
vern, poden ser representants de les institucions. 

Haurien pogut ser tecnics de les institueions que ele
vessin al Parlament, institució polftica, una proposta en 
concret. Vos tes - he vist llibres per aquí damunt - trobaran 
articles d'estudiosos sobre l'Estatut d'Autonomia que res
senyen que l'esperit de la Comissió Teenica Interinsular és 
que la integressin teenics i no polftics. Sobiranament, les 
institueions demoeratiques van a elegir polftics i no teenics 
i a~ és el que assolim tots i la responsabilitat és de tots, no 
del Govern. 

Referent a la interveneió que ha fet el representant del 
Grup SOClALIST A, jo no sé si seré capella bo o dolent, 
tampoe no sé sí voste i jo vam estudiar al mateix seminari, 
pero també veurem que fa d'aquf a una hora, veurem qui
nes campanes repica. L'únie que jo li vull dir és que en cap 
moment no m'he negat ni voste no ha sentit de la meya bo
ca que el Govern s'oposi a que el Consell Insular exerceixi 
un dret. Jo li die a voste que si un Consell Insular, amb el 
dret que li dóna l'Estatut, amb el dret que lí dóna la Llei de 
Consells Insulars, presenta una propbsta en concret, aques
ta proposta s'haunl de veure perque és un exercici del seu 
dret com ho sera el que acceptarem d'aqul a una hora per 
saber qui és el bon capell~. 

No és ver que les dues úniques pro postes que ha trac
tat la Comissió Ternica Interinsular hagin estat les del p
SOE, he reconegut que el Partit Socialista n'ha presentat 
dues durant aquesta Legislatura, pero voste ha de reconei
xer que durant la Legislatura passada, i a les proves em re
met, el Govern en va presentar tres, cap de les quals no es 
va veure, í una de les respostes que es van donar és que 

després es correspon amb l'execucíó, pero es reeoneix una 
territorialitzaeió, una polHica clara de projeete i de pressu
posts. 

Cree que a~ és important i jo die al representant del 
Grup SOCIALISTA deIs equilibris que ha fet perque ha 
hagut de fer una feina intel.leetual impressionant, com vest 
el sant! per donar suport a les propostes del Grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES i la vegada dir-los que un al
tre pie ho faein d'una altra manera, que determinin més, 
que abans han de mirar que vol ser el fons d'aquesta com
pensació intermunieipal, a que es refereixen perque no 
queda molt cIar, pero s'ha d'interpretar que en el fons del 
que és vol, senyors, el fons és el que hi ha eserit i jo li he dit 
i li reconee que ha fet gala de la seva habilitat. 

Per acabar, Sr President, reafirmar-me una vega da més 
en un tema: Que concloem que en aquest moment gaudim 
d'un Estatut, d'una Comissió Teenica Inte!insular i d'una 
Lleí de Consells Insulars ¡que comen<ram un procés des
centralitzador al ritme que el vulguem posar entre tots o si 
no, continuarem aquest debat esteril de si anam a poe a 
poe, si el camí és lent, si s'hagueren pogut fer més coses. 
A~ ja no ens condueix enlloe, perque el que no hi pOl ha
ver són lapsus histories i jo die i assumese que en el tema 
de delegacions a favor dels Consells Insulars, de transferen
cíes com a própies, el caml abans de comenc;ar ha estat lent 
i assumesc la pan de responsabilitat que pertoca al Govern 
de la Comunitat Autónoma com a institució, més, peró per 
favor, no és rúnica institüció responsabilitzada en aquest 
tema. 

Si jo li feia referencia a que ens neguem a posar en 
marxa aquests projectes és perque ja els tenim com a tals 
en funció del nostre Estatut d'Autonomia, s'ha publicat els 
seus decrets, que llavors va ser més facil, perque era per 
Decret previ acord amb els Consells Insulars, cosa que evi
taria molta tramitació - com ho evita al Govern Central 

'. 
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Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la Moció 
en cinc apartats que ha presentat el Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que pel decurs del 
debat s'entén que s'han de votar per separat. 

Per tant, comenc,:am la votació. Sres i Srs Diputats que 
votin a favor del punt primer de la Moció del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, es valen po
sar drets? Gracies. 

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

Abtencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda empatada aquesta vo
tació i d'acord amb el Reglament procedeix votar-la de beIl 
nou. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda empatada per segona 
vegada aquesta votació. 

D'acord amb l'article 90, se suspen la Sessió - com pa
reix que l'haurem de suspendre un parell de vegades - per 
un minut. 

(Pausa) 

Passam a votar el punt segan. Sres i Srs Diputats que 
votin a favor, es volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Queden per votar els punts tercer, quart i cinque. Jo 
demanaria als Srs Portaveus si hi ha unanimitat o desigual
tat de vot per a tots els Grups. 

Sr Ricci, també ... ? Podem votar els tres conjuntament? 

EL SR RICeI 1 FEBRER: 

Sr President, jo havia demanat que canviessin el termi
ni de tres mesos per un any; si no han dit res, es pot votar 
conjuntament. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs apartats ter
cer, quart i cinque d'aquesta Moció, es volen posar drets? 
Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjats aquests tres 
punts de la.J>mpGSició-::'ie--lJei que acabam de sotmetre a 
votació. !1 (C-' C¿.cr> 

III.- DEBAT DE LES PROPOSTES DE RESOLUCr 
Ó DE LES MESURES CAUTELARS DE SUSPENSrÓ 
DE PLANEJAMENT. 
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d'arees naturals. 

Aquesta proposta té dos punts i el primer diu que els 
sois urbanitzables o aptes per a la urbanització que es tro
bin dins els espais del cataleg que el Govern ha presentat a 
aquest Parlament se suspendran i es desqualificaran excep
te justificació en contra. Per tant, la primer conclusió que 
hem de treure d'aquest acord és que una vega da que s'han 
suspes no es poden desqualificar els sectors qualificats com 
a sois urbanitzables o aptes per a la urbanització. 

El punt núm. 2 deia que en els sectors qualificats com 
a sol no urbanitzable o com a urbanitzable no programat 
sense programa d'actuació urbanística, la normativa a apli
car sera analoga a l'elaborada pel Govern amb les normes 
subsidiaries que ha anat fent després de distintes suspen
sions de planejament, o sigui que en aquest cas no hi ha ex
cepcions. Es important tenir aixo en compte, perque no to
tes les propostes compleixen aquest requisit. 

EIs tres Grups Parlamentaris de l'OposiciÓ, el Grup 
del CDS, el Grup Parlamentari SOCIALISTA i el Grup 
Parlamentari avui anomenat NACIONALISTA I D'ES
QUERRES varen presentar una altra proposta de resolu
ció que en el primer punt, també referit a les arees aptes 
per a la urbanització o sois urbanitzables programats, tenia 
dos apartats, el primer que coincidia exactament amb el 
que es va provar i un segon que encara anava més enlla, o 
sigui que a més que s'havien de suspendre i desqualificar 
tots els soIs amb pla parcial que no s'hagués aprovat defini
tivament, sense cap excepció, repetesc, sense cap excepció 
ni una, també s'havien de suspendre sois amb pla parcial 
definitivament aprovat que complissin uns determinats re
quisits. 

Una vegada vista l'analisi detallada dels distints casos 
que hem tractat, l'experiencia ha demostrat que s'ha d'anar 
molt alerta amb les afirmacions de caracter taxatiu, qualse
vol les faci. Tots els Gruos aquí reDTesentats acceotam que 

ment i absolutament de l'acord parlamentari - concreta
ment em referesc a l'Ajuntament de Calviil - i ha fet urba
nitzables terrenys que eren rústics, que pel més de juliol 
eren no urbanitzables, o sigui després de l'acord parlamen
tari, almanco cinc o sis sectors, no només un, sinó tal vega
da cinc o sis; deis vuit o nou que presenten, n'hi ha cinc o 
sis segurs que eren urbanitzables o urbanitzables no pro
gramats. 

A la vista de tot aixo, com que no podem oblidar que 
dia 6 de juny acaba el pedode de sis mesos, em pareix, i ai
xo vol dir que el Govern ha de presentar unes normes sub
sidiaries dia 6 de juny, que s'han d'exposar al públic, ha ten
gut un cararter urgent la tramitaciÓ de la proposta del Go
vern, el qual primer no la va enviar com a cosa seva, sinó 
com a cosa deis ajuntaments i després, quan la Mesa els ho 
va tornar perque no complia formalment el Reglament del 
Parlament, el Govern va tornar la nova proposta dient que 
feia seva la proposta deIs Ajuntaments, pero evidentment, 
des del punt de vista poHtic, nosaltres entenem que el Go
vern passa al Parlament les propostes dels Ajuntaments i 
ho fa, entre altres coses, perque hi ha determinades propos
tes dels Ajuntaments que no compleixen l'acord del Parla
ment, que són els sois urbanitzables no programats i els 
sois no urbanitzables que, com he dit, van contra el que el 
Parlament va aprovar dia 24 de maigo 

S'han estudiat els distints sectors de tots els municipis 
tenint el compte la feina que ha fet la Ponencia d'Arees 
Naturals i els podem c1assificar en dos grups: un primer 
grup on hi ha un consens de tots que sí, que aixo, normal
ment perque queda exclos de les limitacions que estudia la 
Ponencia que prepara la ProposiciÓ de Llei d'Arees Natu
rals i precisameRt perque estan excloses es diu sí al Govern, 
que pot no desqualificar, i després hi ha un segon grup re
ferent al qual no hi ha unanimitat, hi pot haver unanimitat 
que no en alguns, pero n'hi ha d'altres que no. 

Ido bé. nosaltres varem fer una DTooosta. oero des d'a-
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LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. 

El Grupo Parlamentario del CDS considera que dado 
que la elaboración del Catalogo de Espacios Naturales se 
encuentra bastante avanzado, levantar la medida cautelar 
de suspensión de planeamientos indiscriminadamente a la 
totalidad de los municipios que así lo solicitan podría acar
rear consigo que la decisión adoptada hoy tuviera que ser 
modificada en el plazo de uno o dos meses y, francamente, 
no nos parece serio que hoy se adopte esta medida con ca
rácter general ni desde el punto de vista del trabajo parla
mentario ni desde el punto de vista del administrado, que 
se encuentra continuamente afectado piar cambios y deci
siones contradictorias de este Parlamento. 

El CDS ha tratado de contrastar la propuesta del Go
vern que hoy se somete a aprobación con los trabajos, co
mo ya he dicho, bastante avanzados de la Ponencia que ela
bora el Catálogo de Areas Naturales y propone mentener 
la suspensión en aquellas áreas en las que ya hay un princi
pio de acuerdo de inclusión en dicho Catálogo. 

En coherencia con dicho principio de acuerdo, anun
ciamos la retirada del espacio núm. 13 de la Propuesta del 
CDS, ya que lo que se trataba de proteger en elia era una 
zona de encinar bastante importante y que la norma urba
nfstica del Plan General para este sector ya establece clara
mente la protección de dicho encinar. CDS considera no 
justificadas las excepciones relacionadas en la propuesta 
presentada y registrada con el nO 1153/90 para las que soli
cita se mantenga la medida adoptada por este Parlaménto 
el pasado 24 de mayo y se esté a lo que determine el Catá
logo de Espacios Naturales que proximamente aprobará el 
Pleno de este Parlamento. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

MnJtp.<: orilrip<: <:r" A lpñ<>T 

des o rebutjades les excepcions a la suspensió de planeja
ment per la majaría o per unanirnitat d'aquesta Cambra. 

També és cert que les Hnies en aquest mament s6n en 
Ponencia, que no s'han acceptat definitivament per tots els 
Grups, pero en principi sí hi ha uns acords que ens fan veu
re la possibilitat, entenem enormement positiva, que el Ca
taleg pugui sortir per recolzament d'una amplia majoria o 
per unanimitat d'aquest Parlament en un futur proxim, en
cara que un futur imperfecte, no té termini, pero pensam 
que és perfectament assumible pensar que abans del pro
xim perrode de sessions s'hagi fet. 

També creim - i aixo ha volem deixar ben explicitat -
que les acceptacions de les excepcions d'avui horabaixa no 
suposa el reconeixement d'aquesta Cambra a favor de cap 
tipus d'urbanització o cap espai concret, sinó que entenem 
que són 1I0es que no quedaran afectats per una mesura de 
caracter autonomic i per tant no és aquest l'ambit on s'ha 
de fer el prollunciament, silló que en diferents casos haura 
de ser la Comissi6 Provincial d'Urbanisme I'Ajuntament 
que es pronunciln sobre si aquestes arees que avui acordem 
no suspendre hagin de ser objecte o no d'urbanitzacions. 

En el nostre cas i d'acord, insistesc, amb el consens 
que existeix en Ponencia, acceptam algunes de les excep
cions que el Govern transmet, per dir-ho am, a partir del 
document municipal, sense que aixo signifiqui que la nostra 
postura en els Ajuntaments respectius, en els casos que ai
xo sigui possible, sigui favorable en absolut a aquestes ur
banitzacions, perque consideram urgent una moratoria ur
banística radical a les Illes Balears. 

Tallmateix, dit aixo, veim que aquesta moratoria ha de 
ser decidida en .un altre ambit per a alguns deis casos pre
sentats i, per tant, acceptarfem les excepcions que avui es 
propasen aquí. Es pot considerar estrany que la nostra pro
posta sigui diferent de la que han fet altres Grups, perque 
no acceptam les mateixes o no acceptam tan poques excep
cions com altfes Grups; aixo. es degut al fet que en Ponen
cia existeixen algunes discrepancies, hi ha algunes dobles H-
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comprometen d'una manera molt clara el que representa el 
Pon de Sóller i el que representa I'ordenació urbanística i 
el paisatge del Pon de Sóller, i que veim - i supos que una 
majoria estarien d'acord - que el primer fruit del futur tú
nel de Sóller ha estat que dos plans que no tenien perspec
tives hagin arrencat immediatament amb unes conseqllen
cies que serien nefastes a nivell d'impaete dins el que és el 
paisatge del Port de Sóller. 

En canvi, en el terme de Sóller i d'acord amb el criteri 
de Ponencia, acceptarfem la ubicació a l'urbanitzable 5 del 
Polfgon Industrial, encara que a nivell municipal haguem 
defensat una alternativa que eonsidenlvem més positiva, 
pero. aplicant els eriteris que he explicat en primer lloc avui 
horabaixa acceptam que el Polfgon Industrial quedi exelos 
de la desqualificaeió que es demana que tengui caracter ge
neral. 

Hi ha un altre punt, al qual acaba de fer referencia la 
representant del CDS, que és la urbanització de Can Por
quer, fruit d'un acord en relació amb un camp de golf, que 
la Ponencia que estudia el Cataleg encara no l'havia exami
nada perque el que la Ponencia bavia estudiat en relaeió 
amb Pollen<;a era el que han de ser arees naturals d'espe
cial interes, pero no la delimitaeió definitiva del espai de
nominat Serra de Tramuntana. Nosaltres entenem que Can 
Porquer es troba als estreps de la Serra, que seria mereixe
dor d'una zona de paisatge protegít i que per tant no cor
respondria acceptar en aquest moment aquesta urbanitza
ció. 

Hi ha alguna altra sorpresa i ja em referesc a les pro
postes que han fet altres Grups. En concret són les de Ca 
les Caves, d'AIaior, que constituiría, entenem, un disbarat 
ecologie, urbanfstic, paisatgfstic i fins i tot patrimonial de 
primer ordre, perque és tractaria d'urbanitzar, practica
ment en primera Unia i sobre la mar, damunt els penya-se
gats de les coves prehistoriques d'aquesta localitat. Nosal
tres no entenem de cap manera com aquesta proposta ha 
arribat aquí, no entenem per que és ['única proposta que 

biquen és molt important, és molt elevat; que els impactes 
que hi haura, tant a causa de la construcció eom per les ac
tuacions que hi haura més tard, són poteneialmen! molt 
impactants i que constituiran una font de conflictes molt 
greu. Pensa que és imponantfssim fer una erida d'ateneió 
explIcita i molt clara en relació amb aquests fets per inten
tar evitar aquests futurs conflictes i que suspendre avui 
aquest planejament permetria cercar solucions i no hipote
caria el futur. També és curiós que en la \fnia consensuada 
no hi hagués aquesta excepció i avui es proposi i tene por 
que siguem una minoria molt redulda els qui pensam que 
no hauria de ser aixL 

Insistese, pero, que el debat sobre el Cataleg no és 
avui. Esperem que sigui molt prest; el principi inspirador 
de la nos tres propostes d'avui horbaixa és precisament 
aquest. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Mayol. 

Per defensar les Propostes del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President. Sres i Srs Diputats. 

Com té ha dit el Sr Pascual, dia 24 de maig, o sigui 
d'aquí a 22 dies fara un any, dins aquesta mateixa Cambra 
varem discutir i es varen aprovar les mesures cautelars de 
les quals ara volem fer una seria d'excepcions. Repassat el 
debat d'aqueij dia, crec que és necessari eomen<;ar recalcant 
una serie de punts, pensar que ja fa un any, pensar que es 
parla molt deIs espais naturals; cree que convé repassar 
aquests punts per aclarir el mare dins el qual ens movem. 

S'ha parla! moltes vegades del Cataleg presentat pel 
Govern, es va dir agué dins que aixo és una mala titulació, 
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todos estos suelos, salvo la excepciones que el Gobierno 
deberá estudiar". ¿Hi ha cap Grup aquí dins que s'atreveixi 
a defensar que aixo que du el Govern és un estudi? Jo crec 
- bé, cree, ha va confirmar el mateix Sr Conseller - que 
s'han agafat una serie de propostes d'Ajuntaments i, sense 
aplicar cap criteri el Govern, s'han passat directament al 
Parlamento 

Prova d'aixo és que la primera presentació d'aquests 
papers que es va fer aquí dins, al punt pirmer diu: "Someter 
al Parlamento de las Islas Baleares las propuestas de los 
Ayuntamientos de la Comisión Provincial de Urbanismo y 
del Ministerio de Defensa en relación con las medidas cau
telares acordadas por el Pleno de dicha institución el pasa
do 24 de mayo". Aixo, per sort, va ser rebutjat per la Mesa i 
es va haver d'entrar aixó com pertocava, o sigui com a pro
posta del Govern, pero la cosa no acaba aquí. 

El que es va aprovar dia 24 deia al primer punt: "EIs 
sectors qualificats com a sol urbanitzable o aptes per a la 
urbanització se suspendran i es desqualificaran, excepte jus
tificació en contra, per sectors urbanitzables o aptes per a 
urbanítzació". Aquí hí podría haver el dubte de si els urba
nitzables no programats s'inclouen aquí dins, pero el segon 
punt ho deixa cl;.tr: "En els sectors qualificats com a s6l no 
urbanitzable o urbanitzables no programats", ja sabem el 
que segueix: es rara la mateixa actuació que ja va fer el Go
vern en la suspensió precedent. 

Aquí dins, dins aquesta proposta que, repetesc, és del 
Govern, hi ha soIs no urbanitzables - concretament hi ha 
un agrícola - i hi ha sois urbanitzables no programats. No
saltres, dins la nostra proposta, d'aquests ni en parlam per
que suposam que per si mateixos ja queden exclosos d'a
questa requalificació, difiem. 

Ciar, davant aixó pareix evident que les ganes de prote
gir d'aquest Govern no passen de ser jocs de paraules alIu
nyades de les intencions reals. En aquest moment jo crec 
que aixo ja és especialment perillós, perque en materia de 
protecció d'espais fins i tot s'ha pronunciat l'Església i si 

Nou, Portals Vells i Cala Falcó ja s'han desqualificats, ja no 
són damunt el planejament. Per tant, crec que sobren pa
raules sobre aquest punt i en certa manera creim que l' A
juntament de Calvia ha tengut una postura - vist el carní 
que es duia aquí dins, dins el Parlament, quant a espais na
turals - digna de tot elogio 

Hi ha uns espais dins Calvia referent als quals entram 
en contradicció, sobretot amb el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, que són Son Pillo i l'Eixample de Pegue
ra. Nosaltres volem defensar aquests espais, perque Calvia 
és un municipi amb un creixement demognlfic fort, sigui 
pels motius que sigui, i que té una necessitat grossa d'alIo 
que parlavem l'altre dia aquí dins sobre la viven da social: 
Té necessitat de terrenys a baix preu per poder fer vivenda 
social. Aquest pla és molt arobiciós i s'han proposat 5.000 
viven des de caire social; necessita terreny per a aixo i cree 
que aquests polfgons, aquí on es troben situats no es poden 
classificar com a d'expansió turística, sinó que més aviat 
són dedicats a residents i per aixo els donam el nostre su
porl. 

Un altre municipi evidentment conflictiu és YaIlde
mossa, ja ha va ser Son Bau~ en aqueIl moment, no sabem 
exactament com es troba el tema, el que sí és clar és que 
avui, per un altre camí, s'intenta que aquesta urbanització 
rebi les benediccions. Nosaltres ens hi oposarem. A ponen
cia s'ha discutit moltes vegades que en aquests municipis de 
la Sena Nord evidentment s'ha de tenir en compte el seu 
possible creixement; ara bé, el creixement d'un poble no és 
la crea ció de noves urbanitzacions. 

Sóller té la particularitat de proposar -nos uns terrenys 
agrfcoles, nosaltres estam en contra que es qualifiquin, ara 
bé, s'ha de fer una excepció: En un estudi més detallat, 
aquests terrenys agrfcoles que proposa Sóller probable
ment siguin una millora de la qualitat de vida de la gent 
que viu aBa, perque així ha diuen els sollerics. Per tant, ha 
podero discutir en el moment oportú, pero mai de la mane
ra que ho pro posa l'Ajuntament: que dins aquests terrenys 
no hi hagi parcel.la mínima i Que les efificacions no siguin 
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d'impactes ambientals; es posi a la pan contraria de Cales 
Caves i digui, si es fa aquesta urbanització, que veura. Yeu
ra la retxa blava de la mar, veura els penya-segats amb les 
coves i llavors - no té molta importáncia la distancia - veura 
les noves edificacions damunt. Si no és així, m'ho demos tri, 
a pan que aquest espai s'ha inclos dins 10ts els catálegs que 
s'han fet aquí, comptant els del Govern i una cosa que ens 
pareix més greu: Aquest espai va ser inclos passada I'expo
sició pública i aquest és un deIs motius pels quals el Can
seU Insular de Menorca ha interposat recurs contra el Pla 
General d'Alaior i m'agradaria molt que qualcú em donas 
una justificació per incloure aquest espai. A la proposició, 
a les mesures que es varen aprovar es va dir que aquests es
país durien una justificació raonada; ens agradaria veure la 
justificació raonada d'aquesl espai concreto 

Hem deixat pel finall'Ajuntament de Pollen<;a. Canvé 
explicar a la sala que Pollen<;a no queda inclosa dins la sus
pensió, és a dir, aquí li donam un traclament absolulament 
igual a la resta de municipis i aixo no és pot fer, Pollen<;a 
no queda inclosa dins aquesta darrera suspensió. Ara bé, 
com que el Pla General ja va ser tractat dins la Comissió 
Provincial d'Urbanisme i es va prendre aquesta resolució, 
ens pareix bé que el Parlament es pronuncil sobre aquests 
urbanitzables. Per si qualcú va despistat, només volem fer 
una suggerencia o donar una informació: Que convendria 
que donassin suport al sol urbanitzable núm.7 perque és un 
pare públic, no té ni densitat de població ni edificacions. 

1 per acabar, m'agradaria contestar a dues coses que ha 
dit el Sr Pascual amb el mateix esperit que ell ha ha fet, no 
com a crftica, sinó per aprendre i per i!.lustrar -nos més. Ell 
ha dit que les mesures que proposaven els Grups de l'Opo
sició e'ren més dures quejes que es varen aprovar. Evidenl
ment, i les continuam mantenint. Pensi, Sr Pascual, que ai
xo no són més que mesures cautelars; aquesta passa que 
donam avui no és imprescindible, de tot aquest treball que 
feim a Ponencia se suposa que ha de sortir definitivament 
una ordenació; ho digui de la manera que vulgui, pero ha 

del Territorio nos presentó en Comisión la propuesta con
creta que el Gobierno asumía, vía las propuestas parciales 
que cada Ayuntamiento afectado le proponía con relación 
a este tema, pusimos de manifiesto una cosa que nos preo
cupaba extraordinariamente, que era la diferencia en tiem
po que iba a haber, la escasa diferencia en tiempo que iba a 
haber entre la forzada aprobación del Gobierno de unas 
normas subsidiarias para los espacios afectados por las me
didas cautelares y la definitiva calificación como no urbani
zable de una serie de suelos vía la ley que, Dios mediante, 
esperamos todos que se apruebe antes de finalizar este pe
rrada parlamentario. 

Manteníamos eso porque la realidad es que la situa
ción ideal sería justamente la contraria, que primero pudié
ramos aprobar esta ley y que, ya en función de esta ley, el 
Gobierno tuviera unos criterios claros - y por supuesto no
sotros también, pero practicamente sería innecesario po
nerlos aquí de manifiesto - en relación con la posible urba
nización de todos estos suelos afectados por la suspensión 
de planeamiento causada por la petición de medidas caute
lares hecha por el Parlamento. 

Bien, la situación no es la ideal y por consiguiente nos 
tenemos que plantear hoy cómo abordar todo este conjun
to de suelos urbanizables a los que presta su apoyo cada 
uno de estos municipios y, en su conjunto, el Gobierno. Ul 
primero que tenemos que decir es que a nosotros también 
nos sorprendren algunas de las propuestas presentadas por 
otros Grupos. Nos sorprenden extraordinariamente, desde 
luego, las propuestas del Grupo SOCIALISTA, que no pa
recen ir en consonancia con las de algunos ayuntamientos 
en los que ellos gobiernan. Por cierto que escuchando an
tes al Portavoz del Grupo SOCIALISTA, se me ha ocurri
do que el documento de los obispos parece bueno cuando 
se habla desde la Oposición, pero no tan bueno cuando se 
habla desde el gobierno municipal, aunque ese gobierno 
municipal esté presidido precisamente por alguien muy re
lacionado con la Iglesia, pero que sorprendentemente no 
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serva de lo que decida el Parlamento, pero que el Ayunta
miento lo propone está clarísimo, eso y todo lo demás: Por
tals Ve lIs , Cala Falcó, Son Pillo, el ensanche de Peguera, 
Ses Penyes Roges, el golf de Ponent e igual pasa con el 
Ayuntamiento de Palma, etc. 

También había alguna discrepancia de algún otro Gru
po, que a pesar de estar gobernando en algún Ayuntamien
to - por ejemplo el caso de Pollenc;a, que antes ha aludido 
la Portavoz del Grupo del CDS - no parecen coincidir las 
propuestas de unos y otros. Desde luego nosotros estamos 
de acuerdo en una cosa: que es la Ley de Espacios que esta
mos preparando abajo la que tiene que aclarar definitiva
mente cuales son los suelos no urbanizables. Lo que noso
tros pretendemos - lo llevamos diciendo hace mucho tiem
po y lo mantenemos - es que eso sea una ley de mínimos 
que trace unas rayas y determine y delimite unas zonas en 
las cuales el suelo incluido en ellas sea no urbanizable. El 
resto no creemos que sea competencia de este Parlamento, 
ni siquiera conveniente que sea discutido aquí, el resto de
be ser cosa de las autoridades urbanísticas, los Ayunta
mientos - como antes decfa el Sr Pascual, creo - y en su'ca
so la Comisión de Urbanismo de cada Isla. 

Por consiguiente y ante este planteamiento, lo que no
sotros hemos pensado hacer hoy aquí con relación a las 
propuestas que se han presentado es buscar un acuerdo de 
unanimidades. Nosotros vamos a apoyar todas aquellas 
propuestas que autorizan al Gobierno a incluir'como urba
nizables en sus normas subsidiarias y a mantener, por tan
to, su calificación; vamos a apoyar todas las propuestas que 
todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara coincidan 
en apoyar; vamos a decir que sf a' eso y nada más que a eso. 

Quiero aclarar, sin embargo, que ello no significa ni 
mucho menos que aquellas otras propuestas en las que no 
se ha alcanzado la unanimidad, aquellas en las que hay al
gún Grupo - grande o pequeño y uno o varios - que ha dic
ho que no, no significa, digo, que nosotros renunciemos a 
que en la ley definitiva esos espacios queden al margen de 
la calificación de no urbanizables, es decir, queden inclui-

Ponencia vamos a apoyar la posibilidad de excluir algunos 
de los suelos a los que hay vamos a decir que no. Llevados 
precisamente por este espíritu de consenso, anuncio que el 
Grupo ha acordado retirar la propuesta concreta de apro
bación de Lloes Nous, en el término municipal de Alaior. 
Retirarla hoy, retirarla hoy; quiero decir también que si no
sotros la presentamos es porque hay un acuerdo completo 
de nuestro Grupo y del Ayuntamiento - en el que gobierna 
también el Partido Popular - con relación a esta urbaniza
ción. Sin embargo vamos a ser absolutamente coherentes y 
yo diría que exquisitos con ese interés de consensuar con 
los demás y de conseguir que finalmente la Ley de Espacios 
Naturales pueda salir de esta Cámara con el mayor apoyo 
posible. En todo caso, si en su momento sale con una mi
noría exigua, al menos que ésa asegure definitivamente la 
condición de suelo urbanizable o no urbanizable de cada 
uno de estos espacios. 

Hay una única excepción a toda esta explicación que 
he dado y que si quieren les detallo. En el caso de Calvül -
les detallare la excepción, quiero decir que les detallo lo 
que vamos a apoyar - está el Golf de Ponent, que se excluyó 
en la \fnia y en el que parece que no hay la menor duda que 
los Grupos apoyan en conjunto su inclusión como suelo ur
banizable y que no corre ningún riesgo de que eso se modi
fique en dos meses. Vamos a hacer lo mismo en Bufiola 
con los dos casos que hay, los dos urbanizables; vamos ha
cerlo también así en Sóller, en tres casos, los urbanizables 
1, 2 Y 5; vamos a hacerlo con los 4 polígonos de Alaró; con 
el de Cala Pi, en Llucmajor, el pequefiísimo de Cala Pi en 
Llucmajor, sobre el cual también hay un acuerdo completo; 
en 'Pollenc;a, el 1, el 2 i del 4 al 8 - en principio no apoyare
mos el3 por la discrepancia que hay -; vamos a apoyar tam
bién el de Santa Eugenia y, finalmente, y aquí viene la ex
cepción, vamos a apoyar también el de Maó. 

En el caso de Maó, hay un Grupo, el NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERES, que es el único que dice que no. En
tendemos que lo hace por unas razones de tipo político dis
tintas de las de protección como área natural, creemos que 
dentro de la trayectoria política del Grupo NACIONALIS-
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Nada más. Gracias. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) . 

EL SR PRESlDENT: 

Per fixar posició, té la paraula el Portaveu del Grup 
MIXT, Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr Presiden t. 

Jo voldria felicitar el Grup POPULAR perque he de 
reconeixer que fins i tot m'ha sorpres aquesta última in ter
venció, on ha parlat d'aprovar aquf únicament les propos
tes coincidents. A<;6 és important, perque la resta que pro
posava, a pesar que alguns Grups han dit que hi havia una
nimitat en els plantejaments que havien fet sobre arees na
turals, la realitat és que no n'hi ha tanta. On hi ha unanimi
tat és en la presentació del projecte, pero puntualment no 
hi ha tant i la prova és que només en aquest sondeig de 
quatre punts ja han sortit les discrepancies naturals. 

L'important és que avui el Parlament no vagi més enlla 
del que tots plegats esta m disposats afer, perque d'altra 
manera tal vega da enganyaríem els mateixos Ajuntaments, 
que es podrien trobar que sort1s quelcom d'aquf que des
prés, a J'hora de votar uns límits dins Mees naturals, fossin 
molt diferents. 

Per tant, cree de veritat i era el que jo volia proposar 
abans - el Grup POPULAR s'ha avanc;.at i estic content que 
ho hagi fet -: anunciar que pnkticament només votaran els 
punts on tots coincidim. Crec que és el millor que es podria 
fer avui i que la resta es fes amb unes votacions determina
des, que a l'hora de la veritat es podrien facilitar. 

Hem de pensar que durant aquest temps els Ajunta-

Ha dit perque votariem que sí, de manera que no ... 

EL SR MA YOL I SERRA: 

No, Sr President. Ha estat en relació amb la nostra pe
oposta de la base militar de Sant Isidre. El Portaveu del 
Partit Popular ha explicat per que nosaltres ens hi oposa
vem i voldríem contestar. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula . Contesti exclusivament a aixó, Sr Mayol, 
eh?, perq ue és tardo 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Molt bé, Sr President. 

Tanmateix també ho puc fer comenc;.ant per agrair al 
Partit Popular la seva manifesta voluntat de consens en re
lacio amb aquest tema en general, pero en la qüestió de 
Sant Isidre jo he explicat que a part de les motivacions que 
hi pugui haver de tipus polftic que també ten en vos tes o els 
altres Grups d'aquest Parlament en relació amb aquest 
punt en concret, les nostres, avui, es basen en una ubicació 
totalment inadequada d'aquesta base militar en un espai re
petidament catalogat i inventariat com a d'interes per al 
patrimoni natural que sustenta i, per tant, en relació amb 
aquest fet i no cap altre, perque el debat d'avui és en rela
ció amb aquests valors naturals, nosaltres ens oposam al fet 
que aixo sigui considerat excepcional i no es desqualifiqui 
per part del Govern. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació les Pro
postes del Govern quant a I'aixecament de les mesures de 
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(Pausa) 

Queda aprovat per unanimitat el vot del Golf de Po
nent de Calvia. 

Passam a votar la mateixa proposta en relació amb Son 
Pillo de Calviá. Sres i Srs Diputats que votin a favor, es vo
len posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 38. No hi ha abstencions. Queda rebutjada la Proposta 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar l'eixample .. . 

(Pausa) 

Repetim els resultats de la votació: Vots a favor, 21. 
Vots e contra, 37. No hi ha abstencions. Queda rebutjada, 
com hem dit, la pro posta de Son Pillo. 

Passam a votar el mateix en relació amb l'eixample de 
Peguera, de Calvi:3.. Sres i Srs Diputats que.-votih a favor, es 
valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 33. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el tema que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la mateixa proposta del Govern en re
lació amb les Penves ROl!es del municíní ne. C!'llvi:'l ~Tf'_~ i 

EL SR PRESIDENT: 

Objeccions, per part de qualsevol altre Portaveu? 

(Pausa) 

Sres i Srs Diputats que votin a favor deIs aixecaments 
de la suspensió de planejament del Golf de Son Sastre, 
Golf de Son Claret, Golf de Son Vic Nou, Portals Vells i 
Cala Faleó, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

La proposta queda rebutjada per unanimitat de la 
Cambra. 

(Pausa) 

Passam a votar l'aixecament de la suspensió de plane
jament de Son Vida, del municipi de Palma. 

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

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

Abstencions? 

Queda rebutjat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar l'aixecament de suspensió de planeja
ment de Son Serra, del terme de Bunyola. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor ... ? Tots dos, tam
bé? Es poden votar conjuntament? 
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Sres i Srs Dip utats que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abs tencions? 

Queda rebu tjat per unanimita t de la Cambra. 

Passam a votar el Po][gon 3, Son Olesa, també del ter
me de Valldemossa. 

Sres i Srs Dipu tats que votin a favor, es volen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputa ts que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 3. Vots en contra, 
54. No hi ha abstencions. Queda rebutjat l'aixecament de 
suspensió de Son Olesa de Valldemossa. 

Passam a votar les propostes de Sóller. Es poden votar 
conjuntament qualcunes o tates per separat? Per separat? 

EL SR SERRA 1 VI eH: 

Es poden agrupar les propostes 1,2 i 5. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha inconvenient per part de qualque Sr Portaveu? 

Passam a votar, en primer lloc, l'aixecament de suspen
sió de planejament de la zona agrícola intensiva de sol no 
urbani tza b le. 

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

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

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

Abstencions? 

Queda rebutjat per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar l'aixecament de suspensió de planejament del sol 
urbanitzable programat núm. 8 del municipi de S611er. 

Sres i Srs Diputats que vatin a favor, es volen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació : Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 36. No hi ha abstencions. Queda també rebutjat el te
ma que hem sotmes a votaCÍó. 

Passam a votar les propostes d'aixecament de suspen
sió de planejament del municipi d'Alaró, que són quatre 
polígons, segons documentació que s'adjunta. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Pel que fa a l'Ajuntament de Llucmajor, es voten un 
per un? 
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EL SR SERRA 1 VICH: 

sr, Sr President. A Pollenc;:a es poden votar junts 1'1, el 
2, el 4, el 5, el 6, el 7 i el 8. 

EL SR PRESIDENT: 

L'1, el 2, el 4 ... ? 

EL SR SERRA 1 VICH: 

EL 5, e16, el 7 i el 8. 

EL SR PRESIDENT: 

Queda el 3 fora, únicament? 1,2,4, 5, 6, 7 i 8? 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de l'aixecament 
de suspensió de planejament deis sois urbanitzables progra
mats 1,2, 4, 5, 6, 7 i 8, del terme municipal de Pollenc;:a, es 
volen posar drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del' sol urbanitza
ble programat núm. 3, també del ter me de Pollenc;:a, es va
len posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 34. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjatda la pro
posta. 

Abstencions? 

Queda rebutjat per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar ... La proposta d'Alaior, és tot una? Se
parades, també? 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Es poden ajuntar. 

EL SR PRESIDENT: 

Es poden ajuntar? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'aixecament de 
suspensió de planejament del sol urbanitzable programat 
P A3.1, LIoes Nous, i sol urbanitzable no programat confi
nant del municipi d'Alaior, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Queda rebutjat per unanimitat de la Cambra. 

(Pausa) 

Sres i Srs Diputats que acceptim com a justificada la 
proposta del Ministeri de Defensa sobre el seu manteni
ment en el municipi de Maó, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 52. Vots en con
tra, 5. No hi ha abstencions. Queda aprovada la pro posta 
que acabam de sotmetre a votació i em pareix que amb aixo 
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Balears. 

Per defensar aquesta Proposici6 de Llei, té la paraula 
per part del Grup MIXT el Diputat Sr Caries Ricci. 

EL SR RICCl 1 FEBRER: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Estam segur que la difícil labor d'organitzar l'Estat de 
les Auton.omics pren ja la recta final de la seva conclusi6. 
El nostre poble balear aoo ho desitja i entre tots hauríem 
de ser capa~os de transmetre aquest desig nostre a l'Admi
nistració Central. 

Per a«Ó avui som aquí, hem d'aconseguir totes les com
petencies i per a«Ó és necessari que Lots els qui pretenem 
vertaderament aquesta autonomia i presenlam avui aquesta 
proposició de reforma del nostre Estatut d'Autonomia de
nunciem aquesta actitud del Partit del Govern Central de 
voler marcar el nostre futur sense comptar amb el que hau
ria de ser el gran protagonista, el nostre poble balear. 

Ja han trancorregut set anys des que va entrar en vigor 
l'actual Estatut d'Autonomia de les IlJes, ha arribat el mo
ment que les 1IIes Ba lears es situ'in al mateix nivell compe
tencial que pugui 1eM Catalunya, Gal1cia o Andalusia . 
Quan es va aprovar la Constitució els parUts de I'UCD i 
del PSOE, eren panidaris de l'accés a l'aulOgovern pIe per 
la vía de l'artiele 151, a~ va ser al principi, pero la veritat 
és que aquesta posLUra va canviar amb el5 acords del 1981, 
amb els quals les Ules Balears accediren o podien accedir a 
l'autogovern per la via leJita. Aq'ul ha vam acceplar aoo i en 
definitiva aquesta via lenta era un pr c~ que havi(l de du 
rar uns anys determinat " que eren el cinc any per arribar 
a poder ser eom els altres, perque es veu que no ha érem i 
cree que en aquell m melll vertaderament tenien raó de 
fer-ha d'aquesta manera. 

namia a la Conslituci6, sin6 solament un, J'única diferencia 
és que hi ha dos camins per arribar-hi: el més rapid, que ja 
coneixem qui l'ha pres i l'altre que ens han donat a nosal
tres. 

No demanam altra cosa més que els mitjans de refor
ma que avui cns dúna la ConstiLució per un sis tema ordina
ri, no pa ex¡raorclinari. Fins i LOt per a aquest lema tan 
propi, e l Grup Parlam rllari S CIALlSTA remet la direc
ció de Madrid cnse importar-ti el desig del poble i no obli
dcm que l~ Ileis organiqucs es poden revocar i amb el sis
tcma que plan leja el PSOE l'Estal es reselva la Ulularilal 
darrera la competencia delegada, la qual queda sotmesa a 
controls més grans. 

Els Grups que prelenem la reforma del 110 tre EstalUl 
ens Lrobam recolzalS p r la constitucionalil3t del projecte 
d reforma que prcscntam i pel drel que ens alorga el fet 
de valer gaudir del mareix nivell d'amonomia que ja tenell 
molles ComunilaLS Autonomiques, sobretOl les que lenen 
\lengua propia. Ja no n'hi ha cap que tengui \lengua propia 
que es trobi al nivell de marginaci6 en que ens trobam no
saltres. 

Fa una estona el Sr Josep Alfonso recordava o retreia 
al Vice-president del Govern a veure si seria coherent en 
re lació amb les que coses que ha dit SObre els Con eUs u\-
ulars i les que ara diria de Madrid. ACjÓ és una especie (le 

sal! d'aigua, ja sabem que qui té el poder no el vol deixar. 
Jo no <lieque no hi hagi una part de veritat en les paraules 
del Sr Josep Alfonso, el que s! és que a penes té competen
cíes en pot delegar ben poques; el que sé és que si avui 110-

allres aconseguim dur a terme aques ta reforma que volem, 
1ambé és obli at que el Gov!;)rn Autonomic dis tribueixi mi -
1J0r la feina que li donaran. Tindr~ més diners, tindr~ més 
compelencies; en definitiva , po(lr(\ fer molles més coses 
pero el que em dol més és qu aCjÓ no hauria de er una t 
ma ete grup~ poJltics, hauria de ser un tema genera l. En 1I0c 
<le vcure qtli vota a favor o en contra, hauría de er un sc-
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De la mateixa manera que una hipot~tica reforma de 
la Constitució Espanyola per les Corts Generals no seria 
una manífestaci6 de la potestat legislativa de l'Estat, sin6 
de la seva potestat constituent, la presa en consideraci6 pel 
Parlament de les Illes Balears del text de reforma del nos
tre Estatut d'Autonomia no constitueix una manifestaci6 
de la potestat legislativa de la nostra Comunitat Autono
ma, sin6, pel contrari, és una manifestaCÍó d'una potestat 
que no diré constituent per respecte a la Constitució Espa
nyola, pero sí d'una potestat estatuent. 

No m'agrada abusar de la paraula historic, ja que mas
sa sovínt s'abusa d'ella, pero he de dir que avui és un dia es
pecialment transcendent per al futur de les Illes Balears. 
Avui, el Parlament de les Illes Balears, si decideix com es
per la presa en consideració del text de reforma del nostre 
Estatut presentat pels Diputats de cinc deis sis Grups Par
lamentaris, expressara la voluntat ampliament majoritAria 
deis pobles illenes d'assolir cotes d'autogovern més grans 
de les que gaudim i aixó converteix la Sessió d'avui, si no 
en la més important, al manco en una de !es més importants 
des que existeix aquest Parlament. 

Pero si aixo hauria de ser motiu de profunda satisfac
ció, la nostra satisfacció, si bé és grossa, no és completa 
perque no som els sis Grups Parlamentaris, sinó només 
cine els qui donam suport a la reforma. El Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, que neix del Partit que també governa a 
Madrid, s'hi oposa. No entrare en les raons que puguín te
nir, jo pens que hi ha dues possibilitats: o bé el Grup Parla
mentari SqCIALISTA no vol l'Autonomía per a les Illes 
Balears, o bé la volen pero per a ells és més important la 
disciplina, l'estrategia central del partit. ]0 he de confessar 
que desconec la causa, pero aixÓ és una cosa que no té per 
que transcendir a l'ambit intern del Partit Socialista Obrer 
Espanyol i, per tant, em referiré únicament als efectes de la 
manifestació externa del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
d'oposicíó a la reforma del nostre Estatut. 

Durant les sessions de la Ponencia que ha redactat el . . . 

central suposaria una actitut servil, impropia deis reprsen
tants deis pobles de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa 
i Formentera. Quines raons donen els dirigents socialistes? 
Raons d'oportunitat que no acaben d'aclarir del tot.En de
finitiva, des de la nostra perspectiva, no veim cap perill per 
a la integritat de l'Estat; volem actuar dins el més rigorós 
mare constitucional i, per tant, aquest Parlament ha de dir 
sí a la reforma com a eina d'aprofundiment del nostre auto
govern. 

Es més, l'article 148.2 de la Constitució diu: "Havent 
transcorregut cinc anys i mitjan~nt reforma deis seus Esta
tuts, les Comunítats Autonomes podran ampliar successi
vament les seves competencies dins el marc establert a l'ar
ticle 149". Per tant, aquest article fa de la reforma un supo
sit necessari per ampliar les competencies. La reforma és la 
vía ordinaria per augmentar el sostre competencial i no 
una llei orgAnica feta a Madrid sense participació d'aquest 
Parlament, com proposa el Govern Central. 

Pero és que, a més, hi ha altres raons que aconsellen la 
reforma. Com he dit, segons l'article 150 de la Constitució, 
procediment extraordinari í no ordinarí, el Govern Central 
pot presentar una llei orgAnica a les Corts Generals, que 
requereix com a únic tramit especial una votació final al 
Congrés per majoria absoluta. Per tant, una llei organica de 
traspas de_ competencies podría ser derogada per una altra 
llei organica sense cap íntervenció d'aqu~t Parlament, que 
com he dit representa tots els pobles de les Illes Balears. 

La reforma de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes 
Balears no pot prosperar sense la voluntat expHcita d'a
quest Parlament. Vet aquí una gran diferencia, ja que qual
sevol proposta de reforma requereix l'aprovació per majo
ría absoluta d'aquesta Cambra. Si nosaltres reformam l'Es
tatut, l'Estatut reformat maí no podrA ser tocat des de Ma
drid sense una aprovació per majoria absoluta d'aquest 
Parlament i aquest és el re de la qüestió. 

Ara bé, la pregunta que ens hem de fer és la segfient: 
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també amb Cawiries o també amb Valencia, que gaudeixen 
de cotes de govern substancialment més elevade-.~. 

Sabem, en resum, que la reforma de l'Estatut suposa 
un pacte institucional entre el Govern de l'Estat i la nostra 
Comunitat Autónoma i nosaltres volem aquest pacte, el vo
lem, peró una cosa és pactar el contengut de la reforma i 
l'altra seria l'actitud servil de criat del poble de les Illes Ba
lears als designis d'un Govern que ens demana la renúncia 
a un dret irrenunciable que ens dóna I'article 148.2 de la 
Constitució Espanyola. 

Per pactar, per tant, el contengur de reforma, nosaltres 
volem pactar aspectes com la racionalització del contengut 
competencial i volem pactar el finan<;ament de la Comuni
tat Autónoma o fins i tat pactar un calendari més o manco 
llarg de futures transferencies de competencies. Estam dis
posats a tot aixó, peró si es tracta de renunciar a drets irre
nunciables, nosaltres serem sempre a l'altra costat del car
rer. Tanmateix tenim el convenciment que la futura propo
sició de proposició de llei de reforma del nostre Estatut, sí 
será presa en consideració pel Congrés deIs Diputats, enca
ra que avui el grup majoritari digui que no. El grup majori
tari haura de cedir perque aixf ho vol la majoria del poble 
de les Illes Balears. 

Entrant al contingut de la reforma, parlarem deIs dis
tints titols. El titol preliminar no es modifica en aquest text 
i el Grup Parlamentari d'UM possiblement presentara al
gunes esmenes en el sentit d'incardinar més el text de refor
ma de l'Estatut amb la nostra história. 

El títol segon, "De les competencies de la Comunitat 
Autónoma de les l11es Baiears", és el que sofreix més gran 
reforma i entre les competencies més significatives que no 
tenim i podrem tenir amb aquesta reforma hi ha les referi
des als recursos hidraulics, instal.lacions de producció, dis
tribució i transport d'energia, ensenyament, seguretat so
cial, ports i aeropqtts amb qualificació d'interes general 
nll~n l'P~t~t nn p~ rp~prvi 1~ f;,!p,,~ op~fi" ñirp.í't~ flllP nnl\!~L 

Comunitat, de manera que no seria obligatori que tengués 
la condició de membre del Parlament Autonómic. Una fu
tura llei d'aquest Parlamcnt diria les condicions que ha de 
reunir el Senador de la Comunitat en representació de la 
Comunitat Autónoma. 

També hi ha una limitació al nombre de membres del 
Consell de Govern, que és una limitació a l'Autonomia, 
que també es lleva i es deixa la seva regulació a una llei d'a
quest Parlament, així com també s'estableix la possibilitat 
que el Govern pugui fer dictar decrets llcis. 

Respecte deis Consells lnsulars, hem de dir que és un 
tema que·.en Ponencia ha quedat practicament com en el 
text actual, en el sentit que durant la tramitació del període 
d'esmenes s'intentaran estudiar conjuntament i si és possi
ble arribar a consensos - no es va fer abans perque determi
nats Grups parlamentaris no ho havien estudiat prou - so
bre com s'han d'elegir els Consellers i els Diputats i si hi ha 
alguna altra modificació. 

Respecte de l'administració de Justicia a la qual fa re
ferencia el títol quart, practicament no es modifica i respec
te del titol cinque, regim económic de la hisenda, del patri
moni i de l'economia de la Comunitat Autónoma, hi ha 
modificacions en dos aspectes. El primer és la incorporació 
de l'article 54 bis, que fa referencia a la possibilitat que el 
sistema de finan<;ament de la Comunitat Autónoma sigui 
de tipus foral, a través d'un coneert económic de la. mateixa 
naturalesa que el pugui tenir el País Basc, sempre dins el 
marc constitucional, ja que aquest tipus de concerts ente
nem que són emparats pels articles 157.3 i 156.2 de la 
Constitució Espanyola, vists, naturalment, des deis princi
pis de solidaritat que també est?tueix I'article 138 de la 
Constitució. 

El segon grup d'esmenes fan referencia al fet que la in
sularitat, com a factor que pesa damunt els coeficients de 
finan<;ació de la Comunitat Autónoma, ha de ser més ben 
,,~ l()T~rf~ 
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aquesta pugui assolir la plenitud de les seves competencies. 

Una vegada transcorregut sobradament aquest termini 
de cinc anys, un nombre important de Comunitats Autóno
mes ha expressat el seu desig d'ampliar l'esfera de la seva 
autonomia assumint noves competencies que completin el 
cicle autonómico També les forces poHtiques, tant d'llmbit 
estatal com regionals i nacionalistes, s'han pronunciat so
bre el particular, si bé és veritat que els criteris per em
prendre l'ampliació no sempre són coincidents. 

Així, mentre la practica totalitat de les forces polHi
ques alienes al Partit que exerceix el govern de la nació 
s'inclina per l'ampliació competencial a través de la refor
ma deIs Estatuts d'Autonomia, procés previst a la Constitu
ció com a normal o ordinari, el Govern de l'Estat i el Partit 
que el sustenta ha mostrat la preferencia per a la utilització 
deIs mecanismes de delegació i transferencies de materies 
mitjan<;ant lleis organiques, a les quals es refereix l'article 
105.2 de la Constitució. 

Per al COS, aquest procediment, acceptable en deter
minats suposits, resulta totalment rebutjable des de la pers
pectiva política i constitucional si es pretén, com vol el 00-
vern Socialista, imposar i generalitzar. Políticament, al nos
tre judici és inacceptable perque implica un fons de descon
fian<;a vers les Comunitats Autonomes, a les que considera 
subjectes sotmesos a tutela al quals s'ha d'administrar amb 
dosis assimilables la cessió de noves compe'tencies que, a 
més, resten hipotecades amb la feixuga <:Anega de la sem
pre possible revocació i control que l'Estat es reserva. 

Constitucionalment, per no ser la fórmula regular pre
vista a la mateixa Constitució, article 48.2, que ha dissenyat 
un model d'Estat fundat en la cooperació i recíproca con
fian<;a entre les parts, la qual cosa significa la formulació de 
solucions pactades o de compro mis entre I'Estat i les Co
munitats Autonomes. Per aixo creim que el procediment de 
reforma estatutaria és el que millor s'ajusta no soIs a l'es
perit, sinó també al mandat constitucional i el que amb més 
exactitud recullles aspiracions de les Comunitats Autono-

Avui, l'autonomia és molt més un conjunt d'institu
cions on els ciutadans acudeixen en demanda de serveis pú
blics que afecten la seva vida personal, económica, social i 
cultural; una adrninistració pública en la qual es relacionen 
amb normalitat democratica i que, a més, són representa ti
ves de les seves opinions i aspiracions. L'autonornia, per 
tant, ha deixat de ser un crit reivindicatiu associat a la lluita 
per la democracia i les llibertats; per aixó els debats de la 
reforma de I'Estatut s'han produ'it amb la normalitat del 
proverbial - i em permetin l'expressió - avorriment demo
cratic. 

El text que es proposa no és el text del CDS, encara 
que el firmem per raons de tecnica parlamentaria que ens 
ha obligat a oferir a la consideració de la Cambra un text 
que, per la seva mateixa dinamica d'elaboració, necessitara 
ser reformat o esmenat. En el Debat de totalitat nosaltres 
proposavem una altra sistematica: que el Plenari es pro
nuncias sobre l'abast i el contingut de la reforma que en
carregava a la Ponencia constitu'ida per a la redacció i que 
el sentit de la nostra proposta es limitaria a la reforma 
competencial per tal d'abastir els mateixos nivells que les 
Autonomies de l'article 151 de la Constitució, reforma d'a
quells aspectes millorables del nostre entramat institucio
nal i molt especialment del Parlament. 

Diputats Consellers. Trobam bo el principi d'implicar 
la tasca parlamentaria en la deIs Consells, pero convendría 
trobar fórmules més operatives per tal que els Consells, es
pecialment els d'Eivissa i Menorca, gaudeixin de continul
tat durant les sessions . parlamentaries i es garanteixi una 
més intensa dedica ció als Consells per part d'alguns Conse
llers, no necessariament tots. 

Ampliar el penode de sessions parlamentaries, intro· 
duir la possibilitat de l'existencia de Diputats en regim de 
dedicació exclusiva i, quant al titol cinque, concretament a 
l'article 54 bis que ha esmentat el Sr Pascual, fins i tot pen
sam que les relacions d'ordre tributari entre 1'Estat i la Co
munitat Autónoma poden tenir una perfecta ubicació din
tre els preceptes de la LOFCA i que no és necessari acudir 
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Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Per a un Grup Parlamentari nacionalista i d'esquerrcs 
que ajunta en el seu si formacions polftiques amb aquest 
contingut concret, que lliguen les llibertats nacionals amb 
la ideologia i una practica d'esquerres, el fel d'analitzar 
l'autonomia com un aprofundiment de la democracia és un 
fel inalineable i imprescindible. 

NosaItres no volem caure en el parany d'emprar grans 
paraules; som conscients de les limitacions que l'autonomia 
té a les Illes Balears i també som conscients deis lfmits que 
la mateixa consciencia nacional del nostre poble li imposa. 

'. 

Hem vist durant set anys com s'exercia l'Estatut d'Au
tonomia no que ens van donar, i amb a0 voldria corregir 
d'alguna manera o discrepar de les paraules del Portaveu 
d'UM, Sr Pascual. El poble de les Illes per iniciativa própia 
i per lliure decisió no es va donar un Estatut d'Autonomia; 
cal recordar que malgrat el que digui el preambul de l'Esta
tut, la via de l'anicle 143, una via imposada per un moment 
polftic fruit d'unes circurnstancies polftiques que. ens van 
dur a l'atorgament - no a l'adquisició - d'un Estatut, cree 
que són elements que han de tenir reflex en aquest punt de 
partida de la nostra reflexió. 

Hem vist com s'exercia, ido, un Estatut d'Autonomia 
de mínims, ampliament insuficient; hem denunciat cntica
ment el mal ús que se' n feia, les lectures restrictives i timi
des que el Govern ha fet d'aquest Estatut d'Autonomia i 
per a0 no cal remuntar-nos a debats que vindran próxima
ment, per exemple la manca de voluntat per actuar sobre 
competencies que nosaItres consideravem que eren própies 
de les Illes Balears, coni és el cas de l'ordenació del territo
ri i la promoció interior del turisme, via, rer exemple, Llei 
de Derogació de Centres d'Interes Turístic. 

Em referiré només a un debat que vam tenir en aques
ta Cambra quan es proposava la iniciativa legislativa davant . . - _ . . 

Cambra considera que l'ordenaci6 polftica de l'Estat de les 
Autonomies no respon al que hauria de ser necessari per 
donar res postes satisfactóries. Es un dre! irrenunciable i 
inalienable el dret a l'autodeterminació, per molt que uns 
Diputats, aquí o a Madrid, diguin que no en un moment 
determinat, perque per son els drcts no els tenen uns re
presentants, els té el poble. 

Amb a0 vull dir - i recolzar, naturalment, el nostre 
Grup - que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears es 
pot reformar, com es pot reformar la Constitució i és un 
dret que hi tenim i nosaltres encara diríem més: és una ne
cessitat, és una necessitat fruit d'unes constatacions d'uns 
deficits de govern que tenim en aquestes illes i ens dol, a
profitaré per dir-ho, que el President del Govern de les 
IIles Balears no hagi dut aquest tema directament al Parla
ment; que no hagi estat eH, en representació de l'Executiu, 
que hagi proposat a aquesta Cambra un text que també 
hauria de sortir d'una voluntat molt amplia de consenso 

. Mirin, Sres i Srs Diputats: s'han notat insuficiencies 
notables en el funcionament de l'Estatut, ja ho hem dit. Hi 
ha una situació competencial mínima; posats a no tenir, no 
tenim competencies de planificació económica, real vull 
dir; no tenim possibilitats d'intervenir en materia de Sani
tat i Seguretat Social, em referesc a l'INSALUD; no tenim 
possibilitats d'elaborar realment uns plans d'ocupació, UTIS 

plans de treball, de creació de Uoes de trebaH des de l'única 
perspectiva de la Comunitat Autónoma. L'INEM continua 
essent un camp vedat a les Autonomies i no tenim, posats a 
no tenir, ni tan sols la possibilitat de fer una campanya de 
seguretat i higiene en el treball des de la circumstancia d'u
nes ilIes que ten en un deIs graus més alts de sinistrabilitat 
laboral, i no tenim possibilitat d'elaborar el nostre propi 
sistema d'ensenyament dins el marc de la legislació de I'Es
tat, peró el nostre sistema, i un poble que no té aquesta 
possibilitat no és un poble que es pugui considerar lliure. 

Política d'aigues, tampoc no la poder fer, ja hem dit .. . . 
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L'analisi objectiva, per tant, ens du a parlar necessaria
ment del frau que ha succe'it en finan<¡ació autonomica i cal 
recordar - parlant de textos que tanmeteix són textos i es 
poden reformar - l'artide 156 de la Constitució, que parla 
inequívocament d'autonomia financera: "Les Comunitats 
Autonomes gaudiran d'autonomia financera per acomplir i 
exercir les seves competencies d'acord amb els principis de 
corordinació amb la hisenda estatal i de solidaritat amb 
tots els espanyols". Nosaltres volem ser solidaris i volem 
que totes les Comunitats Autonomes arribin als acords so
bre els fons de compensació interterritorial i sobre el siste
ma de finan<¡ació autonomica, que les llles Balears no que
din excloses d'aquest sistema i que l'any 1992 sigui possible 
traduir aquest punt constitucional en una realitat politica 
tangible. 

¿Per quin motiu, en el text que avui proposam, nosal
tres també reafirmam el dret de tenir la possibilitat de con
certar económicament amb el Govern Central de l'Estat, 
com té Navarra o el País Base, és a dir, com té Euskad~? 
Per una qüesti6 molt senzilla: la llei és una emanació d'un 
poder sobira i per llei el poder sobira de les Corts Generals 
pot dir com volen que es financiln les Comunitats Autono
mes, pero el pacte que el Sr Pascual ha esmentat implica 
acord entre poders sobirans, significa que la nostra Comu
nitat Autonoma substitueix a la hisenda local en la recapta
ció i administració de tributs assumint una a~t~ntica sobi
rania tributaria amb contrapartides. -La colúrapartida no 
pot ser altra que el compramfs de transferir a l'Estat les 
aportacions determinades per subvencionar i subvenir les 
carregues generals de I'Bstat ¡ per equilibrar els desequili
bris que dins l'Estal j arreu d'Europa i arreu del món es pu
guin donar, vnll dir que cal tenir una polftica amplia i soli
dAria j tOl a!fÓ en aquests moments no és po sible. 

A més a més, hauríem d'afegir les lectures restrictives 
que per vía de LOAPAs o LOFCAs s'han produ'it; per a!fÓ 
nosaltres arribam a la constatació ineluctable que cal refor
mar l'Estatut des de plantejaments solidaris que suposen 
incoroorar de con e.l f'Álnillnt ciPo ('{)mnp.t"nrip~ (lllP ~1trp~ 

gitimats per fer-ho? Sí, sense que sigui necessari recórrer al 
reconeixement del dret d'autodeterminació per la vía cons
titucional. Estam legitimats, pero ¿podem fer-ho? Sincera
ment, no; no podem fer-ho. 

Aquest Parlament avui pot aprovar una proposició de 
llei de reforma de l'EstatUl, pero no hi ha cap garantia que 
aquesta reforma es faci. Oportunitat política, ens diran; no 
és oportú en aquests moments. 1 qui ens diu quan és opor
tú o si és o no és oportú? Qui ens ho imposa? Són refle
xions que un Grup d'esquerres, un Grup nacionalista s'ha 
de fer en conseqüencia. 

Per a!fÓ nosaltres som molt esreptics a l'hora de donar 
el vot a aquesta proposta, li ha donam amb tot entusiasme, 
l'esmenarem a través dels punts que ens semblin esmena
bIes, pero voldnem que no tingués la sort de les randaies 
populars, aquelles rondaies que com vostes saben molt bé 
comencen dient "a!fÓ era i no era, bon víatge faci la cader
nera". Bon víatge faci aquesta Proposici6 de Llei cap a Ma
drid, qua n hi vagi. 

(El Sr President d'absenta de la sala i la Sra Vice-pre
sidenta Primera presideix el debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sr López Casas novas. Por parte del 
Grupo POPULAR, tiene la palabra el Portavoz Sr José 
Mana González Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sra Presidenta. 

Yo queda preguntar por que no va a intervenir el Gru
po SOCIALISTA 

EL SR PRESIDENT: 
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EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Perdón, Sra Presidenta, no sé exactamente lo que ha 
leído. Yo no tengo inconveniente en intervenir ahora, pero 
lo que yo tengo delante es una cosa que va dirigida a la Me
sa del Parlamento de las Islas Baleares y dice "los Diputa
dos abajo firmantes, de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 125, etc .. etc., etc.", no son los Grupos. 

EL SR PRESlDENT: 

De acuerdo, Sr González Onea. Le he leído el segui
miento de la Mesa, efectivamente no es Grupo Parlamenta
rio, reetifico: En nombre de los Diputados pertenecientes 
al Grupo POPULAR, quien quiera defender el texto que se 
debate, tiene la palabra. Usted es uno de los firmantes. Si 
quiere la palabra, la tiene, y si no, cualquier otro. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí, Sra Presidenta. No despreciaré la oportunidad, gra-
cias. 

(Pausa) 

Gracias, Sra Presidenta. Sras y Sres Diputados. En este 
momento quedan pocas señoras en el hemiciclo. 

Bien, se han hecho aquí ya unas presentaciones de este 
texto que me parece que me van a excusar de reiterar lo 
que, por otro lado, ya hemos discutido en dos ocasiones en 
esta misma Cámara y en este mismo salón de plenos. Con
cretamente, a primeros de noviembre del año 87, se aprue
ba aquí una resoluciÓn por la gue se crea una ponencia pa
ra estudiar la conveniencia de la reforma del Estatulo, bien 
por la vía del artículo 150 o por la vía del artículo 148, es 
decir, bien por la vía de reforma del Estatuto propiamente 
dicha o bien por la vía de modificación de las competencias 
contenida en el artículo 150.2 de la Constitución. 

título segundo del mismo. 

Como digo, creo que la justificación de la reforma del 
Estatuto ya está suficientemente debatida en los plenos an
teriores y la posición de nuestro Grupo perfectamente defi
nida en ellos y que hoy otros Portavoces han reiterado los 
planteamientos que entonces expusimos aquí. Me vaya 
centrar, por consiguiente, como digo, exclusivamente en los 
trabajos de la Ponencia que abordó la reforma del Estatuto 
y en el aspecto de la posición o de las posiciones que el 
Grupo POPULAR adoptó frente a las propuestas de refor
ma. 

En el título primero, he de reconocer que el Grupo 
POPULAR mantuvo, dentro de lo que aquí exponía ya pre
viamente, una actitud prudente y moderada. El artículo pri
mero del Estatuto define sus lfneas basicas y yo diría, por 
llamarlas de alguna manera, sus líneas emblemáticas. Real
mente están contenidos ahí la denominación, los símbolos 
de la Comunidad Autónoma, la lengua, etc., y por consi
guiente es un tema que a nuestro juicio era prudente man
tener en su formulación actual, lo cual no quiere decir que 
en el transcurso de las comisiones que desarrolle esta Pro
posición de Ley que presentamos, si es que obtiene la venia 
de la Cámara para seguir adelante en su andadura parla
mentaria, nosotros no podamos entrar en debate y admitir 
las matizaciones que puedan hacerse a los artículos de este 
título primero. Sí quiero adelantar que por parte de nues
tro Grupo no se presentarán modificaciones concretas, es
cucharemos con gusto las que hagan los demás y en su ca
so, digo, estamos abiertos a algún tipo de matizaciones; bá
sicamente nos parece un título que debe mantener su ac
tual estructura. 

Nuestro Grupo puso el acento en el título segundo, 
efectivamente, en los techos competenciales, por dos razo
nes. La primera porque en el primer Estatuto, el Estatuto 
vigente, a nuestro juicio se habían quedado cortos esos tí
tulos competenciales, esas posbilidades competenciales de 
'nllOf'tT'fl rr\t ....... 1J";n~rl ,'0," r OOllnnl"\ hlfl'I")T nr\rnllP '¡n,...lll ~('\ CP 
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También puedo anunciar que todavía haremos alguna 
enmienda en este sentido a fin de perfeccionar algunos tex
tos, concretamente en materia de transportes, donde a 
nuestro juicio ha quedado algún aspecto poco claro, sobre 
todo y fundamentalmente porque el aspecto de transportes 
parece quedar restringido exclusivamente a los transportes 
entre islas, lo cual es bastante lógico, pero no podemos de
jar de poner de manifiesto que los transportes entre islas 
muchas veces pueden tener después algún otro destino en 
la Península y pueden escaparse por ah! una serie de regu
laciones o de competencias que nos parece razonable que 
se incorporen. Por consiguiente, presentaremos todavía al
guna enmienda, como digo, para tratar de perfeccionar las 
competencias del título segundo. 

En el título tercero hemos presentado alguna enmien
da, pero fundamentalmente hemos apoyado otras. Ya se 
han citado aquí algunos aspectos importantes, como pue
den ser la facultad disolutoria del Parlamento por parte del 
Presidente, la inviolabilidad en el ejercicio de las funciones 
parlamentarias, ya que hoy la inviolabilidad de los parla
mentarios se reduce exclusivamente, parece, a los actos 
parlamentarios, a sus palabras cuando forman parte de 
unos actos parlamentarios, sino cuando en definitiva se re
fieren a sus funciones parlamentarias. Eso lleva a que hoy 
un parlamentario, yo mismo desde esa tribuna puedo decir 
determinadas cosas en uso de mis facultades de Diputado y 
si lo digo ah! fuera, a la prensa, puedo ser ryo de acciones 
judiciales en contra mía. . 

Hay también otros aspectos importantes, como por 
ejemplo la posibilidad que el Gobierno dicte decretos ley, 
cosa que también nos parece una modificación substancial 
y quedan, a nuestro juicio, algunos temas pendientes que 
desde luego se trataron en la Ponencia, yo diría que inclu
so se trataron y discutieron en profundidad, pero que preci
samente, quizá por la responsabilidad y la complejidad de 
los temas, mantuvimos el texto o textos existentes que to
davía no definían definitivamente las cosas. Uno de ellos, el 
más singular y quizá el más debatido, es el pronunciamien
to sohre la conveniencia o inconveniencia que los Diputa-

Constitución, que no hemos pretendido rebasar esos már
genes ni vía este Estatuto pedir directa o indirectamente 
que la Constitución se modifique. En un debate pasado, 
concretamente sobre el tema de l'autodeterminación, noso
tros decíamos aquí que no juzgábamos prudente ni oportu
no en este momento pedir, desde este Parlamento por lo 
menos, que se abordara una modificación de la Constitu
ción. No era ni es ésa nuestra intención, insisto que nos 
mantuvimos siempre dentro de lo que estimamos que es 
plenamente constitucional; si eso no es así en algún caso, el 
Tribunal lo diría. 

Por último, en cuanto a las disposiciones finales y adi
cionales, decir que sean lógicamente modificadas en la me
dida en que sea modificado o retocado el articulado del Es
tatuto. Esa modificación, lógicamente, probablemente ten
ga que ser más profunda, respondiendo a lo que definitiva
mente se conforme como esa reforma del Estatuto. 

Me queda una sola cosa por decir. Si bien se ha repeti
do mucho, yo creo que también debo decirla y que debo ha
cerlo en el mejor tono del mundo: Yo pediría al Grupo 
SOCIALISTA que de alguna forma se sumara a esta refor
ma del Estatuto. Creo que sería muy bueno para esta Cá
mara, insisto, y extraordinariamente bueno, sobre todo, pa
ra la previsible vida futura en las Cámaras nacionales de la 
reforma del Estatuto, que el Grupo SOCIALISTA se su
mara. Por consiguiente, sin reproches, pero con todo con
vencimiento y con toda firmeza les pedirfa que se sumaran 
- insisto que de alguna manera - a este proyecto. 

Nada más. Muchas gracias. 

(El Sr President repren la presidencia del debat) 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 
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La jutjam cada un de nosaltres, per aixo som aquí; nos al
tres la jutjam inoportuna i sembla que vostes - per la pro
posta que duen avui - jUlgen oportú iniciar aquest tema. 

El Partit Socialista Obrer Espanyol no és partidari, no 
és favorable a obrir el procés de reforma deIs 17 Estatuts 
d'Autonomia que composen rEstat Espanyol. Consideram 
que abrir un nou període constituent autonomic, un nou 
procés de discussió i de replantejament de valors absoluts, 
d'essencies, deIs fonaments de l'Estat, quan l'experiencia 
deis actuals Estatuts encara és curta i incomplerta - i molt 
especialment la del nostre - és indesitjable. 1 si és aixf i a la 
vega da consideram que l'ampliació de competencies de les 
10 Comunitats Autonomes com la nostra, que hem accedit 
a l'autonomia per l'anicle 143, amb a110 que es diu l'auto
nomia p,lena diferida , és una leghima aspiració i a la vegada 
també consid,e ram que aques tes ampliacions competencials 
s'han de fer , salvant les singularitaLS i especificitats que si
guin precises, amb una ho mogeneHat o amb una certa ho
mogene'itat, perque aquesta és una necessitat funcional, 
¿com pensam, ido, com proposam accedir a aquest nive11 
nou de desplegament competencial? 

Ho hem dit diverses vegades des d'aquesta tribuna pe
ro, ateses les circumst~ncies, avui s'ha de repetir: mitjan
<;:ant un pacte preví entre partits polftics i entre Govern i 
Governs de Comunitats Autónomes per tal de fixar aques
tes ampliacions coÍnpelencials desitjables i aquests nivells 
d'homogeneHal necessaris, per lal d'assegurar un procés 
pactat que garanteixi l'aquiescencia de les dues institucions 
que d'acord amb la Constitudó Espanyola del 1978 han 
d'avalar aquesta ampliació competencial o la reforma de 
l'Estatut, si és procedent: el Parlament de cada Comunitat 
Autonoma - el nostre Parlament, en aquest cas - i les Corts 
Generals, perque no hem d'oblidar - jo he escoltat amb la 
maxima atenció tots els discursos i sembla que a vega des es 
té una vísió unilateral d'aquest procés - no hem d'oblidar 
que aquest procés exigeix una doble voluntat. Es com un 
compte corrent que necessita dues firmes, és com una caixa 
; ,..... .... +1"\ ,.... """""h ....1 ....... __ ___ __ 1 __ 1 

drien demanar el mateix. 

Em referesc concretament al fet que és molt dificil 
pensar que sigui incorporable a un pacte poHtic a nivell de 
I'Estat entre les forces poHtiques majori~ries el sistema de 
finan<;:ament per concert economic que suposa - 1015 vos tes 
ho saben, no caldria repetir-ho - recaptar íntegrament des 
de l'Autonomia els impostas i negociar la part a cedir a 
l'Estat. 

Jo comprenc perfectament la posició del Grup NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, especialment del seu 
componenent nacionalista, del PSM; puc comprendre, en
cara que ja m hagí d'esfor~r una mica méS, la posíció 
d'UM, la eva actitud. Són vis ions fragment~ries, partícula
risles, Són visions parcia ls, entenC jo, de l'Es ta r de les Auto
nomies, pero que el CDS i el Partit Popular propugnin re
alment l'aplicació balear i l'extensió a totes les Comunitats 
Autonomes que ho reclamin del sistema de finan<;:ament 
per concert, la verit~t és que no ha puc creure. On ens tro
bam davant una nova utilització de doble llenguatge o real
ment aquesta proposta no pot tenir aquests recolzaments. 

No pol ser que venguin avui aquí avalant una determi
nada proposta tan important com aquesta del sistema de fi
nan<;:ament, pero que simultaniament, on pertoca, a la Di
reccions Centrals deIs seus Partits, tant del CDS com del 
Partit Popular, al Congrés de Diputats, a les converses i 
contactes seriosos i prudents que mantenen amb els repre
sentants del Govern de la Nació i el Grup SOCIALISTA 
realment no avalin en absolut una proposta d'aquest tipus. 

Hi ha més problemes, hi ha més incoherencies que de
mostren la poca maduració del projecte de refo'rma d'Esta
tut. Com es pot proposar, per exemple, que el President de 
la Comunitat tengui la facultat de dissoldre el Parlament i 
avan<;:ar les eleccions, copiant articles d'altres Estatuts, ig
norant que els Diputats són Consellers insulars? Amagant 
el cap davalll'ala davant els interrogants que aquesta por-
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n'hi ha alguns que tenen bis, pero simultaniament ¿s 'han 
adonat que congelen l'artícle 39 de l'Estatut d'Autonomía 
en aquell llistat de materies que hí havia a l'Estatut del 
1983? Que no hi ha cap nova menció, amb el seu no m, dins 
aquest llistat, de materies en les quals els Consells lnsulars 
poden assumir competencies? 

Són alguns trets de l'escassa maduració que nosaltres 
veim en aquest porjecte de reforma. Jo estic segur - tanma
teix no ho puc assegurar perque no té demostració possi
ble, pero és la meva opinió - que si avui s'hagués de donar 
aquí un vot en una única i definitiva votaci6 a aquest pro
jecte que avui es pren en consideració, si aquí s'hagués de 
dir avui la darrera paraula sobre aquest projecte, dubt molt 
que resultas aprovat. Crec que el vot responsable de les for
macions poHtiques que avui avalen aquest inici del procés, 
impedirien que culminas en els termes que ve plantejat. 
Les incongruencies, les qüestions sense resoldre, els plante
jaments fora de la lógica política o políticament inviables 
són tan greus que els Partits aquí representats segur que no 
ho podrien votar scnse caure en gravíssimes contradiccions. 

De fet, avui no venim aquf a prendre en consideració 
un text consensuar per tots Ilevat dels socialistes, crec que 
és ciar, sinó que som davant un text on cada partit - i ja ho 
hem sentit en les intervencions que s'han fel anteriorment -
ja es reserva presentar importants alternatives, la qual cosa 
fa que aquesta matcixa presentació d'avui sigui.lfn reconei
xement de la feblesa i del caracter merament instrumental 
del text que se'ns proposa. 

En resum, Sres i Srs Diputats: Inoportunitat de la ini
ciativa sense esperar un pacte autonomic, la necessitat del 
qual és admesa pels partits majoritaris a nivell de I'Estat i a 
nivell d'aquí; insolvencia del text presentat, elaborat apres
sadament - d'una manera culta diríem motivat per una fuita 
cap endavant, en llenguatge popular nostre que el darrer 
paga i en llenguatge castella una mica més groller no els fa
ré merce de l'expressió que s'aplica habitualment -. Tot ai
xó, Sres i Srs Diputats, avui no ens permet de votar favora
blement la Proposició de reforma de l'Estatut d'Autonomia 

sincerament, insisteixo, crec que té raó. 

Del que em queix i m'he queixat abans és justament 
d'aixo, Sr Triay; que si aquesta Proposta de reforma l'ha
guéssim feta tots els parlamentaris amb la il.lusió que cor
respon a un poble que vol tenír la possibilitat d'autogover
nar-se a grans límits d'una Constitució com la que aquí vo
lem, avui segurament podríem tenir - amb l'aportació del 
grup seu, insisteixo - un text molt millor i segurament tam
bé faríem esmenes tots plegats, perque a0 no vol dir de 
cap mamera que els Grups no puguin tenir pensaments una 
mica dívergents i que mitjam;<l.nt les esmenes votades arri
baríem a unes conclusions. 

El greu del cas, per a mi, és que avui no parlam aquí 
com un poble balear; voste ens ha recordat alguns grups 
d'ambit nacional els partits deis quals tal vega da no esta
ríen d'acord amb el que feim aquí i també es possíble que 
lengui raó, com també es raonable el seu enfocament pun
tual de dir: Com vos atreviu afer a0, sense un previ pacte 
polític? Un pacte polític que índiscutiblement s'ha de fer 
amb el Govern Central .de Madrid o indiscutiblement amb 
el PSOE, no faltaria més. En definitiva, des del meu punt 
de vista, és tan poca la possibilitat d'aquesta reforma nos
tra, que depen del Govern actual de Madrid que tal vega da 
dema no governara, pero avui governa un partit determinat 
i la possibilitat d'un conveni aquí dins entre gent de les Ba
lears, no entre gent d'Andalusia, de Canaries ni de Galfcia, 
la possibilitat que avui els representants del nostre poble 
balear puguin ser capa~s de realitzar una il.lusió que han 
demostrat, una reforma de I'Estatut que no es fa per a qua
tre anys, que es fa amb una consciencia de tat el futur, i 
aquesta possibilitat ha de passar pel carrerany del previ 
pacte amb el Grup Socialista que avui governa Espanya. 

Jo estic d'acord que el Grup Socialista que avui gover
na Espanya pugui tenir unes possibilitats indiscutibles de 
marcar unes pautes determinad es, pero no fins al punt de 
dir primer tocau a la porta i ja parlarem del conveni, previ 
pacte polftic, segons les paraules que ha dit vos te: Mi és una 
doble voluntat. la voluntat d'un Doble i la nostra de Ma-
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Gnlcies, Sres i Srs Diputats. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari d'UM, té la paraula el 
Portaveu Sr Miquel Pascual. 

EL SR PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Per que s'han de reformar els 17 Estatuts d'Autonomia 
si nosaltres volem reformar el nostre? Per que? Hi ha Co
munitats Autonomes, segurament les que tenem majoria 
socialista, que no el voldran reformar. Per que han d'impe
dir que nosaltres el reformem quan la majoria deis pobles 
de les Illes Balears el volen reformar? 

Respecte del previ pacte polític, ja n'hem parlat abans 
i hem dit que sí. El que passa, quan ha fet referencia als 
comptes corrents amb dues firmes, cree que ha posat un 
exemple molt bo. Aquí ens trobam amb un compte corrent 
amb dues firmes, un hi posa els doblers i l'altre firma i el 
qui no hi posat els doblers ara no vol firmar per treure'ls, 
aquesta és la realitat. Nosaltres administram el 7% deIs im
postos recaptats en aquesta Comunitat i si comptam les re
captacions de la Seguretat Social, el 4,5%, i vostes no volen 
que tenguem més autonomia, aixo és el que vos tes no volen 
en aquests moments. Per les conveniencies que siguin, les 
motivacions no m'importen, vostes impedeixen que el qui 
té el compte corrent, que el qui hi ha posat els doblers no 
els pugui treure quan els necessita. 

Respecte de l'article 54 bis ¿per que és impossibIe que 
hi hagi concerts economics? Potser nosaltres hem exigit un 
tant per cent de participació concret? No és fruit d'una ne
gociació? No sortiria a través d'una llei organica que han 
d'aprovar les Corts Generals? Per que és impossible en 

sició al que diu el nostre Estatut d'Autonomia, que té la 
consideració de Llei Organica, ens cedeixen aquests tributs. 
Que hem de fer nosaltres, quan el Govern Central ataca la 
legalitat vigent en un tema que és altament beneficiós per a 
les Illes Balears? Ens vol dir que hem de fer? Ho hem de 
consentir? 

Per acabar, cap feblesa, com tampoc no hi ha hagut 
fins ara cap capsa de Pandora ni n'hi haura. Hi haura nous 
acords amb les noves esmenes i hi haura cinc Grups que di
ran que sí a un text definitiu que possiblement no sera el 
mateix que tenim avui. Senzillament, vostes es troben anco
rats dins el procés d'involució auto nO mica que ve dirigit 
des de Madrid i de moment encara no han canviat, pero 
canviaran. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula el 
Diputat Sr Trias. 

EL SR TRIAS 1 ARBÓS: 

Gracies, Sr President. 

En primer lloc volia agrair al Portaveu del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, Sr Triay, el to mesurat, ponderat, 
cautelós i crític que ha tengut la seva intervenció sobre el 
text que avui debatem i que tractam d'aprovar en aquest 
Parlament, pero jo cree que no ha estat fonamentalment 
critic amb el text, sinó tal vegada amb la falta de desplega
menti a la falta d'aprofitament de les virtualitats que conté 
l'Estatut d'Autonomia de l'any 1983 i fins i tat amb l'ús d'a
questes possibilitats que ha fet el Govern de la Comunitat 
Autonoma, tal vegada la seva crítica anava més per aqur 
que vers el text que debatem. 

Sr Tri ay, referent al que voste ha exposat sobre aques! 
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Nosaltres també hem defensat que la via normal i ordi
nttria d'efectuar el repartiment de compet~ncies entre I'Es
tat i les Comunitats Autonomes és evidentment l'assump
ció estatutllria de compet~ncies i no cap altra. Aixo ha die 
jo perque també ha diu el meu Partit, és a dir, que en 
aquest tema no tenim veus discordants ni dispars aquí ni a 
Madrid. 

Per acabar, perque en par! ja li han contestat i m'ima
gin que altres Portaveus que també avalen aquest text res
pondran a altres puntualitzacions que vos te ha fet, jo sola
ment volia fer un recordatori i I'he agafat d'un text inclós 
en aquest llibre que tots vostes tenen d'estudis sobre I'Esta
tut d'autonomia per a les Illes Balears, on quan el profes
sor Roman Pinya ja fa una conclussió del que va ser i del 
que va suposar el procés de redacció i d'aprovació de I'Es
tatut d'Autonomia per a les Illes Balears, diu el següent: 
"SoIs quedava un obstacle - després de narrar totes les reu
nions, vissicituds, els distints esborranys que es varen sot
metre a la consideració deis diferents partits, de la Comis
sió del Onze, de la Junta de Parlamentaris, etc. - I'oposició 
socialista a la via per aconseguir I'autonomia per l'article 
143 de la Constitució, un any abans considerada com a in
negociable pel Partit Socialista. No obstant, quan s'havia 
aconseguit el més gros no era questió de perdre-ho a causa 
del més petit i dia 11 d'agost el Sr Felix Pons aconseguia 
que les bases en congrés extraordinari renunciassin a l'irre
nunciable principi d'arribar a l'autonomia per l'article 151". 

Passats més de 8 anys d'aixó, nosaltres creim que avui 
es el moment per retornar a les seves bases, a les nostres, a 
les bases deis ciutadans tie les Illes Balears, als ciutadans 
d'aquestes illes l'esperan<,:a que tenien l'any 1980 d'aconse
guir aquestes cotes de nivells au1Onomics que avui i amb 
aquest text, bo o dolent, millorable o no, nosaltres confiam 
que hi arribin. 

Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per tant, el problema no és que vostes jutgin inoportu
na i prematura aquesta Proposició de LIei, cosa que tenen 
tota la llibertat de fer i ningú no els ho nega; el problema 
no és la voluntat de cada Diputat d'aquest Cambra, el pro
blema és que aquesta Cambra no té la possibilitat de refor
mar el seu Estatut, ni tan sois no té la possibilitat de pro
posar amb garantia d'exit, via proposieió de llei a les Corts, 
una reforma necess:lria, imprescindible al nostre entendre, 
de l'Estatut. 

Efectivament, doble voluntat i pacte n'hi ha d'haver; 
pacte pol1tic entre partits i entre governs - Govern Autó
nom, Govern Central de I'Estat, que té moHes obligacions 
de coordinació de tota la tasca pol1tica de I'Estat Espanyol 
- pero una doble voluntat, com vostes saben perfectament, 
implica dualitat reciproca i el que no pot ser és que es dei
xin d'escoltar una i altra vega da les requisitories, les raons 
de diverses Comunitats Autonomes de diversos signes polí
ti es , no necessttriament nacionalistes de dreta o del Partit 
Popular, també del Partit Socialista Obrer Espanyol que 
reclamen que els escoltin. 

Aprendre a escoltar les Comunitats Aut6nomes és un 
deure constitucional del Govern Central de I'Estat, confor
mar la voluntat de tots dins l'Estat de 10ts seria la millor 
garantía per dir que I'Autonomia i el sistema autonómic 
avancen, pero a0 - que recolIeix, per exemple, I'article 
131.2 de la Constitució - no es compleix. 

El nacianalisme, segons quin nacionalisme, pot tengui 
una visió parcial de la realitat, jo ho reconec, pero el nacio
nalisme d'Estat, el seu, també pot tenir i de fet té una visió 
parcial: la visió, per exemple, que no accépta una realitat 
plurinacional diversa que exigeix que se'ls escolti i se'ls 
atengui des deIs seus drets reconeguts. Des de l'esquerra no 
admetem que s'hagi abandonat la visió de I'autonomia lli
gada inequívocament a la participació i a I'aprofundiment 
de la democracia social, que la Constitució també avala, i la 
lIuita per a la desaparició deis poders félcties i del caciquis
me, i tot a0 s'ha de fer i s'ha de fer via aprofundiment de 
l'autonomia, si és que encara creim, com jo ha faig - cre-
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L'esquerra que no admet raons d'Estat quan la impli
quen amb l'OT AN, quan l'obligen a una reconversió indus
trial, quan li fan imposicions centralistes de models de tele
comunicacions, aquesta no és l'Esquerra Nacional que tots 
reclamam - tots els del nostre Grup, evidentement,que som 
poes - i també voldria assenyalar un [el que encara que si
gui anecdótic no deixa de ser simptomatic: Dins la Ponen
cia, com recordaran tots els ponents, hi havia actituds pot
ser d'embranzida i col.laboradores i d'altres actituds que 
eren retardataries i potser parlaven més el llenguatge de 
Samuel Beckett a "Tot esperant Godot", esperant el que di
ria Madrid o qui sap que esperaven per retardar el procés. 
Nosaltres també volem recordar aquest punt i demanar que 
el tema de la reforma de l'Estatut d'Autonomia no sigui 
una pilota més, un joc més de de tennis entre aquesta Co
munitat Autónoma i el Govern CentraL Per a0 no teia fal
ta un Estat de les Autonomies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Nos ha dejado preocupados la intervención del Sr 
Triay. Nos ha dejado preocupados, porque uno de sus as
pectos es realmente preocupante: nos ha hablado de un 
cheque que necesita dos firmas y nos ha venido a decir a to
dos que no íbamos a tener la otra. Yo no sé si esto se pue
de tomar com una amenaza, pero en cualquier caso me pa
rece que es para dejarnos sumamente preocupados. 

Yo le recuerdo al Sr Triay que en mi anterior interven
ción hice alusión a que nuestro Grupo había procurado 
mantenerse siempre dentro de los más estrictos lfmites de 
la Constitución v (lUe nn entr;:¡h;:¡ en nlle.~tr;¡ intF.nr.ión nl1/' 

encontramos sistemáticamente con una pared, con un oído 
absolutamente sordo a las peticiones que nosotros hace
mos. El otro día se lo decía también a propósito del tema 
de la autodeterminación, y le decía que era una pena que 
empezaran a presentarse este tipo de propuestas en los 
Parlamentos de las Comunidades Autónomas y que de se
guir así se presentarían cada vez con mayor agresividad. 

No se puede tener dos años sin recibir al Presidente de 
una Comunidad Autónoma, Sr Triay; no se pueden invadir 
las competencias en materia de Ordenación del Territorio 
que hoy se dan y mañana sistemáticamente se conculcan; 
no se pueden invadir y negar las competencias en aspectos 
como los aprovechamientos hidráulicos en algo tan mani
fiesto como la Comunidad de Baleares, cuyas cuencas, lógi
camente, discurren exclusivamente en el ámbito de su terri
torio, pretextando diversas cosas, pero ¿para qué insistir en 
estos temas tan tristes? Usted decía también que éste era 
un proyecto alegre. sr, Sr Triay, es un proyecto alegre, efec
tivamente es un proyecto alegre, es el proyecto alegre e ilu
sionado de una Comunidad y de cinco grupos parlamenta
rios que representan una gran mayoría de esa Comunidad 
para tener los techos competenciales y el Estatuto que 
quieren y que realmente reclaman, insisto, sin salirse de la 
Constitución y sin ningún problema. 

Respecto a posiciones extremas o radicales, usted dijo 
también que esta propuesta nuestra era insolvente, concre
tamente ha dicho que era insolvente y luego ha explicad,? 
que desde el punto de vista de la posibilidad de negociación 
y ha citado usted varias cosas. Financiación. ¿Qué es lo que 
le asusta a usted? ¿Qué es lo que le parece insolvente? 

. ¿Que es lo qu.e le parece tan extraordinario del método de 
concertación? ¿Realmente es tan extraordinario? Lo está 
empleando una Comunidad Autónoma de este país, lo está 
empleando una Comunidad Autónoma española. ¿Acaso la 
nuestra es menos, acaso tiene menos derechos o es sólo 
una opinión suya? Evidentemente, porque nosotros opina
mn" nllP nl1F."trl'l rnml1nirll'ltl P." ni m~" ni mpnn" rnmn b" 
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deCÍa en la tribuna y es uno de los temas pendientes - por 
Diputados. Si ha cambiado tanto la situación política como 
para justificar la disolución, ¿por qué no disolver los Con
sells Insulares? 

Habla usted de la congelación del artículo 39, que se 
han congelado las competencias del artículo 39 mientras se 
han subido las competencias de los artfculos 10, 11, 12, etc. 
Perdone, Sr Triay: el artículo 39 no necesita mayor modifi
cación, después de enumerar una serie de competencias, 
acaba diciendo que "en general cualesquiera otras que en 
su ámbito territorial correspondan a los intereses respecti
vos, de acuerdo con las transferencias o delegaciones que a 
tal fin se establezcan a demanda de los Consells Insulares, 
etc., etc.". Si hay más competencias, ¿qué más pueden de
mandar los Consells Insulares? No veo la contradicción. 

Finalmente, porque ya me han encendido la luz, Sr 
Triay, con todas estas cosas que usted pone de manifiesto y 
que veo que no compartimos, que usted considera que son 
insolventes, disparatadas, exageradas o radicales o lo que 
sea, yo le podría decir: ¿Por qué hace usted el papel del 
perro del hortelano? Dice usted que esta reforma del Esta
tuto no es seria; concretamente dice usted alegre en senti
do peyorativo, porque yo le digo que en sentido literal sus
cribo sus palabras, efectivamente es alegre, pero ya que us
ted lo ve de otra manera, yo le digo: Colaboren ustedes, 
pongan ustedes los problemas sobre la mesa, defiendan us
tedes sus opciones, propugnen ustedes una: modificación 
adecuada del articulo 39 acorde con la que nosotros propo
nemos de los otros artículos, del 10, del 11, del 12, del 13; 
propongan ustedes otro método de financiación, corrijan 
ustedes lo que quieran en relación con la disolución o con 
la composición de la Cámara y de los Consells Insulares, 
pero no nos digan ustedes, después de haber estado un año 
- dos, contando la otra Ponencia, como les decía hace un 
momento otro Portavoz, el Sr López Casasnovas - en una 
postura francamente dificil de explicar, que el texto que he
mos elaborado no es bueno. Por favor, insisto: me parece 
que no es ése el planteamiento que corresponde, por cier
to, a su tono acostumbrado en estos temas. 

postures positives normals, de les adscripcions ideologiques 
conegudes a voste li resulten realment curtes, voste les des
borda ampliament, i quan demana que qui són els socialis
tes per que hagin de fer un pacte, dones miri, els socialistes 
són uns senyors que, no en un rifa, sÍlló en unes eleccions 
generals han renovat la majoria suficient per tenir el go
vern de la Nació i com que aquí hi ha gent que s'escandalit
za perque hi ha d'haver, perque ha diu la Constitució, una 
doble coincidencia per reformar estatuts, la del Parlament 
de la Comunitat Autonoma i la de les Corts Generals. Sé 
que a molts de vostes no els agrada aixo, pero a nosaltres 
ens agrada, estam d'acord amb aquest plantejament de la 
Constitució Espanyola del 1978, creim que estan ben pen
sa18. Que a vostes no els agraden? Bé, ha diguin, pero 
aquest doble pany, aquesta garantia doble, aquesta doble 
clau deis missils, si fas en termes beI.lics, a nosaltres ens 
sembla una bona garantia i no ha volem canviar. Si vostes 
ha valen canviar, ha proposin; naturalment que tates les 
posicions en política son legítimes, obertes i dimlmiques. 

Per tant, francament, jo no comprenc el seu exalta
ment en una qüestiÓ d'aquest tipus, perque crec que real
ment voste és el menys indicat ja que la seva representativi
tat és nul.la. Voste, en aquest moment, ja no sabem quins 
ciutadans representa; inicialment representava uns ciuta
dans a l'entorn del CDS, pero fa molt de temps que els va 
deixar a l'estaqueta, vos te representa uns ciutadans del fu
tur, perque del passat, cap-- Voste ha quedat totalment des
!ligat de qualsevol representació, voste és aquí perque hi ha 
unes insuficiencies legals, si no, vos te no hi seria, voste 
hauria desaparagut del mapa político A moltes democracies 
europees, i aquí parlam de reformes constitucionals i de 
possibilitats, el que voste ha fet no és possible. 

Per altra part, Sr Pascual, francament, crec que una de 
les debilitats que veig a les seves argumentacions, amb la 
tranquil.litat que li hauria de donar diposar d'una amplia 
majoria en aquest Parlament, és plantejar-se una agressivi
tat innecessaria contra el Grup SOCIALISTA Si voste té 
aquesta amplia majoria, no es preocupi tant d'ara enda
vant, no plantegin tan a la defensiva una qüestió com 
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mia plena diferida o una autonomia plena immediata, efee
tivamemt no té - ni la tindra amb la reforma de l'Estatut -
la capacitat de decidir per si mateixa la reforma del seu 
pacte estatutari amb el conjunt de l'Estat. 

Per tant, jo cree que aquests plantejaments denoten [e
alment el que hi ha darrera d'aquestes posicions. Més que 
el plantejament d'avui de la reforma de l'Estatut, hi ha uns 
plantejaments molts més amplis que ens fugen, que concor
den, no amb la posició del Sr López i Casasnovas, pero sí 
amb la posició d'altres companys del seu Grup o del Partit 
Socialista de Mallorca i de Menorca d'un moment dctermi
nat de no avalar Constitució i Estatut. Bé, és una posició 
que si es manlé clara tampoc no hi ha més problemes, per 
bé que tanmateix m'ha semblat que introduir aquí que els 
socialistes estam sotmesos al caciquisme, als poders facties, 
etc., era un excés verbal per part del Sr López Casasnovas 
absolutament innecessari, perque el tema de l'OT AN jo 
crec que és necessari en un debat com avui, pero a116 del 
caciquisme i deIs poders fil.ctics crec que s'hagués pogut evi
tar i el debat quedava perfectament compres i les posicions 
fixades. 

El mateix he de dir al Sr González Ortea. Diu que els 
amenac;am perque els recordam que fan falta dues volun
tats. Repassin els textos constitucionals, repassin els meca
nismes, hi ha dues voluntats, la de les Corts Generals i la 
del Parlament de les Illes Balears i, a més, hi ha altres vo
luntats, perque hi ha mol tes altres iniciatives, com és logic, 
perque no vivim a111a15, vivim en un conjunt estatal on al
tres Comunita15 Autonomes tenen moltes altres iniciatives 
preparades, impulsades o en una situació com la nostra i 
efectivament creim que és necessari que hi hagi un pacte 
poHtic per coordinar tot aixo, per donar-hi un impulso 

El tema de l'alegria, francament, per a mi era una ale
gria superficial, no era una alegria de content, em referia a 
la poca profunditat de la feina feta. Jo dubt molt, Sr Gon-
7Alez Ortea. neTO moll- (llle si vos tes povernen E~nanva 

poder culminar el que avui s'inicia, no amb un consens im
portant, sinó amb un important disens, amb una amplia 
majoria amb la que nosaltres també puguem estar d'acord 
al final d'aquesta tramitació perque realment s'hagi aconse
guít aquesta homogeneItat i aquesta discussió conjunta deIs 
sotils competencials i perque realment hagin pogut arribar 
a solucions que no tan soIs donin satisfacció a les ansies 
d'increment d'autogovern que tots tenim, sinó que també 
en donin a la necessitat de funcionalitat i de racionalitat 
que aguest procés, aquest nou segon procés estatutari de 
les Comunitats Autónomes com la nostra reclama i a la ve
gada es fa necessario 

'. 
Moltes gril.cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci. Per que demana la paraula? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sr President, demanaria per parlar sobre les al.lusions 
personals alienes al tema que ha fet el Sr Triay. 

EL SR PRESIDENT: 

Contesti exclusivament a les al.lusions personals. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Triay, la meya legalitat aquí dins i el que pugui dir 
m'ho dóna la Constitució i jo represent exactament un pro
grama poIític que un dia vaig defensar i que a diferencia 
d'altres continuo defensant i vostes no. 

Gracies, Sr President. 
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